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O PROBLEMA DA METAFÍSICA E A FILOSOFIA DA AÇÃO: 

Ensaio sobre a possibilidade da metafísica por meio da crítica à superstição 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta tese é o de justificar o exercício de uma racionalidade metafísica como 

programa filosófico de conhecimento a partir da filosofia da ação de Maurice Blondel. Nesse 

intuito, procuraremos evidenciar a filosofia da ação como uma fenomenologia metafísica ou 

uma metafísica fenomenológica norteada por uma exigência crítica rigorosa, a da crítica à 

superstição, expressão de uma lógica mais originária, a da vida moral. Aproximar-nos-emos 

dessa interpretação à luz da L’Action (1893) e de dois escritos fundamentalmente a ela ligados, 

Principe élémentaire de une logique de la vie morale (1900) e Le point de départ de la 

recherche philosophique (1906). O problema que lhe é central, a que chamamos de o problema 

da possibilidade do exercício de uma racionalidade metafísica como programa filosófico de 

conhecimento ou, simplesmente, de o problema da metafísica, será aí trabalhado tendo em vista 

o enfrentamento de três desafios: 1) indicar como a questão que versa sobre a superação da 

metafísica ou sobre o sucesso das críticas à metafísica permanece racionalmente em aberto; 2) 

mostrar como a filosofia da ação se compromete com a tradição metafísica e 3) evidenciar 

como, no exercício de sua específica racionalidade, e pela fidelidade à crítica à superstição, a 

metafísica pode ser reapresentada como legítimo programa de conhecimento. Esses desafios 

serão tratados em nosso texto por meio do desenvolvimento de três grandes partes, não 

perfeitamente com eles coincidentes. Na primeira delas, procuraremos introduzir a questão do 

sentido das críticas à metafísica, eventualmente alargadas como críticas à filosofia e ao próprio 

modo de pensar ou conhecer ocidental. Essa discussão inicial nos dará elementos suficientes 

para, na segunda parte de nossa tese, orientarmos a interpretação dos dois escritos blondelianos 

anteriormente referidos ligados à L’Action (1893) de modo a precisar o sentido de “conhecer” 

ou “pensar”, como sendo uma tarefa de elucidação da prospecção pela reflexão, e o sentido da 

lógica da stérēsis que o substancia. Munidos dessa nova compreensão do ato de conhecer ou de 

pensar, poderemos, então, superar os motivos que se insinuam, nas críticas à metafísica, contra 

a própria possibilidade da racionalidade metafísica, cujas raízes remontam a numerosas 

antinomias ligadas à interpretação de “conhecer” ou “pensar” como restritos a “representar” e 

à consequente e insolúvel aporia de se dever justificar a adequação entre “ser” e “pensar” para 

estabelecer a legitimidade racional de um programa de conhecimento. Finalmente, 

suficientemente esclarecidos a respeito do verdadeiro sentido de “conhecer” ou “pensar” e 

superada a condenação geral e indiferenciada da metafísica, na terceira parte de nossa pesquisa, 

acompanharemos a expansão da ação humana, seguindo o texto da L’Action (1893). 

Confirmando as aquisições das duas partes anteriores de nossa tese, procuraremos aí evidenciar 

como pelo exercício da crítica à superstição, expressão da lógica da vida moral, a ciência ou 

filosofia da ação será levada a reconhecer a confluência entre a questão que diz respeito ao 

sentido da vida humana (prática) e aquela que diz respeito ao sentido do Ser (metafísica), de 

modo a fundar uma fenomenologia metafísica ou uma metafísica fenomenológica. Essa será 

erigida sobre uma compreensão de racionalidade metafísica segundo a qual não se opõem ser e 

fenômeno e se sustenta um programa de conhecimento filosófico criticamente rigoroso, ou seja, 

voltado para a totalidade da experiência humana e, por isso mesmo, aberto para a hipótese do 

transcendente (conhecimento possessivo do ser), por meio de uma metafísica à segunda 

potência.  

 

Palavras-chave: Filosofia da Ação. Metafísica. Lógica. Racionalidade. Crítica à Superstição.  



THE PROBLEM OF METAPHYSICS AND THE PHILOSOPHY OF ACTION:  

An essay about the possibility of metaphysics through the criticism to the superstition 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to justify the exercise of a metaphysical rationality as a 

philosophical program of knowledge, as from the philosophy of action from Maurice Blondel. 

In this purpose, we will try to evidence the philosophy of action as a metaphysical 

phenomenology or a phenomenological metaphysics guided by a rigorous critical demand, the 

one from the critics to the superstition, expression of a more original logic, the one from the 

moral life. We will approach this interpretation according to L’Action (1893) and of two 

writings fundamentally linked to it, Principe élémentaire de une logique de la vie morale (1900) 

and Le point de départ de la recherche philosophique (1906). The problem which is central to 

it, which we call the problem of possibility of the exercise of a metaphysical rationality as a 

philosophical program of knowledge or, simply, the problem of metaphysics, will be 

accomplished there, having in view the confrontation of three challenges: 1) To indicate how 

the question that deals with the surpassing of metaphysics or about the success of the criticisms 

to the metaphysics remains rationally open; 2) to show how the philosophy of action is pledged 

with the metaphysical tradition and 3) to evidence how, in the exercise of its specific rationality, 

and by the fidelity to the criticism to the superstition, the metaphysics can be represented as a 

legitimate program of knowledge. These challenges will be considered in our text through the 

development of three parts, not perfectly coincident with them. On the first of them, we will try 

to introduce the question of the sense of criticisms to the metaphysics, eventually widened as 

criticisms to the philosophy and to the own western way of thinking or knowing. This initial  

discussion will give us sufficient rudiments to, on the second part of our thesis, orientate the 

interpretation of the two blondelian writings previously mentioned linked to the L’Action 

(1893) so as to specify the sense of “knowing” or “thinking”, as being an elucidation  task of 

the prospection by the reflection, and the sense of the stérēsis logic that substantiates it. 

Provided with this new comprehension of the act of knowing or  thinking, we will be able, then, 

to overcome the motives that are insinuated , on the criticisms to the metaphysics, against the 

own possibility of metaphysical rationality whose roots date back to numerous antinomies 

related to the interpretation of “knowing” and “thinking” as restricted to “represent” and to the 

insoluble hesitation of having to justify the adaptation between “being” and “thinking” to 

establish the rational legitimacy of a program of knowledge. Finally, sufficiently elucidated 

about the real sense of “knowing” or “thinking” and overcome the general and undifferentiated 

condemnation of metaphysics, on the third part of our research, we will accompany the 

expansion of human action, following the text from L’Action (1893). Confirming the 

acquisitions of both former parts of our thesis, we will try to evidence there how by the exercise 

of criticism to the superstition, expression of logic of moral life, the science or philosophy of 

action will be taken to recognize the confluence between the question related to the sense of 

human life (practice) and that related to the sense of being (metaphysics), so as to found a 

metaphysical phenomenology or a phenomenological metaphysics. This will be erected about 

a comprehension of metaphysical rationality in which being and phenomenon do not oppose 

and it is sustained a program of philosophical knowledge critically rigorous, that is, related to 

the totality of human experience and, for that, open to the hypothesis of the transcendent 

(possessive knowledge of being), through the way of a metaphysics to the second potency. 

 

Key-words: Philosophy of Action. Metaphysics. Logics. Rationality. Criticism to the 

Superstition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Constituído a partir da ação, o pensar1 filosófico se consuma ao contribuir para a 

consumação da ação2. Entretanto, só o faz na condição de preservar uma absoluta fidelidade ao 

determinismo prático, expresso pelas exigências metódico-filosóficas da crítica à superstição, 

segundo as quais a ação não é a ideia da ação, mas se conserva como seu parâmetro, posto 

que a contradição não existe de fato. Essa elucidação é uma das maiores contribuições que a 

filosofia da ação de Maurice Blondel3 tem a oferecer contemporaneamente.  

                                                 
1 Embora utilizemos também em nosso texto das expressões “conhecer” ou “conhecimento” para 

significar o resultado do ato de pensar, sua obra, na maioria dos casos em que as empregaremos, estaremos nos 

referindo à ação de conhecer como sendo sinônima da ação de pensar.  
2 Ação e vida são consideradas pela filosofia blondeliana como sinônimos. Viver é agir, agir é viver.  
3 Maurice Blondel nasceu no dia de finados (2 de novembro) de 1861, em Dijon, na Borgonha/França, e 

morreu do dia 04 de junho de 1949, em Aix-en-Provence, sendo testemunha de duas guerras mundiais e, inclusive, 

participando ativamente da proteção de famílias de hebreus, dentre as quais a de seu ilustre e cortês adversário em 

filosofia, Léon Brunschvicg. Sendo o último de quatro irmãos, Blondel pertencia a uma antiga família de tradição 

católica. Foi o primeiro desta a ser professor. Embora tenha pensado em tornar-se padre católico, Blondel prefere 

constituir família, casando-se em 1894 com Rose Royer, com quem tem três filhos, Charles, Elisabeth e André.  

Fez seus estudos secundários no liceu de Dijon, onde conheceu Aléxis Bertrand que o introduziu ao estudo de 

Maine de Biran, Pascal, Bernardo de Claraval, Leibniz e de seu futuro mestre e amigo Léon Ollé-Laprune, dos 

quais sempre repercutiram ecos em suas obras, especialmente nas suas duas teses, a francesa e a latina. Na 

universidade consegue a licença em letras e o bacharelado em direito, onde tem também oportunidade de estudar 

Leibniz sob a orientação de Henri Joly. Em 1881 ingressa na Escola Normal Superior de Paris, onde frequenta as 

aulas de Ollé-Laprune e Émile Boutroux, que será seu diretor de tese. Após o exame de qualificação nessa ilustre 

escola, ensina em turnos nos liceus de Chaumont, Montauban e Aix-en-Province.  Nesse ínterim, em períodos de 

licença, redige suas duas teses, até que em 1889 se ausenta definitivamente para dedicar-se mais exclusivamente 

a esse empreendimento, que será apresentado em 7 de junho de 1893 junto a Sorbone com os títulos: L’Action: 

essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique (tese francesa) e De vinculo substantiali et de 

substantia composita apud Leibnitium (tese latina). Isso dará a Blondel o título de docteur ès lettres. Mas, esse 

não será senão um novo começo para ele. Por seu cristianismo público Blondel foi rejeitado abertamente diversas 

vezes como professor universitário e, por fim, foi aceito como professor da universidade de Lille (abril de 1895) 

e, logo após (dezembro de 1896) para a universidade de Aix-Marseille somente pela intervenção direta de Émile 

Boutroux. Nessa universidade ele lecionará até 1927, quando terá que requerer aposentadoria antecipada em 

virtude da complicação de problemas de visão. Inicialmente, sua filosofia será alvo de críticas por parte dos 

filósofos acadêmicos que suspeitavam do caráter filosófico de sua problematização da ação. Em 1900, porém, por 

ocasião do I Congresso Internacional de Filosofia em Paris, já podemos observar um Blondel perfeitamente 

reconhecido e integrado nos círculos filosóficos de seu tempo. Blondel contribuirá significativamente também para 

a produção do Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie da Sociedade Francesa de Filosofia, dirigido 

por André Laland e publicado em 1926. A essa época, ele já se havia consagrado para a cultura “laica” pela 

repercussão da L’Action (1893). A mesma sorte, porém, ele não terá em relação a uma outra forte oposição sofrida, 

a da cultura eclesiástica. Blondel dedicou anos e muita energia para tentar fazer ver que sua filosofia da ação não 

atentava contra a fé cristã, ao contrário, servia sobremaneira como um esclarecimento essencialmente filosófico 

de sua justificação racional. O auge dessa querela ocorreu em 1913 quando os Annales de Philosophie Chrétienne, 

de sua propriedade, foram interditos pela autoridade eclesiástica. Este ano marcará o início do grande silêncio, 

interrompido somente a partir do fim da década de vinte com diversas publicações, as quais culminarão com a 

Trilogia — La Pensée (em dois tomos de 1934), L’Etre e les êtres (1935) e uma renovada reedição da Action (em 

dois tomos, respectivamente de 1936 e 1937). Fala-se ainda de uma Tetralogia, ao acrescer a essas obras-chave da 

última produção blondeliana La Philosophie et l’Esprit chrétien (em dois tomos, 1944 e 1946).   
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Tendo-a como referência, o objetivo de nossa tese será o de investigar um dos problemas 

que se impõem entre os mais importantes para a filosofia de nossos tempos, a saber, o da 

justificação do exercício da racionalidade metafísica ou da metafísica — alternativa àquela 

científico-positiva e ao irracionalismo — como legítimo programa de conhecimento filosófico 

— ou seja, de acordo com o que é a essência da filosofia. Para tanto, aproximar-nos-emos da 

filosofia da ação interpretando-a à luz de sua obra eminente, L’Action (1893)4, e de dois escritos 

fundamentalmente a ela ligados, Principe élémentaire de une logique de la vie morale (de 

1900)5 e Le point de départ de la recherche philosophique (de 1906)6.  

Faremos, inicialmente, algumas considerações que têm por fim o esclarecimento do 

contexto, das razões, dos procedimentos e das etapas do estudo aqui proposto. 

 

 

I. O PONTO DE PARTIDA: O PROBLEMA DA METAFÍSICA E AS OBRAS DE 

REFERÊNCIA 

 

Nunca como nos dois últimos séculos tem-se falado tanto de crise e ocaso da filosofia. 

Alguns historiadores chegam mesmo a individuar isso como a marca característica da própria 

filosofia contemporânea, como o faz Franca D’Agostini em Analitici e Continentali:  

 

 

...se existe uma posição tipicamente “filosófica” reconhecível na história do 

pensamento da segunda metade do século dezenove até hoje é precisamente 

esta autocrítica, autodepreciação, autorredução, autocontestação da filosofia. 

Se existe uma tendência unitária do pensamento da segunda metade do século 

dezenove até hoje (contra toda boa argumentação pluralista) é a reflexão sobre 

o fim da filosofia, concebido como uma ameaça, um dado de fato, uma 

oportunidade positiva, um programa (D’AGOSTINI, 1997, p. 4).7 

 

                                                 
4 De agora em diante no texto a L’Action (1893) será indicada apenas por Action (sem artigo, sem 

referência à data, sem aspas e em itálico), salvo alguns casos em que julguemos importante a menção do ano da 

primeira publicação e, assim, o citaremos como Action (1893). Quando no texto se fizer referência ao termo francês 

“action”, este será reproduzido sem itálico. Ainda, quando se julgar importante, faremos citações da Action 

indicando o título do subtópico, seguido da indicação da parte, da etapa e do capítulo correspondentes. Quando 

estas informações forem menos importantes para a compreensão do texto, incluir-se-á somente o nome da obra e 

a página, tomando-se o cuidado de citar sempre à paginação da edição de estudos críticos, ou seja, da primeira 

edição trabalhada pelo próprio autor e reeditada sem nenhuma modificação pela Presses Universitaires de France 

– PUF em 1950. 
5 De agora em diante o denominaremos Principe élémentaire. 
6 O denominaremos daqui em diante de Le point de départ. 
7 As traduções para o português dos trechos de obras indicadas nas referências em língua estrangeira são 

nossas.  
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É reconhecível, ademais, que essa autodetratação filosófica passa por uma fundamental 

crítica às pretensões de uma metafísica que se arroga o direito de acesso ao sentido mesmo do 

ser e, assim, de se constituir como o fundamento último de toda forma de conhecimento (ponto 

de vista teórico) e de toda ética (ponto de vista prático) que se julguem válidas, seja enquanto 

individuam uma fundamental identidade entre ser e pensar, seja enquanto, embora não 

partidárias dessa identidade, afirmam de algum modo a possibilidade da perfeita adequação 

entre o referido par conceitual. Se a mentalidade comum ainda continua simpática às grandes 

narrações sobre a “objetividade epistêmica”, nos ambientes culturais mais refinados, 

especialmente nos filosóficos, esta “tese” parece definitivamente superada. Não é mais difícil 

hoje8 sustentar teses sobre o fim dessas metanarrativas (metafísicas, científicas, históricas, etc.), 

mas o contrário é que é verdade. 

Seria importante um estudo que procurasse determinar historicamente os aspectos dessa 

crise contemporânea. Entretanto, esse não será o objeto de nossa atual pesquisa.  Não 

buscaremos reconstruir o contexto das críticas que a metafísica sofreu no decorrer da história 

das ideias, tampouco empreenderemos o exame de uma metafísica específica ou de uma crítica 

sustentada contra uma metafísica específica, incluindo as críticas mais contemporâneas. 

Embora uma vez ou outra o recurso à história da metafísica e às críticas que contra ela foram 

construídas seja um elemento importante de nossas argumentações, interessa-nos, sobretudo, a 

questão filosófica — e não eminentemente histórica — da justificação em geral da 

racionalidade metafísica, tendo como contexto de referência a filosofia da ação, a nós 

consignada na Action (1893) e em alguns escritos imediatamente a ela ligados.  

Isso a que chamaremos de o problema da metafísica englobará pelo menos três desafios: 

1) indicar como a questão que versa sobre a superação da metafísica ou sobre o sucesso das 

críticas à metafísica permanece em aberto, não obstante os fortes motivos do pensar pós-

metafísico9; 2) mostrar como a filosofia da ação se compromete com o projeto de compreensão 

próprio da tradição filosófico-metafísica e, finalmente, 3) evidenciar como, sujeitando-se às 

exigências metódico-filosóficas/científicas10 próprias da filosofia da ação, que em seu conjunto 

                                                 
8 O que não era o caso nem mesmo de fins do século XIX, onde interpretações como as de Nietzsche eram 

raras, embora a crítica Kantiana já estivesse bem estabelecida. Aliás, é bom lembrar que o século XVIII será 

marcado por um fundamental movimento crítico, mas ele não se dirigia à contestação da razão, dos valores e nem 

mesmo da própria metafísica, mas a sua afirmação sobre outras bases, eminentemente imanentes.  
9 Essa nomenclatura é também utilizada por Habermas (2002). 
10 Paul Archambaut nos deixou um interessante elenco do que ele chama de os “caracteres de um método 

verdadeiramente filosófico” (ARCHAMBAUT, 1946, p. 13), referindo-se àquele da filosofia da ação. Segundo 

ele, dado que “o método é a doutrina mesma em crescimento e em ato” (ARCHAMBAUT, 1946, p. 13), esses 

diversos caracteres são identificáveis seguindo o caminho do desenvolvimento da filosofia blondeliana. Se 
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chamaremos de crítica à superstição11 — como veremos adiante,12 crítica a toda explicação e 

a toda ação prematuras no que diz respeito ao sentido do agir humano, ou seja, que se contentam 

com o que já são e renunciam, sem que isso lhes seja necessário, a ir até onde poderiam ir —, 

a metafísica pode ser reapresentada (ressignificada), sendo sustentada legitimamente como 

programa de conhecimento filosófico, em razão do uso de uma linguagem acessível e 

controlável, mas também significativa e interessante. 

Nessa direção, importa fazer, em sede introdutória, um esclarecimento sobre o sentido 

— ou melhor, sentidos — que o termo “metafísica” abarcará em nossa pesquisa, para precaver 

o leitor a respeito das ambiguidades que caracterizam o seu uso contemporâneo.  

O cenário que se constitui pelo emprego do referido conceito permite discernir duas 

dimensões, em certo sentido, interdependentes. A primeira delas concerne à diversidade de 

sentido do que se compreende geralmente por “metafísica” em uma acepção negativa, bem 

explícita se considerada a partir do sugestivo corte das filosofias ocidentais contemporâneas em 

duas tradições, analítica e continental (D’AGOSTINI, 1997). A segunda dimensão relaciona-se 

à (res)significação mais hodierna da metafísica, no interior dessas mesmas tradições, que 

dependerá do papel conferido à metafísica no tocante à filosofia e da função racional a elas 

adjudicada: a filosofia seria essencialmente metafísica ou existiria uma filosofia não-

metafísica? A filosofia e a metafísica se justificam como racionalidade(s)?  

Assim, sem tomar o que seguirá por uma caracterização rígida que não permitisse o 

trânsito de posições aproximadas, poderíamos falar contemporaneamente de uma 

                                                 
partimos dessa perspectiva, compreenderemos logo que ao denominar o método blondeliano com uma 

nomenclatura reconhecidamente variada — a título de exemplo, poderíamos citar: “método da adequação interna”, 

“método da implicação”, “método da imanência”, “método de integração”, “método genético”, “método da 

experimentação efetiva e pessoal” (ARCHAMBAUT, 1946), “método dos resíduos”, “método da implicação”, 

“retorsão” e “confirmação performativa” (LECLERC, 2000) — estamos, de fato, não falando de diversos métodos, 

mas das características de uma filosofia “em crescimento e em ato”.   
11 Quando falamos em crítica à superstição como o conjunto das exigências metódico-científicas do 

filosofar, estamos nos referindo não tanto aos critérios procedurais de investigação, quanto aos parâmetros de 

legitimidade da própria investigação, qualquer que seja o procedimento adotado, o que, aliás, explica a unidade de 

referência desses mesmos procedimentos.  A distinção é sutil, mas importante. A filosofia da ação suporta a 

diversidade no que diz respeito a seus procedimentos metódicos (diferentes procedimentos e não só diferença de 

fórmulas para expressão de um mesmo procedimento) e é por isso mesmo que as características do método 

blondeliano são numerosas. Nem sempre todas elas serão identificáveis em uma mesma argumentação sustentada 

no interior, por exemplo, de um texto blondeliano. Em outras palavras, para a filosofia da ação, não é necessário 

que um artefato filosófico tenha todas essas características para ser autenticamente fiel ao desígnio metódico por 

ela prefigurado. Todavia, ainda para ela, os parâmetros ou exigências de legitimidade da investigação filosófica 

permanecem sempre válidos em todo e qualquer momento e ocasião do desenvolvimento do pensar filosófico, 

enquanto fazem referência a uma única e mesma compreensão da filosofia como programa lícito de conhecimento, 

ainda que possam ser expressos em fórmulas diferentes (diferença de fórmulas, mas não do sentido por elas 

expresso), tais como: “a ação não é a ideia da ação” ou “não é filosoficamente lícito estancar o movimento da 

vontade e, consequentemente, a investigação sobre o sentido da vida humana enquanto isso não for necessário”.  
12 “6.3.8. A Ação Supersticiosa” e “6.4. A NECESSIDADE DE UMA CRÍTICA À SUPERSTIÇÃO”. 
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(res)significação da metafísica como: 1) continuidade da tradição: em dois sentidos, a) 

parcialmente (reabilitação da metafísica e da filosofia por uma sensível reforma) ou b) 

completamente (reafirmação da metafísica mantendo a fidelidade a suas determinações 

tradicionais, de um modo que poderíamos chamar “ortodoxo”)13; 2) ou, também em dois 

sentidos, como rompimento com a tradição: c) parcialmente (reabilitação da filosofia sem 

reabilitação do que se entende por metafísica) ou d) completamente (negação tout court da 

metafísica e da filosofia). A maioria das interpretações contemporâneas oscilam em torno das 

(res)significações a que denominamos “parciais”, elencadas em “a” e “c” — em certo sentido, 

aproximadas. O sentido sugerido em “b” corresponde ao resgate das metafísicas historicamente 

determinadas e aquele sugerido em “d” ao do irracionalismo ou niilismo.   

Por um lado, no interior da tradição com a qual se identificam sobretudo a 

fenomenologia, o existencialismo, as teorias críticas e a hermenêutica — a qual Franca 

D’Agostini denominará “continental” (D’AGOSTINI, 1997), de raízes predominantemente 

hegelianas, ligadas ao discurso sobre a contingência histórica de toda interpretação — a 

metafísica, em uma acepção negativa, caracteriza-se como sendo o modo de pensar ou a 

racionalidade que pressupõe a contraposição especular entre sujeito e objeto, entre um eu e um 

mundo real, postulando a necessidade de que o abismo que os separa seja transposto por meio 

de um projeto epistemológico que permita sua adequação, ou seja, que consinta que o sujeito 

“supere” a aparência do objeto. Por outro lado, no que diz respeito à outra tradição — de raízes 

analítico-kantianas e neopositivistas, voltada preponderantemente para a análise do discurso, a 

que D’Agostini (1997) adjetivará como “analítica” —, também em uma acepção a ser 

combatida, a metafísica identifica-se como sendo o discurso sobre entidades além da 

experiência comum e do que a ciência define como real.  

Não obstante a clara diversidade que aí se pode colher, a metafísica será compreendida 

nos dois casos, pelo menos em um primeiro momento do século XX, como um pensar 

problemático e a ser superado, em um movimento ainda interior ao que se reconhece como 

racionalidade filosófica (reabilitação filosófica). Essa preocupação se traduzirá na máxima: 

para salvar a filosofia é preciso superar a metafísica.  

Consequente com essa primeira diversidade interpretativa, embora acabe por coincidir 

quanto ao seu interesse pela linguagem (influência kantiana) e pela referência à 

                                                 
13 O que não significa que um autor ou escola, por procurar resgatar a racionalidade metafísica a partir de 

aspectos de uma metafísica historicamente determinada (platônica, aristotélica, leibniziana, hegeliana, etc.), seja, 

de fato, seu continuador “ortodoxo”.  Reservaríamos essa categoria a releituras mais dependentes não só dos modos 

de pensar ligados a essas metafísicas (forma), mas também de seu aparato conceitual (conteúdo).  
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contingencialidade histórica de toda interpretação (influência hegeliana), a reabilitação da 

filosofia como superação da metafísica também será impostada de modo diverso. As razões 

disso são simples: o desacordo do que seja “metafísica” levará a uma compreensão diversa de 

sua superação.  

Em âmbito continental, especialmente por iniciativa da filosofia heideggeriana, falar-

se-á na superação da metafísica como daquela do modo de pensar centrado na pretensão por 

objetivizar o ser, por produzir um modelo de racionalidade universal (científica) capaz de dizer 

— e utilizar — o ser, não levando em consideração a condição geral da experiência humana, 

subjetiva, contingente, desde sempre imersa no mundo. Por sua vez, em ambiente analítico, o 

remédio contra o mal que o discurso metafísico representa será a sua diferenciação — já que 

ele é acusado de ser carregado de subjetividade e de motivos não racionais —, em relação ao 

que cientificamente ou objetivamente pode ser dito. Inicialmente, considerando-o como da 

ordem do que não pode ser verificado — por exemplo, o Wittgenstein (1994b) do Tractatus.  

Depois, em razão da virada pragmática, diferenciando-o, como discurso setorizado, da 

racionalidade científica (positiva) — por exemplo, o segundo Wittgenstein (1994a) das 

Investigações Filosóficas. Em todo caso, em sede continental ou analítica, interpreta-se a 

metafísica como desprovida de força quanto às suas pretensões de se constituir uma 

racionalidade ou programa de conhecimento alternativo à racionalidade científica — leia-se, 

positiva.   

Como se percebe, para essas duas tradições a compreensão do que seja “metafísica” 

evoca questões afins: 1) a do limite da linguagem em relação à experiência, pela natureza 

subjetiva e linguisticamente situada desta última; 2) a da relação entre eu e mundo; 3) enfim, a 

da metafísica como transcendimento, racionalmente insustentável, das coisas reais e da 

experiência.  Ademais, não pode passar despercebido o fato de que, para as duas tradições, se 

na metafísica há sempre vontade de transcendimento, as razões aduzidas pela filosofia 

continental para condenar a metafísica, a saber, por seu excesso objetivista — sua pretensão 

por objetividade —, são, em sentido contrário, análogas àquelas utilizadas pela filosofia de 

tradição analítica para condenar a metafísica, ou seja, por sua escassez de objetividade. Em 

síntese, enquanto uma grande parte da filosofia (de tradição continental) condena a metafísica 

por suas pretensões objetivadoras, por postular a oposição entre sujeito e objeto, lendo-a como 

uma preparação para o pensar científico-técnico, outra parte (de tradição analítica) a faz por sua 

falta — da metafísica, entenda-se — de objetividade, de cientificidade, ou seja, por sua 

incapacidade, pelo uso que lhe é próprio do pensar e da linguagem, de alcançar uma descrição 

adequada de dados objetivos e extrateóricos (Cf. D’AGOSTINI, 1997, p. 124-125).  
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Entretanto, também nos dois âmbitos, a superação da metafísica será posteriormente 

redimensionada. Ela acabará por significar, para muitos de seus expoentes, não só uma 

reabilitação da filosofia, mas da própria metafísica. É importante observar a natureza ambígua 

dessa mesma reabilitação. Ela parece (res)significar a metafísica e a filosofia de tal forma a não 

deixar claramente saber se diria respeito propriamente a uma reforma ou a uma revolução de 

perspectivas.  É assim que, em âmbito analítico — herdando uma noção kantiana —, Peter 

Strawson fala de metafísica como individuação das estruturas gerais do ser e do pensar, 

resgatando-a como filosofia (STRAWSON, 1959)14. É assim, ainda, que Heidegger falará — 

reconhecendo a identidade fundamental entre filosofia e metafísica — da referida superação 

como afirmação de um pensar pós-filosófico, não em termos de simples negação ou de 

superação dialética, mas de aceitação-aprofundamento da metafísica. Nesse sentido, em 1954, 

ele escreverá:  

 

 

A metafísica não se deixa colocar de lado como uma opinião. Não se pode deixá-la de 

lado como uma doutrina a qual não se crê e que não se sustenta mais [...] a superação 

da metafísica ocorre como aceitação-aprofundamento [Verwindung] do ser [...] a 

metafísica superada não desaparece. Essa retorna sob forma diversa (HEIDEGGER, 

1976, p. 46).  

 

 

Se em sede continental essa (res)significação, sugerida por Heidegger e outros 

expoentes, causa problemas interpretativos graves relacionados com o que realmente significa 

a superação da metafísica — o choque de interpretações das escolas que estudam suas 

produções filosóficas é o melhor indício disso15: seria ela uma reabilitação da metafísica e da 

filosofia, da filosofia sem a metafísica ou a superação de ambas?  —, em sede analítica a 

reabilitação da racionalidade metafísica não é sustentada sem uma referência explícita à 

racionalidade científica (positiva), de modo que a metafísica é entendida como um modo de 

pensar edificante e inspirador para a racionalidade científica, mas, em fim de contas, incapaz 

de alcançar a “objetividade” acessível ao discurso científico, entendida agora, de modo novo, 

como “criticidade, criticabilidade e controlabilidade” das argumentações (BERTI, 1987, p. 24). 

Em suma, continuaria relevante no que inspira a racionalidade científica a realizar.    

                                                 
14 Strawson (1959) distinguirá uma metafísica descritiva — voltada para a indicação efetiva de como se 

fala e se pensa — e uma metafísica prescritiva — relacionada com o estudo dos modos de como devemos falar e 

pensar.  
15 No que diz respeito a Heidegger, sugerimos a leitura de um artigo de Franco Chiereghin (1985) 

denominado Einfürung, Ueberwindung, Verwindung: tre modi di rapportarsi alla metafisica in Heidegger. 
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Mas, o movimento dessa (res)significação não se reduz a esses termos. 

Contemporaneamente assiste-se, ainda, não só a uma derivação irracionalista ou niilista ao 

interno dessas tradições — da qual Gianni Vattimo é possivelmente o representante mais 

“radical e coerente” (BERTI, 1987, p. 176)16 —, como também a um renovado movimento de 

reapropriação de metafísicas tradicionais, mantendo, ainda que em meio a certa reforma interna, 

uma forte vinculação de forma e conteúdo com suas apresentações ortodoxas.   

No que tange à filosofia da ação, ela move-se na direção de uma reabilitação reformista 

da metafísica, no sentido de identificá-la como reabilitação filosófica, não sem influência da 

tradição kantiana e daquela hegeliana17. Contudo, observe-se que — o que para nós é 

fundamental — isso não significará uma redução da filosofia ao que se entende como metafísica 

seja enquanto uma “disciplina” em meio a outras “disciplinas” filosóficas, seja enquanto 

doutrina particular (metafísica platônica, aristotélica, tomista, leibniziana, etc. ou mesmo 

blondeliana). Como ficará mais claro no desenvolvimento de nossa tese, ao sugerirmos tal 

identificação essencial, não intencionamos forçar a filosofia aos limites de uma disciplina 

metafísica ou de uma teoria metafísica. A “metafísica” será identificada com a “filosofia”, não 

por acanhamento da noção de “filosofia”, mas pelo alargamento da noção de “metafísica”, de 

forma que mesmo uma crítica à metafísica poderá ser entendida ainda como um pensar 

metafísico, tanto quanto ela possa continuar se dizendo filosófica. Assim, distinguimos a 

“metafísica” enquanto teoria determinada e sistema de ideias, da “metafísica” enquanto 

programa de conhecimento ou racionalidade, do mesmo modo como é possível distinguir uma 

“filosofia” da “filosofia” tout court. 

Como evidenciaremos, se tudo o que podemos afirmar a respeito do ser se agrega à 

nossa ação; se apenas podemos falar daquilo que, de algum modo, faz parte de nossa 

experiência; se, nesse sentido, compreende-se por “metafísica” essa racionalidade ou programa 

de conhecimento que articula um discurso, do modo mais universal e radical possível, sobre 

nossa relação com o ser, sobre a totalidade de nossa experiência — porque pretende falar, ainda 

que nunca consiga, sobre a totalidade da ação, a totalidade de suas condições, o que não 

significa falar “tudo”, mas falar do “todo” —; então, podemos afirmar que há modos de 

entender a “metafísica” como filosofia da ação, diferenciando-a de qualquer concepção já 

                                                 
16 Em um artigo intitulado Le aventure della differenza, Vattimo (1980) oferece uma forte crítica a 

algumas filosofias que se poderiam definir como herdeiras do niilismo ou irracionalismo nietzscheano. Não 

escapam-lhe Derridá, Deleuze ou Lacan, acusados de reproporem uma metafísica, ainda que paródica.  
17 A esse respeito, por exemplo, no que concerne à influência de Hegel sugerimos o livro de Peter Henrici 

Hegel und Blondel (1958), quanto a Kant o artigo de Jean Leclerc (2005) intitulado Critique de la raison et critique 

de la vie: Maurice Blondel lecteur de Kant. 
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historicamente determinada de metafísica, ainda que sem rompimento com a grande intuição 

sobre a “metafísica” que marcou o pensar ocidental, tal qual nos sugerirá Lorenz Puntel (2007) 

na Iª parte deste nosso escrito.  

Mas, por que aderir a uma operação tão onerosa? Não seria mais fácil falar simplesmente 

de filosofia e abandonar o termo “metafísica”? Esse seria um caminho possível. Na base das 

ambiguidades que marcam o uso desse termo, como já acenamos, pesa sobre a metafísica duas 

sérias acusações a respeito de suas pretensões racionais: de que seu discurso não é nem 

comunicável, nem controlável. Em outras palavras, de que ela não seria legítima enquanto 

racionalidade. Procuraremos, a seguir, compreender qual o sentido dessa (i)legitimidade 

racional. 

Primeiramente, a ilegitimidade se ligaria ao fato de que a metafísica não seria uma 

linguagem significativa para os nossos tempos, sendo compreensível, ainda que nem sempre 

receba sua adesão, somente para poucos especialistas. Usando de uma imagem que remonta ao 

Zaratustra de Nietzsche, ela seria como uma catedral gótica, certamente bela e visitada de vez 

em quando por interessados em arqueologia — no sentido de velharias —, contudo, não mais 

“frequentada” para a realização das funções que foram a razão de sua edificação. Ligada a essa 

primeira acusação há ainda “a persuasão de que todas as metafísicas se equivalem” (BERTI, 

1985, p. 38).  Ademais, é esse o segundo e principal fator a engrossar a acusação de sua 

ilegitimidade racional, esse discurso não seria marcado por uma argumentação que possa ser 

controlada, tendendo a ser interpretado como “um saber absoluto, totalizante, definitivo, uma 

espécie de ‘olhar divino’ que conhece tudo de modo absolutamente exaustivo” (BERTI, 1985, 

p. 38).   

Levamos em consideração esses motivos. Todavia, resolvemos assumir o risco aí 

existente, sobretudo porque julgamos que a compreensão há pouco apontada da metafísica é 

equívoca. Não só não são exatas a interpretação da metafísica na forma de uma ilegítima 

racionalidade com pretensões necessariamente absolutas, dotada de um discurso que não pode 

ser controlado, e a pressuposição de que “as metafísicas” se equivalham, como, também, a 

exemplo da filosofia da ação, pensamos ser possível exercitar uma racionalidade metafísica de 

modo interessante e significativo para os nossos dias — como mostraremos no 

desenvolvimento de nossa tese —, na forma da problematização do sentido da ação.     

Parece desnecessário insistir sobre o caráter distinto das diferentes teorias metafísicas, 

basta mencionar o fato de que, se em algumas metafísicas há claramente absolutização dos 

resultados de um saber, como ocorre no positivismo e no cartesianismo, esse saber não é de 

tipo propriamente filosófico, mas científico-positivo. Por outro lado, as interpretações que 
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tendiam a considerar algumas metafísicas que não realizam essa absolutização da racionalidade 

científico-positiva como sendo dotadas dessas pretensões absolutas, a exemplo da aristotélica 

e da hegeliana, foram desconstruídas por diversas publicações, especialmente a partir da 

segunda metade do século XX (BERTI, 1985).18 Não é o caso aqui de apresentá-las, mas nos 

referiremos às razões que nossa leitura da filosofia da ação pode aportar a esse respeito.  

De fato, a filosofia da ação ajuda-nos a entender que falar simplesmente de “eliminação 

da metafísica”, como frequentemente a expressão “superação da metafísica” é entendida, não 

faz justiça nem às teorias metafísicas, nem à racionalidade metafísica. Compreender que um 

discurso (teoria) — um conjunto uniforme ou menos de ideias, de procedimentos racionais, etc. 

— é sempre uma tentativa de abertura inteligível da experiência vivida, mas nunca a própria 

experiência — “...a ação e a ideia da ação não são absolutamente equivalentes” (Le point de 

départ, p. 560) —, equivale a reconhecer a condição finita da racionalidade e de seus produtos.19  

Precisamente para evidenciar os limites de todo discurso e a controlabilidade do 

exercício da racionalidade metafísica, resgatando os direitos ou a legitimidade de sua tradição, 

insistiremos em falar de “metafísica”. A manutenção desse termo nos servirá, ademais, para 

ressaltar a transcendência de certas condições da ação em relação ao que pode ser dito e, em 

razão dessa mesma transcendência, controlado, tendo como parâmetro uma necessidade vital 

ou concreta que não se confunde com uma ideologia ou com um falar dogmático. Uma lógica 

primitiva ou primeira, anterior à reflexão e à lógica formal que a sustenta, seu princípio, a ser 

aproximado em uma dialética, que envolve a ação e seu entendimento: “Nós não trabalhamos 

venturosamente, no vago e indeterminado, mas a ordem das coisas dirige nosso esforço, 

sustenta nosso pensamento, orienta nossa ação por insensíveis contradições” (Action, p. 224).  

E precisemos, “dialética”, analogamente como a República de Platão (Cf. 2010, 510d – 511d) 

sugere, enquanto modo de pensar que parte do estudo de hipóteses para identificar o que 

implicitamente nelas não admite hipótese, porque é seu princípio necessário, outro em relação 

às hipóteses e à dialética — eis aí o que chamávamos de “transcendência” das condições da 

ação. Dialética essa, por sua vez, que é o exercício de uma verdadeira arqueologia do pensar. 

Mas, não é contraditório desenvolver uma interpretação filosófica que sustente, ao 

mesmo tempo, a finitude de todo discurso e a afirmação discursiva de um princípio necessário? 

Essa é, sem dúvida, a questão mais relevante que se poderia opor ao projeto de leitura da 

                                                 
18 Para exemplificar essas observações, pode-se ler Le problème de l’être chez Aristote de Pierrre 

Aubenque (1962) e de Dialettica dell’assoluto e ontologia dela soggettività in Hegel de Franco Chiereghin (1980). 
19 A propósito, as críticas mais radicais contra a “metafísica” e a “filosofia”, que se oferecem o 

irracionalismo como resposta, justificam-se precisamente por uma certa compreensão disforme do “discurso 

teórico” ou da “reflexão”, tanto por parte dos que sustentam teorias, quanto por seus detratores. 
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filosofia da ação, que estamos sustentando nesta tese. Parece, de fato, contraditório supor que 

poderíamos conhecer essa lógica primitiva sem traduzir esse conhecimento discursivamente e, 

assim, sem submeter essa mesma lógica à finitude característica de todo discurso. A dificuldade 

está em compreender como se pode conservar a referência a uma arché necessária por meio de 

um discurso finito.  Dada essa aparente contradição, como sustentar a interpretação que nos é 

sugerida pela filosofia da ação?  

Talvez se pudesse alegar em seu favor uma certa resistência às alternativas que 

restariam: o pedantismo de uma metafísica dogmática, a inconsistência de um pensamento fraco 

ou, enfim, a ferocidade mascarada de um niilismo radical — para o qual se toda explicação é 

falsa e sem sentido, nenhuma explicação, de fato, possui qualquer valor. Contudo, não é por 

apostar na falta de razões — como o faz o niilismo —, ou na compatibilidade de toda 

argumentação — como sustenta o pensamento fraco — que se afirma, a partir da filosofia da 

ação, a finitude de todo discurso. Mas, por encontrar uma fundamental necessidade no 

entendimento da experiência, ou seja, a imprevisibilidade de todo resultado da ação, a sua 

finitude — o que não poderia ser dado sem o choque entre nossas expectativas e nossas 

realizações —, é que se funda a necessidade cognitiva de reconhecer a lacuna que separa a ação 

da ideia da ação.   

Evidentemente, pelo que sugerimos há pouco, deveremos reconhecer que nosso discurso 

sobre essa lógica primeira é, também ele, limitado. Todavia, se nos é permitido continuar 

fazendo uso das sugestões gregas presentes na República (Cf. 510d – 511d), a reapresentação 

da noção de “conhecer” pela filosofia blondeliana nos permitirá identificar a experiência que se 

faz, existindo ou vivendo, como a condição anipotética de todo discurso. Anipotética não 

enquanto um discurso absoluto ou um axioma de partida que não pode ser justificado, mas sim 

como o conjunto das necessidades originárias do ser no mundo, o conjunto das necessidades 

práticas da ação, que são a condição de todo discurso tal e qual é — limitado — e sem as quais 

nenhum discurso pode se explicar em sua gênese. 

Apesar de nossas tentativas em contrário, os resultados de nossa ação não são nunca 

completamente o que deles esperamos, o que deles queremos e representamos. Por querer 

sempre mais do que aquilo que já somos, nossa ação é orientada em direção a uma expansão. É 

preciso agir para ser mais. Agindo, somos mais; todavia, não somos precisamente aquilo que 

pretendíamos. A experiência comporta sempre uma novidade em relação a nossas 

representações e expectativas. Desse modo, uma necessidade se insinua no instante mesmo em 

que revelamos a finitude de todo discurso e de toda ação. Uma necessidade que é a condição da 

própria finitude interpretativa e que a sustenta por razões além do simples desejo edificante da 
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não violência do falar, do pensar ou do conhecer. Em razão dela, nossa atividade discursiva não 

é abandonada ao nada de sentido, porque essa lógica primitiva, sobre a qual nosso discurso se 

constrói, “não é (o) nada”.   

Para a filosofia da ação, a meta da racionalidade metafísica é elucidar a vivência 

humana, tendo em vista contribuir com sua expansão. Impossível nessa empreitada se furtar aos 

parâmetros dessa lógica fundamental, também chamada de lógica da vida. Pode-se, ao 

argumentar sobre essa lógica necessária, errar o alvo, elucidar de modo impróprio a experiência. 

Muito provavelmente, em alguns momentos, o discurso de Blondel, como o nosso atual, faz 

isso. Mas, a exigência de repropor e corrigir o próprio falar não barra, antes retroalimenta o 

vigor dessa racionalidade e reforça o entendimento sobre a necessidade de seu princípio. E por 

quê? Porque para agir — e pensar é agir — é preciso submeter-se a um determinismo prático 

condicionante, é preciso sair de si e acomodar-se a uma lógica de forças que não é voluntária, 

a um determinismo prático, do qual nem mesmo o niilismo mais radical poderia se esquivar.20  

  Procurando falar acerca dessa lógica primitiva, a filosofia da ação será sustentada sobre 

a base de dois postulados fundamentais, ou melhor, de um postulado que pode ser expresso de 

dois modos: “a ação não é a ideia da ação” e “a contradição não existe de fato”. Ora, sobre 

esses fundamentos, a racionalidade metafísica será entendida como exercício de elucidação da 

experiência (prática), a ser regulado pelas regras práticas da própria experiência. Se a 

                                                 
20 Concedamos que, em sua expressão mais radical, o niilista não admita o princípio de não contradição. 

Sob esse pressuposto, nenhuma teoria poderia ser julgada quanto a sua consistência ou menos. Não admitir tal 

princípio equivaleria a não possuir qualquer opinião ou, pelo menos, a ter uma só opinião, a de que nada tem 

sentido, o que não impede que se possa criar um sentido. Entretanto, mesmo concedendo que a afirmação “nada 

tem sentido” não seja já a afirmação de um sentido, — já que esse niilista não se incomodaria com a contradição 

de suas ideias, por não admitir a necessidade do princípio de não contradição —, como ele poderia viver sem 

realizar escolhas? Exceto se inconsciente — concedendo que ainda assim se possa ser niilista — como esse niilista 

radical poderia não escolher ou não querer, a não ser recusando-se a escolher (querer) e, assim, já escolhendo 

(querendo)? Como, enfim, ele poderia escolher não escolher sem submeter-se às exigências práticas de sua ação, 

que impõe a inconsciência como a condição da não escolha, do não querer? Enfim, como ele poderia se esquivar 

de agir e, desse modo, de se submeter a certas regras do agir que ele não se deu? Dois estados consistem na radical 

afirmação de suas pretensões niilistas, a vida inconsciente ou o morrer. Só nesses termos podemos nos aproximar 

da ideia de um silêncio absoluto. Mas, partindo do estado de consciência, mesmo para tornar-se inconsciente ou 

morrer é preciso entregar-se à ação, submeter-se a suas necessidades.  Entretanto, ainda se poderia objetar: mas, 

sem aceitar a não contradição nada é incompatível para o niilista. Ora, seguramente seria assim, caso a não 

contradição dissesse respeito somente a uma lógica formal. Como evidenciaremos em nosso estudo da filosofia 

blondeliana, porém, a lógica formal é apenas uma expressão inteligível, secundária, da já referida lógica primitiva. 

O verdadeiro sentido do princípio de não contradição é que a contradição não existe de fato, mas só para o pensar. 

Para o niilista radical, a contradição não existe porque ele pressupõe o completo estranhamento entre ser e pensar, 

ou talvez, em outros termos, entre viver e pensar. Todavia, desde que se fale de uma vida consciente esse 

estranhamento não se sustenta. Em suma, ainda que possa negar o pensar e o querer pela inconsciência na vida ou 

na morte, o niilista não pode negar a necessidade que o leva a submeter-se a certas regras práticas para tornar-se 

inconsciente. Nem mesmo morrendo, o niilista mais radical poderia se safar dessa lógica, porque para morrer é 

preciso, antes, viver e isso não se dá sem a submissão a essa lógica prática. Podemos até discutir sobre o alcance 

de nosso entendimento dessa lógica, mas de uma coisa é impossível se esquivar: de que ela se dá, de sua 

necessidade. Não somos livres para viver de qualquer modo, para existir é preciso submeter-se a um certo 

determinismo prático.  
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contradição não existe de fato, e a meta da inteligência é a elucidação da experiência concreta, 

é preciso sempre renovar o esforço racional nessa direção para superar suas aparentes 

contradições, atentando, porém, para a outra fórmula, a ação não é a ideia da ação, porque 

entre nossos discursos e nossa experiência prática existirá sempre um abismo a ser transposto. 

Entretanto, é preciso entender bem o que queremos dizer com a expressão “postulado”. 

Tradicionalmente, postular é concluir por um ponto de partida específico para dar conta de uma 

explicação sobre algo que seria sua consequência. O postulado possui, desse modo, uma 

natureza paradoxal, por funcionar ao mesmo tempo como premissa e conclusão de uma mesma 

argumentação. Premissa posta para dar conta de explicar algo — o postulado é o fundamento 

da explicação desse algo — e, ao mesmo tempo, conclusão a que se chega sobre a natureza da 

premissa que possibilite a explicação.  

Do ponto de vista da filosofia da ação, essa noção ganha novos contornos, passando a 

simbolizar sínteses (análogas a conclusões), que são resultantes da integração de seus elementos 

componentes (análogos a premissas), sem equivalerem a sua simples posposição ou a seu 

somatório. Como toda síntese, assim, o postulado é mais do que a simples soma de suas partes 

(Cf. Action, p. 303). O que caracteriza essa interpretação específica da noção de postulado é a 

sua referência a essa lógica primitiva, a também chamada lógica da privação (stérēsis), e às 

repercussões dessa lógica sobre a compreensão de conhecimento, como relação dinâmica e 

nunca exaurível entre reflexão e experiência prática (prospecção).  

Nesse sentido específico, a noção de postulado não significa uma simples hipótese cuja 

meta é uma reprodução da realidade, mas uma suposição necessária que pretende dar conta seja 

da natureza irredutível do efeito em relação às suas causas, ou melhor, da novidade da 

experiência prática (prospecção sintética) em relação a qualquer previsão (reflexão ou 

retrospecção analítica) que se tente fazer a partir de suas condições, seja da privação positiva 

(stérēsis) ou da experiência de finitude que toda ação realizada é. O postulado aqui não é uma 

representação que objetiva atingir, da melhor forma possível, as determinações da experiência 

concreta (prática), mas uma representação ou suposição cujo intuito é o respeito à 

indeterminação e à heterogeneidade da prática.  

Portanto, a noção de postulado específica da filosofia da ação é uma representação 

sintética. Justamente porque essas sínteses são postuladas tendo em vista a inteligibilidade das 

necessidades práticas da ação, chamamo-las de postulados práticos. O postulado prático é, 
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então, o símbolo de uma produção inevitável, percebida como uma imposição necessária da 

ação: o símbolo de exigências práticas (Cf. Action, p. 302).21  

Por fim, pelas razões alegadas anteriormente, é importante, ainda, fazer uma advertência 

ao leitor desta tese. Apesar de em nossa interpretação da filosofia blondeliana fazermos 

coincidir fundamentalmente metafísica e filosofia, enquanto programas de conhecimento, 

faremos um uso distinto dos termos “metafísica” e “filosofia”, fundamentalmente em três casos: 

1) ou quando estivermos procurando acentuar que certas afirmações a respeito da metafísica 

são também válidas para a filosofia, enquanto programas de conhecimento, e vice-versa — 

neste caso, a distinção será apenas aparente; 2) ou quando estivermos expondo, em função da 

argumentação, uma interpretação que as diferencie com base nas propostas de superação da 

metafísica — a distinção aqui é presumida por essas mesmas interpretações; 3) ou para 

distinguir a metafísica como direção epistêmica voltada para o conhecimento mais radical 

(profundo) e universal (abrangente) do que é  — como programa de conhecimento — das 

filosofias (metafísicas) particulares ou historicamente determinadas — uma distinção legítima 

qualquer que seja o entendimento de “metafísica”. A esse último respeito, ainda que essas 

metafísicas particulares possam ser ditas filosofias, elas não marcam, com seus métodos e sua 

doutrina, toda a filosofia, como ocorre com o que podemos chamar de orientação metafísica da 

filosofia (filosofia enquanto programa de conhecimento), que é a metafísica em um sentido 

geral, em relação à qual se identifica a filosofia da ação — pelo menos aquela consignada na 

                                                 
21 Porque certo efeito na ação — a obrigação moral, por exemplo — não é explicável pela simples 

composição aritmética das partes — nesse exemplo, a ação é, ao mesmo tempo, um fenômeno positivo e um 

fenômeno metafísico — é preciso “supor” (postular) uma síntese superior, dotada de uma natureza original — o 

dever, por exemplo —, que seja sua responsável. E sublinhemos, “é preciso supor” uma síntese original, causa 

irredutível à simples soma de seus elementos componentes, porque de outra forma não se pode explicar a novidade 

do efeito. Além do dever, Blondel elencará vários outros postulados desse tipo, como a privação positiva ou 

desproporção da vontade (Cf. Action, p. 283) e a ideia de deus (Cf. Action, p. 316).  Ademais, devemos também 

deixar claro que isso não impede de encontrarmos, no mesmo texto da Action, outros usos da noção de “postulado” 

mais tradicionais e que condividem, de modo análogo a como se faz no postulado prático, a referência à suposição 

de sínteses. Dizemos “de modo análogo”, porque desta vez, porém, as sínteses não são postuladas em virtude de 

necessidades práticas ligadas diretamente ao determinismo da ação e à sua lógica própria, e aí se encontra sua 

fundamental diferença. De qualquer forma, a analogia será fecunda e não representará problema interpretativo 

porque é facilmente colhida pela observação do contexto, que nos permite, com pequeno esforço, perceber a 

distinção e saber quando Blondel está se referindo ou não a um postulado prático. No caso da ciência positiva, por 

exemplo, ela seria a síntese postulada, por ação de uma subjetividade, que procura traduzir em suas disciplinas a 

integração entre a matemática e a experiência empírica: “toute discipline scientifique requiert pour subsister le 

postulat de l’action” (Action, p. 81). Como ocorre com os postulados práticos, também aqui a síntese não é o 

resultado da simples soma de suas partes. A ciência positiva tem pretensões explicativas que vão além do que o 

recurso a uma simples posposição da matemática e da empiria poderia fornecer, postulando uma homogeneidade 

ao interno da heterogeneidade empírica, em si injustificável para os parâmetros da própria ciência positiva, como 

veremos posteriormente, quando do estudo da IIIª Parte da Action. Diferentemente do postulado prático, porém, 

nesse caso a síntese que constitui a ciência positiva não é uma produção necessária da ação, mas um artifício 

interpretativo, ainda que útil e ligada ao progresso de nossa ação — o que, aliás, apenas confirma que não há nada, 

no que podemos afirmar como sendo, que não diga respeito a ela. 



27 

 

Action (1893) —, enquanto investigação sobre as condições de possibilidade de um programa 

filosófico de conhecimento.  

Considerado esse primeiro esclarecimento geral, a respeito do problema da metafísica, 

demos mais um passo. Principalmente para os especialistas, uma outra questão prévia, dessa 

vez metodológica, impõe-se: se pretendemos o enfrentamento desses desafios por meio da 

referência à filosofia da ação, por que nos limitar aos três escritos que anteriormente elencamos?  

A resposta não terá nada de extraordinário. Primeiramente, era preciso delimitar nossa 

pesquisa. Depois, isso não será um problema, ao contrário. Poderíamos recorrer às obras 

blondelianas mais tardias — referimo-nos sobremodo à Trilogia —, para sondar a repercussão 

das conclusões que tiraremos de nossa pesquisa atual, concernentes à Action (1893) e aos 

escritos a ela imediatamente ligados. Escolhemos não o fazer, e não só porque a delimitação às 

nossas referidas fontes primárias não prejudicará em nada a meta a que nos propomos — o 

estudo do que chamamos de o problema da metafísica —, como ainda porque poderemos por 

essa via mostrar todo o frescor e a originalidade da filosofia da ação já em fins do século XIX 

— e levando em conta a tese de Simone D’Agostino (1999) sobre a Première Notule, já pelo 

menos desde 188222 —, ou seja, antes da consagração filosófica tanto do existencialismo, 

quanto da fenomenologia, pelo trabalho de filósofos do calibre de Husserl e Bergson, segundo 

os quais, em síntese, afirma-se a superação do positivismo clássico por meio de um “positivismo 

da experiência vivida” e “o caráter pluralista da experiência integral” (JOUHAUD, 1970, p. 

64).  

Ademais, como já esclarecemos, embora possua preocupações históricas, o viés 

principal de nossa tese não é o da história da filosofia, mas o da crítica filosófica. Nessa direção, 

o trabalho que executaremos também não se destina prioritariamente a analisar textos 

filosóficos, tendo em vista a determinação de suas fontes, de sua estrutura e de suas fases de 

composição. Diversamente, partindo de um problema bem definido, o da justificação da 

racionalidade metafísica, nosso estudo pretende ser uma pesquisa sobre a fecundidade que a 

filosofia da ação tem a oferecer a esse respeito. E para permitir o acesso a essa fecundidade 

nossas referências primárias são já suficientemente esclarecedoras, além de garantir a afirmação 

inconteste de sua originalidade — sem, contudo, pretender negar a originalidade de outras 

interpretações paralelas.  

Não queremos dizer com isso que o interrogativo central de nossa tese, o problema da 

metafísica, não poderia ser colhido por um estudo histórico e interpretativo voltado para o 

                                                 
22 Simone D’Agostino procura mostrar como uma nota de Blondel de 1882, que ficou conhecida como 

sendo sua Première Notule, já implica as teses essenciais desenvolvidas posteriormente na Action (1893).  
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exame eminentemente exegético e analítico, por exemplo, do texto da Action (1893). 

Acreditamos mesmo que isso seria uma consequência de um procedimento como esse.  

Contudo, nossas escolhas são diversas. A análise a ser executada não será o fim da pesquisa, 

mas servirá como meio de apoio à nossa proposta de reapresentação da metafísica e, 

consequentemente, da filosofia sobre bases blondelianas não explicitamente tradicionais.  

 

 

II. A ATUALIDADE DAS BASES BLONDELIANAS PARA A REAPRESENTAÇÃO DO 

PROBLEMA DA METAFÍSICA 

 

Blondel transmutará as suas influências filosóficas de modo próprio, em virtude de sua 

consideração inovadora da natureza da filosofia, como veremos. Todavia, ao invés de anular 

sua vinculação à tradição filosófica ocidental, esse fato a acentua. É suficiente ler a Action 

(1893) para comprová-lo. Marcada por um sensível respeito à memória dos seus interlocutores 

filosóficos — Blondel será reconhecido pelo cuidado em criticar teses filosóficas sem 

depreciação de seus promotores —, imensamente pobre no que concerne à citação direta de 

obras e nomes de filósofos, a Tese Francesa é profundamente rica no tratamento de questões 

filosóficas essenciais: dentre outras, de metafísica, ética, estética, filosofia da religião, filosofia 

política e epistemologia.  

Procurando identificar a linhagem a que o pensar blondeliano encontra-se vinculado,23 

deveremos retroceder certamente até Platão, mas principalmente a Aristóteles. Como já o 

demonstrou Simone D’Agostino (1999), em seu Dall’atto all’azione: Blondel e Aristotele nel 

progetto de “L’Action” (1893), o Estagirita o influenciará profundamente. Algumas noções 

essenciais à filosofia da ação remontam a ele, como a de stérēsis e a da compreensão do ser 

como ação, enérgeia. O primeiro esboço esquemático da Tese francesa, a Première Notule 

(datada de 5 de novembro de 1882), é recheado de referências aristotélicas, mais precisamente 

da Metafísica e da Ética a Nicômaco.  De uma sensível centralidade, será a querela sobre a 

separação entre filosofia prática24 e filosofia teórica — a qual retomaremos adiante —, discutida 

                                                 
23 Marc Leclerc, sem pretender ser completo — como ele mesmo explicita —, elencará em seu La destinée 

humaine (2000) traços importantíssimos na filosofia de Blondel ligados à produção de seis filósofos, reconhecendo 

ademais a omissão de pelo menos mais três (Platão, Spinoza e Kant). Dentre os aspectos citados em seu livro, 

simplesmente seguindo seu sumário, poderíamos elencar: a) Aristóteles e a não contradição; b) Agostinho e a 

descoberta do cogito; c) Tomás de Aquino e a justificação crítica pela retorsão; d) Cartesio e a evidência; e) Pascal 

e a insuficiência da razão; f) Leibniz e a procura de um vínculo substancial 
24 Blondel distinguirá na Action (1893) a ciência prática, que é a ação perpassada por inteligibilidade, 

de uma ciência da prática, ou seja, o estudo das condições da ação (ciência da ação). Referindo-se ao problema 

da ação, ele dirá que existem dois modos de afrontá-lo: a via direta, da prática ou da ciência prática, e a via indireta, 
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largamente em suas produções filosóficas, por meio de uma incessante referência a teses de 

Aristóteles e Kant. 

Por ser um filósofo declaradamente cristão, poder-se-ia imaginar que a influência da 

escolástica — com figuras do porte de Tomás de Aquino e Duns Escoto — sobre seu 

pensamento seria decisiva. E de fato será, mas não propriamente sobre a Action (1893), que em 

muitos aspectos é considerada sua obra fundamental (LECLERC, 2000), mas, principalmente, 

no que concerne aos escritos vinculados à sua famosa Trilogia, publicados a partir da década 

de 1920, quanto Blondel aproximou-se da neoescolástica para defender-se do rótulo de 

modernista, que lhe queriam impor a essa época. A grande influência medieval de Blondel será 

Bernardo de Claraval, no entanto por razões não propriamente filosóficas, mas teológicas e 

práticas. Por essas mesmas razões, poderíamos ainda mencionar o influxo dos escritos de São 

Paulo, conforme o próprio Blondel deixa claro em seu Itinéraire philosophique (Cf. 

BLONDEL, 1966, p. 20). Ainda, decisiva será a influência de Agostinho de Hipona — via Léon 

Ollé-Laprune e Emile Boutroux —, por sua metafísica do itinerário da inteligência até Deus 

(BLONDEL, 1966). 

A filosofia da ação será herdeira inconteste da dita filosofia moderna. Dentre os 

modernos, especialmente as filosofias de Descartes, Pascal, Malebranche, Leibniz, Spinoza e 

Kant serão por ele recepcionadas, contribuindo para a definição de seu método filosófico, de 

suas preocupações epistemológicas, especialmente no que diz respeito à unidade da filosofia 

em torno de suas questões práticas, teóricas e metafísicas, e da problemática da filosofia 

separada — sobre a competência filosófica no estudo do sobrenatural25. Ainda, poderíamos nos 

                                                 
da ciência da prática. Essa última constitui um conhecimento concomitantemente prático e teórico, porque o 

conhecimento em ato (ciência da prática) será sempre uma síntese de prospecção (ciência prática) e reflexão. 

Assim, não admitirá uma verdadeira separação entre filosofia prática e teórica. Remetemos, para explicações mais 

detalhadas a esse respeito, ao segundo capítulo dessa tese. Ademais, no que concerne ao termo “pragmatismo”, o 

Vocabulário técnico e crítico da filosofia, organizado por André Lalande, traz-nos uma notícia esclarecedora: 

“Ainda que a palavra pragmatismo não figure em L’Action, M. BLONDEL tinha-a adotado e dela se servia 

privatim no momento em que começou a escrever essa obra. ‘A partir de 1888’ diz ele, ‘sem o ter encontrado em 

parte alguma servira-me do termo pragmatismo tendo a nítida consciência de o forjar’ Bulletin da Sociedade de 

Filosofia, sessão de 7 de maio de 1908, p. 293. Ele a propôs expressamente numa carta escrita no final de 1901 e 

publicada na Revue du Clergé français, 15 de fevereiro de 1902; depois de uma nota relativa ao artigo Ação do 

presente vocabulário (junho de 1902). Mas depois, em presença da acepção totalmente diferente tomada por esta 

palavra no uso público, pensou que era preferível a ela renunciar para a sua própria filosofia...” (LALANDE, 1999, 

p. 840, vocábulo Pragmatismo). Em nota, a esse mesmo termo, Blondel dirá que se opõe “energicamente contra o 

pragmatismo dos anglo-saxões” (p. 834, nota ao vocábulo Pragmatismo). Os motivos aí elencados são o “anti-

intelectualismo e o empirismo imanentista” desse movimento de ideias (p. 838, nota ao vocábulo Pragmatismo). 

Em suma, o uso blondeliano desse termo o faz corresponder ao da filosofia da ação, não significando, de maneira 

alguma, a subsunção do conhecimento pela utilidade — “O verdadeiro é o que serve” —, como propõe W. James 

em 1907 em seu Pragmatism.     
25 Como ficará claro posteriormente, o sobrenatural em Blondel será recepcionado propriamente como 

sendo suprafenomenal, porque sua aproximação filosófica será realizada por intermédio dos fenômenos.  
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referir à influência de Arthur Schopenhauer no que diz respeito à problematização do sentido 

da vida humana, que explicitamente é tematizada na Action (1893).  

Naturalmente, o clima cultural de sua época e seus contemporâneos o marcarão de 

maneira profunda. Por iniciativa de Alexis Bertrand, seu professor no liceu de Dijon (1878-

1879), Blondel será introduzido ao estudo de Maine de Biran, do qual são sentidos ecos na 

Action (1893), por exemplo, no que diz respeito ao cogito biraniano — “je veux donc j’existe” 

—, que é retomado e desenvolvido (Cf. COINTET, 2007, p. 13). O mesmo fará Henri Joly, em 

relação a Leibniz e à hipótese do vínculo substancial, que será o tema da Tese Latina (Cf. 

BLONDEL, 1966, p. 29). Mas serão, sobretudo, Léon Ollé-Laprune — a quem Blondel 

dedicará a Action (1893) — e Emile Boutroux — seu orientador de tese — seus grandes mestres. 

Por essa filiação, sua filosofia se liga ao espiritualismo francês. A estes se deve, sem dúvida 

alguma, acrescentar a amizade e a cumplicidade filosófica de alguns condiscípulos, dentre os 

quais destacamos Auguste Valesin, pela influência que terá como professor de várias gerações 

de jesuítas, e Victor Delbos (BLONDEL, 1966, p. 30-33),26 que marcará profundamente a 

interpretação blondeliana da filosofia moderna, reconhecível sobretudo em um artigo de 1894, 

Une des sources de la pensée moderne l'évolution du spinozisme (BLONDEL, 1997f).  

Não pouca importância terá para Blondel o diálogo que se construirá, a partir dessas 

influências diretas, mencionadas há pouco, em torno da questão pós-kantiana mais pungente de 

sua época: a da separação entre filosofia prática e filosofia teórica ou, mais precisamente, da 

contraposição entre ciência (determinismo científico) e liberdade. A esse respeito, no panorama 

filosófico francês, contrapunham-se três posições. De um lado, encontravam-se os que 

compartilhavam a tendência neocriticista de Cournot e Renouvier e, posteriormente, de 

Hamelin e Brunschvigc, que propunham uma solução do problema crítico por um kantismo 

modificado, mas ainda ortodoxo. Por outro lado, como Maine de Biran, Ravaisson, Lachelier e 

Gratry, os que, procurando responder ao momento kantiano da filosofia francesa de então, 

buscavam apresentar um modo de superar a cisão entre o homem e a natureza, o subjetivo e o 

objetivo, sobre o fundamento da vontade e de seus atos. Por fim, a paisagem filosófica francesa 

se completaria com o positivismo de Comte e com a antropologia de Durkheim, profundamente 

ligadas à racionalidade científico-positiva. Blondel se arregimentará à tendência filosófica do 

segundo bloco mencionado (Cf. IZQUIERDO, 1996, p. XVIII-IX).  

                                                 
26 Blondel (1966, p. 30-33) nomeará ainda outros: Frédéric Rauh, André Pératé, Pierre Duhem, Lucien 

Laberthonniére, Jean Wehrlé, Henri Bremond, Paul Mulla, Jacques Paliard, Louis Ruy, Jules Chaix, Joseph 

Segond e André Giraud.  
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Completando essa sumária contextualização, não poderíamos nos furtar de mencionar, 

ainda que brevemente, algo sobre a recepção de sua obra. No já referido Itinéraire 

philosophique, Blondel se referirá a sérias dificuldades enfrentadas desde a publicação da 

Action (1893) no que concerne à compreensão de sua filosofia. Estas poderiam ser 

esquematicamente reunidas em duas frentes. Uma primeira, que diz respeito à recepção da 

Action (1893) pelo ambiente cultural que poderíamos chamar de “filosofia laica”. Uma segunda, 

que se refere à recepção da filosofia blondeliana pela cultura teológica e filosófica cristãs, 

especialmente católica.  

Não faltarão ataques de ambos os lados. Por muito tempo, Blondel foi sujeito à suspeita 

de filósofos e teólogos renomados. Um documento que testemunha o esforço blondeliano por 

superar as críticas que surgiam nessa época é a Lettre sur les exigences de la pensée 

contemporaine, publicada em 1896, mas cujo início de gestação data de 1893, quando Blondel 

publica na Revue de métaphysique et de morale uma carta-resposta a uma resenha sobre a 

Action (1893), a respeito da qual nos referiremos a seguir. 

Ligada ao que chamamos anteriormente de primeira frente, a acusação que pesava 

contra a filosofia de Blondel, especificamente contra a Action (1893), referia-se a sua 

consistência enquanto filosofia, no que concerne a seu método e a seus fins. Em razão dessa 

controvérsia, Blondel teve sua candidatura para professor universitário explicitamente recusada 

nos dois anos que seguiram a publicação de sua tese (Cf. LACROIX, 1963, p. 2). Ainda em 

1893, em uma sucinta resenha sobre a Action (1893) — publicada anonimamente, como era o 

costume, na Revue de métaphysique et de morale, t.1, Supplément de novembre 1893, p. 1 —, 

Léon Brunschvicg coloca em causa o caráter filosófico da Tese Francesa. De acordo com ela, 

era problemática a reproposição blondeliana da competência da filosofia no que concerne ao 

âmbito do sobrenatural.  Em resposta, Blondel enviará uma carta ao editor da mesma revista, 

que será publicada logo em seguida — t. 2, Supplément de janvier 1894, p. 5-8 —, na qual ele 

defenderá sua obra.  A ocasião beneficiou largamente a divulgação da filosofia blondeliana, 

alimentando uma série de discussões que culminaram com o completo reconhecimento de 

Blondel nos ciclos filosóficos de sua época, não sem a contribuição fundamental do próprio 

Brunschvicg. Posteriormente, inclusive, Blondel participará largamente da produção do 

Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie da Sociedade Francesa de Filosofia, 

dirigido por André Laland (Cf. 1991) e publicado em 1926.   

Embora em 1900, no Congresso Internacional de Filosofia, realizado em Paris, já se 

possa constatar o reconhecimento da relevância filosófica da obra blondeliana entre os maiores 

expoentes de sua época, a sua recepção por parte da cultura filosófica e teológica cristã, 
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especialmente católica e neoescolástica, será bem mais demorada. O auge da crise, ligada a essa 

segunda frente, ocorrerá em 1913, quando se dará a interdição eclesiástica dos Annales de 

Philosophie Chrétienne, pelos quais Blondel era responsável. A partir daí ele se recolherá em 

um inquieto silêncio, marcado também pela irrupção da primeira guerra mundial. Essa época 

de silêncio voluntário será interrompida somente a partir do fim da década de 1920 com diversas 

publicações, que culminarão, na década de 1930, com a Trilogia (Action I e II; La Pensée I e 

II; L’Être e les êtres), e, na década seguinte, com mais dois escritos, intitulados La philosophie 

et l’Esprit Chrétien (1944), e com a preparação de uma obra póstuma, Exigences philosophique 

du christianisme (1950). 

Blondel influenciará, além de seus condiscípulos e amigos, inúmeros outros ilustres 

pensadores, por sua participação nos debates de diferentes sociedades de estudos filosóficos na 

França, por seu magistério e pela leitura de seus escritos. Poderíamos citar pela influência 

explícita, dentre outros: Jean Nabert, Louis Lavelle, René de Senne, Henri Duméry, Gaston 

Fessard, Jean Lacroix, Joseph Vialatoux, Paul Ricoeur, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, 

Jean Guiton, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Xavier Zubiri e uma vasta gama de 

jesuítas, dentre os quais, Henri de Lubac, Joseph Maréchal, Teillard de Chardin, Cláudio de 

Lima Vaz e Xavier Tilliette.  

A influência de Blondel, que foi larga durante as décadas da primeira parte do século 

XX, arrefeceu-se drasticamente no pós-guerra, o que Lima Vaz atribui ao fascínio exercido 

sobre os intelectuais católicos, especialmente franceses — entre os quais Blondel logicamente 

teria mais chance de ter sua filosofia difundida —, por algumas correntes filosóficas em voga 

como “o existencialismo, uma certa versão humanista do marxismo, a chamada Hegel-

Renaissance, a fenomenologia, enfim a releitura de Nietzsche e a descoberta do último 

Heidegger” (LIMA VAZ, 2001, p. 458-459). Contudo, continua ele: “Recentemente, no 

entanto, anuncia-se um retorno a Blondel, e a profundidade e atualidade de seu pensamento são 

novamente postas em evidência” (LIMA VAZ, 2001, p. 459). Destaque-se quanto a isso, 

sobremodo, o incentivo representado pela Association des Amis de Maurice Blondel, que reúne 

pesquisadores de todo o mundo, e pela concentração de estudos sobre a filosofia blondeliana 

em diversos centros universitários eminentes, dentre outros: a Università Gregoriana di Roma, 

a Université Catholique de Louvain-la-Neuve e seu Centre d’Arquives Maurice Blondel, o 

Institut d’Études Théologiques de Bruxelles e a Université Catholique de Lyon, sede do Centre 

Blondel Lyon-Aix. 

Essa contextualização, a respeito da diversidade presente na linhagem que precede e 

segue a filosofia blondeliana, sugere-nos, ainda, outra importante questão: como classificá-la?  
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A resposta não é simples. Com efeito, a filosofia da ação parece possuir elementos 

comuns com várias outras perspectivas filosóficas. Também por isso se pode dizer que ela é 

tradicional. Porém, sua ligação com a tradição se dá por uma razão mais profunda: ela é uma 

autointerpretação da filosofia. Nesse sentido, ela é uma filosofia essencial ou uma metafísica, 

porque fala das condições da compreensão do que, com Merleau-Ponty (1956), poderíamos 

dizer ser a intuição fundamental da filosofia de todos os tempos: a problematização de nossa 

relação com o ser. Se nos fosse exigido classificá-la, chama-la-íamos de filosofia essencial ou, 

simplesmente, metafísica — cuidando para entender essa noção do modo como a estamos 

precisando nesta tese.  

Acabamos de dizer que ela é uma filosofia tradicional, por sua filiação à tradição 

filosófica que lhe precede, e isso é exato. Entretanto, devemos acrescentar, a filosofia da ação 

é anacronicamente27 tradicional. Tão inovadora quanto se possa dizer de uma filosofia 

inovadora, a filosofia da ação anacronicamente lida hoje, em uma época que se beneficiou da 

crítica ao cientificismo, da discussão em torno da filosofia da consciência, das descobertas da 

filosofia da linguagem e, especialmente, das conquistas da fenomenologia, parece ser também 

fortemente tradicional, porquanto acentuadamente contemporânea. O quanto pese sobre essa 

filosofia os preconceitos que ela vem sofrendo historicamente, o leitor que sobre ela se debruce 

não pode deixar de se admirar da raridade de seus estudos em nossas academias, em evidente 

contraste com sua riqueza sugestiva.  

Maurice Merleau-Ponty, porém, não se omite a esse respeito. Em Le Philosophes 

Célèbres, mais precisamente na subdivisão que trata daquilo que ele chama de “L’existence et 

la dialectique”,28 a reúne em um mesmo bloco às filosofias de Husserl, Bergson, Alain e Croce. 

São interessantes para nossa pesquisa colher as justificações que ele oferecerá para esse 

procedimento.   

Na introdução à referida subdivisão, de sua própria autoria, Merleau-Ponty afirma que 

a dificuldade em se propor uma história dos pensamentos de filósofos ilustres está em que, ao 

fazê-lo, o escritor não pode prescindir de uma leitura orientada por sua própria posição em meio 

à tradição, ao mesmo tempo em que sente o peso de quase dever adivinhar “objetivamente” o 

                                                 
27 No sentido do termo (grego-tardio) anachronismós: ato de pôr algo fora do tempo correspondente. 
28 Habermas em sua obra Pensamento pós-metafísico, a qual consideraremos a seguir, fala de “atualidade 

existencialista” como característica do modo de propor um pensar filosófico essencialmente fenomenológico: “A 

fenomenologia estende-se horizontalmente de modo antropologizante e se aprofunda de modo ontologizante: por 

ambos os caminhos ela haure em si mesma uma atualidade existencialista” (HABERMAS, 2002, p. 12). É 

importante dizer isso logo de início, porque, como se mostrará, a filosofia da ação é uma fenomenologia 

metafisicamente orientada.  
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que dela seria realmente importante para o amanhã da filosofia e de seus futuros leitores.29 

Contudo — é ele ainda a observar —, pretender ser “inteiramente objetivos” em relação ao que 

importou e ao que importará em filosofia, é uma tarefa impossível, porque em nossas 

interpretações nem todo o “rigor científico” do mundo seria capaz de nos fazer prescindir de 

nós mesmos: “o que uma geração leu em sua filosofia, não é sem dúvida o que a seguinte lerá 

e, ainda menos, o que os filósofos aos quais ela diz respeito tiveram consciência de dizer” 

(MERLEAU-PONTY, 1956, p. 288. Itálico do texto30).  

Ao nos aproximarmos de uma obra, especificamente em nosso caso, de uma obra 

filosófica, encontrando nela questões tão importantes a ponto de considerá-las essenciais, 

estamos certamente projetando nossas próprias perguntas e interesses, cultivados no interior de 

uma tradição, que sugere determinados temas, tipos de problemas, modos de considerá-los e, 

em suma, interpretações e formas de pensar. Todavia, isso não exclui que essa aproximação 

possa ser a ocasião de um diálogo franco e esclarecedor a respeito do que é, digamos, essencial 

e que importa hoje e sempre para a filosofia, com base na consideração dos problemas surgidos 

no passado, dos desafios do presente e das perspectivas de um projeto filosófico futuro.  

No mesmo texto, Merleau-Ponty escreveu ser justamente a grande e essencial herança 

da filosofia blondeliana para a contemporaneidade — compartilhada por aquela dos outros 

autores mencionados — o ter trabalhado para situar o pensar diante do ser. Concretamente, 

superando o criticismo e desenvolvendo “o que Brunschvicg chamava de a ‘incoordenável’ e 

que nós chamamos de existência” (MERLEAU-PONTY, 1956, p. 288. Itálico do texto). E 

completava, em uma passagem que sintetiza uma das mais significativas intepretações da 

filosofia contemporânea: 

 

 

Quando Bergson fez da percepção o modo fundamental de nossa relação com 

o ser, quando Blondel se propôs desenvolver as implicações de um pensar 

que, de fato, se precede sempre e está sempre além de si mesmo, quando Alain 

descreveu a liberdade apoiada sobre o curso do mundo como um nadador 

sobre a água que o retém e é sua força, quando Croce recolocou a filosofia 

em contato com a história, quando Husserl tomou por tipo da evidência a 

presença carnal da coisa, todos colocaram em causa o narcisismo da 

consciência de si, todos procuraram uma passagem entre o possível e o 

necessário em direção ao real, todos designaram como uma dimensão nova 

de pesquisa nossa existência de fato e aquela do mundo. Porque a filosofia da 

                                                 
29 Uma frase que talvez tenha sido interpretada pelos seus primeiros leitores como uma “estação” inútil 

pode ser a ocasião de renovações antes inimagináveis, “aonde os de amanhã irão se deter” (MERLEAU-PONTY, 

1956, p. 288). 
30 O itálico encontra-se utilizado em todo o texto da introdução à subdivisão “L’existence et la dialectique” 

de autoria de Merleau-Ponty. 
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existência não é somente, como poderia crer um leitor apressado que se ateria 

ao manifesto de Sartre (L’existentialisme est un humanisme), a filosofia que 

põe no homem a liberdade antes da essência. Isso é apenas uma consequência 

impressionante e, sob a ideia da escolha soberana, haveria, em Sartre mesmo, 

como se vê em O Ser e o Nada, a ideia outra e, para dizer a verdade, 

antagonista de uma liberdade que não é liberdade senão incorporada ao 

mundo e como trabalho cumprido sobre uma situação de fato. E, 

consequentemente, mesmo em Sartre, existir não é somente um termo 

antropológico: existir desvela, em face da liberdade, toda uma nova figura do 

mundo, o mundo como promessa e ameaça para ela, o mundo que lhe põe 

armadilhas, que lhe seduz ou lhe cede, não mais o mundo plano dos objetos 

de ciência kantianos, mais uma paisagem de obstáculos e de caminhos, enfim, 

o mundo que nós “existimos” e não somente o teatro de nosso conhecimento 

e de nosso livre arbítrio (MERLEAU-PONTY, 1956, p. 288-289. Itálico do 

texto).  

 

 

   

Essas filosofias tornam possível uma compreensão nova de existência, segundo a qual 

o homem e o mundo não podem ser reduzidos ao resultado frio de definições teóricas, mas são 

ligados à vida — à vivência ou à experiência vivida — e a partir dela ganham sentido. Ainda, 

segundo Merleau-Ponty (1956), para a afirmação da existência nesses moldes, essas filosofias, 

dentre as quais nos interessa sobremaneira a blondeliana, aproximam-se também por fazerem 

uso de um mesmo instrumento: a dialética. Não propriamente daquela hegeliana lida ao modo 

do século XIX, mas de uma dialética renovada ou, melhor ainda, reencontrada como dialética 

real:  

 

 

O Hegel que eles reabilitaram não é aquele sobre o qual o séc. XIX se tinha 

voltado, o detentor de um segredo maravilhoso para falar de todas as coisas 

sem nelas pensar, aplicando-lhes mecanicamente a ordem e a conexão 

dialéticas, mas aquele que não quis escolher entre a lógica e a antropologia; 

que fez emergir a dialética da experiência humana, mas definiu o homem 

como portador empírico do Lógos; que colocou ao centro da filosofia suas 

duas perspectivas e a reviravolta que transforma uma na outra. Essa dialética 

e a intuição não são somente compatíveis: há um momento em que confluem 

(MERLEAU-PONTY, 1956, p. 289. Itálico do texto).  

 

 

Notemos bem, segundo o que acabamos de ler, há um momento em que dialética e 

intuição confluem, em que inteligência e experiência imediata, que são caracterizadas como as 

duas perspectivas da filosofia, encontram-se — e nisso Merleau-Ponty deve muito a Blondel31. 

                                                 
31 Não só a apresentação geral das filosofias reunidas na subdivisão “L’existence et la dialectique” é já 

suficiente para antevê o grau de compreensão que Merleau-Ponty tem a respeito da filosofia blondeliana, ao nosso 
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E o que isso significa? Em confluir uma com a outra, por um lado, cria-se a mediação que nos 

garante nosso acesso ao ser. Todavia, isso fazendo, elas não se confundem, não se anulam, o 

que, por outro lado, garante a preservação do ser em sua alteridade:  

 

 

Esse ser entrevisto através da passagem do tempo, sempre visto por nossa 

temporalidade, por nossa percepção, por nosso ser carnal, mas no qual não 

se pode pretender transportar-se, porque a distância suprimida aniquilaria 

sua consistência de ser, esse ser ‘longínquo’, dirá Heidegger, sempre 

proposto à nossa transcendência, essa ideia dialética do ser, tal e qual a 

definiu Parmênides, além da multiplicidade empírica das coisas que são e, 

por princípio, visto através delas, já que separado delas ele não seria que 

lampejo ou noite. [...] A procura do “imediato” ou da “coisa mesma”, desde 

que ela é suficientemente consciente, não é contrária à mediação; a mediação 

é apenas o reconhecimento resoluto de um paradoxo que a intuição, de boa 

ou má vontade, sofre: para se possuir, é preciso começar a sair de si; para 

ver o mundo mesmo, é preciso de início se afastar dele (MERLEAU-PONTY, 

1956, p. 289-290. Itálico do texto).  

 

 

A filosofia blondeliana, como bem a interpreta Merleau-Ponty, caracteriza-se pela 

pretensão de ser uma “filosofia concreta”.32 Essa que é sua força, também constitui seu maior 

desafio, já que “Uma filosofia concreta não é uma filosofia feliz” (MERLEAU-PONTY, 1956, 

p. 290). Feliz aqui no sentido de satisfeita de si mesma. Ao contrário, ela será sempre uma 

filosofia inconformada, porque ainda que se atenha à elucidação da experiência, não se pode a 

ela limitar, devendo restituir a cada experiência interpretada o “signo ontológico do qual ela é 

interiormente marcada” (MERLEAU-PONTY, 1956, p. 290), devendo a cada vez reafirmar a 

distância entre a dialética e a imediatez empírica, a diferença entre a ação e a ideia da ação. Está 

justamente aí um dos maiores desafios da filosofia e, mais propriamente, da metafísica ou da 

ontologia atuais: encontrar modos de assegurar a possibilidade de filosofar ontologicamente 

                                                 
ver, bem superior às classificações tradicionais dos manuais, que raramente levam em consideração a centralidade 

desconcertante da existência em sua filosofia, como também essa influência é afirmada, algumas páginas depois, 

em Les Philosophes Célèbres, pelo filósofo  e especialista blondeliano convidado por Merleau-Ponty para esboçar 

o retrato de Blondel e de sua filosofia, ou seja, Henry Duméry (Cf. DUMÉRY, 1956. In: MERLEAU-PONTY, 

1956, p. 301). 
32 No Itinéraire, Blondel falará a respeito da necessidade de uma filosofia ou ciência do concreto: “O que 

devemos procurar e esperar é uma ciência do concreto, onde se comuniquem o singular e o universal no 

pensamento e na ação. [...] O singular é o eco, em um ser original, da ordem total, como o universal é presente a 

cada ponto do real que contribui para a harmonia do todo. Eles se acordam então e se abraçam no concreto, o 

concreto que, como a palavra mesma indica, significa ao mesmo tempo uma unidade expressiva e distinta e uma 

multiplicidade efetiva e sintética” (BLONDEL, 1966b, p. 42. 44).  
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depois do fim da metafísica33 — ou, pelo menos, do fim do modo tradicional de se pensar 

metafisicamente.  

Não é fácil imaginar sob as condições da contemporaneidade filosófica como poderia 

ser o futuro desse modo de filosofar, da racionalidade metafísica. Todavia, com base no 

desenrolar da tradição filosófica, que nos conduziu ao período do pensamento “pós-metafísico”, 

duas coisas parecem ser seguras a seu respeito, como afirma Merleau-Ponty (1956). 

Primeiramente, a consciência da insuperável limitação conceitual e linguística: “que ela não 

reencontrará nunca a convicção de determinar, com seus conceitos, as chaves da natureza ou da 

história” (MERLEAU-PONTY, 1956, p. 290). Depois, da necessidade de se assumir 

radicalmente os pressupostos fundamentais do pensar, que estão na base do que se reconhece 

hoje como sendo as grandes filosofias, a saber, a) o apelo a uma filosofia “militante”34, cujas 

características são o engajamento na experiência, o rigor e a preocupação crítica e b) a garantia 

por essa filosofia militante do nexo essencial com o ser de que todos os sistemas procuram falar: 

 

 

...podemos esperar um tempo que não crê mais em uma filosofia triunfante, 

mas que, por sua dificuldade, é um apelo permanente ao rigor, à crítica, à 

universalidade, à filosofia militante. Perguntar-se-á talvez sobre o que 

restaria da filosofia quando ela perdesse seus direitos ao a priori, ao sistema 

ou à construção; quando ela não se sobrepõe mais à experiência. Dela resta 

quase tudo. Porque o sistema, a explicação, a dedução não foram nunca 

essenciais. Esses esquemas exprimem — e escondem — um nexo com o ser, 

os outros, o mundo. Não obstante a aparência, o sistema é apenas uma 

linguagem (e ele é precioso a esse título) para traduzir uma maneira 

cartesiana, spinozista ou leibniziana de se situar em relação ao ser e é 

suficiente, para que a filosofia dure, que essa relação permaneça um 

problema... (MERLEAU-PONTY, 1956, p. 290-291. Itálico do texto)  

 

 

 

Um mesmo paradoxo, que advertimos anteriormente, surge aqui no discurso de 

Merleau-Ponty. Como reconhecer, ao mesmo tempo, a insuficiência conceitual e a militância 

de uma filosofia rigorosa e crítica? Não seriam essas exigências “científicas” opostas? Apesar 

da aparente oposição, como afirma Merleau-Ponty, essas são as condições necessárias para se 

                                                 
33 A expressão é tomada emprestada de Peter Henrici (1976). 
34 Merleau-Ponty (1956) usa a expressão “filosofia militante” para contrastá-la com o que se pode chamar 

de “filosofia triunfante” ou “dogmática”. Na acepção blondeliana, poderíamos chamar essa filosofia militante, sem 

embargo, de “científica”. 
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garantir uma adequada relação com o ser e, consequentemente, sua problematização é a coluna 

vertebral da própria filosofia.  

Assim, o reconhecimento por parte de Merleau-Ponty (1956) do compromisso com 

essas condições presente nas referidas filosofias da existência, ajuda-nos a ressaltar a proposta 

de nossa tese atual de se constituir como uma interpretação da filosofia da ação, mais 

especificamente, daquela a nós consignada pela Action (1893), como uma filosofia essencial 

(metafísica) que salvaguarda as exigências antes mencionadas, a saber, de uma filosofia 

concreta, militante — portanto, crítica e rigorosa — e, por isso mesmo, capaz de preservar o 

ser em sua alteridade, reconhecendo os limites inerentes a todo trabalho reflexivo. Em outras 

palavras, de uma filosofia para a qual uma radical militância, que se traduz no pensar 

blondeliano pela fidelidade às exigências da crítica à superstição, é exigida como meio mesmo 

de garantia do acesso à problematização da relação com o ser — superando suas reduções 

conceituais —, a tal ponto que a metafísica, como abertura à totalidade da ação, não será apenas 

uma possibilidade, mas uma exigência para uma filosofia ou ciência da ação completamente 

“crítica” e, por isso mesmo, justificada.35  

Uma proposta, diga-se claramente, incômoda e difícil. De fato, não é de se admirar que 

um escrito que se propõe o estudo do que chamamos de o problema da metafísica em uma 

acepção não só negativa, mas também propositiva, ou seja, que em fim de contas, procura 

resgatar os direitos filosóficos da metafísica, seja tratado, em nossos dias, para se falar de modo 

cortês, com certa desconfiança.  

Por exemplo, em sua obra Pensamento pós-metafísico, Jürgen Habermas ensaia um dos 

mais significativos manifestos desta desconfiança. Ele inicia sua discussão e reação a respeito 

do “retorno à metafísica” perguntando-se sobre os paralelos entre as revoluções internas da 

filosofia e aquelas que marcaram a substituição de concepções antigas por outras novas na 

pintura, na música, na literatura e até pelo retorno “envelhecido” da arquitetura pós-moderna, 

“a qual se volta novamente, de modo pouco provocativo, ao adorno histórico e aos ornamentos 

proscritos” (HABERMAS, 2002, p. 11). A resposta que dá a essa questão é a de que “Existem 

pelo menos paralelos terminológicos” (HABERMAS, 2002, p. 11), e continua: “... os filósofos 

contemporâneos também celebram as suas despedidas. Enquanto uns se auto-intitulam pós-

analíticos, outros se consideram pós-estruturalistas ou pós-marxistas. O fato de os 

                                                 
35 Escreve Blondel, em Le point de départ, como desenvolveremos em seu tempo próprio, que para fazer 

filosofia é preciso respeitar a especificidade ou a característica formal do conhecimento filosófico, expressa em 

suas exigências técnicas (metódicas), que determina de modo decisivo o início e a meta de sua pesquisa. É somente 

por passar por essas exigências técnicas que o conhecimento filosófico pode se dizer autêntico, ou seja, pode fazer 

obra de ciência e de vida ao mesmo tempo. 
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fenomenólogos ainda não terem engendrado o seu ‘pós’ os torna quase suspeitos!” 

(HABERMAS, 2002, p. 11).   

Dizendo isso, porém, Habermas não se coaduna com interpretações que pretendem 

proclamar o fim da razão ou da filosofia. Como ele mesmo afirma, na apresentação do volume, 

sua preocupação é a de defender “um conceito cético, porém, não derrotista, de razão” 

(HABERMAS, 2002, p. 7). Todavia, segundo ele, é preciso levar a sério as atuais pressões por 

superação que os quatro movimentos filosóficos contemporâneos mais significativos vêm 

sofrendo nos últimos anos36 — “a filosofia analítica, a fenomenologia, o marxismo ocidental e 

o estruturalismo” (HABERMAS, 2002, p. 12) —, o que marcaria uma ruptura significativa com 

a tradição.  Essas pressões se constituem por pelo menos quatro motivos: “pensamento pós-

metafísico, guinada linguística, modo de situar a razão e inversão do primado da teoria frente à 

prática, ou seja, superação do logocentrismo” (HABERMAS, 2002, p. 14). 

Como veremos no desenvolvimento de nosso texto, todos esses motivos poderão receber 

contribuições esclarecedoras por parte da filosofia da ação. Não pretendemos analisar no 

detalhe em que essas contribuições consistiriam, mas apenas colher em que a problematização 

do pensamento pós-metafísico tem a nos revelar sobre a atualidade dessa questão, que é também 

a problemática central de nossa tese.  

Para tanto, ajudar-nos-á entender o que Habermas (2002) quer dizer com a expressão 

“pensamento pós-metafísico”. Para explicá-la, por sua vez, é preciso recorrer ao que ele chama 

de “tradicional conceito forte de teoria”. Nessa acepção, a teoria é concebida como a proposição 

de estruturas internas de pensar, racionalmente ordenadas, que garantem a compreensão seja do 

mundo dos homens (subjetividade), seja daquele da natureza (objetividade), de modo que 

essencialmente se conserva a legitimidade do desejo de ter um acesso privilegiado à verdade. 

A metafísica se organizará sob os alicerces dessa forma de compreensão da teoria, para a qual, 

em outras palavras, ser e pensar se equivaleriam.  

Ora, fundamentalmente, o desenvolvimento das ciências experimentais e, mais 

especificamente, a nova autoridade independente — positiva — que se ergue a partir delas 

permitiu a imposição do que Habermas chama de “premissas tranquilas de um pensamento pós-

metafísico” (HABERMAS, 2002, p. 14), fundadas na racionalidade do método científico: “A 

partir daí, a racionalidade do método científico, apoiado em procedimentos, passou a decidir 

sobre a possibilidade de uma proposição geral ser verdadeira ou falsa” (HABERMAS, 2002, p. 

14). Verdade aqui passa a ser sinônimo de previsão de estados de coisas, atingida por meio do 

                                                 
36 Habermas fala do ano de 1988. Seu discurso, todavia, continua sendo atual.  
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emprego de procedimentos específicos, sendo verdadeira uma teoria cujas consequências 

correspondem a fatos empíricos ou, no caso das ciências matemáticas, cujas consequências não 

são contraditórias com suas premissas.  

Contudo, a concepção do que seja pós-metafísico para Habermas não se exaure em sua 

identificação com a racionalidade científica, ou melhor, positivista, porque pós-metafísico diz 

respeito, de modo mais abrangente, a um modo de pensar “pós-dogmático” e, assim, inclusive 

pós-positivístico e pós-kantiano. Em suma, diz respeito a um modo de pensar que renuncia a 

categorizações fortes, à equivalência entre ser e pensar e à crença em um acesso privilegiado à 

verdade: 

 

 

Os critérios de validade capazes de iluminar hoje em dia o sadio bom senso 

humano — tarefa da filosofia — não estão mais à disposição da própria 

filosofia. Ela é constrangida a operar sob condições de racionalidade que não 

foram escolhidas por ela. É por isso que ela, mesmo na função de intérprete, 

não pode reclamar para si, perante a ciência, a moral e a arte, um acesso 

privilegiado a intuições essenciais, porque ela dispõe apenas de um saber 

falível. Ela precisa renunciar, além disso, às formas de tradição de uma 

doutrina eficiente no campo da socialização e permanecer teórica. Finalmente, 

ela também não pode mais integrar numa hierarquia do mais ao menos valioso 

as totalidades das diferentes formas de vida, que surgem sempre no plural; ela 

se limita à apreensão de estruturas gerais de modos de vida em geral. Essas 

são três perspectivas pós-kantianas que não admitem mais a metafísica como 

um pensamento “conclusivo” e “integrador” (HABERMAS, 2002, p. 27).  

 

 

Segundo Habermas, por essas exigências, as condições atuais da reflexão filosófica não 

permitem conservar o sintagma “metafísica” a não ser para indicar o tipo de “elaboração de 

questões metafísicas que visam à totalidade do mundo e do homem” (HABERMAS, 2002, p. 

22). Em outras palavras, para significar não propriamente um pensar metafísico em sentido 

estrito, a partir do qual se garanta um acesso privilegiado à verdade ou ao ser, mas a elaboração 

de questões gerais, tratadas ao modo daquilo que poderíamos sintetizar nos paradigmas da 

fenomenologia (estilo continental) — que exige a superação dos atributos clássicos da razão, 

pela concretização da razão transcendental por meio da ação, do corpo e da linguagem — e da 

filosofia da linguagem (estilo analítico) — que, por um lado, substitui as relações entre sujeito-

objeto, pelas relações entre linguagem e mundo, entre proposição e estados de coisas e, por 

outro, que enraíza nossas realizações cognitivas na prática de relações pré-científicas que 

existem entre pessoas e coisas (Cf. HABERMAS, 2002, p. 15).  
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Isso significa que a filosofia ainda conserva sua referência “metafísica”, enquanto 

mantém como fonte natural de sua constante problematização a inteligência da totalidade da 

experiência, que lhe parece ao mesmo tempo autoevidente e necessitada de conscientização. 

Dessa forma, o que aparenta proximidade e, ao mesmo tempo, distância, por seu oferecimento 

e resistência em relação ao entendimento. Habermas o chama de “totalidade do mundo da vida” 

(HABERMAS, 2002, p. 15), a que podemos caracterizar como sendo pré-científica (no âmbito 

da filosofia analítica), concreta ou pré-reflexiva (no âmbito da filosofia continental). Contudo, 

segundo Habermas, a filosofia não conserva mais, ao preço de sua credibilidade, a referência a 

uma “metafísica” como teoria sobre o estabelecimento de critérios próprios de validade do 

conhecimento, porque não haveria modo de sustentar uma “objetividade epistêmica” a partir da 

razão.  

O que resta, então, à filosofia em tempos de uma razão cética? Sem rodeios, não mais 

as pretensões da antiga metafísica dogmática, mas a tarefa da “medição interpretadora entre o 

saber dos especialistas e a práxis cotidiana” (HABERMAS, 2002, p. 15). Resta para a filosofia, 

como diria Merleau-Ponty, a tarefa de conservar a distância entre o ser, que se nos comunica 

originariamente pela vivência, e o entendimento dessa vivência. Ou, nas palavras do próprio 

Habermas, “a promoção iluminadora dos processos de autoentendimento de um mundo da vida 

referido à totalidade, o qual precisa ser preservado da alienação resultante das intervenções 

objetivadoras, moralizantes e estetizantes das culturas de especialistas” (HABERMAS, 2002, 

p. 27).  

Ora, o discurso de Merleau-Ponty como o de Habermas não seriam outras formas de 

exprimir a distinção blondeliana entre ação e a ideia da ação, salvaguardando os direitos de uma 

racionalidade filosófico-metafísica não dogmática?37 A nosso ver essas três impostações 

                                                 
37 É importante dizer que esta distinção entre a ação e a ideia da ação não pode ser entendida no interior 

de um contexto em que a oposição entre sujeito e objeto não seja superada. Nesse sentido, como nos diz Jacques 

Paliard e Jean Lacroix, Blondel é justamente próximo a Merleau-Ponty “quando se trata de superar a correlação 

sujeito-objeto” (PALIARD; LACROIX, 1952, p. 92, nota 1). De fato, seria mesmo interessante fazer um estudo 

comparativo entre as filosofias de Blondel e Merleau-Ponty. Tomando em mãos, por exemplo, um livro de 

Iraquitan Caminha (2010) denominado O distante-próximo e o próximo-distante, que oferece uma leitura a respeito 

do sentido inovador que a percepção assumirá em Merleau-Ponty como conhecimento, é possível ver claramente 

como a filosofia de Merleau-Ponty aproxima-se da perspectiva própria à filosofia da ação, sobretudo no que 

concerne: a) à tentativa de superar a dicotomia entre objetividade e subjetividade: “...o percebido e o sujeito que 

percebe não são dois termos determinados por antecipação. Ambos, em lugar de ser evidências pressupostas, estão 

subordinados ao aparecer do mundo” (CAMINHA, 2010, p. 20) ; b) à identificação entre o que pode ser afirmado 

como ser ou realidade e o fenômeno: “...‘o que é’ é para nós apenas sob forma de aparecer. [...] Se a percepção é 

a experiência de sempre se reportar a uma realidade tal como ela é, essa realidade é apenas fenomenal na medida 

em que ela é a percepção daquilo que aparece” (CAMINHA, 2010, p. 18.19); c) a ampliação da noção de 

conhecimento, reconhecendo a inconsistência das pretensões do objetivismo: “...o percebido como aquilo que é 

exterior não é totalmente estranho àquele que percebe no sentido em que a percepção não é um conhecimento 

objetivo. [...] o percebido não é acessível de uma maneira completamente determinada, pois seu aparecer já é 

sempre uma manifestação no âmago de um mundo, e não a identificação muito precisa de uma figura sobre o 
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condividem proximidades. Não só como é evidente no próprio discurso de Merleau-Ponty 

(1956), mas também no que se encontra implícito no pensar pós-metafísico de Habermas 

(2002).  

A tal respeito, ademais, arriscamos mesmo a dizer que a partir do que Habermas (2002) 

afirma em Pensamento pós-metafísico não se pode concluir pela pura e simples superação da 

metafísica. O que o próprio Habermas sugere em relação a Heidegger e a Adorno, a saber, a 

ambiguidade de suas críticas à metafísica,38 que visavam, paradoxalmente, à construção de uma 

metafísica negativa, procurando delimitar “aquilo que a metafísica sempre buscara, sem jamais 

tê-lo alcançado” (HABERMAS, 2002, p. 37), pode ser aplicado, de certo modo contra 

Habermas mesmo, ao que ficou conhecido como sendo a própria superação habermasiana do 

pensar metafísico.  

O que Habermas chama de pós-metafísico não é uma oposição absoluta a qualquer 

metafísica, mas a um modo específico de se interpretar a metafísica como sendo um conceito 

forte de teoria, uma doutrina das ideias e uma transformação concentradora do pensamento na 

identidade, radicalizado por uma filosofia da consciência. Ou seja, a oposição habermasiana se 

constrói contra a tendência “logocêntrica da metafísica” (HABERMAS, 2002, p. 43) — que, 

em síntese, tende a menosprezar a distância entre a dialética e o ser —, para tentar salvar a 

própria valência da racionalidade filosófica, como modo metafísico de conhecimento (universal 

e radical), ou seja, como promoção iluminadora dos processos de autoentendimento de um 

mundo da vida referido à totalidade, preservando-a dos riscos de alienação resultante das 

intervenções das culturas de especialistas.    

                                                 
fundo de um nada” (CAMINHA, 2010, p. 21). Todavia, essa proximidade é acompanhada também de certa 

diversidade de orientação. Entendê-la nos levará ao esclarecimento do porquê, mesmo falando da diversidade entre 

a ação e a ideia da ação, Blondel mantêm-se partidário da superação do citado dualismo. Se não, vejamos. 

Enquanto a superação da oposição em Merleau-Ponty — e também em Heidegger — diz respeito ao 

reconhecimento de uma identidade originária, em Blondel a superação é uma tarefa, uma meta. Para Merleau-

Ponty essa distinção é o resultado tardio e derivado de uma consciência que se pensa separada do mundo, do pré-

reflexivo. Superar esse dualismo é fazer a reflexão considerar suas origens. Em fins de conta, a reflexão teria que 

dar um passo atrás.  Para Blondel, diversamente, o passo a ser dado é adiante. A superação da oposição ocorre no 

âmbito de uma tensão, na qual a reflexão — e com ela a consciência — é levada a adequar-se à prospecção — à 

experiência concreta —, não procurando voltar a suas origens mais remotas, mas buscando progredir, 

enriquecendo-se pelas lições da prática. Assim, em Blondel, como teremos oportunidade de descobrir mais 

detalhadamente quanto do estudo de Le point de départ, o que poderíamos chamar de pré-reflexivo ou concreto 

não se atinge em um movimento retrospectivo, mas em um movimento prospectivo. A reflexão, que 

fundamentalmente é retrospectiva, não tem seu fim em si mesma. Procurando enriquecer a prospecção de 

inteligência, orienta-se não no sentido de transformá-la em um conhecimento reflexivo, mas de garantir o aumento 

da qualidade de sua abertura ao futuro — e por isso mesmo o termo prospecção é mais exato. O posicionamento 

de Blondel, ao nosso ver, permitirá fugir do perigo de dissolver a reflexão, quase que anulando-a em favor do que 

para Bergson, por exemplo, seria uma intuição direta, originária do ser.  
38 Da destruição heideggeriana da história da metafísica e da crítica de Adorno à ideologia, dirigida contra 

as formas camufladas da moderna filosofia das origens (Cf. HABERMAS, 2002, p. 37). 



43 

 

Isso explica, ademais, o porquê de Habermas excluir a tradição aristotélica na 

caracterização da metafísica a ser superada, que, segundo ele, configurar-se-ia como idealismo 

filosófico:  

 

 

Deixando de lado a linha aristotélica e simplificando bastante, caracterizo 

como “metafísico” o Pensamento de um idealismo filosófico que se origina 

em Platão, passando por Plotino e o neo-platonismo, Agostinho e Tomás, 

Cusano e Pico de Mirandola, Descartes, Spinoza e Leibniz, chegando até 

Kant, Fichte, Schelling e Hegel (HABERMAS, 2002, p. 38).  

 

 

Sem discutir a questão sobre se seria realmente justo esse juízo acima referido e, ainda, 

malgrado a própria interpretação que Habermas dá ao que ele chama de “pós-metafísico”, 

podemos afirmar que o estado de coisas que se deve entender por esse termo (“pós-metafísico”) 

se refere ao que ainda permanece licitamente filosófico. Nesse sentido, como veremos, a 

compreensão blondeliana de racionalidade metafísica poderia, sem problemas, ser entendida 

como pós-metafísica. Contudo, as diferenças entre a filosofia da ação e a proposta pós-

metafísica de Habermas são sensíveis.  

É bem verdade que não será lícito também para a filosofia da ação que o conhecimento 

especializado pretenda anular a distância que separa ser e pensar. Como veremos, as exigências 

científicas da crítica à superstição, que traduzem exigências práticas mais originais e 

fundamentais, o proíbem. Ademais, à filosofia da ação se pode atribuir a qualidade de 

metafísica, sem sujeitar-se às reprovações habermasianas — como deixa brecha o seu discurso 

—, enquanto ela procura pensar fundamentalmente os processos de autoentendimento da 

totalidade do mundo da vida. Porém, ela não o faz de modo despótico e aí se revelam as 

distâncias. 

Não obstante o acento evidente que se possa dar à preocupação com o que se chama de 

pré-reflexivo ou mundo da vida — encontrado não só em Habermas, mas em grande parte da 

filosofia contemporânea —, é importante entender também que a perspectiva segundo a qual se 

pensa o acesso à existência implicará irremediavelmente um modo de compreender a própria 

reflexão, o discurso. Ao se problematizar a originalidade insuperável do mundo da vida, pelo 

mesmo movimento, põe-se o problema do sentido do discurso, ou seja, da reflexão e da ciência, 

especialmente no que diz respeito à definição de seus critérios de autenticidade. Em razão do 

paradoxo — ao menos aparente — entre experiência vivida e experiência compreendida, já que 
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uma parece opor-se à outra, é imprescindível investigar se há modo de determinar critérios para 

um programa de conhecimento que permita uma sua relação não opositiva.39  

Enquanto o pensamento pós-metafísico de Habermas parece sustentar a supressão de 

todo critério de autenticidade para a avaliação de um conhecimento e para o acesso ao que ele 

denomina “verdade”, a não ser a negação de qualquer critério rígido, para a filosofia da ação a 

concretude existencial é o parâmetro de orientação do teórico. Em outras palavras, para a 

filosofia da ação conhecer é organizar a existência inteligivelmente a partir da própria posição; 

entretanto, isso não é nem uma simples representação, nem tampouco um artifício mental 

desenraizado. O pensar nasce da ação, é ação e destina-se à ação, encontrando sua lei no 

determinismo prático que lhe precede, sustenta e segue. Como já argumentamos, pensar não é 

construir sentido sobre o nada, mas agir e, portanto, trabalhar sobre uma situação de fato. Para 

pensar, para agir, para ser mais, é preciso sair de si e encontrar uma alteridade. Uma alteridade 

que colabore com o agente, mas que nunca é inteiramente dócil a seu respeito, porque se o fosse 

não acrescentaria nada ao que ele é, não o mudaria, exigindo dele o esforço do êxodo, o 

sacrifício da ação. Para conceber que essa alteridade possa contribuir com ele, com sua ação e 

pensar, é preciso reconhecer que há uma lei mais original a qual, de boa ou má vontade, ele 

deve se sujeitar.  

No que tem de próprio na filosofia da ação, o ceticismo da razão será apenas um 

instrumento metódico, não um axioma de partida, nem muito menos uma conclusão. A tarefa 

da filosofia da ação — a saber, a integração entre a inteligência da ação e sua concretude 

existencial — não “se limita à apreensão de estruturas gerais de modos de vida em geral” 

(HABERMAS, 2002, p. 27), como se isso não respondesse a qualquer lógica independente do 

sujeito. Diversamente, ela é exercida em razão de uma lei que se impõe ao pensar, como 

veremos, da própria lei do ser. Por isso mesmo, contra o que expressa Habermas (Cf. 2002, p. 

27), a filosofia da ação possui certa eficiência prática. Em outros termos, há um determinismo 

na ação que deve ser respeitado e que se impõe irremediavelmente independente de nosso 

querer. Nesse sentido, fazemos uma experiência anipotética da realidade.  

                                                 
39 É também nesses moldes que Michel Jouhaud (1970) propõe seu estudo sobre experiência moral e 

experiência científica em Blondel. Para ele, a chave da compreensão da ciência da ação está na discussão de um 

modo de garantir a superação do paradoxo entre a experiência vivida e a dialética, expresso pelo próprio uso do 

termo “experiência” — ou “positivismo” — seja como sinônimo de vivido, seja como sinônimo de procedimento 

laboratorial. Blondel procurará em sua posição propor uma inovadora revalorização do vivido e da perspectiva 

subjetiva — contra a pretensão de objetivação da vida, própria ao positivismo “positivista” —, sem, contudo, 

desistir de indicar um programa de conhecimento que conserva uma autêntica cientificidade — e, por isso mesmo, 

podemos chamar a filosofia da ação de um programa para um “positivismo integral”. 
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Um determinismo, porém, que não pode ser reduzido a nenhuma fórmula inteligível, 

porque ele está além de todas as formas inteligíveis de interpretação da existência, sendo a 

própria condição de possibilidade dessas formas. Um determinismo que se revela uma 

normatividade pré-reflexiva, a priori, mas que não se descobre por uma dedução puramente 

formal e sim prática (dedução prática), a posteriori.40 Nesse sentido, as necessidades científicas 

de uma crítica radical contra todo conformismo de uma razão que esmorece sua tarefa antes de 

ser obrigada a fazê-lo é apenas uma tradução de outras necessidades mais originais e delas não 

pode prescindir se quer continuar sendo radical.  A ideia da ação não é a ação, mas essas não 

são antitéticas. O pensar — e a própria filosofia — nasce da ação e se orienta para a ação, mas 

                                                 
40 É interessante reproduzir um trecho do nosso Estudos de Lógica Simbólica para estabelecermos 

precisamente o sentido de dedução e indução aqui invocados e, especialmente, do que chamamos de “dedução 

prática”: “Habitualmente [...] entende-se que toda dedução é um movimento do raciocínio que parte do mais geral 

ou universal, para o especial ou particular. Assim como a indução é o movimento do raciocínio que parte do 

particular ao universal, ou, pelo menos, ao mais geral. A Lógica de Port-Royal define a indução sob a seguinte 

fórmula: “Chama-se indução quando a investigação de várias coisas particulares nos conduz ao conhecimento de 

uma verdade geral” (Apud LALANDE, 1999, p. 560-561). As últimas afirmações não são, porém, precisas e isso 

pode ser facilmente constatado, por pelo menos duas razões: a) observando silogismos em modo BARBARA, 

CELARENT ou CESARE, por exemplo, nos quais todas as proposições são universais, damo-nos conta de que 

nem todos os silogismos partem do universal para o particular. Em resumo, de modo preciso não se pode dizer que 

os silogismos são deduções que marcam a passagem do geral para o particular, mas pode-se dizer que os 

silogismos, que são tipos de deduções, marcam a passagem pelo raciocínio de uma generalidade maior a uma outra 

generalidade menor ou igual. b) a dedução pode consistir em concluir um juízo universal a partir de um juízo 

particular, bastando fazer referência às relações que se estabelecem entre proposições universais e particulares (...). 

Por exemplo, pode-se concluir da falsidade da particular negativa a veracidade da universal afirmativa.  Por outro 

lado, o processo dedutivo inclui sempre o caráter de universalidade, necessidade, analiticidade e formalidade de 

um raciocínio, ou seja, a dedução constitui sempre um raciocínio no qual a partir de uma ou várias proposições 

tomadas como premissas se chega, necessariamente, em virtude de regras lógicas, a uma conclusão. A indução, 

por sua vez, não é tão somente uma passagem do particular ao geral. Ora, se entendemos por dedução, como 

mostramos acima, a passagem pelo raciocínio de uma ou várias proposições tomadas como premissas a uma 

proposição que é a sua conclusão necessária, em virtude de leis lógicas, então devemos dizer que existe pelo menos 

um tipo de passagem do particular para o universal que é uma dedução: ou seja, aquela que se baseia em uma 

enumeração completa. De fato, se partimos da enumeração completa dos alunos de uma sala de aula, afirmando 

sobre cada um deles de maneira verdadeira: ‘x (para x = a cada um dos alunos da sala) é um aluno estudioso’, 

podemos concluir necessariamente que ‘todos os alunos desta específica sala de aula são estudiosos’ e neste caso 

passaremos de proposições mais específicas ou particulares para uma proposição geral, de modo necessário e em 

respeito a leis lógicas. A dedução não é, por mais este motivo, somente a passagem do geral para o particular, ou 

do genérico para o mais específico. Nem tampouco se pode dizer, como se vê, que a indução é todo raciocínio que 

se constitui por meio da passagem de proposições particulares ou mais específicas para proposições mais gerais. 

Diversamente, a indução consiste sempre em uma operação mental por meio da qual, em parte adivinhando, em 

parte pelo uso do raciocínio, a partir de certo número de proposições dadas (indutoras), geralmente singulares 

ou especiais, chega-se a uma proposição ou a um pequeno número de proposições mais gerais (induzidas), 

tornadas pelo processo mais ou menos prováveis. O que significa que a marca principal da indução não é a 

passagem de proposições particulares para outras mais gerais, mas sim o seu caráter de generalização, 

sustentado sob a base de enumerações incompletas” (SOUZA, 2013, p. 47-50). Dito isso, fica mais claro o que 

queremos dizer com “dedução prática”. Não indicamos com esse termo uma dedução não racional, mas o caráter 

prático e não só formal das leis lógicas aí envolvidas. Assim, quando nos referimos a uma “dedução prática”, 

estamos fazendo referência a conclusões necessárias que se tiram em virtude de leis lógicas não puramente formais, 

mas, de fato, práticas. Como veremos adiante, a experiência em sua totalidade, ou seja, a realidade ou a ação na 

totalidade de suas condições, que se nos revela como uma lógica ou ordem mais original, é a fonte da lógica formal 

e não ao contrário. Em suma, quando nos referimos a uma dedução prática estamos apontando para o fato de que 

somente descobrimos o determinismo prático e nos damos conta das exigências da ação, das leis necessárias dessa 

lógica primitiva, agindo. 
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isso faz licitamente apenas quando revela fielmente e sem subterfúgios o sentido completo da 

própria ação, a lógica que a caracteriza e que, insistimos, não pode ser reduzida 

conceitualmente.   

Para sermos justos, devemos dizer que a esse respeito a filosofia blondeliana é 

inovadora, ainda que, como dissemos, anacronicamente tradicional, se julgada a partir de nossa 

época. Como nos diz Henry Duméry, até 1882 o termo “ação” não era nem mesmo classificado 

nos dicionários de filosofia. Blondel será o responsável por revelar sua acepção eminentemente 

filosófica, entendendo significar com esse vocábulo “a ação efetiva, que incarna nossas 

intenções e lhes tornam manifestas e ao mesmo tempo eficazes” (DUMÉRY, 1956. In: 

MERLEAU-PONTY, 1956, p. 301). Isso fazendo, Blondel alarga a filosofia ou, pelos menos, 

torna explícito um modo de alargá-la, antecipando o que farão os existencialistas 

contemporâneos, que, sem dúvida, apelam a Kierkegaard e a Nietzsche “pelo clamor e pela 

revolta”, mas  

 

 

...pela lógica imanente à vida, pelas estruturas inerentes à existência, fariam 

melhor em se recomendarem à filosofia da ação. Gabriel Marcel não deixou 

de fazê-lo. O próprio Heidegger leu a Action em sua juventude, como também 

Maurice Merleau-Ponty. E mesmo os que não o puderam ler, aproveitaram da 

renovação que ela suscitou (DUMÉRY, 1956. In: MERLEAU-PONTY, 1956, 

p. 301).  

 

 

E a inovação aqui apontada não é só do tema, como também do método:  

 

 

Restamos estupefatos que Blondel, desde 1893, falou por sua própria conta de 

fenomenologia. [...] Blondel encontra-se próximo da Fenomenologia do 

espírito de Hegel e em grande oposição ao determinismo fenomenista de 

Taine. Mais ainda, ele antecipa, em certos aspectos, Husserl mesmo e sua 

fenomenologia das essências. Como Husserl ele separa em tudo o elemento 

essencial, necessário e invariável, do elemento acidental, contingente e 

mutante. Como ele, ele não põe a questão do ser senão depois de ter 

desanuviado o sentido do ser. Como ele, ele identifica subjetividade e 

liberdade. Como ele, ele luta contra o psicologismo (primado do Eu 

psicológico) e contra o objetivismo (primado do objeto pelo menosprezo da 

atividade espiritual). Como ele, ainda, ele sonha em aliar um sentimento agudo 

sobre a especificidade das diferenças regionais da realidade ideal a uma 

filosofia universalista, servida por uma lógica demonstrativa irrecusável. 

Como ele, enfim, mas antes que ele, ele evoca o caráter intencional das 

peripécias do sujeito humano, ele esboça uma filosofia do corpo, da relação 

com outro, da reciprocidade interpessoal que conduz à promoção do universo 
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cultural. Sem dúvida essas aproximações não suprimem as diferenças. Elas 

provam, ao menos, uma coisa: Blondel pressentiu a maior parte das direções 

em que o pensar filosófico deveria se engajar no século seguinte. É essa 

potência de adivinhação que permite a sua tese de guardar uma atualidade 

mordaz (DUMÉRY, 1956. In: MERLEAU-PONTY, 1956, p. 301). 

 

 

Desse modo, a renovação alcança também o método, pelo uso de uma dialética 

transformada, marcada por uma exigência crítica extremada, que parte de uma fenomenologia 

da ação, prenha de solicitações metafísicas. O estudo dessa renovação, anacronicamente 

tradicional, garantirá o quê de novidade de nossa atual pesquisa.  

 

 

III. A PROPOSTA ATUAL 

 

Pelo menos em duas perspectivas essa pesquisa que estamos desenvolvendo 

representará alguma novidade. Será nova não enquanto revela de modo inédito a interpretação 

da filosofia como uma tarefa ou da lógica da vida moral. Outras obras já o fizeram. O que 

pretendemos inusitadamente é reapresentar, sobre essas bases, a filosofia da ação a partir do 

problema que diz respeito à justificação da racionalidade metafísica (primeira perspectiva) e 

servir, consequentemente, como instrumento de resgate da atualidade e da fecundidade da 

filosofia blondeliana no que concerne às discussões a respeito da crítica à metafísica (segunda 

perspectiva).  

Mostraremos não só como a filosofia de Maurice Blondel antecipou grande parte das 

discussões mais atuais do pensar contemporâneo a esse respeito, como também que ela é 

fecunda para se pensar ainda em uma filosofia do amanhã, sob as bases de uma razão colocada 

em seu lugar e, assim, como veremos, nem dogmática, nem cética. Em outros termos, 

evidenciaremos como ela será fecunda para se pensar a legitimidade e a vitalidade da filosofia, 

da metafísica e, enfim, da razão, em um período em que é comum se falar com entusiasmo de 

seu ocaso, herdeiro direto que é da modernidade. Para tanto, procuraremos mostrar a filosofia 

da ação como sendo uma fenomenologia metafísica ou uma metafísica fenomenológica.  

A esse respeito, será importante observar como, seguindo a expansão da ação, a filosofia 

presente na Action (1893) constituir-se-á como fenomenologia. A seu tempo, será precisada a 

noção de fenômeno e sua ligação com o que chamaremos de conhecimento em ato. Seria um 

artifício impróprio ao modo de filosofar aí presente, pretender dar um sentido, em um momento 

ainda introdutório, às noções de fenomenologia e metafísica nela trabalhada. Isso porque a 
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filosofia da ação não determina de antemão uma metodologia ou modo de conhecimento a ser 

empregado, mas o descobre pelas necessidades que surgirão no próprio acompanhamento da 

ação em seu desenvolvimento. Todavia, podemos já adiantar — e seja-nos perdoado esse 

“anacronismo” — que a fenomenologia aí desenvolvida — e, consequentemente, a metafísica 

— será entendida não como a constituição de um conhecimento representativo do que seria o 

real da ação, o que significaria uma adesão ao dualismo que opõe subjetividade e objetividade, 

mas como a constituição de um conhecimento em ato da mesma ação. De acordo com esse 

modo de entender o conhecimento, a fenomenologia não tem como objetivo fornecer um 

correlato abstrato e ideal da ação, mas elucidar a prospecção (nossa experiência vivida) pela 

reflexão, de modo a contribuir para a consumação de nossa ação.   

Entre outras coisas, isso significa que o que será transcrito como descrição do trabalho 

fenomenológico de elucidação da ação pela reflexão não terá como pretensão a reconstrução da 

prospecção (experiência vivida), em todos os seus detalhes e sutilezas ou, melhor ainda, não 

terá como pretensão oferecer um conhecimento exaustivo de todas as perspectivas possíveis de 

aproximação inteligente da existência. Evidentemente, a filosofia da ação assumirá 

perspectivas, mas será preciso sempre lembrar que essas possuem valor relativo e não absoluto, 

sem que isso signifique, todavia, aderir a um relativismo cognoscitivo, como ficará claro. De 

fato, essa noção de relativismo deverá ser substituída pela de inadequação, por meio da qual se 

significa o conhecimento como sendo marcado pela privação positiva41. Por constituir-se em 

um conhecimento sempre inadequado, a fenomenologia da ação se abre à metafísica e ao seu 

problema.   

Como já mencionamos, o que chamamos de o problema da metafísica será aí trabalhado 

tendo em vista o enfrentamento de três desafios: 1) indicar como a questão que versa sobre a 

                                                 
41 A privação positiva é uma noção utilizada pela filosofia da ação para indicar certa potência de ser, que 

pode ser melhor entendida quando contrastada com a noção de possibilidade. Como será evidenciado no corpo 

desta tese (3.3.1. O Princípio Elementar: a Stérēsis), a privação positiva faz referência não só a uma simples falta 

de impedimento, mas a um estado devido e que seria dado, desde que não houvesse impedimentos. Evidentemente, 

não é tão fácil determinar o que é uma privação positiva e o que é apenas uma simples possibilidade a partir do 

ponto de vista de uma semântica da substância, que transformaria esse interrogativo em uma investigação a respeito 

do que sejam propriedades essenciais e propriedades acidentais na determinação de um substrato de inerência, que, 

entre outras questões, impõe o prévio exame da relação entre ser e conhecer, já que pressupõe certa confluência 

dessas duas ordens. Na ótica da filosofia da ação, essa questão não é relevante, porque conhecer não será atribuir 

propriedades a uma substância, mas elucidar a ação. Para a filosofia blondeliana, presente na Action (1893), a 

noção de privação positiva não quer ser a representação conceitual da ausência de uma propriedade essencial a 

uma substância, mas indica a vivência ou a experiência necessária de uma falta (estado potencial). Desse modo, 

o foco da questão para ela não é o da diferença entre propriedades essenciais e acidentais de uma substância, mas 

o de colher a necessidade ou a acidentalidade da experiência de falta. No que diz respeito ao conhecimento, 

dissemos que ele é marcado pela privação positiva não por querer afirmar que lhe falta uma propriedade essencial, 

mas porque ele é necessariamente vivenciado como falta, como inadequação do que se é e do que se quer, como 

processo não consumado.  
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superação da metafísica permanece em aberto; 2) mostrar como a filosofia da ação se 

compromete com a tradição filosófico-metafísica e 3) evidenciar como, a partir da crítica à 

superstição, a metafísica e a filosofia podem ser reapresentadas como formas de conhecimento, 

como racionalidades.  

 Para tanto, dividimos nossa tese em três grandes blocos ou partes. O segundo e terceiro 

desafios, apenas acenados na primeira parte, serão aprofundados nas seguintes. Quanto ao 

primeiro desafio, ele será problematizado diretamente desde o início da primeira parte, ainda 

que não possa ser respondido, sobre bases blondelianas, senão ao fim do inteiro percurso que 

constitui esta tese, por exigir uma compreensão da totalidade da ação, ou seja, não de todos os 

detalhes que a ela dizem respeito, mas do sentido de todas as suas condições: anteriores, 

concomitantes e subsequentes.  

A primeira parte de nossa pesquisa pretende ser uma introdução ao problema da 

justificação da racionalidade metafísica. Isso será importante por fidelidade ao modo 

blondeliano de pensar filosoficamente, caracterizado pela preocupação inicial de revelar o que 

há de implícito nos problemas e nas interpretações que são objetos de sua investigação. 

Procuraremos, portanto, estudar o sentido das críticas à metafísica. Para tanto, analisaremos 

sumariamente sua tipologia.  

Interessa-nos aí, inicialmente, distinguir as críticas determinadas a metafísicas 

historicamente determinadas daquelas constituídas contra a pretensão mesma de qualquer 

metafísica possível, incluindo as futuras. Para tanto, recorreremos às análises sobre a 

possibilidade da metafísica apresentadas por Lorenz Puntel (2007), em um texto intitulado A 

totalidade do ser, o absoluto e o tema “Deus”: um capítulo de uma nova metafísica. Como 

veremos, enquanto as primeiras críticas se voltam contra metafísicas específicas e, dessa forma, 

não propriamente contra a possibilidade da metafísica, as últimas se opõem à racionalidade 

metafísica, entendida ou como uma específica forma de reflexão ou como sua essência, o que 

levará, nesse segundo caso, a uma oposição à própria reflexão e, em última instância, ao pensar 

ocidental, identificado com ela e com sua lógica da não contradição.  

Ao estudar essa “tipologia”, evidentemente, estamos procurando simplificar a questão 

da metafísica e das críticas contra ela dirigidas — que é bem complexa, como já observamos 

anteriormente. Naturalmente, uma crítica contra a “metafísica” só tem sentido em razão de um 

reconhecimento prévio do que seja propriamente “metafísica”. Não consideraremos, todavia, o 

problema de se as críticas contra a metafísica acertam ou não o alvo no que diz respeito à 
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identificação do que realmente é a metafísica.42 Mesmo concedendo que elas sejam críticas 

consistentes ao que consideram “a metafísica” contra a qual se posicionam — o que já precisaria 

ser estudado —, não por isso se pode concluir validamente por sua extensão contra “a 

metafísica” tout court. A esse último respeito, as discussões necessárias para considerar 

seriamente essa questão nos exigiriam uma pesquisa interminável. Em razão disso optamos por 

simplificar.  Suspenderemos a questão sobre a consistência ou menos dessas críticas, para nos 

preocuparmos apenas com o modo de sua configuração.  Pensamos ser esse procedimento já 

suficiente para determinar as condições racionais de possibilidade das críticas à metafísica.  

Desse estudo, presente na Iª parte de nossa tese, serão tiradas duas coordenadas para o 

prosseguimento da pesquisa. Primeiramente, que as oposições à metafísica que não são também 

oposições à reflexão não possuirão alcance crítico suficiente para se contrapor à possibilidade 

de metafísicas que não se determinem como o fizeram as metafísicas historicamente 

determinadas, contra as quais elas são construídas. Ademais, será importante compreender que 

as críticas gerais à possibilidade da racionalidade metafísica, inscritas na fase histórica mais 

recente da filosofia contemporânea e ligadas à virada pragmática da linguagem — tanto em 

âmbito analítico quanto continental —, sustentam suas pretensões apoiando-se no 

reconhecimento da limitação de todo discurso ou modo de pensar, pela presença ao seu interno 

de falhas que, em sua apresentação mais significativa, aparecem como antinomias ou 

contrassensos.43  

Lançada, na primeira parte desse nosso escrito, a suspeita sobre o modo característico 

de pensar da metafísica, identificado, ademais, com a própria racionalidade filosófica, será 

preciso continuar o percurso, ainda na direção da compreensão do sentido das suas oposições 

mais gerais, para tentar averiguar se a metafísica e, assim, a filosofia limitam-se exclusivamente 

à reflexão e à sua lógica específica, a lógica formal. Será preciso agora investigar o que é a 

reflexão, o que é o pensar filosófico e, ademais, o que é conhecer, ao que será dedicada a IIª 

parte de nossa tese. 

Para esse novo movimento nos servirá de auxílio o estudo de Principe élémentaire, 

L’Illusion idéaliste e Le point de départ. Nos serão úteis, sobretudo, o primeiro e o terceiro 

desses escritos, que nos fornecerão também uma chave de leitura imprescindível, ainda que 

                                                 
42 Enrico Berti oferece um estudo precioso a esse respeito em sua obra Le vie dela ragione (BERTI, 1987). 

Também relevante, no tocante a essa discussão, mostra-se o volume La metafisica e il problema del suo 

superamento (BERTI; CHIEREGHIN; FAGGIOTTO; et al., 1985). 
43 Em um sentido lato, “antinomias” são simplesmente oposições e conflitos de qualquer natureza, 

aparentes ou reais (Cf. LALANDE, 1999, p. 72). No âmbito do pensar reflexivo, a antinomia ou contrassenso 

surge quando não é possível adequadamente justificar de modo racional uma dada escolha entre teorias explicativas 

que se apresentam, ao menos aparentemente, como opostas.  
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posta de modo anacrônico, para o estudo posterior da Action (1893), o coração de nossa tese e 

sua terceira e última parte.  

Essa chave de leitura se apresenta a partir de três descobertas revolucionárias, que 

constituirão a conclusão da segunda parte de nossa pesquisa: 1) a da filosofia como tarefa de 

integração entre reflexão e prospecção, tendo em vista a consumação da vida (ação) humana e 

não a reprodução do real; 2) a da lógica da vida (ação) moral como a condição de possibilidade 

de toda lógica e de toda ciência e 3) a do alargamento da concepção de conhecer ou pensar para 

além dos limites da simples reflexão.  

Munidos desses achados, tudo será transmutado. O pensar e suas antinomias deverão 

ser redimensionados em sua compreensão. Essa verdadeira revolução de perspectivas dar-nos-

á uma esperança: se pensar não se limita a pensar reflexivamente, se a filosofia não é o resultado 

apenas do uso reflexivo da razão, mas o cumprimento de uma tarefa — integrar a inteligência 

ao mundo da vida, para a consumação da ação —, então, talvez as críticas gerais contra a 

possibilidade de toda e qualquer metafísica, incluindo as futuras, não possam mais ser 

sustentadas em suas pretensões de universalidade.  

Cientes disso, já na terceira parte dessa nossa tese, procederemos ao estudo da Action 

(1893), que se constitui na pedra angular da filosofia da ação e de sua compreensão como um 

programa de conhecimento ligado fundamentalmente à modernidade, embora de um modo 

paradoxal.44  Tradicionalmente esse escrito é lido como um estudo sobre a ação humana. 

Contudo, é preciso ressaltar que a concepção de “ação” em Maurice Blondel é inovadora, 

principalmente se estudada a partir do contexto em que ela surge em fins do século XIX, 

profundamente moderno. Sua consideração filosófica da ação não pretende determinar as 

características de uma prática que se opõe à teoria — como não faltam exemplos na 

modernidade —, mas sim descobrir no pensar e, especialmente, naquele de cunho filosófico, 

uma atividade mediadora entre teoria e prática, entre a vida e sua inteligibilidade, segundo a 

lógica rigorosa da vida moral ou do determinismo da ação.  

No que concerne ao tema de nosso estudo e ainda em conexão com a tradição que se 

liga à modernidade, são importantes as considerações feitas na Action (1893) sobre o 

diletantismo, sobre o niilismo de cunho essencialmente schopenhaueriano, sobre a filosofia de 

                                                 
44 Com efeito, a relação de Maurice Blondel com a filosofia moderna, especialmente a de cultura alemã, 

foi sempre a de uma “dependência dissidente”, para usar uma expressão encontrada em Antonelli (1999). Fontes 

de estudo importantes a este respeito, ou seja, sobre a relação de Blondel com a filosofia moderna, são os textos 

do próprio Blondel (1966a) reunidos em Dialogues avec les philosophes. Descartes, Spinoza, Malebranche, 

Pascal, Saint Augustin. Sobre a relação entre Blondel e a filosofia alemã ver o artigo de Peter Henrici (1975): 

Maurice Blondel di fronte alla filosofia tedesca.  
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Kant e sobre as teses filosóficas que estão na base do positivismo científico, que abrirão 

margens para outras análises mais contemporâneas no que concerne à crítica à metafísica. 

A respeito do diletantismo e de sua cruzada contra a seriedade da existência, será 

avaliada a possibilidade de que o sentido da vida não seja de fato uma questão relevante. O 

diletante, ao mesmo tempo em que se empenha em tudo experimentar, não quer querer nada 

seriamente ou, melhor ainda, quer querer tudo de modo indiferente. Propriamente por isso será 

evidenciado o contrassenso de sua atitude. Incapaz de negar o querer profundo de sua vontade, 

o diletantismo não poderá nem sustentar a indiferença de seu querer, nem a possibilidade de 

tudo experimentar, porque nunca seria capaz de fazer experiência daquelas atitudes que exigem, 

justamente, querer seriamente. Como consequência desse primeiro embate, comprovar-se-á não 

só a importância como a necessidade da pergunta sobre o sentido da vida.  

Não se podendo negar a seriedade de nosso querer, seria possível, contudo, um esforço 

por aniquilá-lo? É o que se procurará estudar, observando o niilismo schopenhaueriano. O 

pressuposto de fundo do niilismo de inspiração schopenhaueriana45 que é examinado 

diretamente na Action, por um lado se constrói sobre uma intuição filosófica essencial, também 

abraçada pela filosofia de Blondel; por outro, conclui de modo totalmente inaceitável no que 

concerne às exigências críticas sustentadas na Action.  

O que se compartilha é a ideia de que a questão essencial da filosofia encontra-se na 

pergunta sobre o sentido da existência humana. Em ambos os casos, a filosofia é entendida 

como tentativa de justificação da existência, o que significa: da vida, da experiência, da ação. 

Seu problema fundamental poderia ser expresso na seguinte formulação: a existência humana 

explica-se por si mesma, sendo autossuficiente, ou necessita de uma explicação a ela 

transcendente?  

Por outro lado, a raiz mais profunda da separação entre Blondel e Schopenhauer é a 

resposta dada a essa questão. Blondel não concordará com a solução do niilismo de 

Schopenhauer ao problema da existência. Ele mostrará não ser aceitável a capitulação 

prematura por ele sugerida: após constatar a contingência e a fragilidade da existência humana, 

                                                 
45 Importa aqui considerar o tipo de resposta dado ao problema em relação ao sentido da vida humana que 

Blondel liga ao niilismo de tradição schopenhaueriana e não se a interpretação proposta por Blondel desta tradição 

niilista é a única possível. Ademais, na defesa de tese da Action (1893), Blondel será interpelado por M. Janet a 

respeito de Schopenhauer no que concerne à leitura nele de um niilismo absoluto. Blondel não encontrará em 

Schopenhauer um niilismo nestes termos: “M. Janet — [...] je ne pense pas que Schopenhauer ait affirmé le néant 

absolu: il en parle comme un mystique et cache, sous ce terme négatif, de profondes affirmations”. A resposta de 

Blondel foi: “M. Blondel — Pour ce qui concerne Schopenhauer, je souscris entièrement à votre interprétation 

[…]. J’ai remarqué, en termes presque identiques, ce mysticisme dont vous parlez ; […] et j’ai cherché à analyser 

ce que le pessimisme enveloppe de positif dans l’idéal négatif qu’il propose, comme un objet encore, à notre 

aspiration” (BLONDEL, 1995 (1907), p. 719). 



53 

 

não encontrando sentido algum para a experiência, por rejeitar a suposição do transcendente, 

esse niilismo postula uma hipótese de solução como vontade de não vontade. E por que não 

seria isso aceitável? Por razões críticas.   

Desde os primeiros anos de seus estudos, Blondel assumirá o desafio de lidar com os 

problemas fundamentais da existência, procurando conservar um absoluto rigor crítico.46 Sua 

esperança é a de encontrar o caminho para um discurso que pudesse se impor 

irremediavelmente, seguindo de perto, neste ponto particular, as pretensões da modernidade 

fundadas pelo cartesianismo, de modo análogo a como fará posteriormente a fenomenologia de 

Edmund Husserl (LECLERC, 2000). Seria necessário, para tanto, o exercício de uma crítica 

radical, condição indispensável para o que Blondel reconhecerá como cientificidade do 

discurso filosófico.  

Para Blondel é imprescindível a uma filosofia da vida, da existência ou da experiência 

integral que se pretenda verdadeiramente “científica” uma crítica extrema que, primeiramente, 

procure esgotar todas as possibilidades imanentes da experiência e de seu sentido. Feito isto, e 

na hipótese de não se encontrar na própria imanência da experiência a solução para sua 

problematicidade — sobre seu sentido —, seria preciso levar a cabo uma última prova que 

pudesse mostrar o sucesso ou o fracasso da hipótese da vida ter seu problema solucionado a 

partir de fora. 

Por essa razão, para a filosofia da ação, nem o diletantismo, nem o niilismo 

schopenhaueriano são suficientemente críticos. Mais ainda, neste mesmo sentido, não é 

suficientemente crítica nenhuma outra especulação que sustente uma solução ao problema da 

vida — ou a ausência da solução — anterior à suprema prova metafísica ou ontológica, ou seja, 

à verificação da hipótese de que o sentido da vida humana possa ser buscado como sendo a essa 

transcendente. A essas soluções prematuras e incompletas Blondel dará o nome de superstições.  

É propriamente nesse sentido que a filosofia como crítica radical da experiência ou 

crítica da vida — como indica o subtítulo da Action — é crítica à superstição, ou seja, é 

essencialmente tentativa de superação do perigo das superstições, incluindo das superstições 

metafísicas. É também nesse sentido que uma filosofia que pretenda sustentar sua consistência 

como programa de conhecimento deve fazer as contas com a hipótese metafísica de abertura à 

possibilidade do transcendente. Em outras palavras, com a possibilidade de que o ser não se 

resuma à imanência da experiência, mas seja a ela também transcendente. 

                                                 
46 A esse respeito é precioso o estudo de Simone D’Agostino (1999) publicado com o título Dell'atto 

all'azione. 
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Isso não significa que a imanência não seja consistente. Blondel sustentará que Kant 

teria falhado em sua crítica metafísica por sacrificar, precisamente, a consistência ontológica 

da imanência. Por excesso de intelectualismo racionalista, Kant teria subjetivado 

completamente a ciência e objetivado totalmente a moral. O erro de Kant teria sido 

consequência de sua insuficiente compreensão da unidade do problema humano, ou seja, da 

unidade do problema da experiência que é a própria vida humana: pensar, agir e ser.47 Para 

Blondel, a filosofia de Kant será construída sob o alicerce de um preconceito que levará a 

consequências funestas, o de que a verdadeira realidade nunca é acessível à experiência. O seu 

resultado será a postulação do abismo intransponível entre fenômeno e númeno, entre 

imanência e transcendência; entre o subjetivo e o objetivo; entre a ciência e a moral; entre o 

singular e o universal; entre pensar, ser e agir.  

A resposta à problematização desse abismo, encontrada na reinterpretação do conhecer 

ou pensar como uma síntese entre reflexão e prospecção, não será um pressuposto para a 

filosofia da ação, mas uma descoberta resultante da elucidação cognitiva da experiência 

(dedução prática). A partir dela será possível a afirmação dos direitos científico-filosóficos de 

sobrevivência da metafísica.  

Como já afirmamos, na Action a filosofia e a metafísica não são apresentadas como 

sendo um corpo de conhecimentos fruto de uma dedução a priori, mas são como que 

descobertas como um programa de conhecimento sobre a experiência total pelo 

acompanhamento da inteligência das necessidades práticas da ação, que incluem: a) os vários 

determinismos antecedentes, concomitantes e consequentes da ação humana e b) a dinâmica da 

vontade humana que assumindo estes determinismos se realiza, procurando adequar-se, ou seja, 

procurando a satisfação definitiva de seu anseio mais profundo.  

O procedimento filosófico blondeliano, assim, consistirá em abraçar de forma radical as 

hipóteses de explicação da existência48, fazendo-as assumir todas as suas necessidades49 — 

antecedentes, concomitantes e consequentes — e avaliando-as a partir dessa assunção. Com 

efeito, segundo Blondel, como já afirmamos, a contradição jamais pode ser dada de fato, 

                                                 
47 Conferir a este respeito a carta de Blondel ao Pe. Semeria datada do dia 26 de Novembro de 1900, 

(BLONDEL, 1961, p. 215-218). 
48 Serão as seguintes: 1) o problema da existência é irrelevante; 2) a hipótese do nada; 3) a hipótese dos 

fenômenos e, por último, 4) a hipótese do transcendente ou sobrenatural.  
49 Necessidade para as ciências positivas é sinônimo de “necessidade formal-dedutiva ou lógica”. Nesta 

acepção o necessário é dado como exigência dedutiva de uma síntese a priori que é o produto da análise 

matemática (de uma ação que substitui o heterogêneo da experiência pelo homogêneo do cálculo, que substitui as 

sínteses concretas pelas sínteses a priori ou resultantes da análise, como composição ou soma de partes). Já para 

a filosofia da ação a noção de necessidade liga-se às exigências imprescindíveis da ação, reveladas pela ciência da 

ação, sejam elas condições da ação ou consequências dessa.  
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existindo apenas idealmente, para o pensar, enquanto relação entre proposições absolutamente 

opostas. Ora, elegendo as exigências práticas como parâmetro de juízo das afirmações que se 

possam fazer sobre a existência — parâmetro de juízo das ideias da ação —, a crítica filosófica 

deve forçar as explicações da experiência para fazer com que elas revelem o que possam ter de 

contraditório e o que possuem de necessário, ou seja, que é impossível de ser negado porque de 

acordo com as próprias exigências do determinismo prático.  

Aplicando-se em erigir uma filosofia da ação, segundo essas coordenadas, Blondel 

procura na Action desenvolver uma ciência da prática. Todavia, esta ciência da prática não se 

confunde com a elaboração de uma moral, entendida como conjunto de instruções para bem 

viver. Quando da defesa de sua tese francesa, questionado por Henri Marion, que se mostrava 

desapontado por não ter encontrado esse tipo de orientação na Action, dirá Blondel:  

 

 

É por uma decisão bastante refletida que eu não fiz isso que o senhor desejaria de mim. 

Sua decepção se explica, então, não por uma omissão de minha parte, mas por meu 

desígnio de mostrar o caráter quimérico e supersticioso de todo ensaio que tente fundar 

diretamente uma moral capaz de se bastar e de constituir uma ciência absolutamente 

autônoma. [...] “A ciência da prática”, como eu a indiquei, é inteiramente diversa da 

“ciência prática”. A questão que eu tratei me parece anterior e mais essencial. Se o título 

não fosse muito ambicioso, eu diria que estes são os prolegômenos a toda ciência moral 

(BLONDEL, 1995, p. 726-727).  

 

 

 Em outros termos, a ciência da prática é a própria filosofia. Essa não tem como tarefa 

a determinação de preceitos positivos a serem reunidos em uma moralidade determinada e 

particular, mas o exame e o cultivo das condições de possibilidade de uma autêntica moralidade.  

Por essa resposta Blondel quer afirmar — insistimos mais uma vez — que a ciência da 

prática não pode prescindir da prática, porque a ação não é a ideia da ação e, ademais, deve 

sempre manter sobre ela sua função reguladora. Seria supersticioso pretender construir uma 

moral como uma ciência absolutamente autossuficiente — autárquica50 — porque entre a ideia 

da ação — da qual a ciência é constituída — e a própria ação existe uma grande distância, sem 

                                                 
50 A respeito da consideração do projeto originalmente kantiano de afirmação da autonomia dos valores 

morais e, assim, da ética a partir da perspectiva da filosofia da ação, é fundamental o estudo de Michel Jouhaud 

(1970) denominado Le problème de l’être et l’expérience morale chez Maurice Blondel. Jouhaud aprofundará aí 

uma distinção importantíssima entre autonomia e autarquia moral, que nos convém reportar: “Vouloir l’autonomie 

du jugement, c’est réclamer le droit de ratifier les valeurs, de les reconnaître librement, de participer librement à 

leur découverte et à l’élaboration de leurs progrès éventuels, ce n’est pas nécessairement prétendre les créer ex 

nihilo, ni revendiquer la suffisance ontologique. Autonomie n’est pas synonyme d’autarcie…” (JOUHAUD, 1970, 

p. 48). Jouhaud concluirá, ainda, que a filosofia da ação é completamente conforme à autonomia dos valores nestes 

termos antes mencionados, sem cair no excesso de declarar a sua autarquia em relação ao que poderíamos chamar, 

em uma linguagem existencialista, de situação de fato.  
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que isso signifique um posicionar-se antinômico de uma no confronto da outra, em virtude de 

que a abstrata oposição entre a prática e a ciência da prática é superada pela riqueza de 

perspectiva do conhecimento em ato, não só reflexivo, mas prospectivo (experiência imediata) 

ao mesmo tempo. Assim, a revelação do sentido de nossa experiência, pela elucidação do 

determinismo prático e pela subordinação e regulação de toda ciência da prática (reflexiva) à e 

pela prática (prospectiva), permitirá superar as armadilhas ligadas às diversas superstições, 

caracterizadas como sendo verdadeiros prejuízos de compreensão.  

A superação desses prejuízos, no exercício da crítica à superstição, conduzir-nos-á à 

afirmação de uma filosofia da totalidade da experiência, a qual com muita propriedade poderá 

se chamar metafísica. Uma metafísica, de fato, que precisa ser caracterizada claramente em suas 

condições de possibilidade para não ser confundida com o que para a filosofia da ação seria 

apenas uma superstição metafísica.  

As condições de possibilidade da metafísica não serão apenas o resultado possível dessa 

crítica à superstição, como um acréscimo artificial, que poderia ser afirmado uma vez tendo 

sido derrubadas as barreiras que o obstaculizavam. As condições de possibilidade da metafísica, 

diversamente, são a consequência necessária da crítica. Elas serão sustentadas em virtude da 

própria necessidade cognitiva de superação de toda superstição, pela fidelidade a exigências 

práticas mais originais.  

É a partir desse contexto que nossa pesquisa se nutre. Tratando da justificação do 

discurso metafísico, do que chamamos de o problema da metafísica, ela aspira por mostrar que 

a Action (1893) se apresentará não somente como uma obra que pretende lançar as bases de 

uma moralidade universalmente válida, mas também que evidencia os fundamentos para uma 

metafísica ainda possível, enquanto racionalmente consistente, apresentada como filosofia 

aberta à hipótese do transcendente e, desse modo, à totalidade da experiência. De fato, a 

revelação científica (epistêmica) das condições de possibilidade da ação humana, ou seja, das 

razões que a constituem, levará inevitavelmente ao reconhecimento da unidade do problema 

humano, ou seja, da confluência entre o problema do sentido do agir (ética) e o problema sobre 

o sentido do ser (metafísica).   

No entanto, é necessário ter cautela pelo que se entende por “científico”. Submetida a 

uma crítica rigorosa, a ciência da ação não poderá ser a mesma ciência concebida pelo 

positivismo científico. A experiência humana não poderá buscar sua explicação na ciência 

positiva ou na ingenuidade do naturalismo físico-matemático porque são esses a se fundar na 

ação humana e não o contrário. A ciência positiva é uma tentativa, útil, mas inadequada, de 

traduzir em uma linguagem, que é sempre quantitativa, a qualidade infinita do real e concreto. 
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Ademais, a união entre ciências matemáticas e ciências experimentais não é justificada pela 

própria ciência matemático-experimental. Blondel falará da necessidade de outra ciência, de 

uma ciência da ação ou de uma ciência do sujeito que somos nós mesmos.51 

A ciência da ação se constituirá como um estudo criterioso sobre o desenvolvimento da 

vontade humana em sua tentativa de adequar seu querer mais profundo, através de escalões 

sucessivos, quais sejam: a ação individual, a ação social, a ação artística, a ética, a metafísica e 

a religião. A especulação de que ela faz uso rende-se sempre à superioridade da riqueza da vida 

e do concreto, sendo levada adiante por exigências práticas, chegando, por fim, a dever 

reconhecer seus limites diante da última hipótese a ser provada: a da possibilidade de existir 

um sentido que transcenda à experiência.  Uma “hipótese” exigida pela própria natureza finita 

da experiência fenomenal, inexplicável sem o recurso a um querer mais perfeito, e que exige a 

abertura da ação a uma prova final, onde a vontade depositaria sua esperança última de 

realização.  

Em síntese, constituindo a filosofia da ação como filosofia da experiência integral, 

aplicando um método radicalmente crítico, Blondel preparará as bases para se pensar em uma 

racionalidade metafísica consistentemente alternativa em ralação à racionalidade científico-

positiva e ao irracionalismo, porque desvencilhada de toda superstição, inclusive daquela 

metafísica. As principais características desta filosofia serão: a) a sua força de resistência diante 

das críticas que se possam erguer contra a metafísica, em razão justamente de sua natureza 

                                                 
51 Esta ciência da ação não é uma ciência positiva, marcada pela tentativa de simbolização do real, a partir 

de uma linguagem que pretende superar a singularidade e a heterogeneidade do concreto por meio da 

homogeneidade das sínteses simbólicas, mas que é incapaz de atingir o fundo mesmo do que é.  A ciência positiva 

não pode dar conta do ser, ou seja, do fundo mais profundo do que é, em razão de sua dependência em relação à 

ação para ser o que é. Em outras palavras, no que tem de mais real, a ciência positiva depende da ação para ser: 

depende da ação para justificar sua organização composta (diversas ciências particulares que dizem respeito a uma 

mesma tentativa de descrição do que é por meio de um processo de simbolização) e depende da ação para a 

justificação de suas pretensões sintéticas (coerência interna que pretende ser também coerente com o real) 

(CORNATI, 1998). Já que as ciências positivas são possibilitadas por meio da ação, é preciso perguntar-se sobre 

a possibilidade de uma ciência da ação, ou seja, de uma ciência do que torna possível as ciências positivas. Assim, 

a ciência da ação será o estudo do fenômeno subjetivo total que remedeia a inconsistência da intuição empírica, 

superando a instabilidade que deriva da interpretação dos compostos como sínteses a priori (sínteses numéricas, 

resultantes da recomposição da análise), e que revela a efetiva originalidade na solidariedade das sínteses concretas 

(Action, p. 207): “Ce qu'il y a de unique et d'incomparable en chaque signe, voilà le point précis où doit porter 

l'effort de l'étude présent. Le singulier et le concrète, c'est-à-dire ce qu'ignorent les sciences positives 

nécessairement bornées à l'abstrait et au général, tel est toujours l'objet de la science de l'action”. Em 

desconformidade com uma ciência que reduz abstratamente os fenômenos e que os acumula de modo 

artificiosamente homogêneo, sacrificando sua singularidade e heterogeneidade em nome de uma pseudo-

objetividade, a ciência da ação se propõe a revalorizar a originalidade subjetiva da ação, produzindo um tipo de 

reflexão sobre esta originalidade (sobre a ação) que se afirma contra o diletantismo, o niilismo e que mostra os 

limites implícitos das modernas ciências positivas. Somente assim é possível adequar o nível fundamental do 

conhecimento e do ser, porque, como veremos no desenvolvimento de nossa tese e como nos diz também Dario 

Cornati (1998), revelando-se a originalidade subjetiva da ação ao mesmo tempo se mostra a originalidade da 

síntese concreta.  
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radicalmente crítica; b) sua positiva potencialidade na abordagem do problema da existência, 

sendo fecunda para enfrentar as aporias criadas por todas as superstições, inclusive por aquelas 

metafísicas; c) a sustentação de que a metafísica transcendentística52 (da transcendência ou do 

sobrenatural), isto é, aberta à possibilidade de que o ser não se esgote na experiência, é o 

resultado de uma filosofia rigorosamente crítica, ou seja, que se esforça por ir até onde pode ir.  

Enfim, o exame do que é descrito na Action nos permitirá averiguar como o que 

denominaremos “pensar em ato” — resultado da reintegração entre prospecção e reflexão, ou 

seja, entre conhecimento prático e conhecimento especulativo — irá enriquecer a ação e ser por 

ela enriquecido, possibilitando a concepção de uma ciência da prática aberta não só para a 

possibilidade de uma metafísica consistente como programa de conhecimento, mas para a 

exigência crítica de sua realização, no que Blondel chamará de “metafísica à segunda potência” 

(Cf. Action, p. 464) ou, o que é o mesmo, no conhecimento em ato que acompanha a ação total, 

consumada pela posição de todas as suas condições e consumadora de tudo o mais. Esta, sem 

dúvida alguma, será uma aquisição filosófica de grande importância. 

  

                                                 
52 É uma expressão que tomamos emprestado de Enrico Berti (2004). Segundo ele, a metafísica procura 

ser uma explicação da totalidade do real. Ora, por totalidade do real pode-se entender somente o mundo da 

experiência (metafísicas imanentísticas) ou por totalidade entende-se o mundo da experiência e o âmbito de 

realidade diverso do mundo da experiência e a ele não redutível, que Berti chamará de transcendente. À metafísica 

que entende a totalidade do real de acordo com essa última acepção Berti denominará metafísica trancendentística. 



PARTE I 

 OPOSIÇÕES À METAFÍSICA 

 

 

Sem que isso implique já julgar a qualidade do conhecimento derivado de cada 

metafísica singularmente considerada, historicamente o termo “metafísica” adjetiva o exercício 

do pensar propriamente filosófico, como uma específica ação de significação que intenciona a 

compreensão mais universal (abrangente) e radical (profunda) do que é.53  

É verdade que a filosofia se especializou. Todavia, o vínculo entre suas subdivisões, que 

lhes permite continuar sendo denominadas filosóficas, consiste em que são desenvolvidas pelo 

exercício de compreensões “metafísicas”, ou seja, universais e radicais. De fato, a compreensão 

não deixa de ser justamente filosófica quando a sua especialização a afasta de preocupações 

universais e radicais? Em suma, tradicionalmente, a perspectiva metafísica é o traço distintivo 

da filosofia.54 

Por isso não é estranho que críticas dirigidas contra a metafísica sejam depreciativas 

para a filosofia: porque metafísica e filosofia se identificam fundamentalmente. Mas essas 

críticas poderiam ser estendidas ao pensar ou, pelo menos, ao modo de pensar ocidental? É o 

que parece ser pressuposto quase sempre. Como explicar o entendimento que leva a aproximar 

“filosofia” e “pensar ocidental”? Sob que justificações essas críticas apoiam seus pareceres? 

Não há como responder a essa questão a não ser investigando o contexto sustentado por 

essas críticas e que as sustentam. Esse procedimento será fundamental para a compreensão do 

inteiro trabalho desta tese, que consistirá em discutir, esclarecer e encaminhar soluções à 

questão que chamamos de o problema da metafísica. 

 

                                                 
53 É como Enrico Berti a define. Segundo ele, a metafísica procura ser uma explicação da totalidade do 

real, entendendo-se por essa totalidade somente o mundo da experiência (metafísicas imanentísticas) ou o mundo 

da experiência e o âmbito do que é diverso do mundo da experiência e a ele não redutível (metafísicas 

trancendentísticas) (Cf. BERTI, 2004, p. 18-21). 
54 O mesmo não se pode dizer da filosofia em relação às ciências especializadas. Estas embora possam 

encontrar sua origem na filosofia, representam uma ruptura em relação a ela, como veremos.  



1. O SIGNIFICADO DA OPOSIÇÃO À METAFÍSICA 

 

 

Todos os períodos em que classicamente a história das ideias filosóficas foi organizada 

deram origem a críticas contra a metafísica55 que se traduziram por críticas contra a filosofia, 

estendidas eventualmente ao próprio modo de pensar ocidental.56  

Entretanto, a não ser que se renuncie a qualquer afirmação que possua sentido e se opte 

pelo absoluto silêncio, a negação da metafísica e da filosofia — enquanto programas de 

conhecimento — tem sempre como resultado a substituição de uma compreensão universal e 

radical por outra compreensão de igual natureza. Com efeito, negar uma compreensão universal 

e radical implica sempre em uma retorsão57, ou seja, em pronunciar-se contra a própria intenção 

inicial, de modo universal e radical, confirmando-se o adágio aristotélico segundo o qual não 

se pode negar a filosofia a não ser filosofando. Assim, estamos diante de uma aporia sempre 

incrustada no âmago do movimento de oposição à metafísica: as teorias pós-metafísico-

                                                 
55 Dentre as mais importantes pode-se citar: a sofística e o ceticismo (antiguidade); o nominalismo e o 

fideísmo (medievo); a crítica de Hume e a de Kant (modernidade); em época mais contemporânea, a crítica de 

Nietzsche, a crítica sustentada pelas filosofias de inspiração neopositivista, a crítica de Heidegger e, por fim, mais 

recentemente, a crítica de Habermas.   
56 É o que é denunciado largamente desde os tempos de Platão. Por exemplo, este parece ser um modo de 

se entender a famosa tese de Górgias, que condena o ser (e a metafísica), o conhecimento e a comunicação (a 

filosofia e o pensar). Segundo a tradução de Eliane Christina de Souza (SOUZA, 2009, p. 65), esta tese seria a 

seguinte: “nada é”. “Se é, é inapreensível pelo homem”. “Mesmo que for apreendido, é incomunicável e 

indescritível ao outro”.  
57 A esse respeito são interessantes os esclarecimentos de Marc Leclerc presentes em seu sintético e 

relevante texto denominado La Destinée Humanaine, especialmente no capítulo que trata do estudo do princípio 

de contradição em Aristóteles, no qual retorsão é a expressão utilizada para designar o tipo de argumentação 

elênctica (Cf. LECLERC, 2000, p. 25-32). Leclerc aí assume como referência teórica o texto do próprio Aristóteles 

(Metafísica, Livro IV), explicitado por Tomás de Aquino (Redarguitio) e precisado tecnicamente por Gaston Isaye 

(“La justification critique par rétorsion”. Revue Philosophique de Louvain, 52 (1954), p. 205-233. Reproduzido 

posteriormente em L’affirmation de l’être et les sciences positives (ISAYE, 1987, p. 122-146)).  Um exame mais 

pormenorizado desse conceito pode ser encontrado na obra conjunta escrita por Marc Leclerc e Dominique 

Lambert: Au cœur des Sciences: une métaphysique rigoureuse (LAMBERT; LECLERC, 1996). Nessa obra, será 

afirmado sobre a retorsão, entendida como um método filosófico: “au fin du siècle dernier Blondel l’a 

concrètement mise en œuvre dès Action de 1893: au XXe siècle, la méthode transcendantale de l’école 

maréchalienne et ses prolongements dans l’analyse dialectique de Lonergan reposent essentiellement sur cet 

argument de la ‘rétorsion’, systématiquement étudié par Isaye” (LAMBERT; LECLERC, 1996, p. 16-17). 

Posteriormente, o próprio Marc Leclerc (1998) utilizará a expressão confirmação performativa para tentar 

significar a argumentação elênctica ao estilo blondeliano, sem ligá-la à disposição teórica exclusivamente negativa 

e pejorativa que o termo retorsão parece evocar. Simone D’Agostino, ainda que reconheça os méritos desse 

sintagma, por reequilibrar de maneira positiva a retorsão, não o considera completamente adequado para significar 

o tipo de argumentação elênctica blondeliana, por justamente sacrificar a dimensão de negação que também é 

essencial no discurso filosófico de Blondel. D’Agostino preferirá a expressão privação positiva, por sua aptidão a 

conservar seja o aspecto positivo, seja o negativo da argumentação elênctica blondeliana: “en exprimant la 

positivité nécessaire et immanente à l’opération même de négation” (D’AGOSTINO, 2003. In: LECLERC, 2003, 

p. 224-225, nota 41).    
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filosóficas são ainda metafísico-filosóficas. Não obstante, não deixam de ser, por isso, negações 

da metafísica e da filosofia. Mas, por quê?  

O esclarecimento dessas questões nos levará a formular de maneira adequada o 

problema que versa sobre a possibilidade da metafísica enquanto racionalidade ou programa de 

conhecimento. Fazendo uso da orientação metodológica própria à filosofia da ação, propor-nos-

emos explicitar o que aí há de implícito. É preciso, para tanto, observar o fenômeno tal e qual 

é, colher as informações que dele derivam. Nada mais, nada menos.   

Para tanto, não nos será exigido provar que a negação da metafísica implicaria a negação 

da filosofia e, ainda, do pensamento ocidental. Isso deve ser feito por aqueles que entendem ser 

justo alargar as consequências da crítica que se inaugurou como sendo antimetafísica. Em outras 

palavras, por aqueles que pretendam justificar que a metafísica seja condição de possibilidade 

não só suficiente, mas também necessária da filosofia e do lógos ocidental. De fato, se as coisas 

realmente estivessem assim, o referido alargamento seria uma conclusão necessária. O 

movimento que realizaremos, porém, é profundamente diverso e baseado em uma hipótese que 

procuraremos demonstrar. De acordo com ela:  

a) lógos, filosofia e metafísica são conceitos que dão nome a sínteses significativas 

diversas, mas inseparáveis. Essas sínteses são compreensões in fieri — abertas — que se 

realizam por meio de ações significativas, por isso podem ser chamadas de sínteses 

significativas, ou seja, cuja existência consiste em serem ações de oferecimento de sentido.58   

b) Existe sim uma relação de condicionamento entre essas sínteses — metafísica, 

filosofia e lógos ocidental. Entretanto, essa relação não é orientada segundo uma lógica da 

contradição, que rege sistemas conceituais (lógica do terceiro excluso), mas por uma lógica da 

privação, que rege a vida, a relação de sínteses reais (lógica do terceiro incluso).59  

                                                 
58 Evitamos falar aqui em “produção de sentido” que daria a ideia de que o sentido seria um produto da 

ação significante, ao passo que, segundo nossa interpretação, “sentido” ou “compreensão” designam sínteses das 

quais a ação significante é um elemento. Contudo, precisado seu sentido, poderíamos usar essa expressão 

tranquilamente, como faremos, de fato, a seguir.  
59 A lógica da contradição — conhecida também como lógica da oposição, lógica reflexiva, lógica do 

terceiro excluso, lógica formal, lógica da não contradição etc. —, independentemente do nome com a qual se a 

denomine, possui como caracterização fundamental o ser regida pela impossibilidade de que dois contraditórios 

possam ser verdadeiros ou falsos ao mesmo tempo, não admitindo meio termo. A contradição é definida por André 

Laland (1999, p. 206, nota sobre Contrário e Contraditório) da seguinte forma: “é [...] a oposição de duas 

proposições entre as quais não existe meio termo (Metafísica, 1057a34). [...] são contraditórias duas proposições 

que não podem ser nem verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo”. Note-se que a contradição se diz apenas quanto 

à relação de proposições opostas e que não admite meio termo. Daí ser conveniente chamá-la também de lógica 

do terceiro excluso. Blondel sempre se preocupou com a extrapolação do uso da contradição para além dos limites 

da lógica formal. A esse respeito ele afirma, um pouco antes da definição dada anteriormente por Laland: “Seria 

preferível definir a contradição como a relação entre duas asserções tais que sendo uma posta como falsa a outra 

seja necessariamente concebida como verdadeira. Poderiam evitar-se assim todos os paralogismos que nascem do 

fato de se tomarem umas pelas outras as ideias de contrário, subcontrário e contraditório. Esta última palavra 

parece dever ser reservada para a lógica formal. Inversamente, em contrário, dever-se-iam distinguir dois sentidos: 
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c) Segundo essa lógica, o lógos se relaciona com a filosofia e com a metafísica como 

uma síntese se relaciona com seus elementos, ou seja: 1) a síntese é condição necessária dos 

seus elementos, que são, justamente, elementos da síntese. 2) Os elementos são fundamentais 

para a síntese, porque não haveria síntese sem seus elementos; entretanto, a síntese é irredutível 

aos seus elementos, não sendo o simples resultado da soma dos seus elementos, o que quer dizer 

que, mesmo somados, os elementos da síntese não são sua condição suficiente. 

d) O que chamamos de “lógos” é a síntese constituída por todas as formas de 

compreensão possíveis. 

e) A filosofia é a síntese significativa no interior da qual a reflexão se aplica em iluminar 

o lógos, de modo estritamente racional, ou seja, controlável, crítico e criticável, fazendo, para 

tanto, o uso de conceitos.  

f) A metafísica é a filosofia em seu emprego essencial, enquanto voltada para a 

elucidação de nossa relação com o que é, da forma mais universal (abrangente) e radical 

(profunda) possível. 

Seguindo essa direção, procuraremos esclarecer em que condições o pensar ou lógos 

ocidental, que identificaremos com a noção de tradição ocidental, pode dar ainda espaço a uma 

filosofia e uma metafísica inteiramente justificadas como ações significativas, ou seja, como 

atividade de compreensão. Começaremos por tentar esclarecer em que sentido conhecer ou 

oferecer sentido não é nem somente sinônimo de refletir, nem se orienta segundo a lógica 

própria da reflexão.  

 

 

1.1 A ATIVIDADE DE OFERTA DE SENTIDO E SUA LÓGICA 

 

Especialmente nos ciclos em que se debate a história das ideias, é comum descrever a 

época atual como um período de declínio da razão (D’AGOSTINI, 1997). Fala-se em fim das 

verdades e dos valores, ou melhor, na descoberta de que o que foi por séculos objeto de 

aplicação da razão nunca constituiu um conhecimento adequadamente justificado.  

                                                 
o sentido formal (duas universais opostas) e o sentido material (os extremos de um mesmo gênero)” (BLONDEL, 

In: LALAND, 1996, p. 206, nota sobre Contrário e Contraditório). Por fim, é importante ainda fazer alusão a que 

a “lógica da contradição” pode também ser chamada, curiosamente, de “lógica da não contradição”. Essa última 

denominação faz referência à impossibilidade de se darem enunciados contraditórios verdadeiros ou falsos ao 

mesmo tempo e sob as mesmas circunstâncias, enquanto que a outra expressão parece melhor ressaltar a relação 

lógica oposta entre enunciados contraditórios, ou seja, o fato de que se um é falso o outro será verdadeiro e vice-

versa. De fato, porém, não existe oposição entre o que se quer dizer com essas expressões.   
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Muitas teorias críticas, influenciadas pelas lições da história das ideias, são 

caracterizadas explicitamente pelo esforço de superação de posturas e sistemas de ideias 

dogmáticos, excessivos e áridos ao mesmo tempo.60 Excessivos pela extensão de sua pretensão 

explicativa. Áridos devido à escassez qualitativa de suas fundamentações. Em suma, por essas 

críticas procuram-se superar disposições para as quais sobra vontade e falta justificação.  

A hesitação e mesmo o abandono do uso de terminologias que traduzem disposições 

que envolvem um emprego estendido da razão — como é o caso daquelas que incorporam o 

prefixo “meta” — é um dos sinais mais expressivos desse acontecimento. Não só se duvida e 

se critica a cadeia de argumentações dessas disposições, mas também se combatem por 

princípio as suas ambições e, assim, a própria possibilidade da metafísica, da meta-história, da 

metalinguagem, dentre tantas outras. As teorias metaexplicativas, depois da queda do 

positivismo científico — que atingiu o seu auge na primeira metade do séc. XX, pretendendo 

ser o porta-voz de uma ciência absolutamente adequada para a descrição e controle de 

fenômenos físicos, psíquicos e sociais —, parecem ter sido relegadas, no sentido próprio da 

expressão, à categoria de “ficção científica”.61  

Assumindo os riscos comportados no empreendimento que se levará a frente, as 

explicitações que faremos, mostrarão em que sentido a noção de uma metalógica é 

filosoficamente adequada — e não dogmática — para significar o processo extensivo do uso da 

razão na produção de sentido, possibilitando o que Maurice Blondel anunciou na Action (p. 

464) como sendo uma “metafísica à segunda potência”.  

Entretanto, para que a noção de metalógica não seja rejeitada sobre a base de pré-

interpretações, antes mesmo de ser precisada, faz-se importante preparar o seu sentido, 

fornecendo alguns esclarecimentos a respeito do contexto em que ela será significada. É o que 

faremos a seguir.  

                                                 
60 Para uma contextualização dessa época crítica remetemos à nossa obra Razão e Nihilismo? 

Especialmente significativo a esse respeito é seu primeiro capítulo intitulado A crise da razão: origens e 

desenvolvimentos de uma hipótese histórica, onde fazemos uma descrição da crise e apontamos as tipologias gerais 

das teorias que dela se ocupam (Cf. SOUZA, 2005, p. 13-48). 
61 Segundo a interpretação sustentada por François Lyotard em A Condição pós-moderna, sofremos um 

processo de fragmentação que determinou o modo em que a cultura ocidental se encontra contemporaneamente. 

Partindo fundamentalmente das conclusões do segundo Wittgenstein sobre a fragmentação da cultura 

contemporânea, expressa na concepção dos jogos linguísticos, nessa obra Lyotard procura descrever a situação da 

cultura atual, levando em conta as novas relações político-sociais que se criaram em consequência das inovações 

técnicas, particularmente em razão do processo de informatização. Com efeito, o conjunto disforme de jogos 

linguísticos, cada um dos quais possuidores de regras e estratégias válidas somente em seu interior, é expressão de 

um tipo de razão fragmentada, ou melhor, razões diversas com regras locais e incomunicáveis entre si. Alheia e 

contrária, assim, a um uso mais extensivo que dela se possa pretender fazer (LYOTARD, 1998).  
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Nesta direção, uma das evidências mais primitivas de nossa experiência é a de que 

agimos, e, enquanto agentes, somos. Não só o nosso ser, mas todo ser é ação.62 Podemos até 

discutir sobre os diferentes estatutos do ser. Por exemplo, podemos diferenciar uma existência 

concreta de uma existência apenas imaginada, como diferenciamos a nós mesmos de um 

minotauro. Não obstante, qualquer que seja a sua determinação, o ser será sempre em uma ação. 

Em uma ação eminentemente própria, como acontece conosco, ou em uma ação 

predominantemente alheia, como ocorre com o minotauro. Não há ser sem ação. A noção de 

ação diz o ser enquanto iniciativa que se propaga. Assim, a ação é o ser em sua permanente 

exposição.  

Ser é agir. Todavia, a não ser como hipótese de uma ação divina, nenhuma ação é 

totalmente própria. Excluindo-se uma possível ação divina, nenhuma ação é uma soberana de 

domínio absoluto. Toda ação possui condições anteriores, concomitantes e subsequentes. A 

ação não se autocria, ela se realiza a partir de contextos que a possibilitam tal e qual é. Desde 

seu mais primitivo princípio, a ação enfrenta resistências e é o que é adaptando-se 

permanentemente pela influência dessas mesmas resistências. Se a ação nunca é totalmente 

própria, consequentemente nenhuma ação e nenhum ser é sem coação, sem relacionar-se, sem 

padecer no mesmo ato em que age e sem também agir no mesmo ato em que padece.63    

Originariamente, então, ser é coagir, ser é relacionar-se.64 Evidentemente, cada ser 

particular relaciona-se de modo próprio e irrepetível. Para alguns seres65 o seu relacionar-se é 

marcado pela percepção mais ou menos consciente das próprias relações. É assim que para o 

homem a relação pode ser percebida, não certamente de modo onisciente, mas a partir de sua 

própria posição relacional. Uma das características mais distintivas do homem é a percepção 

das relações, ou melhor, a vivência perceptiva de relações. O homem sintetiza, a partir de sua 

                                                 
62 São muitas as referências presentes na obra de Blondel a esse respeito. Por exemplo, em uma passagem 

de Le point de départ, ele afirma: “Comme il y a toujours du nouveau dans le monde, on ne saurait saisir l’être au 

repos, dans une définition purement statique” (Le point de départ, p. 554).  
63 O que será aprofundado na terceira parte desta tese, quando do estudo da Action. Simone D’Agostino 

sustenta uma perfeita sintonia entre Blondel e Aristóteles a esse respeito, especialmente em razão do que se lê na 

Ética a Nicômaco (I, 6). Viria de Aristóteles a inspiração blondeliana que o leva a sustentar a inseparabilidade 

entre ação e paixão na obra do agente: “Il prodotto della produzione transforma il produttore stesso; l’agente che 

agisce nell’agito è agito dall’agito che agisce sull’agente” (D’AGOSTINO, 1999, p. 291). 
64 Albert Cartier, interpretando Blondel, observa que a ação deve necessariamente, querendo ou não, 

acomodar-se ao meio, que, por seu turno, contribuirá ao modo de ser e de fazer do que se desenvolve na ação: 

“nécessairement elle doit accueillir cette action du dehors, cette allergie ou coaction” (CARTIER, 1955, p. 81).   
65 Quando falamos de “seres” ou de “ser”, em concordância com Blondel, não estamos sustentando 

nenhuma pretensão ontológica, ou seja, não estamos nos referindo a coisas que se apresentam em relação de 

oposição a um sujeito que as conhece, mas tão somente de sínteses concretas, de fenômenos, resultantes de uma 

ação-paixão do sujeito, que os percebe não totalmente integrados a si. De fato, nos fenômenos o sujeito não é só 

ativo, como também passivo. Isso ficará mais claro quando do estudo dos escritos blondelianos nos próximos 

capítulos. 
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posição, condições de possibilidade de uma expressão significativa das relações. Nesse sentido, 

o homem é toto natura.66 Por ele, as relações ganham sentido. A partir de suas relações, abre-

se a possiblidade de percepção das ações em sua infinita correlação, em seu virtualmente 

infinito e recíproco condicionamento.  Em suma, ele é um ser perceptivamente relacional, ou 

seja, capaz não só de relacionar-se, mas de saber que se relaciona, dando sentido a suas relações.  

As relações somente podem ganhar sentido por uma iniciativa originalmente ligada a 

um ser perceptivamente relacional.67 Chamaremos de relacionalidade a condição própria de 

um ser que é — que coage, relaciona-se — dando sentido às relações. Relacionalidade, assim, 

será a noção que usaremos para intencionar dizer a ação enquanto expressão significativa das 

relações, enquanto condição, também ela relacional, de sentido das relações. Em suma, a 

relacionalidade designa um tipo de relação especial, uma relação intencional, ou seja, que não 

se limita a interações inconscientes, mas atinge sentido sob a base de condições anteriores e de 

projeções futuras. 

A esse respeito, é preciso deixar claro: a relacionalidade é condição de sentido das 

relações somente enquanto sintetiza idealmente e de forma própria outras interações 

significativas, somente enquanto participa de uma cooperação com outros centros de 

oferecimento de sentido.68 Em outras palavras, a percepção singular de cada ser capaz de 

relacionalidade é possível somente sobre o fundamento de interações significativas com outros 

seres também capazes de relacionalidade. Desse modo, por um lado, toda percepção singular 

de relações é condicionada por um contexto significativo, no interior do qual o ser capaz de 

relacionalidade se posiciona e, por outro, o contexto significativo se constitui e se transforma 

por ação de cada iniciativa perceptiva de relações, por ação de cada ser perceptivamente 

relacional que com ele interage. 

O contexto significativo é a integralidade das condições — anteriores, concomitantes e 

posteriores — da atividade do ser perceptivamente relacional, a integralidade das condições da 

relacionalidade. A natureza própria do contexto significativo é o de ser uma oferta de sentido.  

Esse não é só formado pelos resultados da atividade consciente, muito menos somente pelos 

                                                 
66 Como adiante será explicitado, “L’ordre entier de la nature rentre dans le champ de son expérience” 

(Action, p. 289). 
67 De sorte que existe uma imanência recíproca entre espírito e universo. Isso, entretanto, não significará 

a assunção do idealismo, como ficará claro nos próximos capítulos.  
68 Interpretando a Action Álvaro Pimentel (Cf. 2008, p. 173) afirma de modo claro que toda ação tem 

repercussões externas ao próprio sujeito, constituindo uma obra, que, assim, guarda sempre em si uma pretensão 

universal. Ainda que de modo não completamente consciente, a obra é sempre um signo que se oferece a todos os 

capazes de recepcioná-la como tal. É o próprio Blondel a acentuar a universalidade da obra: “A partir do momento 

em que o ato é querido, ele se dirige implicitamente a tudo o que possa compreender e querer” (Action, p. 231). 

Isso será tratado mais detalhadamente na terceira parte desta tese: “6.3.3. Da Ação Individual à Ação Social: a 

Exergie e a Allergie da Ação”. 
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resultados linguísticos da atividade consciente, ou seja, pelos resultados da aplicação de nossa 

atividade conceitual ou reflexiva. Em suma, a noção de contexto significativo intenciona indicar 

tudo o que de algum modo constitui a matéria sobre a qual a oferta de sentido se dá, consciente 

ou inconscientemente, atualmente ou virtualmente.  

Nesse sentido, o contexto significativo abrangerá condições inconscientes e conscientes, 

e, no interior das conscientes, condições linguisticamente analisadas, analisáveis e condições 

não analisáveis. Ora, é fundamental distinguir, dentre as condições ou elementos conscientes 

do contexto significativo — ou da oferta de sentido —, aqueles que são o resultado da aplicação 

da análise linguística daqueles cuja natureza é sintética e irredutível à análise.  Por exemplo, o 

corpo humano pode ser analisável conceitualmente de modo que seja traduzido por um esquema 

geral, constituído por partes coordenadas. Nessa tradução, as partes e suas relações são 

substantivadas. Entretanto, o resultado dessa análise conceitual não é nunca o corpo humano 

vivo, mas uma sua representação.69 Como teremos ocasião de aprofundar nos próximos 

capítulos, ainda que útil, essa representação é sempre limitada em razão da limitação linguística 

que a constitui.70 

Por um lado, sem a representação linguística, através da qual o que é conhecido é 

traduzido e simplificado conceitualmente, a produção de sentido nunca alcançaria o mínimo 

resultado inteligível. Ao contrário, ela se tornaria mesmo impraticável se exigisse 

necessariamente uma compreensão de todas as suas interações, de todas as suas condições.  A 

compreensão das interações somente é possível porque pode ser traduzida idealmente, 

simplificada através do uso de ideias, simbolizadas linguisticamente pelos elementos de uma 

língua (palavras) e por regras lógico-reflexivas.   

Por outro lado, a análise linguística é limitada porque a lógica que a rege é apenas uma 

figura, um símbolo da lógica real. Com efeito, o corpo vivo enquanto síntese real não é o 

resultado da soma de suas partes, consideradas como elementos isolados, em um isolamento 

                                                 
69 A escolha por fazer referência ao corpo como exemplo não é arbitrária. Com efeito, como estamos 

falando aqui de produção de sentido, nada mais justo que inserir o corpo na discussão. Para a filosofia da ação será 

inegável a participação do corpo na atividade de oferecimento de sentido, que se traduz pelo termo cultura. A esse 

respeito, Sante Babolin (1999, p. 68) afirma: “L’uomo nella sua concreta esistenza produce cultura perché ha un 

corpo”. A produção de sentido não é só fruto de uma iniciativa individual, mas de uma interação entre tantas 

repercussões, que é praticamente impossível precisá-la inteiramente. Não obstante, as variações culturais ou dessa 

produção de sentido se devem ao modo como essas interações são apropriadas pelo agente, de acordo com sua 

condição corpórea, inteiramente própria e irrepetível: “la diversità di risposta di due individui, della stessa età e 

dello stesso sesso, posti nelle medesime condizioni di un ecossistema, ad uno stesso stimolo dipende quasi 

interamente dalla loro diversa corporeità [sic!]” (BABOLIN, 1999, p. 68).  
70 Texto blondeliano fundamental para se entender o alcance e as limitações do uso da linguagem para a 

constituição do sentido é o Principe élémentaire, sobre o qual nos debruçaremos na segunda parte dessa nossa 

tese, mais especificamente em seu terceiro capítulo, intitulado “A lógica da vida moral”. 
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que só se sustenta especulativamente. Contra essa interpretação testemunha a coordenação viva 

das partes, que, no entanto, não é outra parte, mas algo que transcende as partes. Desse modo, 

a noção de corpo vivo intenciona significar uma síntese irredutível à abstração analítica, embora 

seja uma síntese até certo ponto experienciável e compreensível, ou seja, até certo ponto uma 

condição consciente do contexto significativo que diz respeito ao sentido do corpo. 

Isso não quer dizer, porém, que o resultado da análise especulativa do corpo seja oposto 

à síntese real que é ele. De fato, o sentido de corpo humano se enriquecerá na interação dessas 

interpretações (analíticas e sintéticas), que se inserem, por sua vez, em outras engrenagens 

significativas de infinitas possibilidades de interações, conscientes e inconscientes.71  

Nesse sentido, usamos outra noção, a de compreensão, intencionando designar o estado 

atual e consciente da relacionalidade ou da atividade de oferta de sentido. A compreensão é o 

momento consciente dessa oferta — abrangendo, como já dissemos, condições linguisticamente 

analisadas, analisáveis e condições não analisáveis.   

Embora a compreensão se realize por uma iniciativa individual, ela não é nunca uma 

ação isolada. Antes de poder se dizer autônoma ou heterônoma em relação à iniciativa 

individual, a compreensão é sempre relacional. As adjetivações “autônoma” e “heterônoma”, 

aplicadas à compreensão, são somente expressões linguísticas de pontos de vista, isoláveis só 

especulativamente: o ponto de vista da ação que procede do indivíduo (interioridade) ou o ponto 

de vista da ação que se exerce sobre o indivíduo (exterioridade). De fato, na estrutura relacional 

não existe um puro agente ou um agente “não paciente”, já que não há relação se não há 

interação. Consequentemente, não é justificável interpretar a compreensão como sendo só um 

produto da ação individual ou só um resultado de influências externas. Diferentemente, a 

compreensão se constitui sobre a base de interações ou repercussões tão numerosas que é 

impossível determiná-las com precisão.  

Ainda, a respeito da compreensão é importante dizer que ela comporta diferentes 

modos. Por exemplo, “conhecer” é a compreensão enquanto inteligência da experiência. 

“moralidade” é a compreensão que se oferece por meio da valoração das ações humanas a partir 

da consideração de seu sentido último. Assim, as formas ou modos da compreensão são 

                                                 
71 Como dizíamos anteriormente, para Sante Babolin (1999) a cultura pode ser definida como o que o 

homem produz ou constrói junto a outros, sendo uma produção de sentido e uma procura de consenso. Para explicar 

essa produção de sentido e essa procura de consenso, Babolin recorrerá ao esquema do estímulo-resposta: “due 

soggetti similissimi, posti in condizioni identiche, danno risposte diverse a stimoli identici; ciò che fa la differenza 

delle risposte è esattamente il senso prodotto, ossia il significato esistenziale che accompagna la loro risposta e 

che è spressione della loro soggettività. Questo senso prodotto é naturale e culturale, nasce cioè dalla corporeità di 

ciascuno e dalla loro personale coltivazione; è frutto della convergenza dei quattro elementi, [...], che determinano 

ogni attività umana: il patrimonio genetico e il sistema psico-cerebale a livello individuale, il sistema ecologico e 

il sistema socio-culturale a livello individualle e collettivo” (BABOLIN, 1999, p. 84). 
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determinações ou traduções linguísticas da atividade de oferta de sentido, ou seja, modos como 

os seres perceptivamente relacionais procuram efetivar a condição fundamental de sua 

relacionalidade. 

E qual é essa condição? O que explica que a relacionalidade seja possível, ou ainda, 

que as relações possam alcançar o estado de relações conscientes, de compreensão? Em outras 

palavras, qual a lógica da relacionalidade?  

Já evidenciamos como a compreensão extrapola o âmbito das explicações analítico-

conceituais. A lógica reflexiva, segundo a qual essas explicações são organizadas, não poderia 

reger, assim, a compreensão e a relacionalidade.  Essas se dão segundo uma lógica diversa, da 

qual a lógica reflexiva é apenas um esboço limitado: a lógica da vida, que é uma metalógica.  

E assim chegamos a uma noção específica de metalógica ou lógica da vida. Por ela 

deveremos entender a dinâmica do processo de oferta de sentido, enquanto contexto a partir do 

qual e no interior do qual a gramática e a lógica são exercidas. De fato, a metalógica não pode 

ser reduzida linguisticamente, sendo, ao contrário, a condição de possibilidade de toda 

linguagem e de toda interpretação.72 É a lógica da vida, a lógica do processo de produção de 

sentido a partir da qual e somente pela qual todo outro tipo de lógica ganha consistência e pode 

ser explicado.  

Remeteremos um estudo mais aprofundado sobre essa lógica da vida para os próximos 

capítulos. Por ora, tendo sido alargada nossa compreensão a respeito da atividade de 

oferecimento de sentido, procuraremos continuar estudando o sentido da negação da metafísica, 

mostrando como essas oposições dirão respeito a uma compreensão de pensar filosófico e de 

sua lógica restrita à reflexão e à lógica da contradição (formal), que a caracteriza.  

 

 

 

 

1.2. O QUE É NEGAR A METAFÍSICA  

  

                                                 
72 Importantes a esse respeito, mostram-se mais uma vez as afirmações de Sante Babolin (1999, p. 154): 

“Ogni tentativo d’interpretazione dei discorsi o dei costumi dovrebbe essere contestualizzato culturalmente. Ora 

se facciamo questa operazione, abbiamo como risultado che ogni ermeneutica risulterà inadeguata e che si imporrà 

un principio metologico fondamentale: tutte le ermeneutiche devono essere considerati e necessarie e insufficienti. 

Ciò esige che gli specialisti, di diverse scienze o discipline, abbiano un minimo di tolleranza, nei confronti dei 

sistemi discordanti, con quello che loro ritengono il più coerente, e una sufficiente capacità di autocritica per non 

mascherare le ipotesi e i postulati che, inevitabilmente, intervengono in ogni scelta di un criterio di conoscenza e 

di un ordine di riferimento sperimentale”. 
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As oposições à filosofia e à metafísica não são oposições a sua existência. Isso chega 

mesmo a ser absurdo, simplesmente porque elas podem ser encontradas em, pelo menos, três 

lugares, distinguíveis e inseparáveis: a) nos artefatos filosóficos; b) na ação significativa 

filosófica e c) na tradição filosófica.  

Os artefatos filosóficos são todos os suportes por meio dos quais a letra e, 

consequentemente, também o sentido da mensagem filosófica encontra expressão.73 A 

interpretação do artefato se dá no horizonte de uma tradição, sendo atualizado ou revivido por 

meio de uma ação significativa, que o faz novamente, por sua vez, tradição viva.  

Com a expressão ação significativa filosófica intencionamos dizer a compreensão ou 

racionalidade filosófica que se exercita. Por ela, no interior de uma tradição filosófica, se 

interpretam e se produzem artefatos, discutem-se problemas, propõem-se soluções e, assim, a 

compreensão se move, vivificando relações, comunidades filosóficas e a própria tradição.  

Como toda compreensão, embora a ação significativa se exerça individualmente, ela 

nunca é um ato isolado. O uso concreto, particular e individual da compreensão possui como 

sua condição imprescindível o horizonte no qual se insere, ou melhor, sua tradição. Com efeito, 

o problema que pretende determinar o que seria mais primitivo, o lógos individual ou a relação 

dialogal, é artificial e gera aporias insuperáveis. Para sua constituição, parte-se do pressuposto 

de que o lógos seria uma substância isolada ou isolável, um efeito ou uma causa separados. 

Todavia, não se pode encontrar um lógos individual (ou de qualquer outro tipo) não 

contextualizado e condicionado por relações significativas. Muito menos, pode-se isolar a 

relação significativa — dialogal, diga-se — do lógos individual que lhe dá impulso, que lhe 

revigora, que lhe constitui.  

Assim, o jogo de forças que é a compreensão exercitada ou a racionalidade filosófica 

constitui-se por pelo menos duas sínteses reais reconhecíveis. Uma primeira que é o próprio 

lógos individual, entendido como sendo a unidade substancial — síntese e não um agregado — 

das condições que possibilitam a produção individual de sentido. Outra, a tradição que, apesar 

de ser constituída por artefatos vivificados e ações significativas individuais — mas não 

isoladas —, não é, mais uma vez, um agregado, ou seja, o resultado do simples jogo de força 

                                                 
73 Dentre eles, os textos foram, sem dúvida alguma, os mais utilizados, em razão da sua maior 

adequabilidade ao registro e transmissão de ideias. Nem todos os artefatos filosóficos possuem a mesma 

importância e nem sempre essa importância é a mesma intencionada por seus autores. Naturalmente, exigem-se 

procedimentos hermenêuticos para se distinguir não só o verdadeiro alcance da intenção dos autores ao propor 

uma doutrina ou reflexão filosófica, geralmente consignada em um artefato, como também é necessário o exercício 

hermenêutico para se avaliar seus impactos e consequências, que em tantos modos superam as intenções dos 

autores. Ademais, é interessante também observarmos que, mesmo não sendo classificado como uma expressão 

oficial de um modo de pensar filosófico, um artefato “secundário” pode ser um instrumento valioso de acesso ao 

espírito da letra, ou melhor, ao contexto ou condições de sentido de uma filosofia. 
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de suas partes. Como toda síntese, a tradição possui uma vitalidade própria que se dinamiza a 

partir das relações de suas partes constitutivas. Como em toda síntese, nela, parte e todo são 

reciprocamente condição e condicionado um do outro.74 Isso implica que, por um lado, como 

síntese, ainda que a tradição seja irredutível às suas partes, ela não pode ser interpretada sem a 

referência às suas partes. Por outro lado, como as partes de qualquer síntese, suas partes são tais 

que só podem ser entendidas como partes do todo que é ela.  

Por isso mesmo, a racionalidade ou ação significativa nunca é isolada. A coação que é 

ela se exerce sempre em um “lócus” tradicional, uma rede de relações dialogais. A tradição, de 

fato, é o horizonte onde a filosofia ganha sentido, não se restringindo meramente à transmissão 

oral ou por meio de quaisquer artefatos.75 Mais que isso, a tradição filosófica é a cultura 

filosófica em que se existe, especialmente vivificada junto aos ciclos filosóficos, alimentados 

pela interpretação e reinterpretação dos artefatos, pelo compartilhamento de problemas, 

soluções e projetos filosóficos; em poucas palavras, pela ação significativa.76  

Dessa forma, à pergunta que versa sobre onde se encontra a metafísica se pode 

responder: na ação significativa (compreensão exercitada ou racionalidade) filosófica, que 

vivifica e cria artefatos, elementos da síntese que é a tradição filosófica.  

Ora, isso observando, somos conduzidos a outro interessante indício: como algo que se 

faz, in fieri, a filosofia não pode ser substancializada em um conceito determinado e definitivo, 

fechado e acabado. A filosofia não é um jogo linguístico, uma ideia ou uma doutrina definida, 

ou mesmo um conjunto de ideias e doutrinas acabadas, mas uma tradição, ou seja, um fluxo 

relacional de ações significativas com uma fisionomia e dinâmica própria, porque dinâmica é a 

compreensão, que ela sustenta e por quem é alimentada, e que oscila entre lembrança e 

esquecimento, elucidação e obscurecimento.  

                                                 
74 O que ficará mais claro quando tratarmos posteriormente do estudo das sínteses, especialmente em 

“6.2. DA INSUFICIÊNCIA DAS CIÊNCIAS POSITIVAS À SUBJETIVIDADE”. 
75 Como afirma Sante Babolin, a tradição é uma “transmissão do dom” (BABOLIN, 1999, p. 252), ou 

seja, do que se recebe. Nesse sentido, ela pressuporá a existência de um grupo de indivíduos que estão ligados pelo 

elo de muitas gerações e por fortes motivações comuns. Ainda para Babolin, o coração da tradição é um certo 

“tempo originário”, ou seja, uma mesma estrutura “mitológica” compartilhada, que explica a produção de respostas 

semelhantes a estímulos semelhantes. Em outros termos, compartilha-se de uma mesma estrutura imaginária 

(imaginário coletivo), uma mesma percepção do presente, em virtude de uma semelhante percepção do próprio 

corpo: “ogni individuo ha una sua madre, ogni etnia una sua terra d’origine, ogni cultura ha un suo spazio vitale. 

[...] Questo istante, che discrimina il passato dal futuro, si può dire che è il presente; ora la percezione del presente 

si compie unicamente come percezione del mio spazio attuale, del mio ‘qui ora’. Con ciò si capisce come il ‘tempo 

originario’ sia un presente che permane, che non muore nel passato e che si rigenera nel futuro; e il supporto di 

questa percezione del presente permanente è la percezione del proprio spazio o, forse meglio, della propria 

corporeità: è l’autocoscienza psico-fisica” (BABOLIN, 1999, p. 253).  
76 Não é sem razão que a relação simpática ou a amizade pode ser dita o princípio da filosofia, que se 

chama justamente “filosofia”, ou seja, “amizade-sabedoria”: porque a compreensão filosófica é sempre tradicional. 
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Claro está, então, o porquê de não se poder negar a existência da filosofia. A filosofia 

não só existe, mas existe como um fluxo vivo com dinâmica própria, onde se exercita uma 

racionalidade própria. A essa racionalidade filosófica pode-se adjetivar propriamente como 

racionalidade metafísica, porque voltada para a compreensão mais radical e universal de nosso 

existir, como seres perceptivamente relacionais. Todavia, com isso não se quer afirmar que não 

se possam mostrar as ilusões das pretensões da tradição filosófica ou, mais precisamente, da 

racionalidade metafísica que a substancia, no que diz respeito à construção de um programa 

de conhecimento. E é justamente esse o anseio de um pensar que se opõe à metafísica: mostrar 

sua inconsistência como programa de conhecimento.  

A seguir, procuraremos individuar dois modos de oposição a essa referida racionalidade. 

O primeiro deles diretamente ligado à oposição a aspectos específicos da tradição filosófica e 

o último voltado para a elucidação da incoerência das condições de possibilidade do próprio 

pensar: 1) oposição à racionalidade metafísica;77 2) oposição à reflexão.  

 

 

1.2.1. Oposições à Racionalidade Metafísica 

 

Negar a metafísica é opor-se às suas pretensões, decretando o seu fim como programa 

de conhecimento.78 Acusa-se à metafísica e, como veremos, ao próprio modo do pensar 

ocidental de não poderem fornecer o resultado que seus projetos epistêmicos prometem.   

O que se entende geralmente é que, embora pretenda ser dotada de um considerável 

poder de compreensão, procedendo por meio de análise conceitual, a metafísica ou, melhor 

ainda, os diversos discursos metafísicos parecem ser quase inócuos no que diz respeito à 

                                                 
77 Historicamente essas oposições tanto se apresentam como sendo uma contraposição apenas à 

metafísica, pretendendo se conservar como um pensar filosófico, quanto contra à filosofia e à metafísica 

conjuntamente consideradas, por não identificarem, nesse caso, uma filosofia que não seja também metafísica.  
78 Dentre as tantas teorias sobre o fim da filosofia ou de suas pretensões epistêmicas, podemos reconhecer, 

como faz Franca D’Agostini (2007), três eminentes pelo influxo que exerceram no panorama filosófico atual: a) 

teorias sobre a ultrapassagem filosófica, diante de sua estagnação e incapacidade de gerar conhecimentos novos; 

b) teorias sobre a desarticulação ou desmembramento do conhecimento filosófico, segundo as quais a filosofia 

mostrou-se como incapaz de competir com as novas ciências, que por seu caráter específico mostram-se muito 

mais aptas a se ocupar de forma tecnicamente controlada dos vários objetos e aspectos de tais objetos, antes 

patrimônios da filosofia e, por fim, c) teorias sobre a inadequação da filosofia, como sendo apenas um resquício, 

a ser superado, de um antigo modo de pensar problemático, nostálgico, crítico e universal, desprovido de sentido 

para o mundo contemporâneo, dominado pela técnica e pelo primado de um saber pragmático e fragmentário. Um 

exame mais detalhado desses posicionamentos de oposição à filosofia pode ser encontrado, como já insinuamos, 

em nosso texto Razão e Niilismo? Mais especificamente, em seu primeiro capítulo intitulado A crise da razão: 

origem e desenvolvimentos de uma hipótese histórica (SOUZA, 2005, p. 13-48). 
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aplicação prática de seus resultados.79 Ora, a exemplo do que ocorre nas ciências positivas, essa 

presumível incompetência prática é interpretada como indício de uma inadequação 

epistemológica.  

No contexto ocidental contemporâneo, politicamente marcado por anseios 

democráticos, em que se buscam, pelo menos idealmente, adaptações que permitam a 

organização de formas de vida mais cômodas para um número cada vez maior de indivíduos,80 

a ciência especializada e aplicada encontra um solo bastante fértil. O método positivo, 

permitindo a previsão e o controle dos fenômenos, oferece um grau de autonomia e segurança 

inéditos: como nunca antes, atingida a modernidade, o homem sente-se confiante na própria 

capacidade de resolver problemas e de adaptação. Ademais, a ciência resiste a contraprovas e, 

quando não o faz, pode continuar a ser aplicada até que consiga superar o problema que 

desconstruiu a sua organização anterior, desde que seus efeitos práticos continuem sendo 

satisfatórios.  

Seja nos sistemas filosóficos e metafísicos, seja nas ciências especializadas, uma 

característica comum se evidencia: fundamentalmente seus procedimentos se organizam em 

torno da criação e da utilização de sistemas conceituais, julgados mais ou menos adequados. 

Porém, essa adequação apresenta diferentes sentidos. Em certa acepção, que foi aquela de 

diversos sistemas metafísicos e positivos, significa a capacidade da teoria de simbolizar o real.81 

A adequação diz respeito, nesse sentido, à reprodutibilidade das relações das coisas por meio 

da linguagem do sistema.82 Em outra acepção, como é o caso das teorias científicas mais 

atuais,83 a adequação diz respeito às possibilidades de previsão e controle de fenômenos, 

                                                 
79 De fato, como já dissemos, a metafísica constitui a essência da própria filosofia. Quando o 

conhecimento filosófico se setoriza, perdendo sua inclinação geral, a filosofia se descaracteriza, altera seus 

métodos e transforma-se em uma ciência especial.  Estamos fazendo aqui certa distinção entre metafísica e filosofia 

apenas para nos conformar ao modo de argumentar de algumas críticas que nem sempre as interpretam como 

idênticas.   
80 Esta é apenas uma perspectiva. Evidentemente, ela deve ser enriquecida pelo discurso voltado para a 

crítica contra as pretensões mascaradas — ainda que não tanto mais hoje — seja de cunho liberal, seja de cunho 

socialista.  
81 Nesse sentido, tanto as teorias metafísicas quanto as da ciência positiva podem ser entendidas como 

teorias científicas, ou melhor, nas palavras de Gianfranco Basti: “una dottrina o sistema di definizioni, di 

dimostrazioni o di metodi d’indagine che non si limita a descrivere i suoi oggetti di studio, ma cerca di spiegarli, 

secondo uma procedura dimostrativa tipica del suo metodo di indagine, così da dare alle sue spiegazioni um valore 

universale e necessario” (BASTI, 2002, p. 235). 
82 Uma reprodutibilidade que é marcada por certa necessidade e universalidade, que aqui significa que 

quem quer que estude os mesmos objetos, seguindo o mesmo método de pesquisa e partindo do mesmo contexto 

significativo — e, assim, dos mesmos postulados ou axiomas —, chegará sempre à mesma conclusão (Cf. BASTI, 

2002, p. 235).  
83 Referimo-nos àquelas que se beneficiaram dos resultados das críticas ao positivismo científico, 

promovidas desde fins do século XIX, mas cujo auge ocorreu no século XX, com a derrocada, ao menos teórica, 

do neopositivismo lógico, que continua, porém, muito atuante na prática cotidiana dos departamentos e 

laboratórios de ciências especializadas. Para uma contextualização da revolução científica que se operou nesse 
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essencialmente por meio da produção e do uso de tecnologia, sem com isso pretender 

necessariamente que o discurso seja uma representação da realidade. 

As lições da história das ciências especializadas não só versam sobre a utilidade da 

aplicação de saberes para a organização de uma vida mais cômoda, mas também permitiram 

redimensionar o modo como se compreende o conhecimento. Conhecimento não é mais 

sinônimo de reprodução “objetiva” da realidade. Passa a significar também, e principalmente, 

a criação de fórmulas que permitam o seu controle e uso.84 Assim, no âmbito das ciências 

especializadas, o valor de um sistema de explicação é medido por sua utilidade em responder 

às questões que lhe suscitaram, geralmente questões práticas. Nessa ótica, avaliações sobre a 

verdade de uma explicação perdem sentido. De fato, na história da epistemologia científica não 

só não foram justificadas convenientemente as aspirações epistêmicas que pretendiam eleger 

seja lá qual critério — a sensação, a intuição, a experiência, a lógica — de acesso às coisas 

como elas seriam em si mesmas, mas ainda esses anseios explicativos foram despidos de 

sentido.  Por que se perguntar sobre a capacidade de reprodutibilidade da realidade por parte de 

uma teoria, se o que importa são os resultados que se obtêm com seu uso e que permitem a 

adaptação de formas de vida e a solução de problemas?   

Assim, as pretensões epistemológicas do tipo de conhecimento atualmente produzido 

no âmbito das ciências especializadas parecem se encontrar em um estágio de 

redimensionamento aparentemente muito mais maduro do que aquele em que se concebe que 

está a racionalidade metafísica que ainda insiste em resistir. E isso em razão da interpretação 

diversa dos sistemas conceituais utilizados em cada caso.  Nas atuais ciências especializadas, 

especialmente as positivas,85 como esquemas de interpretação da experiência aproximativos, 

                                                 
período remetemos à primeira parte do livro de Gianfranco Basti, intitulada Filosofia della natura e della scienza: 

un quadro storico della problematica (Cf. BASTI, 2002, p. 53-221).  
84 Referindo-se à época atual, avizinhando-a e diferenciando-a da época de Protágoras, afirmam 

Dominique Lambert e Marc Leclerc: “Entre les deux époques il y a certes une différence, et elle est de taille: la 

nôtre est celle du triomphe d’une organisation technicienne, largement informatisée, reposant sur certains acquis 

des sciences positives. Aussi, si la vérité paraît inaccessible dans l’ordre théorique, certains critères pragmatiques 

de vérification des connaissances semblent au contraire très ‘performants’ dans l’ordre scientifico-technique, 

permettant une maîtrise de la nature – et de l’homme qui en fait partie: le vieux rêve cartésien deviendrait-il réalité, 

moyennant l’abandon de la métaphysique comme fondement des sciences positives?” (LAMBERT; LECLERC, 

1996, p. 13-14). 
85 Como explicitado na Action (IIº capítulo, IIIª Parte: L’incohérence des sciences positives et la médiation 

de Action), as ciências positivas são fruto de uma junção não necessária e, portanto, artificial entre métodos 

dedutivos (utilizados fundamentalmente em matemática e lógica) e métodos experimentais. Historicamente, 

registrou-se um esforço considerável para se tentar demostrar a objetividade e a definitividade das teorias e 

métodos propagados pelas ciências positivas. Entretanto, essas tentativas foram frustradas. No campo das ciências 

dedutivas pelo fracasso dos projetos de fundação de sistemas lógicos e matemáticos consistentes (internamente 

coerentes) e completos (cujos elementos e teoremas derivados podem ser explicados a partir de um mesmo 

princípio ou conceito fundamental, também interno ao sistema). No campo das ciências experimentais, pela 

necessidade constante de adequação das teorias (sistemas conceituais) à experiência, criando sistemas conceituais 
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artificiais, prováveis e provisórios. Nas metafísicas, aparentemente, como reprodutibilidade da 

totalidade do real. Todavia, para uma observação mais aguda, as proximidades são muito 

maiores.  

A adaptação a uma vida mais cômoda não é a única consequência da atividade científica. 

Tocamos aqui em uma questão fundamental que evidencia a relação estreita entre conhecimento 

— e não só o especializado — e moral. O conhecimento não só é capaz de promover 

exponencialmente a qualidade da vida humana, como também de reduzi-la e mesmo de 

aniquilá-la. O uso que se faz de qualquer forma de conhecimento, em razão de suas 

consequências, não é, assim, de forma alguma moralmente neutro. Ele não só potencializa os 

resultados das boas escolhas, mas também das más. Por isso mesmo a ciência especializada, 

cujo conhecimento desenvolvido explicitamente se orienta para a utilidade, ainda que 

potencialmente destrutiva, não o é inexoravelmente. A utilidade não é contrária à vida e às suas 

possibilidades. De toda forma, as implicações práticas do conhecimento positivo parecem abrir 

espaço para discussões filosóficas em seu interno.  

Ademais, mesmo o conhecimento mais teórico possui repercussões práticas, 

relacionadas com a promoção ou não da vida e de suas possibilidades. Como veremos com mais 

profundidade, nos próximos capítulos, o modo como a realidade é pensada, como as categorias 

conceituais são organizadas para expressá-la, comporta a valoração e a hierarquização de 

formas de ser e de agir e, assim, constituem-se em um estímulo à ação humana. Não sem razões 

o conhecimento metafísico foi acusado por muitos críticos de se prestar ao controle e ao 

exercício do poder.  Em suma, não há como sustentar rigorosamente a afirmação segundo a 

qual o exercício da racionalidade metafísica não possui, também ela, repercussões práticas. 

Como mostraremos nos próximos capítulos, o contrário é que é o justo a ser afirmado.  

Todavia, o que mais nos interessa agora é outra proximidade nem sempre percebida e 

que é indício de uma natureza comum. Não somente a racionalidade própria das ciências 

especializadas produz teorias fragmentadas — vista em seu conjunto86 —, mas a racionalidade 

metafísica também o faz. Embora nutridas por uma tradição comum, na qual se compartilham 

problemas, procedimentos e até mesmo soluções, as teorias metafísicas são justamente 

determinadas e inconfundíveis por constituírem interpretações e, assim, sistemas conceituais 

diversos. Entre outras coisas, isso implica que a oposição a uma metafísica particular (teoria) 

                                                 
incompatíveis entre si e, entretanto, contemporâneos, enquanto aplicados de acordo com o critério da melhor 

adequação para a explicação de setores diferentes da experiência. 
86 De modo que certas teorias caras a uma dada ciência não são aplicáveis nem em todos os seus âmbitos 

de estudo, nem em outras ciências consideradas igualmente positivas. 
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não significa imediatamente a oposição a toda forma de metafísica já elaborada, nem muito 

menos a toda metafísica possível ou a todo exercício da racionalidade metafísica.  

A aspiração de uma oposição a toda metafísica ou, pelo menos, a toda metafísica 

historicamente já elaborada e conceitualmente expressa se justificaria ou em razão de uma 

oposição criteriosamente levantada contra cada metafísica historicamente determinada, ou em 

razão de uma oposição a um fundamento possivelmente compartilhado por toda e qualquer 

metafísica, justamente, próprio da racionalidade metafísica.  

Para se sustentar a primeira estratégia, que consistiria em tentar provar a inconsistência 

dos sistemas filosóficos ou metafísicos no que concerne aos seus anseios explicativos — o que 

não significa conseguir fazê-lo —, dever-se-ia submeter cada metafísica a um exame 

hermenêutico exaustivo, o que nunca foi realmente feito (PUNTEL, 2007; BERTI, 1987). O 

estado atual da pesquisa filosófica nos dá inclusive razões para duvidar de que isso tenha sido 

feito até mesmo no que se refere às metafísicas mais tradicionalmente conhecidas — e criticadas 

—, como é o caso da metafísica platônica, da aristotélica, da leibniziana87 e da hegeliana.  

A segunda estratégia, aquela que nos interessa principalmente, sustenta-se como 

oposição à racionalidade metafísica. Poderíamos dizer: oposição a sua lógica.  Como algumas 

interpretações teóricas adotam a hipótese de que esta lógica também marcaria o próprio modo 

de pensar ocidental, consequentemente, segundo elas, a tentativa de negação da metafísica, 

acusada de ser uma forma arcaica e imprópria de conhecimento, estender-se-ia em uma negação 

a todo o pensar ocidental. Procuraremos, a seguir, estudar a lógica dessas oposições. 

 

 

1.2.2. A lógica das Oposições 

 

                                                 
87 Por exemplo, o estudo da metafísica leibniziana não limitado só às obras publicadas, mas estendido a 

discussões esotéricas (consignadas em artefatos como cartas, diários, etc.), deixa antever de modo explícito 

procedimentos e valorações das teorias metafísicas muito mais aproximados das interpretações atuais das teorias 

científicas especializadas do que se imagina. Leibniz por diversas vezes, por exemplo, apresenta sua metafísica 

como uma hipótese de significação, avalia novos problemas e readapta soluções. A esse respeito, 

independentemente do sucesso da Tese Latina de Maurice Blondel em provar suas hipóteses interpretativas, ela 

constitui um estudo de como as teses leibnizianas eram produzidas e discutidas in fieri.  Assim, De vinculo 

substantiali et de substantia composita apud Leibnitium fornece um bom exemplo dos exercícios hermenêuticos 

leibnizianos. Nela Blondel explicitará como Leibniz manterá uma extensa correspondência (75 cartas) com o 

jesuíta De Bosses por dez anos, praticamente até o fim de sua vida (a última correspondência é de cinco meses 

antes da morte de Leibniz), através da qual a questão dos organismos ou das substâncias compostas, 

impossibilitadas no interior de sua metafísica monadológica, tentava ser resgatada por meio da teoria do vínculo 

substancial.  



76 

 

Como, então, justificar as oposições à metafísica? Existe nelas uma obscuridade de 

fundo que deve ser iluminada para que se revele tudo o que realmente significam. O que há aí 

de opaco diz respeito, sobretudo, à natureza lógica do modo de pensar que as sustenta no que 

diz respeito à reflexão.  

A reflexão constrói-se como sistema linguístico ou conceitual centrado 

fundamentalmente em juízos, ou seja, em proposições por meio das quais se afirma ou se nega 

a conexão entre sujeitos lógicos e seus predicados, segundo relações que se orientam pela lógica 

da contradição. Essa lógica, por sua vez, é fundada sobre o alicerce do princípio de não 

contradição, com suas variações: o princípio de identidade e do terceiro excluso. 

Essencialmente, esses princípios estipulam que é impossível que duas proposições 

contraditórias sejam verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo.  

Em referência à reflexão, distinguem-se dois posicionamentos assumidos pelas críticas 

à metafísica. No primeiro deles, a oposição deve ser levada a termo por meio de procedimentos 

capazes de mostrar a incoerência das teorias metafísicas (a contradição entre seus juízos ou 

elementos constitutivos: contradictio in terminis) e, especialmente, sua inconsistência (as 

limitações de sua capacidade explicativa). Através do uso de argumentos racionais, a reflexão 

deverá ser capaz de evidenciar que as metafísicas são sistemas de explicações limitados e/ou 

contraditórios. Assim, por essa estratégia constituem-se as oposições à metafísica, sem que isso 

signifique abandonar o processo reflexivo. Em poucas palavras, condena-se a metafísica ou 

pelo menos essa ou aquela metafísica, preserva-se a lógica reflexiva.  

O segundo posicionamento é mais radical. De acordo com ele, a racionalidade 

metafísica não só constituiria um mal exercício da lógica reflexiva, mas se confundiria 

substancialmente com ela, por sua inclinação objetivadora, por pressupor intrinsecamente uma 

oposição entre sujeito e objeto. Estando assim as coisas, a famosa constatação aristotélica deve 

ser interpretada de modo não convencional: é impossível negar a filosofia a não ser filosofando, 

exceto quando se a nega de modo não reflexivo. Em outras palavras, é impossível utilizar-se de 

procedimentos reflexivos para negar a própria reflexão, porque ao pretender negar 

reflexivamente a reflexão se deve refletir, opor sujeito e objeto e, assim, usar do que se desejaria 

negar. A única saída ainda possível à armadilha em que caem os que tentam negar a metafísica 

seria o abandono do uso da reflexão, em direção a um pensar livre da lógica da contradição 

(lógica formal).88 

                                                 
88 Evidentemente, é possível se pensar em oposições que assumam as duas opções. É possível que 

posições teóricas que se opõem ao modo de pensar ocidental, construam também críticas a filosofias 
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Estando assim as coisas, tanto o primeiro quanto o segundo posicionamento 

considerados ligam-se a uma escolha mais fundamental que diz respeito à postura 

epistemológica a ser assumida diante da lógica reflexiva, expressa na questão: deve-se 

abandoná-la ou preservá-la? É o que procuraremos esclarecer a seguir, estudando o papel da 

reflexão no interior de teorias que sustentam oposições determinadas a metafísicas 

determinadas e daquelas outras que se constituem como oposições gerais à metafísica.  

 

 

1.2.2.1. Reflexão e oposições determinadas a metafísicas determinadas 

 

O esforço exigido para se proceder por este caminho não é irrisório, especialmente 

quando se lida com teorias que tiveram ou ainda têm seu quinhão de sucesso.  Enfrenta-se aí 

uma questão que reaparece constantemente em momentos de crises teóricas, a saber, se a teoria 

deve ser substituída por outra de compreensão mais abrangente ou se é suficiente uma adaptação 

da teoria para capacitá-la a dar conta dos novos problemas, responsáveis pela crise.  

Várias razões podem ser resgatadas para fundamentar a decisão a ser tomada a esse 

respeito.  Por exemplo, quanto mais difundida é uma compreensão — no tempo e nos espaços 

culturais — mais difícil é substituí-la e, assim, dando-se esse caso, talvez a melhor escolha seja 

a reforma e a adaptação do que já se dispõe. Não obstante, as compreensões mais simples 

parecem ser preferíveis às mais complexas.  Ou ainda, os problemas sintáticos, ou seja, 

relacionados à coerência de uma teoria, podem contribuir decisivamente para seu abandono, 

sendo talvez mais aconselhável a revolução teórica. Em suma, embora existam motivos para se 

sustentar uma ou outra estratégia de superação da crise, nada parece ser necessariamente 

decisivo na escolha entre reforma e revolução teóricas.  

Isso se deve a uma razão bastante simples, ou seja, teorias não são geradas e não 

sobrevivem espontaneamente por força de sua necessidade especulativa, mas em virtude da 

ação humana. Com essa afirmação queremos dizer que: a) teorias são geradas em um processo 

reflexivo (ação); b) teorias são sustentadas por uma escolha livre (ação), e c) a necessidade 

teórica ou especulativa é sempre relativa a uma compreensão (ação).   

No interior de procedimentos teóricos “reflexivos” — que marcam esse modo de 

oposição —, situações desconfortantes são interpretadas como problemas, cujas soluções são 

também reflexivamente discutidas, segundo certos parâmetros considerados necessários. O tipo 

                                                 
historicamente determinadas. Para serem coerentes, entretanto, essas deverão proceder através do uso de lógicas 

não reflexivas.  
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de necessidade inerente à reflexão diz respeito à capacidade de interpretar problemas e propor 

soluções (consistência) e à integração teórica entre suas explicações ou elementos constitutivos 

(coerência). Em última análise, dois aspectos de uma mesma lógica — a que podemos chamar 

de reflexiva —, já que a coerência é apenas a forma de expressão das interpretações dos 

problemas e de suas soluções, de modo que a coerência é um meio de potencializar a capacidade 

compreensiva da teoria, sua consistência. Em todo caso, a lógica reflexiva constituirá o 

parâmetro a partir do qual as teorias podem ser criticadas, quanto a sua coerência e consistência, 

mostrando sua força e fraqueza.89  

Ora, segundo a hipótese que sustentamos, como teremos oportunidade de aprofundar 

nos próximos capítulos, embora derivada de uma lógica mais primitiva, da vida moral, essa 

lógica reflexiva não é regida por um determinismo ontológico. Constituindo-se em uma 

simplificação da experiência, a reflexão é fundamentalmente uma criação contingente, 

resultante de escolhas.  Consequentemente, a sustentação ou não de uma teoria particular de 

origem reflexiva, inclusive das filosóficas, não é o resultado inevitável da crítica do pensar. 

Devido à contingência da reflexão, é impossível qualquer produção particular reflexiva 

absolutamente excludente de outras produções possíveis, reflexivas ou não.  

Como produções reflexivas, as teorias metafísicas não escapam a essa regra. Como 

críticas reflexivas a produções reflexivas, tampouco escaparão as teorias contra elas dirigidas, 

ou seja, suas oposições reflexivas.  

No contexto de críticas reflexivas a teorias determinadas, o sentido da crítica dependerá 

da interpretação da teoria que é objeto de crítica. O sentido da crítica se dá a partir daquilo que 

realiza como crítica e o que uma crítica a uma metafísica determinada pode realizar é justamente 

a avaliação reflexiva dessa metafísica historicamente determinada, sendo interditada a essa 

crítica uma pretensão universalizante, ou seja, a extensão abusiva da abrangência de sua 

negação de modo a atingir toda metafísica possível. Mas, dito isso, há sentido em se falar de 

uma crítica geral à metafísica? 

 

 

1.2.2.2. Reflexão e oposições gerais à metafísica  

 

                                                 
89 Com isso não se afirma que uma teoria se sustente sem a força de sua inteligibilidade. Pelo contrário, 

a força das doutrinas filosóficas também está naquilo que possuem de força compreensiva. O que se quer fazer ver 

é que a especulação que conduz à formação da compreensão não se gera de modo espontâneo, mas possui como 

condição de possibilidade a ação.   
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Devemos observar inicialmente que, mesmo pretendendo algo diverso, nenhuma crítica 

à metafísica poderia ser uma crítica à metafísica em geral se por metafísica em geral entende-

se um conceito que prescinda completamente de determinações. Não se pode pensar em uma 

crítica à metafísica em geral, como crítica de uma racionalidade ou modo de pensar 

indeterminado. A negação de algo indeterminado é um contrassenso, porque para negar algo é 

preciso determiná-lo, pelo menos minimamente. É somente nesse sentido que se pode entender 

a expressão “metafísica em geral”, ou seja, como referência ao que é minimamente exigido de 

um discurso para que se diga metafísico.90  

Desse modo, uma crítica à possibilidade de qualquer metafísica, inclusive de uma 

metafísica futura, só possuirá sentido se for compreendida como crítica, pelo menos, a uma 

noção minimamente determinada de racionalidade metafísica. Mas, qual seria essa  

determinação mínima? Como chegar a ela? 

Fundamentalmente, dois caminhos são historicamente discerníveis a esse respeito. O 

primeiro deles, mais radical — especialmente ligado ao que Franca D’Agostini (1997, p. 129-

143) chama de tradição “continental” e Enrico Berti (1987, p. 157-179) relaciona com os dois 

tipos de superação da metafísica (Überwindung), que oscilam entre uma “aceitação-

aprofundamento” (a Verwindung heideggeriana) e um definitivo “abandono” (niilista ou 

irracionalista) —, parte do princípio de que, em sua mínima determinação conceitual, a 

racionalidade metafísica confunde-se com a reflexão e com a lógica da contradição que a rege. 

Considerando o pensar reflexivo, representacionista, como sendo a essência do pensar ocidental 

e a metafísica como sendo a essência do pensar reflexivo, evidentemente a negação da 

metafísica implicará a negação do próprio pensar ocidental. Essa estratégia é reconhecida como 

sendo o último ato de um pensar que sempre carregou em si a semente de sua própria destruição. 

Nesse sentido, a desconstrução da reflexão e da lógica da contradição implicará que não só 

nenhuma metafísica futura é racionalmente possível ou legítima, como também que não é 

legítimo nenhum produto da reflexão.  

O segundo caminho — fundamentalmente ligado ao que Franca D’Agostini (1997, p. 

143-160) chama de tradição analítica e Enrico Berti (1987, p. 157-179) relaciona com a 

superação da metafísica (Überwindung) de tipo carnapiano, em suas duas fazes, ou seja, 

inicialmente como condenação da capacidade objetivo-universal da linguagem metafísica e, 

                                                 
90 Sobre as críticas à metafísica, Lorenz Puntel dirá que sem a determinação precisa do conceito histórico-

filosófico de metafísica, a afirmação ou rejeição da metafísica é “um empreendimento sem sentido e vazio” 

(PUNTEL, 2007, p. 192). As grandes correntes antimetafísicas atuais partem sempre da negação de um tipo 

histórico de metafísica. Puntel (2007) citará três mais importantes: a filosofia transcendental de Kant, a do 

neopositivismo lógico e o pensamento originário ou essencial de Heidegger. 
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posteriormente, como reconhecimento da linguagem metafísica apenas como uma fonte de 

inspiração para a racionalidade realmente importante, a científica, mas dela distinta, porquanto 

constituidora de um discurso inverificável — parte da distinção entre racionalidade metafísica 

e reflexão, considerando a primeira apenas como um tipo possível de racionalidade reflexiva, 

mas não a própria essência do pensar reflexivo. Também nessa acepção é possível individuar 

determinações mínimas para se julgar uma teoria como sendo metafísica. Por exemplo, dado 

que a essência de uma teoria é fornecer uma compreensão, uma das determinações mínimas do 

conceito de metafísica poderia ser buscada a partir das pretensões explicativas das metafísicas 

historicamente determinadas. As metafísicas mostraram-se sempre como tentativas de 

explicação da totalidade do real, entendendo-se por totalidade do real ou o mundo da 

experiência exclusivamente ou o mundo da experiência e o âmbito de realidade diverso do 

mundo da experiência e a ela não redutível (BERTI, 2004).91 Observemos que a oposição da 

metafísica, considerada nesses termos, caracteriza-se ainda como uma oposição reflexiva, 

porque a reflexão não é condenada com a metafísica, mas usada para condená-la.  

Ora, para enfrentar as oposições gerais à metafísica, toda teoria que pretenda sustentar 

pretensões metafísicas — de um programa de conhecimento julgado o mais radical e universal 

—, deverá ser colocada em uma das duas posições seguintes: a) ou não ser considerada 

metafísica, rompendo com sua tradição (promover uma revolução: em direção a uma filosofia 

não metafísica ou a um pensar não filosófico); b) ou justificar a sua ligação com a tradição 

                                                 
91 Segundo Enrico Berti (2004), a metafísica procura ser uma explicação da totalidade do real e, 

dependendo da acepção dada a “totalidade do real”, a metafísica pode-se dizer imanentística ou trancendentística. 

Esses dois modos de interpretação possuem, por sua vez, diversas subdivisões. As metafísicas imanentísticas são: 

a) naturalistas (a totalidade é uma realidade sensível não ainda diferenciada em matéria e espírito, chamada de 

natureza) — filosofia dos Jônicos, a de Heráclito, a de Spinoza, etc.; b) materialísticas (a totalidade do real se 

reduz a uma realidade material) — Atomismo de Leucipo e Demócrito, o materialismo dialético elaborado por 

Engels e depois retomado por Lenin e Mao; ou c) idealísticas (a totalidade do real é explicada em uma realidade 

de tipo espiritual, como a ideia ou o pensamento) — as metafísicas do primeiro Fichte, do primeiro Schelling e 

aquela de Hegel. Por seu turno, as metafísicas transcendentísticas podem ser classificadas em metafísicas da 

participação e metafísicas da experiência. a) Metafísicas da participação: a totalidade do real é composta de 

âmbitos de realidade diversos, mas relativos entre si — algo que possui um caráter perfeito e algo que possui um 

caráter de modo parcial e derivado do perfeito — a metafísica platônica das doutrinas não escritas é um exemplo 

de tal tipo de metafísica; também o neoplatonismo e a filosofia de Tomás de Aquino, inspirada no neoplatonismo. 

b) Metafísicas da experiência: para as quais a totalidade do real é composta de âmbitos de realidades distintas, a 

saber, o âmbito do que é próprio somente da experiência e que, entretanto, exige um princípio transcendente para 

explicá-lo — a metafísica platônica das doutrinas escritas é uma metafísica da experiência (o recurso às ideias é 

interpretado apenas como explicação das condições requeridas para que seja dado o conhecimento) e também o é 

a metafísica de Aristóteles. Sobre este último tipo de metafísica, esclarece Berti: “[...] non partano dal riconoscere 

in quest'ultima la presenza di caratteri simili a quelli posseduti in modo eminente dal principio, cioè da Dio, quali 

l'essere, l'unità, la bontà, la perfezione, ma al contrario sottolineano i caratteri che sono propri esclusivamente 

dell'esperienza e che la distinguono dal principio, quali la molteplicità, il divenire, le differenze, la precarietà, 

l''eventualità', rendendo in tal modo molto più netta la trascendenza di quello. In genere, poi, queste metafisiche si 

assumono l'onore di dimostrare il più rigorosamente possibile la necessità di um principio trascendente, proprio 

perché considerano la sua esistenza tutt'altro che evidente.” (BERTI, 2004, p. 27) 
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metafísica fazendo uso de outra determinação conceitual mínima que possa não ser refém da 

destruição eficaz de toda racionalidade metafísica até então julgada possível (promover uma 

reforma).  

Em suma, a questão que diz respeito à oposição à metafísica em geral envolve um 

problema também compartilhado pelas oposições a metafísicas particulares e pelas oposições a 

teorias científicas. O sistema conceitual de qualquer metafísica, como os sistemas conceituais 

das teorias científicas que se julgam positivistamente válidas, é eminentemente teórico, ou seja, 

depende sempre de uma interpretação do que se julga dizer com esse sistema. As razões do 

juízo sobre a melhor opção entre reformular um sistema ou promover o seu abandono, 

escolhendo um novo sistema que possa substituir o antigo e resistir às críticas que o tornaram 

insustentável (reformular uma teoria ou substituí-la por outra), é um problema sem solução 

necessária, devido à própria contingência de toda compreensão, inseparável da influência do 

pensar reflexivo.  Uma vez conhecendo a natureza da reflexão, qualquer que seja a escolha, 

reformista ou revolucionária, essa sempre deverá ser fundamentada pela convicção de que os 

resultados da reflexão não seriam nunca definitivos e dados de uma vez para sempre.  

Uma aporia, essa metafísica, ainda mais complicada do que a enfrentada pelas ciências 

positivas, porque a escolha não diz respeito somente à reforma ou à revolução interior ao modo 

de pensar reflexivo (ou como uma crítica a uma metafísica historicamente determinada, ou 

como crítica a uma noção de metafísica em geral, definível a partir de uma determinação 

mínima), mas também ao posicionamento diante da hipótese de superação da própria reflexão.  

Como o status questionis do problema da metafísica, até aqui abordado a partir do ponto 

de vista da crítica, afetaria a afirmação da própria metafísica é o que discutiremos a seguir.  

 

 

1.3. A POSSIBILIDADE DA METAFÍSICA 

 

Do que se afirmou até o momento, podemos concluir que tanto para as críticas à 

metafísica, quanto para um “novo discurso” que pretenda se constituir como uma possível 

metafísica faz-se imperativo a determinação de quais sejam as condições de identificação da 

racionalidade metafísica própria de uma teoria ou quais as condições de uso do conceito 

“metafísica”. 

A este respeito Lorenz Puntel (2007) distinguirá pelo menos três sentidos fundamentais 

de seu uso:  
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a) como exposição de um conceito determinado de “metafísica”, conhecido a partir da 

história da filosofia;  

b) através de uma definição própria e autônoma da expressão e do conceito “metafísica”, 

que está na origem de uma teorização posterior, como uma sua condição a priori e que não 

corresponde a nenhum dos conceitos tradicionais de metafísica, embora se ligue à grande 

intuição histórica sobre “metafísica”;  

c) como o reconhecimento a posteriori ou post factum que uma teoria, anteriormente 

explanada, articula-se à grande intuição histórica sobre “a metafísica”, embora não constitua 

nenhuma das metafísicas historicamente já existentes.92  

Puntel assumirá para sua própria exposição (PUNTEL, 2007) o terceiro uso do termo, 

afirmando concomitantemente que somente as teorias que correspondem ao uso conceitual 

elencado em “a” são atingidas pelas correntes antimetafísicas conhecidas, as quais sempre 

foram críticas a tipos determinados de metafísica. Os usos elencados em “b” e “c” não estariam 

sujeitos a essas críticas. 

Ainda, a esse respeito, deve-se observar que se por um lado os usos apontados em “b” 

e “c” são aproximados por se constituírem novidades na determinação tradicional do conceito 

de metafísica, sem romper com a intuição histórica que a caracteriza, por outro lado eles não 

diferem apenas por uma colocação temporal (designação a priori e a posteriori de uma teoria 

metafísica), mas radicalmente. A radical diversidade diz respeito à relação entre semântica e 

ontologia nessas teorias.  

Em “b” se define metafísica, ao modo de uma semântica da substância, como um 

substrato, que permanecerá o mesmo apesar das diferenciações ou das propriedades que o 

desenvolvimento da teoria metafísica particular apresentará. Aí, o conceito de metafísica possui 

um significado referencial e atomizado. Em “c” a semântica é totalmente outra. Procede-se aqui 

por meio de uma semântica contextualista em que o sentido de uma sentença é dado em razão 

do contexto sentencial e não de seus componentes subsentenciais isoladamente considerados 

(IMAGUIRE, 2007). Nesse uso, metafísica não é um substrato, mas um estado de coisas, ou 

seja, o estado de coisas expresso pela teoria.93 

                                                 
92 Puntel explica este último uso do conceito de metafísica da seguinte forma: “uma concepção filosófica 

ou teoria (sobre um tema determinado) é explanada e posteriormente é atribuída à concepção/teoria a denominação 

de 'metafísica'. [...] À pergunta: o que é metafísica? dever-se-ia responder no sentido da terceira possibilidade: 

metafísica é, por exemplo, o que foi apresentado aqui” (PUNTEL, 2007, p. 192). 
93 A filosofia presente na Action, assumida como base de nossas interpretações, aproxima-se desse terceiro 

uso do termo metafísica por pelo menos dois fatores: a) aponta para a superação de uma semântica da substância, 

não procurando a produção de uma filosofia de definições de substratos isoladamente considerados. Diversamente, 

investe-se em explicitações de contextos sintéticos, não redutíveis a simples soma de suas partes. b) A filosofia da 

ação expressa, por meio da teoria, uma compreensão, a respeito da qual se pode reconhecer a articulação com a 
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Segundo a leitura de Puntel, mesmo concedendo hipoteticamente que as metafísicas 

historicamente determinadas (sentido dado na primeira definição) fossem completamente 

refutadas pelas críticas que contra elas se fizeram,94 a possibilidade de teorias metafísicas 

futuras não estaria comprometida.  

Entretanto, como já acenamos, uma crítica à metafísica em geral pode ser justificada 

também como abandono da racionalidade metafísica ou, mais extensivamente, da reflexão, em 

direção a um pensar livre da lógica da contradição.95 Isso nos dá razões para sustentar uma 

dúvida a respeito da possibilidade de teorias metafísicas futuras, pois, caso fosse 

adequadamente justificada, esta opção teórica poderia comprometer também os dois outros 

sentidos de metafísica.96 Mas como se sustentaria as razões de uma opção tão radical? 

Grande parcela dos teóricos defensores do abandono do lógos ocidental acredita que tal 

postura se justifica em razão de que essa racionalidade conduziria inevitavelmente não só a 

antinomias teóricas como também a problemas práticos, tais quais a instrumentalização e a 

reificação da vida — A lista desses teóricos é longa. Dentre tantos outros, poderíamos citar 

Heidegger, Lévinas e Adorno. Visto sob a ótica da reflexão objetivadora, não só uma 

compreensão coerente e consistente seria impossível, mas também o mundo, os seres e os 

próprios homens apareceriam apenas como coisas a serem utilizadas. A consequência última 

desse modo de pensar é a intolerância e a violência.  

Todavia, também em sua grande maioria, mesmo aqueles que ainda sustentam uma certa 

relevância desse tipo de racionalidade, pela controlabilidade e, assim, pela capacidade de 

aperfeiçoamento da linguagem científico-positiva — citem-se aqui especialmente os filósofos 

de tradição analítica ligados à “virada pragmática” da linguagem —, não parecem reconhecer a 

possibilidade de uma racionalidade filosófico-metafísica para além de um discurso 

simplesmente edificante, moralmente e teoricamente. Em outros termos, o que a filosofia ou a 

                                                 
grande intuição histórica da “metafísica”, a saber, ligada à pretensão de um conhecimento universal e radical sobre 

o que é. 
94 Se nos é permitido dizer, nem mesmo uma perfeita e justificada negação de uma metafísica particular 

significaria um veredicto definitivo sobre ela. De fato, “metafísica” não designa algo invariável, mas uma teoria e 

teorias podem sempre ser reformadas. A possibilidade de uma crítica definitiva e sem apelação somente se sustenta 

na hipótese de uma perfeitamente justificada contraposição a uma metafísica particular que se julgue acabada, 

definitiva e irreformável.  
95 Esta não é, certamente, a opção de Puntel. Suas propostas de superação dos problemas inerentes ao 

modo de pensar ocidental, parecem se dirigir mais para uma reforma que para uma revolução epistemológica. 

Embora aponte para a necessidade de substituição de uma semântica da substância por uma semântica do contexto, 

continuará a considerar a importância proeminente da lógica da não contradição.  
96 De fato, a argumentação é simples: se a lógica da não contradição é a essência da metafísica e essa é, 

por sua vez, a essência do pensar reflexivo, o comprometimento dessa lógica acarreta o comprometimento da 

metafísica e do pensar reflexivo.  
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metafísica teriam a oferecer aos dias atuais seria apenas a inspiração para as verdadeiras 

realizações da racionalidade, que ocorreriam no âmbito do discurso científico-positivo.    

Tanto a análise do problema, quanto a solução proposta por esses teóricos são 

compreensíveis. Entretanto, baseiam-se em uma interpretação não necessária sobre o destino 

do lógos ocidental, sobre o uso da reflexão que o essencializa e sobre o tipo de racionalidade 

ligada à metafísica e à filosofia. Com efeito, segundo nossa hipótese, os problemas que se 

indicam aqui dizem respeito não propriamente ao modo de pensar metafísico-filosófico e ao 

lógos ocidental, mas à submissão destes a pretensos imperativos da lógica reflexiva. É o que 

teremos chance de observar com mais detalhes no próximo capítulo. Por enquanto, porém, 

podemos colher já algumas conclusões.  

 

 

1.4. CONCLUSÕES PARCIAIS: A METAFÍSICA RESISTENTE 

 

No decurso do presente capítulo, procuramos nos aproximar da metafísica a partir da 

discussão do que denominamos de o problema da metafísica, mais especificamente sobre a 

possibilidade da justificação da metafísica como programa de conhecimento. Não alcançamos 

já uma solução para a pergunta que se faz a esse respeito, mas esclarecemos o sentido de sua 

negação.  

Mostramos que, no que concerne ao pensar reflexivo, a negação da metafísica pode se 

constituir por duas estratégias distintas.  A primeira delas consiste na oposição à racionalidade 

metafísica, salvaguardando outras possibilidades do pensar, do qual ela seria apenas uma 

expressão. Esta primeira estratégia pode se identificar como uma oposição a uma metafísica 

historicamente determinada ou como uma oposição à própria metafísica, considerada uma 

racionalidade minimamente determinada. Nesse sentido, essas críticas se desenvolvem ainda 

no interior do pensar ou do conhecimento reflexivo. De outro lado, por uma segunda estratégia, 

que também visa à negação geral da metafísica, se o faz negando conjuntamente o próprio 

pensar ocidental, identificado com a reflexão, que seria regida pela lógica da contradição e, 

assim, pela metafísica. 

Contra as críticas enunciadas na primeira estratégia, podemos recorrer à solução que nos 

é oferecida por Lorenz Puntel (2007). Mesmo que as críticas dirigidas contra as metafísicas 

historicamente determinadas ou contra uma mínima determinação do conceito de metafísica 

possam se sustentar definitivamente e, assim, refutar completamente as suas pretensões, essas 

não dizem nada a respeito da possibilidade de metafísicas futuras que não sejam elaboradas nos 
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termos das metafísicas já historicamente determinadas, porque é sempre possível pensar em 

uma metafísica em outros termos  

Algo importante no discurso de Puntel foi, ainda, apontado. Ele faz menção a uma 

diferença fundamental que as metafísicas apresentam, de acordo com a semântica que lhes 

fundamenta. Do ponto de vista das metafísicas ou ontologias da substância, fundadas no 

princípio da composicionalidade semântica, conhecer consiste em reproduzir o modo como 

certo número de propriedades aderem a uma substância. Este discurso enfrenta, porém, um 

grave problema. Diz-se somente a composição das propriedades da substância, mas ela própria 

permanece intocada, um fundo obscuro.  Por outro lado, do ponto de vista de uma semântica 

baseada no princípio da contextualidade sentencial, a metafísica não é um discurso sobre um 

objeto já determinado, dado e que se procura atingir. Diversamente, a metafísica é um discurso 

sobre o ser. Ora, o ser não é uma coisa com propriedades, mas é o contexto no qual se dão as 

relações. Portanto, a metafísica é um discurso sobre estados de coisas, sobre contextos.  

A indicação da possibilidade de uma semântica contextual constitui uma resposta não 

tanto às críticas históricas contra as metafísicas, que, segundo ele (PUNTEL, 2007), foram 

sempre contra metafísicas determinadas, quanto às possíveis críticas que se possam elaborar 

contra a própria possibilidade do modo de pensar que está na base da metafísica e do pensar 

ocidental — para Puntel o pensar que reproduz ontologias da substância. A hipótese a ser assim 

sustentada é a de que se rompendo com essas ontologias, evitam-se as antinomias das quais o 

pensar ocidental encontra-se substanciado.  

Mas, há um preço a se pagar. A semântica contextual não é natural. Exige-se um grande 

esforço de reeducação significativa para incorporá-la ao pensar. Por exemplo, para traduzir que 

“um homem está cantando” por uma semântica contextual deveríamos tentar nos expressar do 

seguinte modo: “agora pensante cantante”.  Com isso indicamos o momento temporal e o estado 

característico do que se quer descrever, sem referências substanciais.  Porém, como se observa, 

não se faz isso com facilidade.   

A nossa hipótese de leitura da filosofia blondeliana a encontra, em certos aspectos, 

ligada a essa proposta de Puntel. Tenta-se, como Puntel, indicar que o problema do lógos 

ocidental e de suas antinomias está na forma como o conhecimento é aí interpretado, inclusive 

no âmbito da linguagem comum.  Para essa interpretação, conhecer é representar a 

composicionalidade substancial, ou seja, dizer por meio de juízos as propriedades de uma 

substância, distinguindo substância e acidentes. Blondel não fará menção a um “princípio da 

composicionalidade substancial” para indicar as ontologias da substância, mas as criticará na 

mesma direção de Puntel, ou seja, mostrando que essas ontologias baseiam-se em um princípio 
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indemonstrável e problemático: o de que o ser (coisa em si, substância) e o conhecimento do 

ser (das propriedades da substância) ou pensar são radicalmente distintos. Ademais, Blondel 

também não proporá uma semântica baseada em um princípio da contextualidade sentencial 

como solução ao problema das antinomias da reflexão.97  

Segundo Blondel, embora útil, a lógica reflexiva conduzirá sempre a problemas e 

antinomias insolúveis caso não se a interprete adequadamente como sendo apenas um resumo 

de uma lógica mais primitiva e abrangente, a lógica da vida. O mesmo se diga a respeito da 

metafísica. Considerada apenas como sistema conceitual resultante do uso da reflexão, a 

metafísica é condenada às antinomias e aos problemas próprios ao lógos reduzido a sua imagem 

abstrata. Nesta direção, dar-se-á o nome de “fenômeno da superstição” às tentativas de 

subverter o determinismo próprio da lógica da vida moral, seja se opondo absolutamente a suas 

necessidades, seja tomando-o por uma sua imagem reflexiva. Será supersticioso todo discurso 

que não se apropria de tais distinções.  

Diversamente, corretamente interpretadas de acordo com o seu ponto de partida 

específico, ou seja, enquanto constituem um caminho de resposta à inquietação do lógos diante 

da inadequação entre prospecção (experiência prática) e reflexão, a racionalidade metafísica e, 

assim, a filosofia são resgatadas em todo o seu vigor original, como ações de significação 

perfeitamente justificadas. É o que procuraremos mostrar no próximo capítulo. 

 

                                                 
97 Como para a filosofia da ação a reflexão não constitui nunca uma definição da realidade ou uma 

ontologia — porque, como veremos, para Blondel conhecer não é só definir um objeto, mas realizar a tarefa de 

integrar reflexão e prospecção —, assim, também poderíamos pensar que esta disposição permaneceria a mesma 

a respeito de reflexões que usem semânticas diversas.  Poderíamos até perguntar sobre a capacidade das semânticas 

baseadas no princípio da contextualidade sentencial em oferecer uma reflexão com melhores condições de elucidar 

a prospecção que a reflexão baseada no princípio de composicionalidade semântica. Mas, nosso interesse não se 

orienta na direção das discussões a respeito das melhores formas de reflexão e sim no sentido de mostrar como a 

reflexão não é um fim em si mesmo e sim um meio para uma prospecção mais rica.  



PARTE II  

A CAMINHO DE UMA REINTERPRETAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Anteriormente, procurando compreender o que realmente significam as oposições à 

metafísica, tendo em vista esclarecer as suas condições de possibilidade, descobrimos algumas 

coordenadas a serem consideradas. Primeiramente, que as oposições à metafísica — 

considerada em geral ou singularmente — que pretendem ainda salvaguardar o pensar reflexivo 

não possuirão nenhum alcance crítico no que diz respeito à possibilidade racional de metafísicas 

que não se determinem como o fizeram as metafísicas historicamente determinadas. Uma 

segunda orientação diz respeito às críticas gerais à metafísica que, diferentemente das 

anteriormente referidas, se caracterizem pela oposição ao modo de pensar reflexivo. De acordo 

com essas críticas, deve-se abandonar a metafísica como programa de conhecimento ou como 

racionalidade e o modo do pensar ou a síntese significativa da qual a metafísica é parte, a 

racionalidade reflexiva, em razão das antinomias insuperáveis das quais elas se encontram 

abarrotadas. Em suma, para evitar o contrassenso é preciso a superação do pensar reflexivo em 

direção da proposição de uma filosofia não metafísica ou, talvez, de um pensar não filosófico.    

É possível agora dar outro passo, também na direção da compreensão do sentido das 

oposições à metafísica. Não será importante a discussão a respeito de se a metafísica ou a 

filosofia são influenciadas pelo pensar reflexivo — o que nos parece evidente —, mas, 

sobretudo, aquela em que se pergunta se essas se limitam exclusivamente à lógica que o 

caracteriza. Para isso saber, ademais, é imprescindível investigar o que realmente é esse modo 

de pensar.  

Procurando alcançar esses resultados, nessa IIª parte de nossa pesquisa, beberemos da 

fonte do blondelianismo, ligando-nos a três textos fundamentais: Principe élémentaire, 

L’Illusion idéaliste e Le point de départ. O estudo desses textos será imprescindível para se 

recolher as chaves de leitura que nos possibilitarão o exame posterior da Action (1893). 

Organizá-lo-emos em dois capítulos, respectivamente denominados: 1) “Reinterpretando o 

pensar reflexivo” e 2) “A lógica da vida moral”.  



2. REINTERPRETANDO O PENSAR REFLEXIVO 

 

 

Desenvolveremos paulatinamente neste texto nossa compreensão da noção de pensar 

reflexivo, que também chamaremos de especulação, racionalidade reflexiva ou, simplesmente, 

reflexão. Entretanto, é útil desde já oferecer uma sua caracterização para precisar 

especificamente nosso discurso. Por ora, será suficiente dizer que por pensar reflexivo 

entendemos a ação significativa em seu momento consciente de aplicação da análise linguística. 

Ele é o momento específico da compreensão98 (ação significativa consciente) constituído pelo 

uso da linguagem e que tem como resultado a representação99.  

Que o pensar reflexivo contribua decisivamente para a constituição do modo próprio de 

conhecer metafísico ou de sua racionalidade é fora de questão. Todo artefato, ação significativa 

e tradição de cunho filosófico é sua prova. O problema verdadeiro a ser enfrentado é saber se a 

filosofia, com seu modo próprio de conhecer — metafísico —, limita-se exclusivamente ao 

pensar reflexivo e à sua específica lógica. Caso as coisas estivessem assim, seria preciso assumir 

que a falência da reflexão equivaleria à falência da metafísica.  

De qualquer forma, a existência de antinomias internas ao modo de pensar reflexivo e à 

lógica que o caracteriza é, sem dúvida, uma das razões mais fortes da crise pela qual passa hoje 

a filosofia. A recorrência de antinomias e, assim, de teses autorrefutativas — que portam em si 

a sua própria negação —, é reconhecida por muitos historiadores da filosofia contemporânea 

como sendo uma das características definidoras de nossa época. Nessa direção, a respeito da 

fase histórica em que vivemos, afirma Franca D’Agostini: 

 

 

...é evidente que um balanço fiel da experiência de verdade que caracteriza o 

mundo ocidental nesta específica fase (ou que se tornou evidente nesta fase) 

não pode esconder o paradoxo do fim da verdade. Isso significa que uma 

diversa lógica deve iniciar sua estrada (ou já a iniciou) no nosso pensar [...]. 

A diversa lógica dentro da qual a última fase da metafísica se move nos 

sugeriria aceitar a natural recorrência das teses autorrefutativas das quais é já 

substanciado o nosso saber ocidental... (D’AGOSTINI, 1999, p. 290). 

 

                                                 
98 Não obstante, é preciso lembrar, a compreensão não é apenas restrita a ele. O momento da reflexão é 

apenas um anel de sua imensa cadeia. Como já acenamos (“1.1 A ATIVIDADE DE OFERTA DE SENTIDO E 

SUA LÓGICA”), o contexto significativo abrangerá condições inconscientes e conscientes, e, no interior das 

conscientes, condições linguisticamente analisadas, analisáveis e condições não analisáveis. 
99 Representação que se diferencia conforme o tipo de semântica de que faz uso. Por exemplo, se essa é 

baseada no princípio da contextualidade sentencial ou no princípio de composicionalidade semântica. 
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Mas, o que se entende aqui por antinomias? Qual a relação dessas com o pensar 

reflexivo? Estas são questões com as quais deveremos lidar por primeiro.  

 

 

2.1. AS ANTINOMIAS DO PENSAR REFLEXIVO 

 

É importante esclarecer, inicialmente, que não nos interessa toda antinomia, mas 

somente as antinomias que se encontram ligadas à justificação do pensar reflexivo.  Em um 

sentido lato, “antinomias” são simplesmente oposições e conflitos de qualquer natureza, 

aparentes ou reais (Cf. LALANDE, 1999, p. 72). Como nossa discussão versa sobre a 

possibilidade da metafísica, as antinomias que serão objetos de nossa atenção são aquelas que 

se descobrem quando da consideração das pretensões do pensar reflexivo no âmbito exclusivo 

do uso da razão, ou seja, da discussão sobre o alcance exclusivamente racional de seus 

resultados, tradicionalmente vinculado à filosofia. Assim entendida, a antinomia surge quando 

o pensar reflexivo não pode justificar adequadamente de modo racional a sua escolha entre 

teorias explicativas que se apresentam, ao menos aparentemente, como opostas.  

Ademais, não nos será exigido elencar exaustivamente todas as antinomias resultantes 

desse exercício reflexivo. Primeiramente, porque isso seria uma tarefa impossível. As 

antinomias podem surgir a cada nova solução teórica que se propõe, a cada nova tentativa de 

reforma filosófica do pensar reflexivo. Além disso, porque o importante a observar não são 

propriamente as antinomias singularmente consideradas, mas as condições que as sustentam. 

Dessa forma, o estudo das antinomias será importante enquanto permitirá esclarecer suas 

condições.   

A filosofia blondeliana dá conta explicitamente não só da presença de antinomias no 

seio da reflexão, como também de suas condições. Os três textos anteriormente indicados como 

sendo os centros de investigação deste capítulo são, quanto a isso, especialmente 

esclarecedores.  

Por exemplo, em Principe élémentaire, Blondel partirá da constatação de uma antinomia 

já tradicional para o pensar ocidental, a saber, a da contraposição entre a moral (orientação do 

agir humano voluntário) e a lógica. Nesse texto, afirma-se que o anseio por uma lógica da vida 

moral ou por uma moral científica, já enunciado por Leibniz como uma esperança e um desejo, 

teria encontrado apenas frustração em sua tentativa de realizar-se. A proposição de uma moral 

científica ou de uma ciência dos costumes parece ser um projeto contraditório. A ciência exige 
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rigor e necessidade. A ação moral ou a “vivência da vida boa”, contingência e liberdade. Como 

conciliá-las? Parece impossível.  

Sem dúvida, em razão de certos elementos e influxos culturais — como o exercício 

histórico da solidariedade entre os homens ou a influência educativa da literatura e de uma arte 

“mais próximas das complexidades orgânicas do real” (Principe élémentaire, p. 367) —, 

desenvolveu-se o sentimento de uma lógica ou de uma justiça imanente à vida, que de certa 

forma influencia o resultado dos atos semeados pelo homem no mundo e nas consciências. Sem 

dúvida, ainda, a filosofia fez um imenso esforço  

 

 

...seja para mitigar e expandir a moldura vazia de sua dialética abstrata, que 

cada vez mais ela iguala à riqueza inexaurível do espírito e das coisas, seja 

para preservar a parte original e sempre renovada da evolução das formas 

viventes ou da invenção criativa das ideias, seja para reivindicar a 

independência ou defender a supremacia da vida moral contra a tirania das 

palavras e a usurpação dos conceitos (Principe élémentaire, p. 367).  

  

 

Não obstante, a reflexão aí desenvolvida “Ou limitou-se a subordinar tanto quanto 

possível o real ao racional e a vida ou a história mesma à dialética idealista, ou a opor a ordem 

prática e moral com seu gênero próprio de certeza e suas leis autônomas à ordem especulativa 

ou científica e às normas do pensar” (Principe élémentaire, p. 367-368).  

Certo dualismo entre essas duas ordens e suas dialéticas foi sempre alimentado, 

interpretando-as como incomensuráveis e sacrificando uma à outra. Mas, e é o que constitui o 

paradoxo do problema, vida e pensar são inseparáveis: “nem o pensar é o pensar sem a vida, 

nem a vida é a vida sem o pensar. [...] viver é realizar a unidade entre pensamento e ação” 

(Principe élémentaire, p. 368). 

Por sua vez, em L’Illusion idéaliste, a antinomia enfrentada diz respeito à oposição entre 

realismo e idealismo crítico como formas contrapostas e exclusivas de conhecimento.100 Para o 

realismo, o conhecimento seria uma representação adequada das coisas tal e qual são em si 

mesmas. Para o idealismo em sua apresentação crítica, o conhecimento seria uma produção 

subjetiva, sendo a coisa em si, objetiva, inatingível:  

                                                 
100 É preciso sublinhar que estamos falando aqui de idealismo crítico e não de idealismo absoluto, cuja 

filosofia paradigmática é a hegeliana. Hegel se propõe a mesma dificuldade que se discute em L’illusion idéaliste, 

a saber, a que versa sobre a oposição entre realismo e idealismo crítico. Entretanto, suas conclusões são 

completamente outras. Assumindo os resultados do idealismo crítico, Hegel, porém, vai mais longe e não teme 

tomar o fenômeno pelo ser. A contraposição entre reflexão e realidade é superada por um monismo para o qual, 

em última análise, elas se identificam e se confundem.  
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Por um primeiro movimento, somos levados a tomar nossas representações 

imediatas como a verdadeira verdade. Por um segundo movimento, 

inseparável do primeiro, somos forçados a procurar sempre, além do que 

parece diretamente presente à consciência, e abaixo, atrás ou dentro do real, 

um real mais real ainda. Se o apetite realista, para não ficar sem alimento, teme 

tomar o ser pelo fenômeno, o desejo idealista, para não festejar 

grosseiramente, teme tomar o fenômeno pelo ser (BLONDEL, 1997c, p. 197).  

 

 

Aparentemente, realismo e idealismo (crítico) seriam contraditórios: se um é 

absolutamente fundado o outro é falso. Entretanto, isso é somente uma aparência: “é impossível 

tanto definir, quanto escolher efetivamente qualquer uma dessas duas atitudes excluindo a 

outra” (BLONDEL, 1997c, p. 197). De fato, a atitude realista e aquela idealista são solidárias, 

sendo igualmente fundadas e inconsistentes101: 

 

 

Inconsistentes, na medida em que a reflexão reduz artificialmente, sem lhes 

restringir a suas fórmulas, os movimentos da dialética em ato. Fundadas, no 

sentido de que elas se impõem à consciência, que elas constituem um 

momento do determinismo interno e um recurso do dinamismo da vida 

espiritual (BLONDEL, 1997c, p. 197). 

 

 

Finalmente, em Le point de départ, uma antinomia é reconhecida no que concerne ao 

processo de gênesis da filosofia: essa estaria em estreita ligação com o pensar comum e com os 

problemas normais da vida cotidiana, sendo sua sistematização e dizendo respeito a todo 

homem, ou, na verdade, a filosofia seria um pensar autônomo em relação ao senso comum e à 

vida concreta, existindo apenas no interior dos sistemas filosóficos, como um pensar 

“especializado” e “setorizado”? Em suma, em uma linguagem mais contemporânea, 

poderíamos mesmo perguntar: a filosofia seria a sentinela dos discursos significativos em geral 

ou apenas um jogo linguístico entre outros? 

Por um lado, é comum atribuir-se a qualidade de filosófica a numerosas considerações 

voltadas a interesses gerais e vivenciais dos homens, que supõe até certa penetração de espírito, 

mesmo sem que isso signifique a superação de uma atenção mais fragmentária. Por outro lado, 

                                                 
101 É o que veremos mais claramente nos próximos capítulos, quando da discussão a respeito da ciência 

positiva, ligada à interpretação da Action (1893), mais especificamente em “6.2. DA INSUFICIÊNCIA DAS 

CIÊNCIAS POSITIVAS À SUBJETIVIDADE”. 
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os filósofos no sentido forte do termo (os profissionais) tendem a revestir seu pensamento de 

uma forma sistemática e a conduzir a discussão sobre a universalidade dos problemas a uma 

unidade de uma doutrina tecnicamente específica. É a partir dessas filosofias específicas que se 

puderam produzir e desenvolver as principais aquisições interpretativas ou “verdades” do 

patrimônio filosófico comum, que depois se transformam em “verdades” independentes, sendo 

inclusive incorporadas por outros sistemas, de tal modo que se pode dizer que a filosofia não 

existe senão como sistemas filosóficos, heterogêneos e especializados.  

Desse modo, na história geral do pensamento humano, como na de cada doutrina 

particular, parece que se dá uma passagem insensível da reflexão banal à sistematização técnica 

e, ao mesmo tempo, que não existe nada de propriamente filosófico senão as verdades nascidas 

e desenvolvidas no seio de um organismo científico, “onde a ideia do conjunto faz a força e a 

fecundidade das partes” (Le point de départ, p. 529). 

 Por pouco que se reflita sobre essa anomalia, uma antinomia logo se apresenta, como 

se houvesse um desacordo inevitável entre a matéria e a forma da filosofia. De uma parte, a 

filosofia pretendeu sempre exercer uma jurisdição universal. Não tudo conhecer, mas, sem 

dúvida, conhecer de tudo, ter competência para pronunciar-se sobre tudo. De outra, a filosofia 

parece tender cada vez mais a se especializar como uma forma de saber à parte, de modo que, 

diferentemente das outras ciências, que tendem a adaptar seus métodos particulares aos seus 

objetos, a filosofia parece tender a adaptar o objeto universal do qual ela se ocupa a seus 

métodos particulares, “que sobre a cobertura das formas impessoais de uma disciplina técnica, 

exprimem as singularidades de suas preferências intelectuais ou de suas experiências morais” 

(Le point de départ, p. 530).  

Enfim, enquanto a filosofia encontra sua matéria no movimento geral da vida espiritual 

da humanidade, por sua forma parece obrigada a se contentar com os diversos sistemas 

particulares “sem que sua apresentação, para a qual ela aspira por conseguir uma precisão 

técnica, possa jamais tomar uma caracterização científica, coletiva, perfectível pelo esforço 

acumulado” (Le point de départ, p. 530). 

Passadas em revista as três principais antinomias presentes nos textos blondelianos antes 

citados, é possível colher uma sua característica comum. Embora diversas, as antinomias da 

reflexão neles exemplificadas estão sempre vinculadas a uma precisa noção de conhecimento 

que lhes dá sustentação: a que comporta uma dualidade fundamental entre ser/agir e pensar.  

Em L’Illusion idéaliste, afirma-se:  
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...no momento em que se atribui ao dado um valor real, afirmando o que é 

naquilo que aparece, já por esse ato mesmo se põe diante do pensar a dualidade 

entre o real e o conhecido, daí a coincidência ou desigualdades concebíveis, 

daí ainda a afirmação ou a negação de uma adequação possível de um com o 

outro (BLONDEL, 1997c, p. 197). 

 

 

De modo semelhante, retoricamente se perguntará Blondel em Le point de départ sobre 

se não seria possível conceber ou, melhor ainda, realizar uma doutrina onde a matéria universal 

da filosofia e sua forma específica se correspondessem, de tal modo que não só a pesquisa 

filosófica estivesse em perfeito acordo e continuidade com o movimento da vida, mas ainda: 

“seria essa vida mesma enquanto ela se enche de luz e de realidade e enquanto ela se subordina 

expressamente às condições das quais depende a solução efetiva do problema de nosso destino” 

(Le point de départ, p. 530).  

Em Principe élémentaire, também nessa direção, Blondel falará de uma lógica da 

atividade moral e intelectual — lógica da vida moral ou prática —, fundamento não só da 

ciência da prática, mas de qualquer outra ciência e da própria lógica formal, porquanto única 

capaz de medir o que o conhecimento possui de “verdade ontológica e lógica” (Principe 

élémentaire, p. 376).  

Em síntese, a hipótese que aí se configura é a de que a raiz de todas as antinomias da 

reflexão não é necessariamente ligada à essência do pensar reflexivo, mas a um modo específico 

de entendê-lo, fazendo-o o “tudo” do conhecimento. As antinomias se constituem como tais 

somente enquanto sustentadas por uma interpretação segundo a qual se dá uma dualidade entre 

o conhecimento e o real, entre pensar e ser, porque a dualidade existe entre a reflexão e o real. 

Todavia, seria possível superar esses dualismos sem sacrificar um ao outro os dois termos dessa 

equação?  

 

 

2.2. O REDIMENSIONAMENTO DA REFLEXÃO  

 

Se nos fosse requerido resumir a grande intuição da filosofia blondeliana em uma frase, 

diríamos que seria esta, colhida na versão de L’Illusion idéaliste: “A vida e o conhecimento da 

vida são coisas distintas” (BLONDEL, 1997c, p. 210).102  Retirada de seu contexto, porém, ela 

                                                 
102 Foi o que afirmara Léon Brunschvicg, concordando com Blondel a respeito de que a ideia da ação é 

diversa da ação, embora em descordo no que concerne à hierarquização entre a ação e sua ideia: “Pode-se admitir, 

com M. Blondel, que o idealismo, suficiente talvez para resolver os problemas da teoria, é condenado pelas 
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pode ser interpretada de modo diametralmente oposto a como a entendia Maurice Blondel, 

como se indicasse um dualismo insuperável entre subjetividade e objetividade.  

De fato, para a filosofia da ação, embora distintas, a vida ou a ação/ser e o conhecimento 

da vida não se relacionam segundo uma lógica de oposição. A superação, sem confusão, do 

dualismo entre conhecer/pensar e ser/viver, tendo em vista uma colaboração fecunda entre eles, 

é a meta de toda a filosofia da ação.103  

Sem prescindir do recurso a outros textos, investigaremos agora a questão que diz 

respeito à superação desse dualismo a partir do fio condutor que nos oferece os dois artigos que 

compõem Le point de départ.104 Isso nos permitirá um redimensionamento do sentido da 

reflexão, que será uma condição essencial para que essa superação seja possibilitada.  

 

 

2.2.1. Problematização Inicial sobre o Estatuto Científico da Filosofia 

 

Um primeiro olhar sobre a problematização da questão do dualismo entre ação e 

conhecimento apresentado em Le point de départ nos dá acesso a uma antinomia, já evidenciada 

há pouco. Basicamente, essa antinomia diz respeito ao estatuto científico da filosofia.105 De 

fato, essa não será uma discussão periférica nesse escrito.  Ao contrário, ele constitui-se em um 

testamento valioso da interpretação blondeliana sobre a natureza da filosofia como programa 

de conhecimento — “científico”.  

O questionamento que lhe dá o primeiro fôlego será o seguinte: existiria um modo de 

conhecer próprio à filosofia, caracterizado por um específico ponto de partida, por uma 

específica meta e por um específico método, que a distinguiria de toda outra forma de 

conhecimento e, ao mesmo tempo, conservaria sua cientificidade e relevância universal como 

                                                 
exigências da ação? A ação é outra coisa que a ideia da ação. Mas, uma ação humana, enquanto humana, deve seu 

caráter e seu valor à ideia da qual ela emana e que ela exprime” (BRUNSCHVIGC, 1997. Apud: BLONDEL, 

1997, p. 313). 
103 Nesse sentido, poderíamos também dizer com Álvaro Pimentel que a meta da filosofia da ação é a 

integração entre a ciência da prática e a ciência prática (Cf. PIMENTEL, 2008, p. 60). 
104 Publicado pela primeira vez nos Annales de Philosophie Chrétienne sob a forma de dois artigos 

(janeiro e junho de 1906), a razão imediata desse escrito é o desejo de Blondel de responder às acusações de 

irracionalismo a que sua filosofia fora sujeita ao propor a ação como fim da especulação — como se observa, por 

exemplo, na Action (1893). 
105 Para a filosofia blondeliana, a noção de “ciência” designa tipos diversos de conhecimentos, não sendo 

limitada à ciência positiva. Remeteremos a discussão para próximos capítulos (“6. A hipótese dos fenômenos”), 

sobretudo quando do estudo da natureza da ciência positiva, já na terceira parte de nossa tese. Por enquanto, bastar-

nos-á saber que, para Blondel, “científica” será a qualidade de um sistema explicativo, constituído por uma 

linguagem própria, que objetiva a consistência e a coerência de suas afirmações, segundo parâmetros, normas e 

métodos próprios. 
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conhecimento? Há condições para se falar de uma filosofia que é, ao mesmo tempo, um modo 

de conhecer científico, especializado e universalmente relevante ou, contrariamente, ela deveria 

renunciar a essas pretensões ou, ao menos, a essas pretensões conjuntamente consideradas? 

Procurando alcançar respostas, Blondel se alvitra a exposição e a justificação de duas 

teses interdependentes: a) a de que o conhecimento filosófico possui uma especificidade própria 

ou uma característica formal (racionalidade), expressa em suas exigências técnicas, que 

determina de modo decisivo o início e a meta de sua pesquisa; b) a de que é somente por passar 

por essas exigências técnicas que o conhecimento filosófico pode fazer obra de ciência e de 

vida ao mesmo tempo. 

Para desenvolver essas teses, inicialmente Blondel se proporá à análise dos erros e dos 

falsos caminhos de resposta à questão sobre a natureza própria do conhecimento filosófico, para 

através deles mostrar que solução a ela se impõe.  

Nessa direção, três hipóteses de solução incompletas são estudadas. Para a primeira 

hipótese, pressupondo-se a dissolução da realidade nas ideias, a filosofia partiria de uma 

reflexão isolada capaz de representar adequadamente o ser (a hipótese do tomismo). Para a 

segunda, pressupondo-se a dicotomia insuperável entre conhecimento teórico e prática (ação 

concreta), a filosofia consistiria apenas em uma atitude crítica, devendo renunciar a qualquer 

juízo sobre a realidade (a hipótese do criticismo kantiano). Nessa acepção, a filosofia não teria 

como fim representar o real, mas velar a fim de que a reflexão seja aplicada apenas dentro de 

seus devidos limites ou, em outros termos, a filosofia seria a reflexão aplicada em vigiar a si 

mesma. Por fim, de acordo com uma terceira hipótese, a filosofia deveria partir de um 

conhecimento puramente intuitivo, direto e imediato (hipótese do bergsonismo), no qual 

encontrará também sua realização. Esse conhecimento será chamado por Blondel de 

prospecção.  

Para entender em que consiste a insuficiência de cada uma destas hipóteses, será útil, 

antecipadamente, precisar as noções de reflexão e de prospecção.  

 

 

 

2.2.2. As Noções de Reflexão e Prospecção 

 

O esclarecimento da distinção entre prospecção e reflexão será apenas o passo inicial 

para se entender o verdadeiro sentido e, consequentemente, a relação entre especulação e 

prática, pensar e vida. Tentaremos determinar os seus sentidos evitando incorrer no risco de ser 
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refém de uma interpretação que não supere a simples lógica da oposição entre tais noções. Uma 

observação atenta simplesmente às diferenças entre especulação e prática (ação), sem colher o 

vínculo relacional que as une, não é suficiente para defini-las convenientemente, como veremos 

adiante. E esse vínculo encontra-se na ação, na dinâmica relação, por ela possibilitada, que se 

desenvolve entre prospecção e reflexão.  

O esforço por oferecer uma significação adequada a respeito do pensar e da vida deverá 

assumir como tarefa não só distinguir a ação e a ideia da ação, como também revelar o 

verdadeiro sentido do conhecimento prático, diferenciando-o da ideia que dele possuímos, 

evitando entender a prospecção com uma reflexão.  Para superar o dualismo entre pensamento 

e vida, será preciso, primeiramente, suplantar o monismo que submete a ação à tirania dos 

conceitos e da lógica reflexiva. Bem compreendido, o conhecimento prospectivo oferecerá o 

terreno de passagem entre a prática e a especulação, a vida e a reflexão.  

Isso observado, precisemos o sentido da reflexão e da prospecção.  Enquanto a reflexão 

é o pensar (compreensão) em sua representação conceitual, a prospecção é o pensar 

(compreensão) que acompanha a ação e dela é inseparável, o que se pode chamar 

verdadeiramente de “intuição prática” (Le point de départ, p. 534). O objeto da atenção da 

prospecção é a realização da ação. Na prospecção se resume em um ato, que aparece ao agente 

como relativamente simples, um grande número de experiências passadas, sintetizadas a partir 

do influxo de um grande número de ideias e movimentos projetados em direção ao futuro. 

Assim, ela volta-se permanentemente para a realização da ação concreta, para a “realização de 

um equilíbrio sempre ulterior” (Le point de départ, p. 532), superando sem cessar o já realizado 

em direção da consumação da ação. É por isso que Blondel a chamará também de conhecimento 

ad usum ou conhecimento ad summum. A prospecção é um conhecimento que se realiza sob a 

luz da ação consumada, ou melhor, do projeto (futuro) da ação consumada. Ela constitui o fundo 

mesmo da atividade racional, ainda que não seja propriamente uma ação refletida.  

Enquanto a reflexão é um conhecimento do já atuado, de tal modo que é uma ação 

significativa que tem como fim reapresentar; a prospecção é um conhecimento agente, voltado 

para a realização da ação, que acompanha a ação em seu fieri, em sua presença dinâmica, 

antecipando aí seu futuro, o que a ação deve ser. Enquanto a reflexão se aplica na análise 

retrospectiva do que a memória guarda da prática já vivida e na tentativa de sua tradução ou 

representação conceitual, sendo, portanto, um conhecimento retrospectivo; a prospecção toma 

a própria ação particular, sua concretude, seu fieri orientado projetualmente como objetos de 

atenção. Na prospecção o conhecimento escapa a categorias lógicas e classificações científicas 

em razão do que ela possui de único e inefável em cada agente. Em suma, usando de uma 
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nomenclatura cuja estrutura será cara à filosofia da ação, o conhecimento prospectivo é 

essencialmente prático: “connaissance connaissante et agissante”106 (Le point de départ, p. 

534). 

A prospecção constitui um procedimento sintético (conhecimento sintético), de modo 

que “resume as experiências passadas em uma antecipação que é a causa implícita, mas real e 

sempre singular de seu desenvolvimento atual” (Le point de départ, p. 535). Ela se dá sob o 

influxo das razões singulares e concretas (não genéricas) do ato que se realiza. Por isso ela 

pode-se dizer um conhecimento sintético. Na reflexão, por sua vez, o ato é estudado como um 

fenômeno ou fato, submetido a análises, que o dividem em partes suscetíveis de serem 

conhecidas e realizadas separadamente. Portanto, ela é um conhecimento de procedimento 

analítico:  

  

 
...às razões verdadeiramente decisivas e singulares do ato que ela estuda se 

substituem as análises que dividem o fato em objetos suscetíveis de serem 

conhecidos e realizados isoladamente. Ela os examina, a esses objetos, no que 

eles têm de genérico, como se eles fossem absolutos, necessariamente 

justapostos e exteriores uns aos outros. E desde então suas causas, seu ser 

parece não mais dizer respeito ao que possuem de próprio ou de único em suas 

relações com a realidade singular de onde a reflexão os extraiu, mas residir 

em uma ideia genérica que lhe seria comum, ideia de causa que substitui a 

finalidade inteiramente singular que colocou em movimento minha ação (Le 

point de départ, p. 535). 

  

 

Enfim, como afirma Blondel: “Enquanto a prospecção se orienta em direção ao 

individuum ineffabile, a reflexão tende em direção ao ens generalissimum” (Le point de départ, 

p. 535). O que concluir a partir dessas distinções? 

Se tudo o que se pudesse afirmar a respeito da prospecção e da reflexão convergisse 

apenas para o que acabamos de expor, não teríamos remédio senão pensá-las segundo uma 

lógica opositiva. Como modos de conhecer, reflexão e prospecção seriam, de certa forma, 

antitéticos. Para salvar a relevância de uma, seria preciso sacrificar as pretensões da outra.  

                                                 
106 Preferimos conservar o texto no original, mas sua tradução portuguesa seria: “conhecimento 

cognoscente e atuante”. Em diversos textos, Blondel utiliza da distinção entre o particípio presente e o particípio 

passado, para diferenciar a iniciativa primeira de uma síntese ativa (origem) do seu produto (obra). Assim, entre 

outros, diferenciam-se no pensar em ato um pensar pensante (origem) de um pensar pensado (obra); na vontade 

em ato, uma vontade querente ou volente (origem) de uma vontade querida (obra) e, como se pode antevê pela 

expressão reportada acima, no conhecimento em ato, um conhecimento cognoscente e atuante (origem) de um 

conhecimento conhecido e atuado (obra). Por exemplo, sobre a distinção entre vontade volente e vontade querida, 

afirma Blondel: “propondo-se a liberdade como um fim, sente-se a desproporção entre a vontade volente, quod 

procedit ex voluntate, e a vontade querida, quod voluntatis objectum fit” (Action, p. 132). 
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Todavia, considerando mais atentamente, as coisas não estão assim. A condenação de 

uma, ao contrário, acarretaria igual destino para a outra. Sem a reflexão, a prospecção seria 

condenada à inconsciência e sem a prospecção a reflexão não poderia pretender para si a mínima 

justificação. Por um lado, ainda que a prospecção consista em pôr-se ativamente no real e 

concreto da ação, sem a reflexão seria impossível qualquer percepção dessa presença. Por outro, 

ainda que nem mesmo na prospecção se possa apreender o individuum ineffabile em toda a sua 

riqueza — e, ademais, que se exija a reflexão como condição de toda e qualquer apreensão 

prospectiva que se dá —, seria impossível qualquer aproximação teórica cientificamente 

relevante a esse indivíduo concreto e real sem passar por ela. Não existe a mínima possibilidade 

seja de se justificar uma investigação sobre qualquer adequação possível entre reflexão e real, 

seja de se considerar qualquer prospecção, sem que se fundem as bases que possam sustentar a 

reflexão como ação de “reapresentar” em seu procedimento retrospectivo o que foi “presença” 

na prospecção.107 Diga-se de passagem, uma presença que lança suas raízes no que já foi e se 

projeta em direção ao que deve ser. É o que procuraremos esclarecer a seguir, a partir do estudo 

das hipóteses inconsistentes a respeito da natureza do conhecimento filosófico. 

 

 

 

 

 

2.2.3. Hipóteses Inconsistentes sobre a Natureza do Conhecimento Filosófico 

 

Distinção sem oposição e integração sem confusão entre reflexão e prospecção. Essas 

são as fórmulas paradoxais a serem equacionadas, caso se queira superar seja o dualismo, seja 

o monismo, no que diz respeito ao conhecimento e a suas pretensões realistas e/ou idealistas. E 

para tanto, é preciso respeitar uma metodologia filosófica rigorosa sob pena de recair em 

dificuldades semelhantes àquelas que se queria solucionar. Fiéis ao método blondeliano, à sua 

dialética filosófica, procurando elucidar a afirmação necessária do que não pode ser negado — 

                                                 
107 Considerando a conclusão da Action (p. 477-478) e referindo-se à diferença entre ciência da prática e 

ciência prática, ou o que poderíamos afirmar como sendo o mesmo, reflexão sobre a ação e prospecção, Álvaro 

Pimentel sustenta essa mesma distinção: “Blondel interpõe a ação no espaço aberto pela distinção entre o 

conhecimento necessário do ser e o conhecimento possuinte do ser, entre a representação e a presença. Ela é 

mediadora.  Ela sempre realiza essa passagem. Embora nem sempre nos abra ao ser e aos seres, pois há também a 

ação desfalecente, que, ao contrário, afirma Blondel, nos introduz num estado de privação” (PIMENTEL, 2008, 

p. 45). E mais adiante: “Blondel fornece-nos alguns traços, sob a forma de convergências e diferenças, entre estas 

duas espécies de conhecimento, traços que podem ser resumidos na distinção já mencionada entre a representação 

e a presença” (PIMENTEL, 2008, p. 55). 
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porque, como já esclarecemos na introdução (p. 25ss), a contradição não existe nos fatos — 

partamos do estudo do sentido da própria metodologia filosófica, tendo em vista colher seus 

erros de interpretação e o modo como essa pode ser adequadamente aplicada. Para tanto, 

deveremos assumir cada hipótese que se constrói a esse respeito e analisar suas implicações.  

Nessa direção, Blondel constata em Le point de départ (Cf. p. 536-537) que os 

procedimentos utilizados pelos filósofos geralmente se organizam de um dos três seguintes 

modos: 1) ou reflexivamente se procura desenvolver, a partir da noção de percepção ou outras 

que lhe seguem, uma grande diversidade de metafísicas das ideias, como se a filosofia 

procedesse exclusivamente da reflexão; 2) ou se afirma o primado da prática para se constituir, 

sobre o mesmo ponto de vista reflexivo, o sistema dos fins ideais e inteiramente formais da 

ação, como se a filosofia consistisse exclusivamente em assumir uma atitude crítica; 3) ou se 

procura, refletindo sobre o que se poderia chamar de prospecção (intuição prática), o 

instrumento inicial, talvez único e, presumidamente, a meta da verdadeira filosofia, 

conduzindo-a a encontrar seu termo em uma espécie de intuição psicológica. A seguir, 

trataremos de investigar cada uma dessas hipóteses.  

 

 

2.2.3.1. A reflexão seria a fonte exclusiva da filosofia? 

 

A defesa da hipótese segundo a qual a reflexão seria a fonte exclusiva da filosofia teria 

sentido apenas para uma interpretação que entendesse ser a reflexão algo inteiramente isolado 

em si mesmo, um império próprio e autossuficiente.  De que outra forma a reflexão seria uma 

fonte “exclusiva” da filosofia? Ora, muito há por se dizer a respeito das consequências lógicas 

dessa forma de pensá-la.  

Uma das implicações desse isolamento é que a reflexão deverá ser interpretada como 

heterogênea em relação à realidade.108 Entretanto, daí surge uma aporia que colocará em apuros 

as pretensões ontológicas do realismo: como sendo heterogênea em relação à realidade, a 

                                                 
108 Esta é uma raiz comum tanto ao realismo, quanto ao idealismo crítico. Com efeito, para o realismo, a 

reflexão encontra-se justificada em seus procedimentos em razão de que se supõe que ela e a realidade, embora 

não coincidam, possuem uma ligação ontológica. Consequentemente, seus resultados são interpretados como 

adequados ao fundo mesmo da realidade. A reflexão funcionaria como um espelho que, em acordo com sua 

denominação, refletiria o que é. Por sua vez, para o idealismo crítico, abandonada toda a esperança em justificar 

qualquer relação entre realidade e especulação, pretende-se que a reflexão seja apenas a responsável pela 

proposição de hipóteses nunca totalmente verificadas ou mesmo inverificáveis sobre a realidade, contra a qual 

investe sem nunca conquistar (Cf. Le point de départ, p. 539-540).  Adiante veremos em que consiste a 

inconsistência própria ao idealismo crítico. Por ora, nos ateremos ao realismo para o qual a primeira hipótese 

inconsistente, que é o objeto atual de estudo, é bem ajustada. 
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reflexão pode ser igualmente adequada a representá-la? Um problema necessariamente a ser 

enfrentado para quem se mantém fiel a esse modo de impostar a questão.  

Para resolver essa aporia, conservando a reflexão como única fonte da filosofia, dever-

se-á ou aderir ao entendimento que faz coincidir metafisicamente pensar e ser, ou renunciar 

definitivamente por justificar qualquer adequação entre o pensar subjetivo e uma possível 

existência objetiva externa ao sujeito, como se faz no idealismo crítico, o qual investigaremos 

mais adiante. Voltemo-nos, inicialmente, para a primeira alternativa.  

A primeira das duas alternativas é assumida pelo realismo e pelo idealismo absoluto, 

que, em verdade, é um realismo absoluto, tendo em vista que para ele a reflexão não só é uma 

representação adequada da realidade, acessível ao pensar — acredita-se —, mas coincide com 

ela, a ponto de se dever afirmar que o idealismo absoluto não se sustenta a não ser pela 

afirmação radical do realismo.   

Esse modo de compreender a reflexão terá repercussões importantes para a ontologia. 

Interpretar o conhecimento ao modo dos realistas ou idealistas absolutos (realistas absolutos) 

implicará sacrificar o real ao racional, afirmar como uma mera aparência tudo o que resiste a 

ser reduzido conceitualmente, toda qualidade irredutível à representação “fagológica”. 

Acredita-se, a partir desse ponto de vista, que essas resistências são apenas o resultado da 

condição determinada em que se encontra o progresso do espírito ou do conhecimento, a ser 

sempre posteriormente completado, superando suas limitações.  

Se dissemos anteriormente que o idealismo absoluto não se sustenta sem transformar-

se em um realismo absoluto, deveremos dizer agora que, para conservar a reflexão como única 

fonte da filosofia sem incorrer no perigo de privá-la de suas pretensões ontológicas, o realismo 

dualista entre ser e pensar, levado a suas extremas consequências, deve reconhecer que somente 

se justifica por meio de um monismo idealista.109 O pensar é adequado ao ser, dando condições 

para que se construa uma ontologia, apenas porque, de algum modo, deve coincidir com ele.  

Dessa forma, a raiz comum entre o dualismo realista e o monismo idealista está nessa 

coincidência, que, não obstante, permanece sempre racionalmente injustificada. Com efeito, o 

problema ontológico não pode ser resolvido tomando-se os fragmentos ou aspectos 

artificialmente determinados pela análise reflexiva como correspondendo a tudo o que é, porque 

um resíduo qualitativo do que é sempre escapa a toda análise, porque as diversas ciências não 

                                                 
109 O monismo do pensar constitui uma das chaves de leitura mais adequadas para interpretar a filosofia 

moderna, que de Spinoza, passa pelo idealismo crítico até ser completamente realizado no idealismo absoluto. A 

esse respeito pode-se recorrer à interpretação que Blondel oferece em L’évolution du spinozisme (BLONDEL, 

1997f, p. 57-88).   
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nos fazem conhecer partes de um todo, mas apenas suas migalhas, ou seja, aspectos variados 

das questões que lhe dizem respeito, como teremos oportunidade de investigar mais 

detalhadamente quando do estudo da terceira etapa da Action, na próxima parte de nossa tese. 

Afirmar que essa adequação se realiza é esquecer que a prospecção não é a reflexão, não é a 

ideia da prospecção:  

  

 

...todas as percepções, todas as reflexões, todas as investigações, [...] não 

existem em definitiva senão em função de atos postos à luz da prospecção. 

Uma filosofia que não dá conta de tal conhecimento e de tais atos faz somente 

se aproximar de uma sombra projetada e fragmentada, não ao corpo mesmo 

do ser, em sua solidez e integridade. Ela não saberia alcançar senão a 

generalidades e idealidades [...]. Tomar cada um dos pedaços artificialmente 

construídos por análise, e se pôr questões filosóficas a respeito de cada um 

desses abstratos realizáveis, querer resolver separadamente, a propósito de 

cada fragmento que não é uma parte, mas um aspecto, o problema ontológico, 

é, quando se sabe olhar as coisas diretamente e sem rodeios, um non-sens (Le 

point de départ, p. 538). 

 

 

Enfim, para que o dualismo realista ou, o que é o mesmo, o monismo idealista se 

constitua como uma das bases de sustentação da afirmação da reflexão como única fonte da 

filosofia é preciso pagar o pedágio do non-sens que aí se evidencia. Mas existe uma alternativa 

a ele. A outra solução, através da qual se pretende evitar essa inconveniência, seria abandonar 

a pretensão de adequação da representação, como se faz no idealismo crítico, continuando a 

sustentar a reflexão como única fonte da filosofia, mas pagando o preço de reduzir a filosofia a 

um papel meramente crítico, renunciando ao acesso a qualquer realidade diversa do sujeito, 

como veremos com mais detalhes a seguir.  

  

 

2.2.3.2. A atitude crítica seria a fonte exclusiva da filosofia? 

 

 A atitude crítica aqui aludida se oferece como uma possível resposta aos problemas que 

surgem quando se trata de justificar a adequação entre conhecer e ser, ao mesmo tempo em que 

conserva a raiz e a tarefa puramente reflexiva da filosofia. A condição mais elementar disso é 

a mudança do que se entende por essa mesma tarefa reflexiva, é o redimensionamento de seu 

alcance, delimitando-o ao seu uso crítico e subjetivo. Como isso se daria? Por essa via, os 

problemas do monismo/dualismo são realmente superados? 
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O criticismo pôs em evidência o caráter artificial ou construído do objeto da reflexão, 

negando que possa existir uma intuição intelectual objetiva ou que os seres possam ser 

reconstituídos a partir dos dados da reflexão ou das representações objetivas isoladamente 

tomadas. Sustentando um projeto filosófico que concebe a filosofia como uma crítica da razão, 

ele tem por meta principal fazer a razão respeitar seus limites, descobrindo as consequências 

desse respeito ou de sua violação.  

Um de seus resultados mais expressivos foi a acusação de ilegitimidade das pretensões 

ontológicas ou metafísicas da razão pura teórica no que concerne ao conhecimento da coisa em 

si. Contudo, o criticismo continua conferindo um valor ontológico a uma parte privilegiada do 

conhecimento, “porque se fundou sobre a ação refletente do juízo como sobre uma intuição 

moral” (Le point de départ, p. 540). A ontologia não é por ele completamente condenada ao 

non-sens, porque a realidade ainda continuaria a ser acessível quando do uso prático da razão.  

Portanto, a meta do criticismo parece ser dupla: desiludir a razão em seu uso 

especulativo em relação às suas pretensões de conhecer adequadamente o fundo mesmo das 

coisas externas ao sujeito e mostrar o alcance numênico da razão em seu uso prático. E tudo 

isso sem emigrar do domínio da razão pura, ou seja, de seu uso puramente reflexivo. Para o 

criticismo, a reflexão continua a ser a única fonte de acesso ontológico ao mundo numênico. Se 

a representação não é um conhecimento numênico, ou seja, do que é em si mesmo, a ação 

refletente do juízo, todavia, por onde se esclarece o imperativo categórico, funciona como uma 

intuição moral. Em outros termos, a razão pode descobrir leis ou critérios de juízo, que são de 

ordem numênica. E por quê? Porque essas leis são puramente subjetivas.  

Diferentemente do que propõe o dualismo realista, para o criticismo o númeno não se 

atinge pela aplicação da razão sobre os objetos, mas sobre o próprio sujeito. Nesse sentido, 

porque a intuição moral é o conhecimento que a razão tem de si mesma, o númeno está ao 

alcance da reflexão. A intuição moral é a expressão do sujeito enquanto sujeito; a razão prática 

é a razão aplicada ao sujeito, isolado por uma reflexão que separa na ação moral “o fato da 

moralidade”110 para lhe submeter a seus procedimentos exclusivos. A moralidade é como que 

transposta abstratamente e isolada em uma ideia da moralidade — que não é propriamente uma 

imagem, mas uma regra lógica sobre o juízo moral — para melhor se lhe apreender em seus 

atributos específicos, purificando-a da materialidade dos atos. Uma purificação necessária, caso 

se queira justificar a possibilidade de um conhecimento além do conhecimento fenomenal, 

                                                 
110 O “fato” para Blondel é uma representação de uma síntese real e ativa. O “fato da moralidade” é a 

representação especulativa, vinculada à razão prática, da ação moral. 
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sempre relativo às condições de possibilidade do conhecimento próprias do sujeito, ainda que 

de um sujeito transcendental.    

De fato, por seu caráter misto, sendo apenas em parte subjetivo, o conhecimento 

fenomenal é presa de uma instabilidade insuperável. Evidentemente, como qualquer outro 

conhecimento, ele não seria nada se não fosse relativo a um sujeito, a um centro de sentido. 

Todavia, porque misto, ou seja, concernente ao sujeito e dependente também de uma 

materialidade a ele alheia e diretamente inacessível, esse conhecimento deve renunciar à 

pretensão de possibilitar o acesso às coisas mesmas e contentar-se por sustentar hipóteses nunca 

totalmente verificadas.  

Ora, isso significaria que a razão em sua aplicação teórica deve contentar-se apenas com 

o conhecimento fenomênico? A resposta é não. Como já insinuamos, a instabilidade do 

conhecimento fenomênico não se explica por ele ser relativo ao sujeito, mas por ele não ser 

puramente subjetivo. O conhecimento numênico sim é estável. Não podemos aceder ao 

numênico através do conhecimento que temos das coisas externas, mas, como ocorre com a 

intuição moral, podemos ter acesso a um conhecimento numênico através da consideração de 

nossa própria subjetividade.   

Por procedimentos análogos aos utilizados para se atingir a intuição moral, a crítica 

kantiana em sua analítica transcendental também consegue isolar o que de puramente subjetivo 

e universal há no conhecimento fenomênico. Os procedimentos da lógica transcendental 

possibilitam a descrição da estrutura universal do conhecimento, unificada pela apercepção 

transcendental: sensação, entendimento e razão. Mas essa descrição é, na verdade, o resultado 

da reflexão aplicada a si mesma, do eu penso que, pensando a si mesmo — embora afirme a 

transcendência de sua síntese última, já que não se pode conhecer a apercepção transcendental 

—, alcança um conhecimento necessário a respeito do uso da razão pura teórica, que se soma 

ao outro tipo de conhecimento necessário vinculado à razão pura prática — ou seja, o fato da 

moralidade —, como modalidades de conhecimento numênico.  

Em outras palavras, supõe-se também como possível, além da intuição moral, uma 

intuição ou um conhecimento imediato (numênico) do sujeito que, na verdade, é reduzido a 

uma estrutura cognoscitiva e às leis de sua aplicação, apesar do caráter não definitivo das 

classificações kantianas. Assim, do sujeito é intuída a estrutura de seu conhecimento — as 

formas da sensibilidade, as categorias do entendimento e as ideias da razão. A partir daí, são 

também intuídas as leis de funcionamento da razão pura em seu uso teórico. Ainda que a 

descrição da estrutura e das leis possa ser acidental, há algo aí que permanece essencial à 

filosofia kantiana: a necessidade de uma estrutura, como elemento ou condição de possibilidade 
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de necessárias leis de funcionamento da razão pura em seu uso teórico, seja lá como elas se 

deem realmente.  

Em suma, por um lado a razão pura no que concerne a sua aplicação prática é intuída 

como imperativo moral totalmente abstrato, como lei moral, e, por outro, a razão pura no que 

concerne a seu uso teórico é intuída como uma lei segundo a qual todo conhecimento fenomenal 

é possível.  

Entretanto, assim procedendo, o criticismo cria um problema análogo ao anterior: a 

pesquisa filosófica surgiria e se sustentaria de modo legítimo somente dentro dos limites 

“exclusivos” da razão pura e, em última análise, da apercepção transcendental. Todavia, o que 

não pode ser fornecido pela reflexão do objeto — ou seja, o ponto de partida da filosofia —, o 

poderia ser pela reflexão sobre o sujeito, lá onde ele aparece na pureza de sua autonomia, como 

lei moral e lei crítica — científica — para si mesmo?  

Pressupondo que sim, a metafísica dos costumes e a crítica da razão pura conferem à 

reflexão sobre a moralidade e à reflexão sobre as leis da razão pura em seu uso teórico um poder 

análogo ao que havia sido conferido por algumas metafísicas mais antigas à reflexão objetiva.  

Essas pensavam falar ontologicamente quando especulavam, substituindo os seres pela ideia 

dos seres. Também a metafísica dos costumes e a crítica da razão pura, como que olhando para 

o que elas mesmas haviam criticado, veem paradoxalmente nos procedimentos da reflexão (nos 

hábitos reflexivos) a única forma possível de ainda se pensar uma ontologia. Contudo, como 

nos diz Blondel:  

 

 

Aqui ainda a filosofia é faltosa de um ponto de partida distinto e original: ela 

começa a partir das formas derivadas da reflexão e da ação. Permanece sob a 

influência dos resultados do esforço anterior do qual ela própria provém, no 

lugar de se ligar a esse seu esforço inicial (Le point de départ, p. 541).  

 

 

Resultados da abstração, não só as leis do emprego da razão em seu uso teórico são 

formas derivadas ou representações que não dão acesso ao sujeito real, como a ideia da 

moralidade também não o faz, não sendo a própria moralidade ou a vida enquanto prática 

efetiva. Nos dois casos, restringe-se a filosofia aos limites da razão pura. Mas, fazer isso é o 

mesmo que isolá-la na reflexão, incorrendo nos mesmos problemas já anteriormente estudados, 

impossibilitando a superação do dualismo (ou do monismo) entre conhecimento e realidade, 

que é o original motivo de inspiração do criticismo ou o anseio fundamental de seu esforço 
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inicial. Como antes, o mesmo juízo pode ser aqui aplicado: impossível confundir reflexão e 

prospecção.   

 Assim, conquistada a certeza de que a filosofia não pode se limitar exclusivamente à 

reflexão, resta-nos ainda verificar se ela não poderia partir de uma intuição psicológica 

(prospecção) isoladamente considerada e a ela conduzir.  

 

 

2.2.3.3. A filosofia partiria da intuição psicológica? 

 

Segundo essa hipótese, o ponto de partida da filosofia seria uma intuição ou imediação 

afetiva: “imediação de um sentido íntimo” (Le point de départ, p. 541). Usando a análise contra 

a análise, a reflexão contra a reflexão, o pensar geraria essa imediação por meio de um olhar 

espontâneo sobre as coisas e sobre ele mesmo. Essa espontaneidade seria marcada pelo esforço 

por apreender a vida do espírito em seu estado primitivo, no contato fecundo entre coisas e 

consciência. Segundo essa posição, sem conduzir a reflexão na direção dessa espontaneidade, 

o pensar não pode colocar-se senão fora da “consciência da realidade mesma” (Le point de 

départ, p. 541).  

Para servir à consciência da realidade, assim, o pensar deve entregar-se à sua intuição 

prática mais primitiva. Depois de fazer da reflexão o instrumento de perversão da filosofia — 

e da ontologia —, se a resgata como instrumento de sua salvação como que indicando que a 

filosofia é apenas um retorno consciente e reflexivo aos dados da intuição prática. Mas, em 

verdade, a que essa manobra leva? Seu resultado é mesmo o prometido?   

Pensamos que não. Nesse movimento o que ocorre de fato é uma transformação da 

prospecção em reflexão. O retorno consciente e reflexivo aos dados da intuição tem como 

resultado apenas uma representação da imediação afetiva, da prospecção, mas não ela mesma.  

Somente uma opção, entre as duas seguintes, é viável, no que diz respeito a uma possível 

relação entre pensar e ação:  

a) ou permanecemos fieis à tese segundo a qual o pensar reflexivo é apenas um artifício 

a serviço das parcialidades da ação e, assim, o retorno à plenitude da intuição significará para 

o conhecimento uma total anulação de si, um suicídio, já que a consciência total ou 

completamente objetiva equivaleria a uma consciência neutra ou a uma percepção impessoal: 

“perceber todas as influências de todos os pontos de todos os corpos possíveis seria descer ao 

estado de objeto material” (Le point de départ, p. 544);  
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b) ou “se procurará na ação um meio de verificar e enriquecer o conhecimento, como 

no conhecimento um meio de esclarecer e preparar, de inventariar e de promover a ação” (Le 

point de départ, p. 544).  

Nessa última direção, não basta “dizer” que o conhecimento é um instrumento da ação 

para que a “realidade concreta” do conhecimento verdadeiro seja acessada: “conhecer que o 

verdadeiro conhecimento conduz ao concreto, não dá a realidade concreta do conhecimento 

verdadeiro” (Le point de départ, p. 544). Para tanto, é necessário o engajamento ativo. É preciso 

completar a teoria do pensar-agente (reflexão) pela prática da ação-pensante (prospecção). 

E, dessa forma, chegamos ao fim do estudo das primeiras três hipóteses a respeito da 

origem da filosofia. O que concluir dele? 

 

 

2.2.3.4. A colaboração entre prospecção e reflexão 

 

O estudo das três últimas hipóteses nos leva a uma certeza: sem o engajamento ativo, 

sem incluir a prospecção, seja lá como se defina o papel da reflexão, não há como escapar de 

prejuízos ontológicos; não há como tomar o que é pelo que é e não por sua representação. Em 

oposição ao prejuízo especulativo que faz a meta da vida coincidir com o teorizar, a função da 

reflexão deve ser determinada em relação à ação e não a uma ideia da ação, nem muito menos 

a uma ideia de um conhecimento abstrato:  

 

 

Uma filosofia que, enganada pelo nobre instinto de especulação, concluiria 

que theoréin é o fim da vida, que o objeto dessa vida do espírito é uma 

realidade imediatamente dada e um “fim em si”, pareceria a uma moral que, 

enganada pelos atrativos os mais evidentes da natureza, não procuraria 

realidades ulteriores que, por estarem escondidas aos sentidos, não seriam 

menos, no que concerne à razão, a causa e a regra verdadeira de seus atrativos 

mesmos (Le point de départ, p. 544). 

  

 

É preciso, porém, evitar o excesso contrário. Embora a reflexão não possa substituir a 

ação, não possa substituir a vivência e a imediação relacional da prospecção, que nos abre à 

experiência mais primitiva do contado com o que é, ela não pode ser dela isolada. Com efeito, 

como já precisamos, não há teoria ou ideia sem uma prospecção e não há prospecção que se 

sustente sem reflexão:  
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No ponto de partida de toda ciência, de toda arte, de toda indústria se encontra 

um desejo a ser satisfeito, um desejo sem o qual a reflexão não seria produzida 

e não teria nada produzido. Mas, ao mesmo tempo, a ação não se produziria 

ela própria, ela não produziria seus efeitos úteis senão ao preço de uma 

reflexão que lhe fornecesse seus meios e que, à medida que ela lhe permite 

atingir seus fins sucessivos, a ajuda a discernir, a perseguir seu termo superior 

(Le point de départ, p. 545).  

 

 

Como em uma marcha, o pensamento precisa igualmente se fundar sobre o passo já 

dado como sobre o passo que está por vir. Em outras palavras, o pensamento nasce da ação, 

sustenta-se ativamente e se orienta para ela.  A origem e a meta da especulação é a prática, a 

própria especulação é uma prática e o fim da prática lhe é elucidado pela especulação, de modo 

que isolar reflexão e prospecção é um non-sens.  

Especulação e prospecção se remetem permanentemente uma à outra. É por essa relação 

que o que é existe para mim. Com efeito, por um lado, nada existe para mim que não tenha 

relação com meu destino, com minha ação e prospecção. Por outro, nem tampouco eu existiria 

para mim mesmo sem a capacidade de abstrair reflexivamente, do contínuo primitivo da 

consciência e da sensação, objetos que, para sustentar minha análise, afirmo como sendo 

“mesmo quando eu só sei rudimentarmente o que eles são e o que é o ser” (Le point de départ, 

p. 545). Enfim, por ser um artifício, a reflexão não é por isso contra natura ou mesmo 

dispensável:  

 

 

O que é artificial e frustrante não é, então, empregá-la, segundo os desejos da 

natureza, ao serviço do trabalho solidário do pensar e da ação, mas pretender 

ou usar exclusivamente ou prescindir totalmente dos resultados dessas 

análises, para constituir especulativamente uma filosofia do conhecimento e 

da existência (Le point de départ, p. 545-546).  

 

  

Dito isso, poderíamos concluir que a filosofia seria o esforço por relacionar prospecção 

e reflexão?  

  

 

2.2.3.5. A filosofia seria um esforço por relacionar prospecção e reflexão? 
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A respeito dessa questão, Blondel é bastante cauteloso. Se a pergunta for feita 

simplesmente sob esses termos a resposta deverá ser “não”. De fato, colocada dessa forma, a 

questão parece pressupor que reflexão e prospecção seriam distintas e isoladas e daí a 

necessidade de um esforço por relacioná-las. Isso levaria mais uma vez a uma recaída dualista.  

Mas, então, como poderíamos repensar a questão?  

Segundo Blondel, o ponto de partida da filosofia se encontra na inquietude epistêmica 

que a leva a assumir a tarefa de procurar não propriamente relacionar como duas séries isoladas, 

mas integrar cada vez mais reflexão e prospecção, ou melhor, reintegrar para o pensamento o 

que espontaneamente já se encontra integrado. Sua tarefa é de aprimorar o conhecimento em 

ato, que se constitui na dinâmica relação entre a prospecção, onde a reflexão encontra suas 

condições, e a reflexão, cujo fim consiste em esclarecer e enriquecer a prospecção. Reflexão e 

prospecção são noções que designam elementos da síntese que é o conhecimento em ato e, 

portanto, não podem ser isoladas uma da outra, como se se pudesse compreendê-las como se 

elas não fossem partes dessa síntese.  

Desse modo, finalmente, podemos afirmar com segurança algumas conclusões (Le point 

de départ, p. 546-547):  

a) A filosofia não pode proceder a partir da reflexão isolada, porque daí não se pode 

tocar nenhum ponto de partida concreto ou real, mas apenas representações abstratas.  

b) A filosofia não pode proceder a partir da prospecção isolada, porque é impossível 

isolá-la, a não ser transformando-a em uma espécie de reflexão bastarda (ideia da prospecção), 

que, em fins de conta, deveria conduzir não só ao agnosticismo, mas rigorosamente à 

inconsciência, de modo que o ponto de chegada (a inconsciência) destruiria o ponto de partida 

da pesquisa (a pretendida prospecção).  

c) A filosofia, ademais, não pode se propor como meta de seu esforço inicial a criação 

de uma relação, anteriormente não existente, entre prospecção e reflexão, ação inteligente e 

inteligência agente, porque isso pressuporia sempre um modo de interpretar a ação como sendo 

equivalente à ideia da ação e de especular sobre entidades e generalidades isoladas.  

d) Por fim, todas as doutrinas revistas até aqui parecem compartilhar o vício comum de 

subordinar a pesquisa filosófica ao “conhecimento pelo conhecimento e para o conhecimento” 

(Le point de départ, p. 546). Mesmo aquelas que têm como pretensão subordinar a teoria à 

prática “se apresentam ainda sob os traços de uma teoria da qual é preciso dizer que é ‘um fim 

em si’ e um ‘meio para si mesma’” (Le point de départ, p. 546-547).   
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Tendo já sido esclarecido quais pontos de partida não podem amparar uma filosofia que, 

ao mesmo tempo, supere o dualismo e o monismo entre pensar e ser, não se sujeitando a 

antinomias intranspon, como é o caso da que se estabelece entre realismo e idealismo, chega 

agora o momento de estudar qual ponto de partida será necessário para que se a sustente. 

 

 

2.2.4. O Ponto de Partida da Investigação Filosófica: a Elucidação da Prospecção pela Reflexão 

 

 O problema inicialmente proposto no primeiro artigo que compunha Le point de départ 

relaciona-se com o esclarecimento da duplicidade de como a filosofia se apresenta, 

constituindo, de certo ponto de vista, uma obra de ciência e, de outro, uma obra de vida. A 

discussão foi conduzida de modo a mostrar como a filosofia não poderia ser isoladamente uma 

obra de ciência (isolando-se na reflexão) ou uma obra de vida (isolando-se na prospecção) sem 

cair em insuperáveis paradoxos.  

Resta, entretanto, outra estrada a ser percorrida. É preciso forçar ainda mais a pesquisa 

estudando uma alternativa, que poderia ser expressa pela pergunta: a filosofia poderia ser um 

conhecimento popular, universal e engajado na ação comum da humanidade (obra de vida) e, 

ao mesmo tempo, técnico e especializado (obra de ciência)?  

 

 

...nem as abstrações da análise especulativa saberiam, tomadas como tais, 

fornecer à filosofia a realidade real, aquela que é não um simples objeto de 

pensar ou uma soma artificial de símbolos, mas a plenitude mesma dos seres 

concretos; nem as intuições da síntese prática saberiam, por elas mesmas, nos 

colocar em possessão da verdadeira verdade, aquela que não é um sentimento 

confuso ou uma definição nominal, mas a visão distinta, expressiva, utilizável 

do que é. Trata-se agora, então, de levar em consideração igualmente estes 

dois aspectos inseparáveis e irredutíveis do conhecimento, de maneira a lhes 

tornar solidários e complementares na filosofia, como eles são em todo 

homem que pensa agindo e que age pensando (Le point de départ, p. 548).  

 

 

“Pensar agindo e agir pensando”, “prospecção e reflexão”, dois aspectos do 

conhecimento, irredutíveis, mas inseparáveis. O conhecimento em ato procede sempre por 

reflexão e prospecção. Ora, por suas pretensões radicais e universais, a filosofia não pode se 

abster do estudo da natureza mais original do conhecimento. Quando assume a tarefa de 

esclarecer, de levar luz a essa integração real entre prospecção e reflexão, fazendo com que ela 
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seja cada vez mais para o conhecimento o que já é concretamente, a filosofia se torna realmente 

livre das amarras da dialética abstrata que a prendia em antinomias insuperáveis.  

Sem renunciar a seu status científico próprio e somente porque não o faz, a filosofia 

pode ser também uma obra de vida. Somente por não se entregar aos erros de uma compreensão 

inconsistente, que insiste em confundir o que é com a ideia do que é, a filosofia pode guardar 

seu interesse e seu alcance universal e comungar com a vida geral que ela se empenha em 

esclarecer e promover.    

De uma parte, vista como uma disciplina técnica e como uma pesquisa reflexiva, do 

ponto de vista especulativo, a filosofia começa quando expressamente subordina toda a sua 

investigação ao problema que levanta em nós a relação entre consciência e ação ou, ainda, 

reflexão e prospecção: “A reflexão não se torna estritamente filosófica senão quando se propõe 

inicialmente como tarefa elucidar a síntese integral da prospecção” (Le point de départ, p. 549).  

No entanto, para se conservar estritamente filosófico, ainda desse ponto de vista 

especulativo, o conhecimento deve respeitar certos limites: a reflexão deve se interditar toda 

pretensão prematuramente ontológica na elucidação da prospecção. No decurso de sua 

pesquisa, não deve tomar nenhuma de suas representações e problemas como entidades 

isoladas, mas os considerar conjuntamente e sob a luz do uno e do todo que se oferece no 

conhecimento em ato — “summatim et sub specie unius et totius” (Le point de départ, p. 548-

549). Essa é a condição metódico-formal da reflexão filosófica: não conhecer nada senão à luz 

do todo sintético da ação, dada em sua imediação mais primitiva como prospecção.   

De outra parte, como obra de liberdade e direção prática, do ponto de vista da 

prospecção, a filosofia começa somente quando a prospecção se empenha em reintegrar em si 

todas as conquistas fragmentadas da reflexão (Cf. Le point de départ, p. 549). Em outras 

palavras, quando a prospecção não se limita à intuição global que é suficiente para a ação 

espontânea ou aos desígnios particulares da vontade, que escondem sua inclinação mais 

fundamental, mas se empenha em atingir e assimilar as realidades compostas que se lhe 

oferecem, a partir da vida, prevendo e preparando seu desfecho (Cf. Le point de départ, p. 549).   

Para isso, entretanto, é preciso respeitar algumas condições: “interditar-se toda 

satisfação sentimental, toda conclusão prematuramente moral ou religiosa” (Le point de départ, 

p. 549), tendo em vista “não considerar nada, por mais sintético que seja, senão metodicamente 

e progressivamente, singillatim et per gradus debitos” (Le point de départ, p. 549). Em outras 

palavras, a prospecção não deve aceitar nenhuma conclusão sem que essa assim se o mostre 

para a razão, a partir do exame minucioso e progressivo de suas particularidades. Essa é a 
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condição metódico-formal da prospecção filosófica: não concluir nada senão à luz da reflexão 

analítica. 

Assim, as condições metódico-formais da reflexão e da prospecção asseguram que essas 

se exijam reciprocamente, como de fato se exigem realmente, por uma sorte de circunsessão111, 

que é o conhecimento em ato (Cf. Le point de départ, p. 549). Nele, a reflexão e a prospecção 

estritamente filosóficas se exigem mutuamente. No conhecimento em ato, a prospecção se faz 

sob a luz da reflexão e essa conhece sob o amparo da prospecção. Fiel a essas condições, a 

filosofia encontra seu equilíbrio: 

 

 

Porque assim compreendida a filosofia não aparece mais como um simples 

estrato da vida, como uma representação, como um espetáculo. Ela é a vida 

mesma tomando consciência e direção de si, atribuindo ao pensar todo o seu 

papel e nada além de seu papel legítimo, tendendo à equação entre 

conhecimento e existência, e desenvolvendo simultaneamente a realidade de 

nosso ser entre os seres e a verdade dos seres em nós... (Le point de départ, p. 

549-550).  

  

 

Em suma, a consideração do aspecto especulativo (reflexivo) do conhecimento em ato 

conduz à verdade do seu aspecto prático (prospectivo), ao seu sentido real, concreto. A 

consideração do aspecto prático (prospectivo) do conhecimento em ato nos faz ver e exige a 

realidade do seu aspecto especulativo (reflexivo). Verdade prática e realidade ideal se 

encontram no conhecimento em ato. É o que procuraremos esclarecer a seguir.  

 

 

2.2.4.1. Condições metódico-formais da filosofia: a reserva suspensiva 

  

 Porque reflexão e prospecção são inseparáveis, enquanto partes da síntese que é o 

conhecimento em ato, apenas aparentemente as condições metódico-formais da filosofia 

apresentam certa duplicidade. Em verdade, essas condições se identificam. Sua distinção se 

deve somente ao modo em que são aproximadas, ora sob o ponto de vista da reflexão, ora sob 

                                                 
111 Do latim circumsessione. Um termo técnico da teologia cristã que designa a união íntima entre as três 

pessoas divinas no mistério da Santíssima Trindade. Na filosofia blondeliana, designa a união íntima das partes de 

uma síntese. Sobre a circunsessão é preciso dizer que o esquema interpretativo aplicado é o de, à luz da stérēsis 

(que será esclarecida em seguida), pensar o conhecimento em ato, o conhecimento real, a verdade real, como uma 

síntese entre prospecção e reflexão. Assim, duas células fundamentais do blondelianismo são aqui tocadas: o 

vínculo (síntese) e a stérēsis. 
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a perspectiva da prospecção. Trata-se, assim, da mesma reserva suspensiva. Ela se identifica 

como sendo uma tarefa, podendo ser enunciada na forma do que Blondel chamará da 

proposição fundamental da filosofia. Podemos apresentá-la com a seguinte formulação: no 

conhecimento em ato é preciso evitar, desde seu ponto de partida mais remoto, toda conclusão 

prematuramente ontológica, moderando a prospecção pela reflexão e essa por aquela, de forma 

a reintegrá-las cada vez mais no pensar como e porque já o são na vida.  

Com essa enunciação, através de um só golpe, Blondel parece pretender resgatar o 

aspecto crítico da filosofia (reserva suspensiva) e anunciar sua tarefa. A crítica filosófica 

blondeliana, assim, procura não enclausurar a filosofia nos limites da própria crítica. Sua função 

não é puramente crítico-negativa. Diversamente, esse emprego da crítica filosófica permite 

descobrir no seu momento suspensivo, na necessidade de moderar a prospecção pela reflexão 

e vice-versa, o seu momento construtivo: a sua tarefa de contribuir por reintegrar prospecção e 

reflexão, por meio da elucidação da prospecção pela reflexão, tendo em vista o progresso da 

vida, ou melhor, a consumação da ação — como veremos.  

Esse esforço de elucidação da prospecção pela reflexão procurando sempre mais a sua 

integração mútua é, segundo a filosofia blondeliana, a marca distintiva ou específica da 

cientificidade própria do conhecimento filosófico, que, não obstante, conserva os traços do 

caráter universalista por ele tradicionalmente assumido. Um universalismo crítico com uma 

fisionomia própria, segundo o qual é preciso: 

a) não partir de nenhum ponto determinado, porque isoladamente nada é totalmente 

determinável; 

b) não considerar isoladamente nenhum sujeito ou objeto, porque não se os pode tratar 

como átomos de conhecimento ou subsistência sem menosprezar suas relações de 

interdependência;  

c) não se fixar em nenhuma solução parcial e provisória, porque pretendendo, para 

justificar o conhecimento, “analisar as coisas como empirista, as ideias como idealista, os seres 

como realista, os fatos como positivistas, os estados de consciência como fenomenistas, apenas 

se toma conclusões artificiais ou hipótese por pontos de partida verdadeiros” (Le point de 

départ, p. 550). 

Em síntese, da parte do filósofo seria preciso compreender que esse tem sempre que 

subordinar sua análise a uma reserva suspensiva e a uma questão universal, que não permite 

nenhuma conclusão definitiva antes de conduzir sua atenção pela perspectiva do todo. É preciso 

“partir do que parece total e mesmo final, e procurar, não em um objeto materialmente definido, 
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mas no modo de enxergar a integralidade dos problemas, o objeto formal e a característica 

precisa da filosofia” (Le point de départ, p. 550). 

 Segundo essas coordenadas, no ponto de partida da pesquisa filosófica se encontra, 

então, uma atitude,112 condição do filosofar, que consiste em orientar o conhecimento a partir 

do ponto de vista do todo; embora se reconheça a dificuldade em defini-la e, mais ainda, em 

praticá-la metodicamente em todo detalhe da investigação filosófica.  

De fato, em filosofia não é difícil constatar que nas mais diversas doutrinas se reconheça 

seu caráter universalista; que se consinta no esforço em respeitá-lo; que não se desconheça que 

o que parece difícil de respeitar sob o ponto de vista especulativo é natural sob o ponto de vista 

da vida (prática), que “em seu equilíbrio perpetuamente instável e em seu movimento, tende a 

se adaptar sem cessar a seu ambiente total” (Le point de départ, p. 551). Geralmente, até se 

reconhece que, procedendo por reflexões fragmentárias e se apegando a resultados parciais, a 

maioria das doutrinas filosóficas usa de um artifício. Entretanto, não é tão simples definir em 

que consista precisamente essa inclinação universalista e, mais ainda, que procedimentos são 

necessários para realizá-la. Contemporaneamente, chega-se mesmo a se falar de uma inclinação 

totalitária, como já bem o demonstrou Emmanuel Lévinas (2000) em Totalité et infini. Para a 

filosofia blondeliana, a atitude orientada para o ponto de vista do todo — ainda que chamado 

de “totalidade” da ação — não se confunde com o conceito de totalidade de Lévinas, antes com 

o seu de infinito, porque a ação não é a ideia da ação. Em suma, a assunção da atitude que 

admite como tarefa da filosofia a crescente integração entre prospecção e reflexão, sem as tratar 

como procedimentos isolados, mas também sem confundi-las, é o caminho identificado pela 

filosofia da ação para justificar a filosofia.  

Apesar de tudo isso, porém, não é ilícita a pergunta sobre se essa atitude seria bem 

sucedida. A integração entre prospecção e reflexão como tarefa da filosofia é verdadeiramente 

realizável, é verdadeiramente inteligível? Como satisfazer suas condições, ou seja, sem as isolar 

ou sacrificar uma à outra, integrar em um mesmo conhecimento prospecção e reflexão?  

 Para responder, conservando a fidelidade ao método a que já nos referimos — à 

dialética filosófica blondeliana, segundo a qual se deve procurar elucidar a afirmação necessária 

do que não pode ser negado porque a contradição não existe de fato —, Blondel comentará a 

proposição fundamental da filosofia, procurando explicitar o implícito, a partir da enunciação 

                                                 
112 Sobre a importância que a noção de “atitude” ganhará na Action, sendo um termo utilizado para dizer 

a integração entre reflexão e prospecção, são interessantes as observações de Álvaro Pimentel (2008, p. 28): “Uma 

atitude é uma complexa síntese em ação, vivida e pensada, entrelaçando desejos, ideais e decisões. Mas ela é 

expressa muitas vezes segundo pretensões desmedidas”. 
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de alguns de seus corolários ou consequências. Nestes, serão discutidas as objeções 

fundamentais que podem surgir em relação a esse novo modo, aqui proposto, de interpretar o 

conhecimento filosófico. Dessa discussão obteremos uma confirmação decisiva da mesma 

proposição fundamental.  

 

 

2.2.4.2. Corolários da proposição fundamental 

 

a) Primeiro corolário: a elucidação do pensar antecede toda outra questão. 

 

Blondel afirma ser a elucidação do pensar — do que chamamos “compreensão” — o 

passo metódico inicial de toda investigação filosófica:  

 

 

É preciso, antes de toda pesquisa, antes de toda afirmação sobre a realidade 

de nosso ser e sobre a realidade dos objetos que nós pensamos, inicialmente 

nos darmos conta daquilo que nós temos realmente consciência de ser e do 

que nós pensamos efetivamente (Le point de départ, p. 551).  

 

  

Em outros termos, Blondel quer dizer que, para manter a fidelidade à proposição 

fundamental, preliminarmente a toda pesquisa seria necessário observar os estados de nossa 

vida mental, que, também eles, não se dão nunca isoladamente, mas pressupõem sempre a 

totalidade de nossa ação. É preciso descobrir suas condições conscientes e não conscientes, 

antecedentes, concomitantes e subsequentes. Certamente um inventário completo, exaustivo, 

seria sempre impossível, mas é possível procurar discernir os vínculos que compõem a unidade 

de nossa vida mental e que “fazem em nós, do mundo do pensar e do mundo da natureza, um 

duplo determinismo solidário em suas diversas partes” (Le point de départ, p. 552).   

Assim, para conformar-se à proposição fundamental, é necessário começar elucidando 

o pensar, o que consiste em explicitar as condições do conhecimento em ato. Mas, isso não 

ocorreria, por sua vez, de acordo com a proposição fundamental sem considerar a abertura a 

sua totalidade — ao que denominávamos antes de contexto significativo —, como uma 

exigência permanente. Com efeito, para a filosofia da ação, limitar minha afirmação a um 

aspecto possível de meu conhecer ou de minha compreensão, como se esse fosse o verdadeiro 

e próprio objeto de meu conhecimento, equivaleria a “tomar o que há de nítido e determinado 
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na minha representação como sendo aquilo que determina a realidade mesma do objeto” (Le 

point de départ, p. 552).  

Blondel usa como exemplo ilustrativo disso a diferenciação dos aspectos solidários entre 

a harmonia de desenho e de cores que se percebe a olho nu nas asas de uma borboleta e a visão 

que delas se possa ter mediante um microscópio. Esses são aspectos diversos, mas solidários, 

não sendo lícito negar os aportes que as aquisições dos procedimentos técnicos podem trazer, 

em nome da percepção espontânea dos sentidos ou vice-versa.   Um ponto de vista não anula o 

outro, não sendo lícito negar nenhum aporte novo que o conhecimento nos seus mais variados 

aspectos pode proporcionar.   

Se isso equivale a dizer que a realidade não é determinada por minhas representações, 

entretanto, não se pode daí concluir que minhas representações são alheias à realidade. O estudo 

atento do conhecimento em ato nos permite tanto assumir as limitações próprias de seu aspecto 

reflexivo, quanto descobrir as potencialidades de seu alcance. Para Blondel, o problema 

encontra-se na consideração do “dado”, do “fenômeno”: “no lugar de pesquisar por trás do 

dado um fantasma sempre fugitivo, é preciso descobrir no dado mesmo uma riqueza de 

realidade sempre obscuramente presente” (Le point de départ, p. 552).  

Dessa forma, por um lado, o conhecimento da realidade não se resolve nunca 

definitivamente: “O problema do ser não é liminar” (Le point de départ, p. 552-553). A imensa 

riqueza da realidade não se presta a ser reduzida ao conhecimento que dela podemos conquistar, 

fenomenal, porque esse é perspectivo. Por outro lado, conhecer não é somente produzir uma 

representação abstrata, mas preencher uma noção objetiva, constituindo um saber sempre mais 

concreto, a partir do ponto de vista do todo.  

Partir do ponto de vista do todo implica dar espaço a todas as relações aí possíveis, em 

explicitar o que há de implícito em nossas percepções, em persistir na abertura cognoscitiva, 

em procurar tomar os seres pelo que são e não por aspectos parciais de nosso conhecimento 

fenomenal. Sem a perspectiva do todo, da imensa malha das relações que fazem parte do ser, 

os seres seriam conhecidos apenas como entidades ou existências abstratas sem nenhum fundo 

ontológico: 

 

 

Querendo tratar do valor objetivo do conhecimento como de uma generalidade 

especulativa condena-se a não encontrar nos seres senão entidades. Não existe 

conhecimento absoluto do relativo se esse não se faz a partir do ponto de vista 

do todo. Perguntar-se a respeito deste papel113, tal e qual uma reflexão sumária 

                                                 
113 Blondel faz referência ao papel em que escreve no momento da produção do artigo. 
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mo mostra, se ele existe, é, quando se põe essa questão sob uma forma tão 

abstrata, uma curiosidade artificial que não comporta senão uma resposta 

verbal. Perguntar-se o que ele é, conseguir poupo a pouco preencher essa 

noção objetiva por um conhecimento cada vez mais concreto, tornar explícitas 

as condições implícitas dessa percepção que, por parecer simples não é menos 

uma síntese imensamente complexa, eis o método normal que, sem 

desconhecer o instinto realista do penar, não compromete mais o desejo crítico 

do espírito e que pode unicamente orientar a pesquisa em vista a uma realidade 

de uma só vez inteligível e concreta (Le point de départ, p. 553). 

  

 

Assim, a eleição, como ponto de partida da filosofia, da tarefa de favorecer a 

reintegração entre reflexão e prospecção no conhecimento em ato, elucidando a prospecção pela 

reflexão, tem como primeiro corolário o enriquecimento da própria reflexão, que 

permanentemente se renovará em razão dessa elucidação mesma e, assim, contribuirá para o 

enriquecimento do conhecimento em ato. Não é possível esclarecer a prospecção sem que, 

inicialmente, a reflexão se autoesclareça, renuncie a reduzir a prospecção a uma ideia da 

prospecção e, assim, enriqueça o conhecimento em ato. Não é possível realizar essa tarefa sem 

que, inicialmente, o pensamento realmente se descubra, sem que nos demos conta “daquilo que 

nós temos realmente consciência de ser e do que nós pensamos efetivamente” (Le point de 

départ, p. 551).  

Enfim, equacionar corretamente a questão, levar inteligência à relação sem confusão 

entre prospecção e reflexão, permite superar toda contraposição e isolamento entre realismo e 

idealismo, objetividade e subjetividade, e descobrir o real sentido do conhecimento como de 

fato ele é, uma síntese dinâmica:  

  

 

...escapa-se a esse jogo de oposições decadentes, no momento em que, 

colocando o ponto de partida da filosofia em uma posição anterior a todo 

realismo e a todo idealismo, pretende-se de início unicamente inventariar os 

dados, constatar o que nós não podemos não pensar, ver o que nós não nos 

poderíamos impedir de incluir nas afirmações espontâneas que nos conduzem 

sobre nós mesmos, e lhe conceber como sendo (Le point de départ, p. 553).  

 

 

Mais uma vez insistimos, para o pensar blondeliano aqui exposto, a identificação da 

filosofia como tarefa não é só uma hipótese abstrata. Não se trata aqui de eleger um ponto de 

partida aleatoriamente para dar cabo de um problema — o das antinomias da reflexão. A 

dialética presente em Le point de départ, como observamos, fundamenta a afirmação da 
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filosofia como uma tarefa por uma necessidade prática, que se explicitou a partir do exame das 

hipóteses que versam sobre o ponto de partida do conhecimento filosófico. 

 

 

b) Segundo corolário: o ponto de partida da filosofia é uma tarefa 

  

Não existe filosofia sem reflexão, mas a reflexão é forçada a proceder por abstrações. 

Surge, assim, uma dificuldade: como conduzir uma reflexão que respeite a tarefa integradora 

da filosofia e, assim, possa se dizer propriamente filosófica? Como a reflexão, que é 

essencialmente um processo abstrativo, pode permanecer aberta à prospecção?   

Quando se admite que o caminho de elucidação da prospecção por meio da reflexão é a 

aspiração prévia e, em certo sentido, definitiva de todo o conhecimento filosófico, então se 

compreende como deverá ser o desenvolvimento da pesquisa filosófica. Essa não deverá ser 

orientada para encontrar conceitos ou elementos definitivos, fórmulas para reconstruir 

idealmente a realidade, considerada como um sistema fechado. Diferentemente, sua ambição 

será a de discernir o sentido da dinâmica do real, da ação, determinar a lei do seu 

desenvolvimento, a fim de enriquecer a orientação adventícia prospectiva com o conhecimento 

reflexivo de experiências passadas:  

 
 

Como há sempre novidade no mundo, não se saberia compreender o ser no 

repouso, em uma definição puramente estática [...]. É, então, a lei do 

desenvolvimento que importa determinar, para chegar a conhecer a lei mesma 

e a natureza do ser (Le point de départ, p. 554).   

  
 
 

Um exemplo de como a reflexão poderá descobrir essa lei de evolução é dado a esse 

ponto do texto por Blondel. Ele estuda o modo como o próprio pesquisador pode refletir 

filosoficamente sobre o seu ser e dizer o que é sua realidade.   Nessa direção, ele afirma:  

 

 

Minha realidade não é o que eu sou neste segundo, o que eu fui há dez anos 

ou o que eu serei em dez dias, mas é a série mesma de todas as posições desse 

móvel que eu sou, reunidas na unidade de uma intuição, sob a lei que se impõe 

a meu progresso e julga minha vida (Le point de départ, p. 554).  
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Sendo a série de minhas condições, minha realidade é o conjunto de todas as minhas 

posições, de todas as condições de meu ser e agir: antecedentes, atuais e subsequentes. Essas 

condições não são simplesmente agrupadas, mas formam uma síntese, são reunidas sob a 

unidade de uma intuição que lhe serve de vínculo. Essa intuição é a minha prospecção, é o meu 

conhecimento imediato de minha própria ação, nunca estática, já que sujeita a uma lei que lhe 

impõe um progresso crescente. Uma intuição em dinâmico progresso, beneficiada pela 

iluminação que a reflexão lhe proporciona. Reflexão, por sua vez, com a qual se relaciona como 

que em uma circunsessão, como já esclarecemos anteriormente.  

Assumindo a tarefa de impulsionar o progresso da prospecção e, consequentemente, o 

progresso da vida, a reflexão filosófica tende ao perpétuo movimento, ao fieri.  Todavia, é 

importante não tornar o fieri ou o movimento, considerado do ponto de vista da reflexão, como 

uma entidade fixa, uma explicação imóvel e definitiva: 

 

 

...é preciso não tratar do dinamismo da vida de modo estático. Então, o que é 

necessário é permanecer desvencilhados de conclusões injustamente 

metafísicas que fazem de um método de investigação uma solução sistemática, 

e que, onde se fala do “ponto de partida da pesquisa”, traduzem “doutrina das 

origens”, “lei de evolução”, “simbolismo do pensar” (Le point de départ, p. 

555). 

 

  

Enfim, para realizar a referida tarefa, o conhecimento filosófico deve desenvolver uma 

reflexão capaz de tomar suas representações pelo que são, parcialidades. Mas, isso não significa 

condená-la à irrelevância. Com efeito, não se atinge esse sentido da reflexão sem antes fazer 

um exercício dialético — também reflexivo — sobre as hipóteses a respeito do ponto de partida 

da filosofia, descobrindo nelas o que deixa de ser hipotético para explicitar-se como uma 

necessidade prática.    

  

  

c) Terceiro Corolário: sobre a adequação filosófica 

  

É importante insistir sobre o caráter dinâmico da vida do espírito e da natureza, acessível 

na prospecção. Entretanto, a esse respeito, o trabalho de integração entre prospecção e reflexão 

parece apresentar grandes dificuldades.   
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Primeiramente, porque se corre o risco de transformar a dinâmica real entre prospecção 

e reflexão em uma doutrina estanque. O perigo aqui está ou, em confundindo-as a modo 

idealista, substituir a prospecção pela ideia da prospecção (que é uma representação reflexa) 

ou, em afirmando-as como procedimentos isolados, ao modo realista, pensar a integração como 

uma espécie de adequação entre ambas e, diga-se, sempre injustificada por não poder sair da 

aporia que lhe impõe essa mesma pressuposição dualista.  

Ademais, ao modo de uma radicalização do idealismo crítico e, mais ainda, ao modo de 

um aberto agnosticismo, também se corre o risco, no esforço para conquistar o inconquistável, 

para conhecer o incognoscível, de sucumbir à admissão de que a filosofia é somente o impulso, 

a atividade do espírito, a pura liberdade de pensar, não sabendo se submeter a nenhuma 

disciplina positiva, nem se definir por nenhum caráter específico.  Em suma, corre-se o risco de 

considerá-la como sendo a pura e simples anarquia do pensar.  

A dificuldade está em que, aparentemente, para conservar a potência positiva do 

conhecimento, seria preciso ou sacrificar a prospecção à reflexão, traduzindo a dinâmica do ser 

em linguagem estanque, ou, procurando também resguardar a prospecção, transformar a 

reflexão em pura liberdade de pensar, totalmente desvinculada de qualquer compromisso com 

a realidade. Todavia, em virtude da nova atitude que a filosofia da ação nos possibilita, essa 

dificuldade é resolvida de outro modo. Segundo a interpretação blondeliana da filosofia, é 

preciso substituir o problema da relação e da adequação entre nossas ideias e as coisas pelo 

problema inteiramente diverso da relação e da adequação entre nosso pensar e nosso agir, ou 

seja, entre nosso conhecimento atual — agir pensando e pensar agindo: integração entre 

prospecção e reflexão —, por um lado, e o estado implícito que ele supõe e o estado que ele 

prepara, por outro — ou seja, suas condições anteriores e subsequentes:  

  

 

Antes de todo prejuízo especulativo, o que nos é dado não é nem o móvel, 

nem o fixo, nem o relativo, nem o absoluto, mas o que Malebranche denomina 

“a inquietude”, o estado de equilíbrio perpetuamente instável ou de 

desproporção íntima, de modo tal que cada esforço tentado, tendo em vista 

satisfazer as exigências anteriores que se manifestam espontaneamente ao 

pensar, revela exigências ulteriores que se impõem moralmente à ação (Le 

point de départ, p. 556).  

  

 

O conhecimento atual nos dá a consciência de uma desproporção íntima, de uma 

permanente instabilidade. Ele nos permite tomar consciência de que cada ação realizada não só 
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possui uma relação com exigências anteriores que a provocam, mas também é o nascedouro de 

novas exigências que se impõem moralmente a ela como um dever a ser cumprido. E entenda-

se por “dever” a necessidade que é para nós de agir em direção à solução da desproporção. Com 

efeito, nós somos uma síntese dinâmica, marcada pela permanente equacionalização dessa 

desproporção.  

  Assim, para Blondel, o conhecimento atual ou o pensar atual é, ao mesmo tempo, o 

efeito e o meio da síntese que somos nós, de nossa realidade imanente: “o x a ser determinado 

não é, então, um objeto hipotético, uma ficção ideal, mas a realidade imanente [síntese] que 

engloba a origem e o termo dos quais nosso pensamento atual é o efeito e o meio” (Le point de 

départ, p. 556). Ora, essa síntese, essa realidade imanente não é um objeto contraposto a nossa 

subjetividade, mas é nossa própria “ação”: 

 

 

...para designar esta mistura de virtualidades obscuras, de tendências 

conscientes, de antecipações implícitas, a palavra ação parece bem escolhida, 

porque ela compreende de uma só vez a potência latente, a realização 

conhecida, o pressentimento confuso de tudo o que em nós produz, esclarece 

e alimenta o movimento da vida (Le point de départ, p. 556).  

  

 

Esclarece-se ainda mais, desse modo, o sentido da integração entre prospecção e 

reflexão. A filosofia começa quando se propõe como tarefa essa integração, quando se empenha 

em estudar o desnivelamento interior de nossa ação, procurando fazer coincidir seu implícito e 

seu explícito. Seu objeto próprio é, pois, a ação. A ação não é um termo oposto ao pensar, não 

é uma entidade à parte, mas o nosso próprio ser realizando-se, o estímulo do desenvolvimento 

do pensar distinto e da vida moral em cada agente. A reflexão, assim entendida, é capaz de 

colher os limites de sua atividade representativa e, ao mesmo tempo, sua necessária abertura. 

Sua finitude não tem sentido, a não ser como inclinação ao infinito qualitativo da ação. E desse 

modo, superamos o primeiro risco, o de transformar a dinâmica real entre prospecção e reflexão 

em doutrina estanque.  

Igualmente, por esse meio, o segundo perigo também é superado. Assim entendida, a 

filosofia não se aventura a permanecer na anarquia porque na ação total que somos nós há “um 

princípio interno que orienta, exige, julga pensamentos e atos fragmentários” (Le point de 

départ, p. 556), porque a ação é sujeita à lógica da vida114. Tomar consciência dessa orientação, 

                                                 
114 A qual teremos oportunidade de estudar com mais detalhes no próximo capítulo.  
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determinar e realizar suas exigências, descobrir e antecipar seus julgamentos, é o trabalho da 

filosofia (Cf. Le point de départ, p. 556). A sua tarefa tem como fim “integrar na consciência e 

na ciência tudo o que está espontaneamente integrado na vida” (Le point de départ, p. 556), 

elucidando a prospecção, e “integrar na vida tudo o que se manifesta da verdade na consciência 

e na ciência” (Le point de départ, p. 556), resgatando na integridade da prospecção as conquistas 

fragmentadas da reflexão. À abstrata adequatio speculativa rei et intellectus se substitui a 

pesquisa metódica da adequatio realis mentis et vitae.  

Aparentemente, o agnosticismo parece ser a única resposta às aporias ontológicas do 

dualismo e do monismo. Com efeito, o idealismo se constitui a partir da pressuposição do 

isolamento do sujeito. O realismo, do isolamento do objeto. Todavia, nem o realismo nem o 

idealismo são totalmente defensáveis em suas afirmações ontológicas, porque seus sistemas 

geram aporias insuperáveis.  Para justificar suas pretensões ontológicas, sendo realista, é 

preciso pressupor que o pensar iguala o real, acabando-se por aderir ao monismo idealista. 

Sendo idealista, que a realidade é um produto objetivo da subjetividade interior, ou melhor, que 

o real existe para além da subjetividade interior, acabando-se por aderir ao dualismo realista. 

Como isso seria um non-sens, negam-se os dois e se opta pelo relativismo agnosticista.  

Em suma, o relativismo agnosticista se sustenta sobre a constatação de que na base sobre 

a qual se constituem realismo e idealismo, na contraposição entre subjetividade e objetividade, 

encontra-se uma ficção intrinsecamente contraditória: “Com efeito, ela supõe que no fieri total 

se isolaram certos termos a opor como átomos lógicos e depois que ela [a razão] se coloca fora 

de seu movimento para lhes considerar abstratamente por uma sorte de absolutismo” (Le point 

de départ, p. 557).  

 Ora, o relativismo pretende minar o realismo e o idealismo sustentando que a oposição 

que lhes funda é insuperável. Todavia, ela não o é.  A esse respeito, afirma Blondel: 

  

 

A essa concepção viciosa, porque permanece sobre o terreno mesmo que ela 

pretende minar, deve-se substituir a afirmação da dúplice desproporção 

normal do pensar em ato e da ação em vista de se realizar e de se refletir: 

simultaneamente, com efeito, a vida precede e prepara a ideia e a ideia supera 

e estimula a vida consciente de si (Le point de départ, p. 557).  

 

 

A oposição entre realismo e idealismo é superável a partir de um modo de interpretar o 

conhecimento como tarefa de solução da referida desproporção. O realismo e o idealismo não 

são antitéticos e o relativismo não se sustenta sobre essa base, porque conhecer não é adequar 
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a subjetividade a uma objetividade externa, mas adequar duplamente o sujeito a ele mesmo: seu 

pensar em ato, como síntese de reflexão e prospecção, e sua ação, como síntese de 

conhecimento ou pensar em ato e de vida.   

Desse modo, a noção de relatividade, posta a partir da abstrata oposição entre realismo 

e idealismo como sendo incapaz de comportar qualquer método de redução ou de adequação 

progressiva que solucione o problema da inadequação entre sujeito e objeto, deve ser substituída 

pela noção diversa da inadequação de si a si mesmo: 

 

 

A noção de relatividade substituiu-se pela noção diversa de inadequação. E, 

enquanto o relativismo posto in abstracto uma vez por todas é incurável, já 

que não comporta nenhum método de redução ou de aproximação progressiva, 

é sempre possível, sempre obrigatório tender a igualar-se a si mesmo, 

conquistar uma mais completa consciência do que se é e realizar mais 

completamente o que se sabe. No lugar, então, de visar de início a conhecer e 

conhecer objetos, a filosofia procede do desejo, que nos constitui 

invencivelmente, de nos equilibrar sem parar de nos mover (Le point de 

départ, p. 557). 

 

 

Posta a inadequação, a sua solução é sempre possível e mesmo obrigatória. O fim do 

pensar é, assim, o realizar-se. O “conhecer a si mesmo” socrático como ápice da filosofia é, de 

fato, reproposto sob a forma da tarefa de “ser o que se sabe e saber o que se é”.  

Insistimos, o ponto de partida da filosofia é uma tarefa a ser realizada. 

Consequentemente, como mais um corolário, a adequação proposta pela filosofia não é entre o 

intelecto e os seres, mas entre pensar e agir.  Em suma, a filosofia tem como ponto de partida a 

afirmação sistemática de nossa inadequação atual. Isso significa dizer que ela parte da 

afirmação sistemática de nossa inadequação atual, mas fazendo isso também toma consciência 

da solidariedade de todos os problemas que interessam ao nosso ser e aos seres, como veremos 

a seguir.  

  

  

d) quarto corolário: sobre como a filosofia não é um individualismo autocêntrico 

  

Se a filosofia é o projeto de “ser o que se sabe e saber o que se é” não seria uma pesquisa 

que nos aprisionaria no sujeito, desacreditando todo trabalho “objetivo” da reflexão? Desse 

modo, a filosofia não se restringiria somente ao problema moral, ou melhor, a um 

individualismo autocêntrico?  
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A resposta é simples, mas consistente: não, quando o problema abstrato da adequação 

entre ser e pensar é substituído pelo problema concreto da inadequação entre o próprio pensar 

e agir. Pondo o problema da inadequação do próprio eu, a filosofia põe o problema da realidade 

universal sob a única forma que ele pode ser resolvido:  

 

 

Do eu aparente ao eu integral há, com efeito, um infinito a transpor. Para me 

igualar e me possuir eu tenho que colocar o universo e Deus nesse desejo de 

ser, de eternidade, de felicidade que me constitui. Com os dados fragmentários 

da percepção atual e da reflexão científica como únicos materiais, não haveria 

nenhum meio de reconstruir os seres e de refazer, in mente, o concreto. 

Entretanto, cada aspecto que nós descobrimos nas coisas, pelo socorro e em 

proveito de nossa experiência pessoal, abre novas perspectivas ao nosso 

conhecimento e à nossa ação. Nós conseguimos, assim, pensar mais do real e 

realizar mais do pensado (Le point de départ, p. 558).  

 

  

A aspiração pela adequação do eu consigo mesmo é a porta e a janela de acesso e relação 

com tudo o mais. Em verdade, o único acesso possível. Pouco mais adiante, citando Agostinho 

de Hipona, Blondel dirá que nossa existência, em razão de sua interioridade, solidariza todas as 

outras existências:  

 

  

Ab exterioribus ad interiora, ab interioribus ad superiora. Mas, se dos três 

termos que indica S. Agostinho se suprime o intermediário, a ponte seria 

rompida, e se estaria em presença somente de entidades incomunicáveis. Do 

conhecimento objetivo à realidade dos sujeitos, não há ponte de passagem 

direta por via teórica e por dialética abstrata. Não se pode alcançar e definir a 

transcendência senão pelo caminho da imanência, o exterior senão pela 

interioridade. E nós não saberíamos restituir os seres tais quais eles são em si 

mesmos se nós não trabalhamos para lhes admitir em nós e se nós não 

começamos por fazer como que nós sejamos nós mesmos por eles e que eles 

sejam por nós, em conformidade com tudo o que se manifesta em nós e neles 

de solicitações infusas, de necessidades lógicas, de exigências naturais, de 

aspirações morais, de deveres recíprocos. A cada momento, a cada progresso 

dessa adaptação, o desconhecido que é em nós, que somos nós-mesmos em 

nossa relação com todo o resto, precisa-se e se desenvolve. Procurando nos 

realizar e nos conhecer, nós percorremos, nós hierarquizamos os seres e as 

ciências. E longe de tender, assim, ao isolamento, nós não nos procuramos, 

não nos encontramos verdadeiramente senão na união a tudo (Le point de 

départ, p. 558).  
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Por um lado, nós não nos realizamos a não ser realizando os outros seres em nós, 

conhecendo-os e integrando-os à nossa ação, como veremos com mais detalhes quando do 

estudo da Action. Por outro, nós não podemos ir aos outros seres senão passando por nós 

mesmos e comprometendo nesse movimento a nossa própria realização. Em poucas palavras, 

nossa realização e a realização dos seres em nós passam por um mesmo processo de 

circunsessão entre pensar e agir.  

  

  

e) quinto corolário: sobre como a ação não é a ideia da ação 

  

Observamos acima que para sermos e para que os seres sejam é preciso integrar, em um 

mesmo processo infindável e dinâmico, pensar e agir. Assim, chegamos a um último corolário: 

é preciso permanentemente integrar, sem confundir, pensar e agir ou, em outras palavras, é 

preciso entender que, embora tendo o seu nascedouro na ação e tendendo a ela, embora 

inseparável da ação, a ideia da ação não é a ação.   

Mas, isso implicaria nunca se chegar a uma doutrina nítida? Seria preciso, para se atingir 

uma doutrina definida em seus contornos e afirmar algo de positivo, exaurir o inexaurível?   

Esse problema somente se impõe para uma compreensão isolada e autossuficiente do 

que seja teoria, conhecimento reflexo. Para a filosofia da forma como a propõe Blondel, ele se 

dissolve apenas esclarecida a função própria da teoria. Com efeito, para a filosofia da ação o 

uso da reflexão filosófica não desagua em uma teoria fechada. Diversamente, ela se justifica 

como sendo um instrumento que fornece à prática a orientação útil ao progresso solidário entre 

pensamento e vida: “A especulação não é uma representação da ação” (Le point de départ, p. 

558), mas um impulso para a ação.  

 A filosofia só começa verdadeiramente quando se subordina à ação efetiva, tornando-

se praticante, de modo que a filosofia, se é realmente um programa de conhecimento radical e 

universal, não se contenta com a ideia da ação (Le point de départ, p. 559). O fim da especulação 

é permanentemente se mover no intervalo que vai da ação à ideia da ação e desta à ação 

novamente, de modo que “não se aprofunda o conhecimento do real a não ser unindo o método 

ascético ao esforço especulativo” (Le point de départ, p. 560), a não ser agindo e implicando, 

para agir, a escolha e a atuação de uma ação específica entre as possíveis — como veremos no 

próximo capítulo, quando trataremos da lógica da ação.  

Em suma, o fato de que a ação não é a ideia da ação implica dizer que a filosofia não é 

um fim, mas um meio: 
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O que importa eminentemente de compreender é que a filosofia não é um fim 

em si. É que, do princípio ao término de sua investigação, ela possui apenas 

um papel de precursora e, por assim dizer, de mediadora, como o havia já 

sentido Sócrates. É que literalmente a ação efetuada é uma condição integrante 

do conhecimento filosófico. Que o pensamento teórico não a supre e não lhe 

é um simples espelho. Que se a reflexão, de certa forma, esclarece e orienta a 

prática, por outro lado, a prática traz à reflexão um ensinamento que não se 

obtém por nenhum outro caminho. Que, contrariamente a uma palavra de 

Descartes, “a ação e a ideia da ação” não são absolutamente equivalentes. Que 

o fim da especulação é justamente o de se mover neste intervalo, sem 

pressupor jamais de preenchê-lo por si só, e que, em uma palavra, pelo esforço 

o mais técnico que ela tente para se definir, a filosofia se insere mais 

profundamente na vida (Le point de départ, p. 560). 

  

 

Compreender que a filosofia é uma tarefa e justificá-la como tal é um caminho 

promissor, não somente para resgatá-la das armadilhas do dualismo ou do monismo, a que fora 

sujeitada durante séculos de sua história, mas também para resguardar seus direitos e suas 

especificidades diante de outras formas possíveis de conhecimento. Ora, a referida justificação 

não diz respeito tão somente a um discurso que versa sobre a simples descrição inteligível do 

fenômeno da ação em sua expansão. Isso não seria considerar a sua totalidade. Por suas próprias 

características, a filosofia não poderia prescindir de um exercício dialético voltado para a 

compreensão do que há de necessário e fundamental na ação. Por esses procedimentos não só 

se mostra como a filosofia possui uma específica cientificidade, como também se revela sua 

utilidade — e mesmo necessidade — para a vida humana.   

Partiremos agora, seguindo o desenvolvimento do Le point de départ, para o 

esclarecimento da natureza da filosofia como ciência da ação. Antes de fazê-lo, porém, 

trataremos de contextualizar a questão a respeito do conhecimento ou pensar filosófico, a partir 

do Da Natureza de Parmênides, tendo como panorama de fundo a consideração da relação entre 

ser e pensar, cuja problemática é o alvo principal das proposições realistas e idealistas.  

 

 

2.2.4.3. A filosofia no encontro entre ser e pensar 

 

Em uma tradição contínua, desde suas origens, a filosofia vem discutindo seu próprio 

modo de conhecimento sem nunca afastar-se das coordenadas do que poderíamos chamar de as 
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quatro teses fundamentais do Parmênides115: a) há somente dois caminhos para pensar: “que é” 

e “que não é” (Da Natureza, 2. 3-5). b) Não é possível pensar116 o que não é (Da Natureza, 2, 

5-8). c) Em consequência, só é possível pensar o que é (Da Natureza, 2, 2-3; 8, 17-18). d) Por 

fim, “o mesmo é pensar e ser” (Da Natureza, 3).  

De acordo com a interpretação que assumimos a respeito da referida obra,117 embora 

existam dois caminhos para pensar, o caminho “que é” e aquele “que não é”, esse último 

permanece totalmente obscuro, não sendo de modo algum possível conhecer o não ser ou 

mesmo apenas indicá-lo (Cf. Da Natureza, 2, 5-8). Ademais, não somente só se pode pensar 

(conhecer ou saber) o que é, como “o mesmo é pensar e ser”. Em outros termos, não há diferença 

entre o conhecer e o que é conhecido e, consequentemente, não se dá um conhecer senão de 

modo infalível.  

Conhecer é, portanto, o estado cognitivo do saber infalível. Nessa acepção, o 

conhecimento não é um processo, no qual se vai de um estado cognitivo incompleto a um estado 

cognitivo completo, mas, sempre e definitivamente, um estado cognitivo infalível, uma ação 

cognitiva consumada, sem processos intermediários. Conhecer é saber o ser, que é. Desse modo, 

não se admite uma separação entre o que é enquanto é e o que é enquanto conhecido, ou melhor, 

uma separação entre o ôntico e o epistêmico.  Conhecer é uma ação ontoepistemológica sempre 

perfeita e consumada.  

Se conhecer é ser, a inteligência do conhecimento (sempre infalível) é intransitiva, não 

leva a nada fora do ser, consistindo em que o ser é ingênito, indestrutível, inabalável, infinito, 

imóvel, completo e inviolável (Cf. Da Natureza, 7-8). Estes não são predicados do Ser ou suas 

qualidades, mas pressupostos ontoepistemológicos do conhecimento do ser, ou seja, condições 

de possibilidade do conhecimento (sempre infalível, sempre do ser). De acordo com essa 

compreensão, não se dá conhecimento senão nessas condições. Essas condições, portanto, são 

essenciais e imprescindíveis para se entender o sentido do ser, que o poema procura apresentar 

em sua riqueza originária.  

Sobre o mencionado sentido do ser, é importante o cuidado com alguns detalhes que a 

leitura atenta do Parmênides pode nos proporcionar. A expressão “ser” possui vários sentidos 

                                                 
115 Que pode ser chamado indistintamente também de Da (sobre a) Natureza ou O (poema de) 

Parmênides.  
116 Conhecer, saber e pensar são considerados por nós como sinônimos, devendo ser entendidos em um 

sentido cognitivo forte como saber consumado, tal e qual veremos a seguir.   
117 A interpretação sobre a qual nos basearemos para promover nossa leitura desse poema apoia-se nas 

observações de José Gabriel Trindade Santos (2011).  Essa foi desenvolvida em um curso ministrado no segundo 

semestre do ano de 2011, junto ao programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), intitulado As fontes gregas de Heidegger. 
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distintos, dentre os quais o existencial, o veritativo, o identitativo, o nominal e o predicativo. 

No sentido existencial, “ser” equivaleria a “existir”. No veritativo, “ser” significa “ser 

verdadeiro”. O sentido identitativo expressa a identidade de algo com ele próprio: “A” é “A”. 

Ainda, poder-se-ia falar do ser enquanto empregado em um uso nominal sendo “ser” o nome 

de todo nome, enquanto somente o “ser” pode ser nomeado. Nesta última acepção, “ser” 

equivale ao nome que responde à questão “o que é?”. Já em sentido predicativo, “ser” é utilizado 

como um verbo de ligação entre uma entidade e o que se diz dela, significando a atribuição de 

uma propriedade a um núcleo substancial, a atribuição de uma qualidade não idêntica 

completamente a essa mesma substância. Portanto, a linguagem predicativa funda-se no que 

anteriormente chamávamos como Puntel (2007) de semântica da substância.  

Ora, segundo a interpretação do Parmênides que propomos aqui, o verbo ser não pode 

ser utilizado em sentido predicativo, já que a predicação envolve a atribuição de uma 

propriedade a uma entidade, ou melhor, envolve dizer de algo um atributo que não é esse mesmo 

algo, depondo contra todas as outras acepções de “ser” antes mencionadas. Nesse sentido, o 

Parmênides já incluiria em seu discurso a preocupação pela superação da semântica da 

substância, porta de entrada de grandes contradições. Em consonância com o poema eleático, 

dizer de algo o que não é esse algo, atribuir ao idêntico o que não é idêntico, conferir a um 

nome um não nome, envolve dizer do “ser”, que é, o “não ser”, que não é. Somente de modo 

muito impróprio, de acordo com essa linha de interpretação, essa atribuição predicativa é 

chamada de conhecimento, ou melhor, conhecimento processual.  

Para o Parmênides, entretanto, o conhecimento é sempre infalível e nunca processual, 

porque é sempre conhecimento do ser, totalmente idêntico a si mesmo. Um conhecimento que 

não é do ser é desde sempre um engano. As próprias distinções dos usos legítimos do verbo ser 

são apenas aparentes.  Por exemplo, a distinção entre “ser/existência” e “ser/verdade” pode ser 

lida apenas como uma diferença relativa ao ponto de vista a partir do qual o ser é aproximado. 

Em realidade, porém, não se dá uma verdadeira distinção. Existência e verdade são apenas 

maneiras de falar sobre o ser, sublinhando seu sentido ora como resistência permanente 

completamente idêntica a si mesma (ser/existência), ora enquanto aberto ao conhecimento 

(ser/verdade), que é sempre um estado cognitivo infalível, completamente idêntico ao ser. Em 

outras palavras, verdade e existência são pressupostos ou condições necessárias para que o 

conhecimento possa se dar, não distintas em si, mas distinguíveis para a inteligência.  Para que 

haja conhecimento é preciso que o ser idêntico a si mesmo (ser/existência) seja completamente 

inteligível (ser/verdade). Para que o conhecimento infalível se dê, impõem-se essas condições.  
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As coisas mudariam completamente se o uso predicativo do verbo ser expressasse 

realmente um conhecimento possível. Fazer uso de “ser” em sentido predicativo é interpretar o 

conhecimento como um processo, identificando limitações que seriam preenchidas por meio de 

um longo elenco de propriedades que pudessem indicar o ser do que é, ou seja, do sujeito lógico 

do juízo.118 Identificando um modo impróprio de interpretar o conhecimento de acordo com 

esse rumo predicativo, o poema fala no perigo em que geralmente “os mortais vagueiam” dos 

que “acreditam que o ser e o não ser são o mesmo e o não mesmo” (Da Natureza, 6, 4-9). Esta 

é a via da mistura, que é devida à confusão provocada pela própria mistura que é o homem: 

razão e sentidos (Cf. Da Natureza, 6, 1-4. 16).  Aconselhando contra essa direção, no 

Parmênides é a deusa que alerta:  

 

 

Pois nunca isto será demonstrado: que são coisas que não são; mas afasta desta 

via de investigação o pensamento, não te force por este caminho o costume 

muito experimentado, deixando vaguear olhos que não veem, ouvidos soantes 

e língua, mas decide pela razão a prova muito disputada de que falei (Da 

Natureza, 7, 1-6).  

 

 

Segundo essa leitura do poema eleático, a predicabilidade se fundamenta na confusão 

provocada pela mistura entre ser e não ser. O ser não é predicável, mas a mistura é predicável. 

Quando alguém interpreta “ser” no sentido predicativo está se confundindo, chamando a 

mistura (de “ser e não ser”) de “ser”.119 A predicabilidade, assim, não faria justiça ao ser e ao 

conhecimento, como os entende o Parmênides.  

E, desse modo, as teses do De Natura nos permitem colher duas conclusões: a) 

distinguem-se o conhecimento em sua acepção autêntica (infalível) e o pseudoconhecimento 

processual e predicativo; b) a razão deve se precaver contra o engano do conhecimento 

processual.  

                                                 
118 É importante distinguir sujeito e predicado lógicos e sujeito e predicado gramaticais. Sujeito lógico é 

o nome que designa um indivíduo singular, enquanto que predicado lógico é qualquer verbo flexionado ou conceito 

universal que possa ser atribuído a um ou a vários indivíduos. Por sua vez, sujeito gramatical é o algo a respeito 

do qual se faz uma afirmação ou negação. Predicado gramatical é o que se diz de um sujeito gramatical. Por 

exemplo, consideremos o juízo “Todo filósofo é homem”. O sujeito gramatical aqui é “Todo filósofo”. O predicado 

gramatical: “é homem”.  Todavia, “Todo filósofo” não é um sujeito lógico. Ele é sim um predicado lógico, como 

homem também é aqui predicado lógico, porque não são nomes que designam indivíduos singulares. A esse 

respeito conferir nosso Estudos de Lógica Simbólica (Cf. SOUZA, 2013, p. 33).     
119 Por exemplo, nessa mesma ótica da predicabilidade, verdade e existência são transformados em sua 

significação original, passando a designar propriedades das coisas, reconhecidas a posteriori, para compor e 

qualificar “o processo do conhecimento”.   
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Não obstante, podemos revelar algo mais por trás dessas distinções. O que aqui parece 

estar em jogo é mais uma vez o dualismo entre pensar e ser. Uma vez aderindo a esse dualismo, 

não há mais como escapar das antinomias que ele comporta. Uma vez distintos e isolados, o 

trabalho para reconciliar ser e pensar não escapará de dificuldades semelhantes àquelas que já 

descrevemos como sendo próprias ao idealismo e ao realismo.  

Afirmando a inseparabilidade entre ser e pensar, o Parmênides evita esse problema. A 

doutrina aí exposta não é nem realista, nem idealista, porque não diz respeito a uma adequação 

entre ser e pensar, já que se baseia na tese de que ser e pensar são desde sempre idênticos. Como 

não se pode entender nenhuma adequação a não ser que se parta de uma diferença, para a 

compreensão acima explicitada do Parmênides o problema implicado por realistas e idealistas 

não possui o menor sentido. Tal sentido só poderá ser admitido ao interno da predicação, no 

âmbito da questão que ela impõe, a saber, o da justificação da adequação entre ser e conhecer. 

O ponto de partida do Parmênides é claro: ser e pensar são idênticos, de tal modo que a 

predicação não tem como resultado o conhecimento. Ponto de partida esse “claro”, mas 

injustificável.  

Toda tentativa de justificação dessa tese consistiria em uma contradição. De fato, ela é 

uma alternativa ao pensar processual e a suas debilidades, mas como justificá-la sem pensar 

processualmente? Uma contradição, porém, contra a qual o Parmênides não é obrigado 

necessariamente a se defender. Proibindo-se a predicação, esse problema nem mesmo existe. 

Com efeito, se as quatro teses fundamentais forem tidas como postulados que necessariamente 

se devem afirmar para salvaguardar a possibilidade do autêntico conhecimento — ou seja, do 

conhecimento real, que somente pode ser um conhecimento do ser —, o problema do acesso à 

metafísica ou ontologia se resolveria sem necessidade de recorrer à discussão a respeito da 

referida adequação.  

Por esse procedimento, evidentemente, não se negaria o conhecimento processual, mas 

sua valência ontológica. Ao conhecimento processual caberia autenticamente, no máximo, um 

papel crítico-negativo, segundo o qual ele deveria se convencer do inevitável: se o 

conhecimento processual é sujeito irremediavelmente a antinomias insuperáveis, não resta 

outro meio de ainda se falar sobre o conhecimento do ser — de metafísica ou ontologia — 

senão aderindo às teses do Parmênides. Dessa forma, ainda que não se possa afirmar nada de 

positivo pelo uso do pensar processual, ao menos se pode descobrir por ele alguns parâmetros 

críticos que permitem elucidar “a confusão de ser e não ser” a ser evitada.  

O preço a se pagar pela adesão a essa interpretação possibilitada pelo Parmênides, como 

se vê, é alto. Não só depõem contra a relevância da reflexão as antinomias surgidas pela 
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oposição entre realismo e idealismo, separadamente considerados como respostas ao problema 

da relação entre conhecer e ser, como mesmo a tese presente no Parmênides, interpretada ao 

modo que expomos anteriormente, parece sacrificar irremediavelmente o conhecimento 

reflexivo, ao menos em suas formulações propositivas.  Em suma, só o uso crítico da razão 

processual é ainda permitido. A única tarefa ainda autêntica para a razão processual seria manter 

a inteligência longe das armadilhas ontológicas do próprio conhecimento processual.  

Ora, porque não podemos justificar nossas compreensões a não ser processualmente, se 

o conhecimento processual (predicativo ou reflexivo) está irremediavelmente condenado à 

confusão no que diz respeito a proposições positivas, que se desenvolvem como tentativas de 

expressar relações entre ser e pensar, para salvar a relevância epistêmica da razão não nos resta 

senão apostar sem garantias a favor ou contra as teses do Parmênides, mas, de qualquer modo, 

sempre contra a reflexão. É preciso apostar em uma das duas hipóteses, que se sabem 

injustificadas e injustificáveis: ou de que o único conhecimento autêntico é aquele idêntico ao 

ser e, assim, seria preciso se precaver contra qualquer pretensão ontológica da reflexão, embora 

se afirme, sem possibilidade de justificação, uma metafísica; ou de que é melhor renunciar 

definitivamente por justificar qualquer relação ou identificação entre ser e pensar, mantendo 

viva a chama de uma razão processual que é eminentemente anárquica — o que implica 

abandonar não só a interpretação do Parmênides, como também aquelas que nascem no âmbito 

da oposição entre realismo e idealismo. Nos dois casos, de qualquer modo, o conhecimento 

processual racionalmente legítimo é tão somente a crítica negativa, marcada pela renúncia a 

qualquer pretensão ontológica — incluindo as remanescentes no idealismo crítico kantiano, 

como já deixamos claro anteriormente.   

Todavia, urge a pergunta: o conhecimento processual estaria irremediavelmente 

condenado ou à confusão ou a seu uso estritamente crítico-negativo?  

Para uma filosofia que se autointerpreta como uma teoria que tem seu fim nas suas 

próprias ideias, não distinguindo sem isolar ou não integrando sem confundir o ser e a ideia do 

ser, a ação e a ideia da ação, a resposta deve ser sim, está condenado. Lido a partir do problema 

da adequação entre conhecer e ser ou, o que é o mesmo, da relação entre subjetividade e 

objetividade, não pode ser encontrado nenhum sentido para um conhecimento ontológico além 

ou aquém de sua identidade com o ser. Sem poder justificar racionalmente o porquê, condenado 

o conhecimento processual, é preciso escolher quase à kierkegaardiana entre a anarquia 

absoluta do pensar ou a metafísica ao estilo do Parmênides.  

Entretanto, é preciso ainda reconhecer que, em certo sentido, nos dois casos as propostas 

não são organizadas tendo em vista a condenação da razão, mas, ao contrário, a defesa de sua 
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relevância. Uma relevância de tal modo acentuada a ponto de entender o conhecimento como 

um fim em si mesmo, de modo que a teoria é tida como a consumação da filosofia e até da vida 

humana. Se o fim da sabedoria — e talvez da vida — é teorizar, e porque o conhecimento 

processual não escapa das antinomias que revelam sua imperfeição, não haverá esperança de 

consumar a razão e a vida humana senão ou atingindo, de algum modo, um conhecimento 

divino (metafísica dogmática) ou, ao contrário, fechando-se completamente a ele. Em fins de 

conta, condenado o conhecimento processual, a escolha é a favor ou contra a hipótese de um 

conhecimento divino.  

Um conhecimento a tal ponto divino que, de qualquer modo, dificilmente alguém seria 

tolo o suficiente para concebê-lo como de seu domínio.  E o que é a filosofia em suas origens 

senão a busca crítica, consciente de suas limitações, dessa divina sabedoria, onde conhecer e 

ser se identificam. A amizade e a admiração que desde seus inícios a filosofia desenvolveu em 

relação a esse divino saber tornaram impossível simplesmente contornar a pergunta sobre o 

valor do conhecimento de que dispomos, sobre se de algum modo nosso conhecimento 

processual encontraria meios de se elevar em direção a essa consumação “bem-aventurada”, ao 

ser em sua integralidade. O Parmênides é um remédio amargo contra essas esperanças. Indica 

o que não deve ser confundido, para assegurar a abertura ao que, não obstante, parece-nos 

impossível. O criticismo — não propriamente o kantiano — levado a seu extremo, como 

tentamos descrever anteriormente, igualmente parece oferecer o mesmo prognóstico.  

Todavia, esses não são os únicos meios de resolver a questão aqui envolvida. A 

tendência já presente no Parmênides de ir ao todo, de alcançar a integralidade do ser, também 

se justifica em uma ciência da ação, embora de modo inteiramente diverso. Em suma, a aposta 

na filosofia da ação é a de que, assumindo as exigências extremas da crítica filosófica, ela seja 

capaz de dar sentido ao uso de nossa razão, inclusive de nossa reflexão e conhecimento 

processual, sem renunciar ao ser.  

Para uma filosofia entendida como tarefa que se estende além do uso simplesmente 

crítico da razão, ou melhor, como uma tarefa de reintegração entre prospecção e reflexão, 

pensar e vida, as coisas são completamente diferentes, porque são lançadas bases que permitem 

compreender o “conhecimento”, a “filosofia”, a “(in)adequação” e o “ser” de modo 

inteiramente novo. Em razão disso, as esperanças de resgate da reflexão, do conhecimento 

processual e dos direitos ontológicos da própria filosofia podem ser redimensionadas.  

Como filosofia, o conhecimento da ação tende a uma integralidade real que se impõe: 

“parcialmente conhecida, mente, a ação é sempre integralmente posta, facto” (Le point de 

départ, p. 560-561).  Filosofar não é conhecer por conhecer, mas, simultaneamente, em agir, 
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conhecer melhor e em conhecer, agir melhor: “O verdadeiro filósofo [...] é aquele que, 

conhecendo mais, age melhor. Aquele que retira de sua experiência mesma um acréscimo de 

luz e de força, sabendo mais o que faz, porque inicialmente fez o que sabia” (Le point de départ, 

p. 561).  

Na última etapa de Le point de départ, Blondel escreve sobre sua interpretação da 

filosofia, comentando algumas proposições relacionadas a essa anunciada tarefa que lhe é 

própria. Usando esse recurso, ele procurará mostrar “como a especulação contribui para 

resolver o problema do real e como se faz com que o conhecimento, no sentido forte de 

Parmênides, seja do ser” (Le point de départ, p. 561). É o que trataremos de investigar agora.  

 

 

 

2.2.4.4. A filosofia como ciência da ação  

 

 A partir de uma perspectiva completamente diferente daquela que emerge do interior da 

lógica de oposição entre ser e pensar, a compreensão blondeliana de filosofia, sua ciência da 

ação, promove uma reintegração daquilo que a partir do dualismo parecia impossível: uma 

reintegração entre o ser e o conhecer sem sacrificar a reflexão.  Partiremos agora para a 

explicitação do sentido dessa reintegração investigando quatro pontos: a) como primeiro se vive 

e depois se filosofa; b) como a reflexão não é acessória, mas necessária à ação; c) sobre as 

condições de legitimidade do conhecimento (pensar) e d) sobre a filosofia como tarefa. A meta 

desse percurso é alcançar a elucidação da filosofia como tarefa, preparando as razões pelas 

quais essa visão da filosofia permite superar as antinomias a que o pensar reflexivo se encontra 

substanciado e reafirmar a possibilidade não dogmática da racionalidade metafísica e, portanto, 

da filosofia.  

  

 

a) Como primeiro se vive e depois se filosofa 

  

Antes de filosofar, primeiramente se vive. Por essa afirmação não se  pretende dizer que 

a filosofia se limita a esclarecer o que já é completo sem ela, mas sim que a reflexão precisa de 

uma atividade espontânea que lhe sirva de base, de nascedouro. Não é possível refletir, sem 

implicar um conjunto imenso de atos que compõe o todo de nossa ação, sem viver. E isso não 

é tudo. Não é só a reflexão que se influencia pela vida, o recíproco também ocorre. A reflexão 
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se insere na vida em um movimento que muda a vida. Para refletir e depois de refletir é preciso 

viver, mas a vida não será mais a mesma, será transformada pela reflexão.  

 Para manter a coerência com esse modo como as coisas se dão, dois erros devem ser 

combatidos. a) Primeiramente, é preciso evitar reduzir o conhecimento (o pensar) à simples 

representação especulativa do ser, como se conhecer fosse uma curiosidade de luxo, um teorizar 

que é fim em si mesmo. Além disso, b) a ciência e a ação não são ligadas uma a outra de forma 

extrínseca, como a ideia o seria a seu objeto para uma perspectiva onde se opõem subjetividade 

e objetividade.  

Essas duas advertências podem ser resumidas em uma só afirmação: conhecer ou pensar 

é muito mais do que representar conceitualmente e pressupõe muito mais do que o domínio do 

uso linguístico. O conhecimento reflexivo é como que a ponta do iceberg. Ele é apenas um dos 

momentos do conhecimento em ato e pressupõe toda uma cadeia de condições necessárias para 

que ele possa se dar.  

O conhecimento filosófico, do modo como o estamos caracterizando, possui como 

especificidade justamente fazer com que a vida e o conhecimento em ato sejam reconhecidos 

em sua perpétua dinâmica de integração. A filosofia não é um esforço de simples representação 

conceitual do ser, que, por mais bem realizado que fosse, nunca igualaria o real. Todavia, isso 

não significa que a filosofia deveria se esforçar por abandonar a reflexão. Ela não o poderia 

fazer sem renunciar ao próprio progresso do conhecimento em ato.  

Ora, o progresso do conhecimento em ato não é um imperativo acessório. Renunciar a 

ele equivaleria para o homem a renunciar a viver. Sem a radical renúncia da vida, apenas 

artificialmente pode-se separar vida e pensar (conhecer) e cada um deles do progresso dinâmico 

que é o resultado da integração nunca completamente realizada dos dois:  

 

 

Para o homem, com efeito, a vida não é a vida sem o pensar e o pensar não é 

pensar sem a vida. É preciso, então, servir-se do que se é e do que se tem para 

conhecer e servir-se do que se conhece para ser e para ter mais, sem que, nessa 

propulsão alternativa como aquela de uma roda que gira avançando, o 

movimento cíclico possa se completar em ciclo, ou seja, sem que a reflexão 

especulativa e a prospecção prática se reencontrem e coincidam 

presentemente (Le point de départ, p. 562). 

 

 

Primeiro se vive e depois se filosofa. O pensar filosófico é sujeito a certos imperativos 

que ele não se deu. Entretanto, o filosofar, ao menos na acepção que estamos propondo, não 
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implica em momento algum um distanciamento da própria vida, porque, em suma, a filosofia 

nasce e se constitui pelo esforço de realizar a si mesmo, que não pode prescindir das condições 

necessárias dessa realização. Como observa Blondel:  

 

 

A filosofia visa, inicialmente, não somente a explicar nossa vida, mas a fazê-

la. Não somente a exprimir os seres, mas a se lhes incorporar e a assimilar-se 

neles [...]. Ela é algo do que nos faz ser. Pode-se dizer que ela nasce do esforço 

que faz o homem a procura de si mesmo (Le point de départ, p. 562). 

 

 

  

  

b) Como a reflexão não é acessória, mas necessária à ação. 

   

Dizer que a filosofia se constitui a partir da vida e para ela tende não equivale a renegar 

a reflexão, como já dissemos.  Para permanecer conforme suas exigências e responder à 

inquietação que lhe caracteriza, a ação precisa da reflexão que lhe propõe objetos distintos e 

fins sucessivos (Cf. Le point de départ, p. 562). À afirmação de que a filosofia nasce e se 

constitui pelo esforço por realizar a si mesmo, é preciso acrescentar que essa realização própria 

se dá pelo empenho por conhecer, de modo que “o progresso da filosofia é, não extrínseco e 

subsidiário, mas intrínseco ao progresso mesmo de nosso ser e dos seres em nós” (Le point de 

départ, p. 563).  

Não há progresso na ação, do nosso ser e dos seres em nós, sem progresso do 

conhecimento em ato. A condição do progresso do conhecimento em ato é, por sua vez, a 

dinâmica e infindável circunsessão entre reflexão e prospecção.  Ora, se a filosofia é o 

conhecimento que responde à tarefa de integrar reflexão e prospecção, não há progresso do 

conhecimento em ato e, portanto, da ação, sem progresso da filosofia.   

Necessária ao progresso da filosofia, necessária ao progresso do conhecimento em ato, 

necessária ao progresso da vida, necessária à ação, a reflexão não é necessária como um 

elemento isolado e externo à filosofia, ao conhecimento em ato e à vida humana, e que, a partir 

de fora, integra-se a eles. A reflexão é necessária, mas de uma necessidade intrínseca. Ela é 

parte da filosofia, do conhecimento em ato e da vida humana, marcada por seu constante 

progresso. Não há vida para o ser perceptivamente relacional, conhecimento em ato e filosofia 

sem reflexão.   
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Consequentemente, contra uma filosofia que pretenda ter como objetivo oferecer o 

acesso a uma pura intuição imediata do real, a reflexão é necessária, inseparável da prospecção 

e a ela irredutível. Com efeito, sugerir a possibilidade de um esforço filosófico que atingisse a 

pura prospecção seria o mesmo que insinuar uma reflexão sem reflexão (Cf. Le point de départ, 

p. 563). Paradoxalmente, porém, não se chega por essa via à intuição pura, mas a uma sua 

representação reflexa, de modo que procurando se abster da reflexão, pensando assim chegar à 

pureza original dos seres, à espontaneidade da vida em seu estado mais original, acaba-se por 

se impedir a esse acesso mesmo. Sobre esse desejo de atingir a intuição anterior e superior a 

todo discurso, afirma Blondel:  

  

 

E caso se queira, com efeito, realizar “imediatamente” e custe o que custe este 

desejo, não existiria outro recurso a não ser o de tomar essas fórmulas mesmas 

pelas coisas e imaginar que em declarar abstratamente o primado da ação, que 

em pôr a afirmação genérica do concreto, tem-se já o próprio concreto: “o 

intelectualismo”, o mais difícil de corrigir é aquele que se toma por seu 

contrário. De fato, é preciso que nós passemos e passamos, efetivamente, 

inevitavelmente, pela reflexão analítica e ela não é mais natural que a 

prospecção sintética: é sobre seus aspectos fragmentários, pelos aspectos 

reativos dos sentidos e dissolventes do entendimento, que nós tomamos as 

coisas. E nós não podemos fazer diferente. “Todo outro caminho, como já o 

remarcou Platão, é impraticável” e quimérico: o que é artificial não é a 

reflexão, mas o uso exclusivo e prematuramente ontológico que se tenta dela 

fazer (Le point de départ, p. 563-564).  

 

 

Abandonar o pensar reflexivo e processual no conhecimento do real equivale a ser 

condenado ao irreal do pensamento como à “ininteligibilidade do ser” (Le point de départ, p. 

564). Embora não haja pensar sem prospecção, que se põe em sua origem e em seu fim, também 

não há experiência prospectiva sem ao menos uma mínima elucidação reflexiva, sem o concurso 

intrínseco da reflexão que estimula sua evolução processual. Em suma, o que há de fato é o 

pensar em ato, síntese de reflexão e prospecção.  

Desse modo, o que é necessário procurar realizar em filosofia não é fazer com que o 

pensar se reúna à sua fonte primitiva, anulando sua iniciativa analítica. Isso corresponderia, se 

possível, apenas a um estado de inconsciência, como já afirmado. Diversamente, trata-se de 

fazer com que o pensar contribua para o progresso da vida, de fazer com que a vida se beneficie 

do pensar (Cf. Le point de départ, p. 564). Somente na direção dessa colaboração é que se pode 

falar em um conhecimento discursivo justificado em sua pretensão de falar sobre o que é.  
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c) Sobre as condições de legitimidade do conhecimento. 

 

O conhecimento (pensar) nunca será capaz de promover a completa adequação entre 

nossas representações e o real, dando-nos uma definição verdadeira e plena do que é ele, porque 

nossas representações não são elementos a serem somados para constituir a realidade concreta, 

porque nossas representações não nos dão o que é, mas tão somente uma sua visão: aspectos, 

pontos de vista. Não obstante, nossas representações contribuem para o conhecimento e para a 

possessão da realidade.  

Mas, como? Não parece ser embaraçante afirmar, ao mesmo tempo, que as 

representações, como aquelas da sensibilidade, da ciência positiva e da filosofia, não são átomos 

ou elementos a serem somados para constituir a realidade concreta, mas apenas seus aspectos, 

e que, sem serem suas partes analiticamente integrantes, elas contribuem a nos fazer conhecê-

la e possui-la?  

Aparentemente sim. Todavia, como nos diz Blondel, o embaraço somente persiste se 

mantivermos a persuasão de que para atingir o ser basta estender os conhecimentos adquiridos 

por uma espécie de dialética abstrata; somente se insistirmos no esquema interpretativo da 

adequação abstrata entre o pensar e o ser (Cf. Le point de départ, p. 564-565).  

Se a nossa experiência nos permite ver aspectos do que é, a partir disso não se pode 

pretender atingir uma acabada e definitiva definição real, ontológica. Isso seria tomar nossas 

representações pelo ser. Não se pode, esquecendo as origens do conhecimento, afirmar a partir 

das nossas representações o ser do que é, sem mesmo considerar que nessas asserções nós 

misturamos um pouco da abstrata existência do ens generalissimum com um pouco das 

essências concretas dos individua ineffabilia.  Ora, “esses elementos heterogêneos não se 

combinam, nem mesmo se misturam” (Le point de départ, p. 565).  

Não obstante, isso não significa que o ser não possa ser acessível ao conhecimento e que 

não possamos falar de uma ontologia. A questão sobre esse acesso, porém, deve ser posta de 

um modo novo: 

 

 

Se, então, não se pode prescindir dos dados analíticos da reflexão objetiva. Se, 

por outro lado, não se pode vincular legitimamente a essas representações 

intelectuais como a partes distintas e integrantes da realidade, resta que é em 

se unindo à ação que o pensamento produzirá o conhecimento verdadeiro (Le 

point de départ, p. 565).  
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Se a adequação abstrata entre o pensar e as coisas está interditada, outra adequação é 

sempre possível: entre pensar e vida, pensar e ação. Sob essa ótica, nossas representações e 

nosso pensamento discursivo ou reflexo são resgatados em sua legitimidade: servirão para 

preparar, para constituir um conhecimento pleno, uma síntese verdadeira do real. A respeito 

dos fenômenos inteligíveis ou dos dados obtidos pela ação cientificamente orientada do pensar 

reflexivo sobre a experiência, os quais são qualificados na filosofia blondeliana como objetivos, 

afirma Blondel: 

  

 

Os dados objetivos [fenômenos] são meios de adaptar com mais precisão e 

extensão nossa ação a seu ambiente e de obter, em seguida a uma ação melhor 

adaptada, um novo conhecimento mais rico, uma intuição mais compreensiva, 

uma familiaridade mais íntima com a realidade complexa onde se põe nossa 

vida. Não é diretamente refletindo sobre a reflexão e seus objetos, mas agindo 

depois de nossas ideias reflexas e nossos conhecimentos objetivos que nós 

chegamos a pensar melhor e a igualar mais ainda nossa consciência a nosso 

ser e aos seres. O método de invenção intelectual não é ideológico, mas 

positivo e prático (Le point de départ, p. 565). 

  

 

Em verdade, ao interno dessa adequação concreta, a prospecção e a reflexão se 

apresentam como dois movimentos igualmente primitivos e essenciais do pensamento vivente, 

solidarizados pela filosofia:  

  

 

...longe de tender seja a reduzir a prospecção à reflexão, como se o concreto 

fosse feito por meio do abstrato, seja a sacrificar o conhecimento discursivo à 

intuição como se o trabalho da ciência nada fosse a não ser um artifício 

provisório, a filosofia solidariza esses dois movimentos igualmente primitivos 

e essenciais do pensamento vivente: eles são necessários ao progresso um do 

outro (Le point de départ, p. 565).  

  

 

Desse modo, esse trabalho filosófico permite que se sustente uma nova concepção da 

realidade:  

  

 

A realidade [...] não é feita da soma desses pretendidos elementos objetivos, 

nem de construções inteiramente subjetivas, mas como uma combinação 
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química onde os elementos, ainda que indispensáveis, são transformados em 

um corpo qualitativamente novo, ela é feita da síntese das relações múltiplas 

que a reflexão, sempre discursiva, analisa e que exprime, em sua verdade 

superior, uma intuição que lhe é a causa final e a razão de ser (Le point de 

départ, p. 565-566). 

 

 

  

Assim, a realidade sintetiza as relações múltiplas por nós experienciadas, que se 

expressam na prospecção, sempre acompanhada por um esforço analítico da reflexão discursiva 

em elucidá-la. A realidade não é nem a prospecção nem a reflexão isoladamente consideradas, 

mas a síntese de todas as condições que permitem integrar prospecção e reflexão. Em outras 

palavras, a realidade é o conjunto de todas as condições que permitem a ação significativa, é o 

próprio contexto significativo, que se oferece em pleno progresso da vida, na realização desse 

esforço de reintegrar prospecção e reflexão, que é a tarefa própria da filosofia, como veremos 

a seguir.  

 

  

d) sobre a filosofia como tarefa 

  

Como tivemos oportunidade de observar, a reflexão não se aplica imediatamente à 

realidade, como a um objeto externo ao sujeito, mas seu trabalho de representação realiza-se 

pela mediação de intuições — mais primitivas que a reflexão —, a que chamamos de 

prospecções. A prospecção é a porta da inteligibilidade do real, nunca se dando de maneira 

isolada do trabalho reflexivo, que concorre com sua elucidação.  

Assim, o pensar não é nunca nem puramente reflexivo, nem puramente prospectivo, mas 

é sempre uma síntese, irredutível às suas partes componentes, para a qual concorrem prospecção 

e reflexão. Como já foi observado, a essa síntese chamamos de conhecimento atual ou pensar 

atual. Ele é o conhecimento concreto e em ato.  

O esforço harmonioso pela reintegração da prospecção e da reflexão, que é a tarefa 

própria da filosofia, forma combinações originais de conhecimento atual (conhecimento em 

ato), “fundando, sobre a análise da ciência e as sínteses da vida, intuições sempre mais ricas e 

expressivas — intuições irredutíveis aos componentes que são indispensáveis para lhes preparar 

e provocar” (Le point de départ, p. 566).   

Sobre o conhecimento em ato é importante ainda reafirmar que ele não tem como fim a 

si mesmo. Tendo sua origem na ação, ele encontra sua realização, seu fim, também na ação, no 
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concurso ao progresso da vida.  Para concorrer com esse progresso é preciso que no pensar em 

ato possam ser alcançadas intuições práticas ou prospecções sempre mais ricas.  Todavia, isso 

seria impossível sem a reflexão. Se a ciência da ação possui como tarefa a incorporação ao 

nosso ser, pela mediação da ação, de todos os detalhes das relações conhecidas; se todo o 

progresso das experiências acumuladas tem em vista a realização do estado superior onde se 

igualaria o conhecimento e as aspirações humanas, não há como fingir que a reflexão poderia 

ser descartada. Pelo contrário, ela será indispensável como veículo mesmo do esforço por essa 

integração.  

 Justamente assim é possível distinguir a filosofia das ciências especializadas e da 

experiência comum. A pesquisa especificamente filosófica se distingue daquela das ciências 

especializadas porque ela não começa pela formulação de hipóteses a respeito de objetos 

particulares, mas pelo modo total de considerar o problema da destinação humana e a questão 

do ser, que pelo exercício de uma específica dialética leva em consideração hipóteses sobre a 

totalidade de seu sentido, mas as julga segundo o parâmetro do que na prática concreta não 

pode ser negado. Nessa acepção, a filosofia é essencialmente popular e universal. Ademais, 

distingue-se da experiência comum, porque ela trata desse problema de modo técnico e 

especializado. Assim, a filosofia é um conhecimento, ao mesmo tempo, universal e 

especializado, tendo muito a falar a todos os homens e à ciência. A todos os homens, porque a 

filosofia trata da questão da destinação humana, do destino da ação, da qual nenhum homem, 

por mais que deseje, pode se esquivar. À ciência porque, por sua específica cientificidade, cabe 

à filosofia servir de sentinela à atividade científica.   

A esse último respeito, de acordo com a especialização que lhe é própria, a filosofia 

deve resguardar e defender sempre duas exigências:  

a) por um lado, a filosofia deve procurar superar um perigo contínuo, a saber, o de 

desenvolver suas investigações com o apoio de entidades imaginadas ontologicamente, sob o 

fascínio de uma apreensão imediata e saturante da realidade concreta. É preciso, assim, que ela 

se desenvolva reconhecendo a parcialidade de toda representação, em razão de necessidades 

práticas: a ação não é, de fato, a ideia da ação.   

b) Por outro lado, ela não pode perder de vista o valor substancial e objetivo do 

conhecimento: “porque o pensar nos permite afirmar que há, na ação onde se opera a síntese de 

nosso ser e dos seres, algo que sem dúvida ele não iguala imediatamente, mas do qual ele é um 

extrato, de modo a servir para determinar as condições de uma equação mais completa, sem 

preenchê-las por ele só” (Le point de départ, p. 567).   
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Em síntese, para que a filosofia se mantenha científica lhe é necessário o exercício 

constante e renovado do que chamamos, com Blondel, de crítica à superstição: é preciso 

conservar o conhecimento como o que ele é, sem lhe conceder ou retirar nada mais do que lhe 

é devido. Só assim a filosofia mantém a fidelidade ao seu ponto de partida e a sua meta, não só 

conservando, como também orientando o esforço pela realização do nosso ser: 

  

 

...a filosofia é a integração — especial e técnica por sua forma, universal e 

profunda por sua matéria — dos esforços hierarquizados da vida humana para 

realizar nosso ser, realizando os seres e o ser em nós. Quer dizer, conhecendo-

os, nos adaptando a eles e assimilando-lhes em nós. Não somente ela 

manifesta cada vez mais distintamente a unidade complexa desse esforço 

espontâneo, mas ela o orienta e o prolonga deliberadamente: ela não é 

simplesmente uma imagem, um projeto de vida; ela contribui para levar a vida 

a seu fim, para revelá-la, para lhe acrescer as riquezas, as responsabilidades e 

as sanções do ser (Le point de départ, p. 568). 

 

  

Enfim, a filosofia é mais o cumprimento de uma tarefa que a definição de um objeto.  O 

método filosófico blondeliano partia da exigência de esclarecer tudo o que há de implícito no 

sentido que o real tem para nós, de esclarecer tudo o que implicamos ao pensar e agir. Por 

fidelidade a esse método, começamos a presente pesquisa investigando o verdadeiro significado 

das oposições à metafísica e fomos gradativamente conduzidos a investigar a natureza da 

filosofia. Por essa investigação, descobrimos que a filosofia ou é uma tarefa ou será condenada 

a vagar por antinomias insuperáveis.  

Todavia, interpretar a filosofia como uma tarefa não é só uma condição artificialmente 

imposta para comodamente salvar a racionalidade que lhe é própria. Ao contrário, é uma 

conclusão a que se é necessariamente conduzido quando se considera o implícito da natureza 

própria do conhecimento em geral e do conhecimento filosófico em particular: não só não há 

nem reflexão e nem prospecção isoladas, como também não há conhecimento que não possua 

seu fim no progresso da ação. O que não interessa a nosso destino não existe, de fato, para nós. 

O que existe para nós, só existe porque se integra a nossa ação: nasce de nossa ação e de alguma 

forma contribui para ela.  

A própria reflexão isoladamente considerada, afastada da ação, não saberia justificar sua 

natureza, seus fundamentos e seus fins, porque não seria mais ela mesma, mas uma 

representação de si.  Apesar da natureza abstrata de seus resultados, a reflexão é uma ação e se 
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engaja irremediavelmente na engrenagem que vai da ação à ação: “nós não agimos para 

conhecer senão a fim de conhecer para agir” (Le point de départ, p. 568).  

O ponto de partida da pesquisa filosófica não pode ser justificado como sendo o desejo 

de conhecer por conhecer, o que implicaria considerar abusivamente a representação, levando 

a antinomias insuperáveis. Os limites implícitos ao pensar reflexivo o proíbem, não havendo 

como nosso conhecimento, sempre processual, justificar-se de tal modo, como tivemos 

oportunidade de constatar quando de nossa anterior consideração do Parmênides.  Entretanto, 

por esse redimensionamento mesmo, a reflexão também é resgatada como um momento 

importante para o progresso do pensamento em ato e, consequentemente, da vida.  

Filosofar é pensar agindo e agir pensando em direção ao progresso da vida humana. E o 

que significa esse progresso? Significa, para cada agente, o esforço por adequar-se a si mesmo, 

por realizar o próprio ser, que é o de existir para ser o que se deve ser, mas ainda não se é. O 

sentido do próprio ser, da necessidade da própria adequação, que teoricamente permanece um 

mistério, torna-se acessível por meio da prática: 

   

  

Nós não saberíamos resolver essa dificuldade instável na luz completa de um 

pensamento acabado. Mas, a solução de fato é, para cada um de nós, realizada 

em cada um de nossos instantes, que poderia ser aquele de nossa morte. É 

dessa solução de fato que a filosofia parte, a fim de aí extrair o desconhecido, 

determinando a equação do movimento profundo que nos sobrepuja ou as 

exigências espontâneas que nos solicitam com o progresso de nossa ciência e 

o fim de nossa vontade. Há muito tempo que Platão e Spinoza disseram: “a 

filosofia é a aprendizagem da morte”, ou seja, é a antecipação da vida, da vida 

que para nós é indivisivelmente conhecimento e ação (Le point de départ, p. 

569). 

 

 

Em suma, a filosofia é uma tarefa que se volta para a realização da vida, tendo aí seu 

ponto de partida e seu fim. Embora ela não possa oferecer uma representação definitiva do 

estado para o qual tende, ela pode, porém, cumpri-lo, realizando-o a cada momento, com cada 

vez mais clareza do que realiza. Talvez seus votos e esperanças se cumpram, talvez não. Nunca 

saberíamos se a reflexão não fosse capaz de romper seu isolamento.  

 

 

2.3. CONCLUSÕES PARCIAIS: A CAMINHO DA LÓGICA DA VIDA  
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A respeito do ponto de partida da filosofia, o estudo anteriormente conduzido nos 

permitiu uma aquisição daqui por diante irrenunciável, a saber, que a filosofia consiste na tarefa 

de reintegrar conscientemente reflexão e prospecção — ou seja, de integrar cada vez mais e de 

forma inteligente, o que é já integrado concretamente —, a fim de promover o progresso do 

pensar em ato e, consequentemente, da vida. Portanto, a filosofia não é o resultado exclusivo 

do trabalho da reflexão, mas dele também não pode prescindir. 

Isso terá consequências fundamentais para o prosseguimento da pesquisa que estamos 

realizando. Acompanhando de perto o desenvolvimento do Le point de départ, no qual se 

discute a natureza da pesquisa filosófica, buscamos esclarecer qual o verdadeiro sentido de 

“pensar”, para a partir daí descobrir não só se realmente a filosofia e a metafísica são 

consequências do pensar reflexivo, mas também se elas se limitam exclusivamente à lógica que 

o caracteriza.  

Ora, não obstante a proposta do Parmênides, não havendo como pensar filosoficamente 

sem colocar em marcha o processo da reflexão, ou melhor, não havendo como pensar 

absolutamente sem refletir, não há dúvidas de que a reflexão será uma condição indispensável 

ao conhecimento filosófico e, assim, à metafísica. Entretanto, não nos é menos claro agora que 

a filosofia, com o seu modo próprio de conhecimento ou sua racionalidade, não se limita 

exclusivamente ao pensar reflexivo, não só porque não se dá nenhum pensar reflexivo isolado, 

como também porque a especificidade da pesquisa filosófica é marcada justamente pela tarefa 

de elucidar a prospecção por meio da reflexão, reintegrando-as. Em suma, a reflexão é condição, 

embora não exclusiva, da filosofia. A descoberta desse seu papel de “co-condição” da pesquisa 

filosófica permite redimensionar o sentido da reflexão.  

Dito isso, devemos nos perguntar se respondemos também à segunda parte de nossas 

exigências. Pretendíamos não só descobrir se a filosofia e a metafísica eram um resultado do 

pensar reflexivo, como também, mais radicalmente, se elas se limitariam a sua lógica ou modo 

de inteligibilidade. Descobrimos que elas são seus resultados, embora não exclusivos, e já 

podemos também afirmar que não se limitam à sua lógica. Se a filosofia não está limitada à 

lógica reflexiva, embora dela também possa fazer uso, qual a natureza da lógica que a sustenta 

e que caracteriza sua cientificidade?   

Já mencionamos algo a esse respeito, mas a questão precisa ser melhor esclarecida. Para 

tanto, parece-nos essencial fazer recurso ao estudo de outro texto fundamental do 

blondelianismo: Principe élémentaire d’une logique de la vie morale.  Buscaremos, por esse 

movimento da pesquisa, melhor explicitar a natureza da racionalidade especificamente 

filosófica, mostrando-a como dominada por uma lógica, a da vida moral, que é o fundamento 
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da lógica reflexiva. Isso fazendo, alcançaremos uma maior clareza a respeito do porquê a 

depreciação da reflexão, tal como é entendida tradicionalmente, não implica ipso facto a 

depreciação da filosofia ou da metafísica. Esse será o objetivo do próximo capítulo. 



3. A LÓGICA DA VIDA MORAL 

 

 

 Do que discutimos até agora, depreende-se que o ponto de intersecção entre pensamento 

e prática se dá no próprio viver — prática ou ação. Na ação que é ele, as ideias são integradas 

no agir e o agir nas ideias. Essa é a origem e a meta do conhecimento filosófico. Sua percepção 

conduz a uma mudança profunda no modo como são compreendidos a lógica do pensar abstrato 

e o determinismo da realidade concreta, sendo redimensionada a compreensão da noção de 

“necessidade” aplicada às ideias e ao agir e, assim, a própria concepção da lógica.  

 Anteriormente já consideramos a antinomia a partir da qual Blondel conduzirá sua 

pesquisa em Principe élémentaire. Ela diz respeito à dificuldade em se falar em uma lógica da 

vida moral: como seria possível uma ciência moral, ou seja, da ação livre ou autônoma e, ao 

mesmo tempo, sustentada por uma necessidade que lhe sirva de princípio lógico ou de 

inteligibilidade? A importância da resposta a essa questão está em que ela diz respeito ao ponto 

de intersecção entre ideias e agir, sobre o qual nos referíamos anteriormente. Se uma lógica da 

vida moral é viável, ela dirá respeito à comunhão entre ideias e ações.  

Para a filosofia da ação, essa comunhão se dá na reintegração entre prospecção e 

reflexão, que é o conhecimento em ato, cujo estudo é fundamental para o que entendemos ser 

a proposição de uma metafísica ainda possível, a ser explicitada nesse nosso presente escrito 

em seu devido tempo. Em Principe élémentaire, Blondel descreve seu esforço por extrair o 

princípio elementar120 que preside o desenvolvimento, ao mesmo tempo solidário e original, 

das ideias e das ações, ou seja, do conhecimento em ato. Assim, esse princípio será a pedra 

fundamental de uma dialética que domina ideias e ações, sem anular ou sacrificar uma à outra, 

superando o dualismo que aí pode ser insinuado. 

Para lançar luz sobre a realização desse projeto, Blondel procurará considerar três 

perguntas: a) que obstáculos obscurecem a questão da relação entre pensamento e ação, levando 

a respostas incompletas, que repropõem desses o dualismo? b) Como é possível e mesmo 

necessário, por sua própria natureza, que o problema seja posto de um modo diferente de como 

o faz os que sustentam o dualismo?  c) Em que sentido uma lógica moral não só possui um 

princípio próprio, mas ainda como esse princípio constitui a pedra fundamental da lógica geral?  

                                                 
120 Como nos diz Álvaro Pimentel, o qualificativo “élémentaire” é uma noção de derivação kantiana: 

“Blondel utiliza, em seu título, uma distinção consagrada por Kant, na Critica da Razão Pura, em que o ‘elementar’ 

diz respeito a um princípio universal e necessário, válido, portanto, para toda moral em geral” (PIMENTEL, 2008, 

p. 81). 
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Esse percurso nos elucidará porque será preciso prepor à lógica especulativa, constituída 

a partir do ponto de vista da negação e da oposição (da apóphasis e da antíphasis), uma lógica 

da vida moral, constituída a partir do ponto de vista da privação (da héxis e da stérēsis), 

fortalecendo as bases para o que será a reinterpretação da filosofia como uma tarefa e, 

consequentemente, para uma reafirmação das pretensões da racionalidade metafísica.  

  

 

3.1. ESCLARECIMENTO DA DIFICULDADE DA QUESTÃO 

  

É costumeiro conceber que nosso agir e nosso pensar estejam unidos entre si.  De fato, 

não é difícil constatar que nossas decisões possam ser levadas a termo em nossas ações: agora 

quero mover meu braço, decido por fazê-lo e o movo. Não só meus atos parecem estar unidos 

entre si por meio de um vínculo, que permite que sejam identificados justamente como “meus”, 

mas também, pelo menos aparentemente, esse mesmo vínculo serve de ligação entre meu pensar 

e minha conduta.  

Que aparentemente as coisas estejam assim, demonstra-se facilmente. No entanto, não 

é tão simples explicar a solidariedade entre nossos atos e desses com o pensar. De alguma 

forma, o liame ou vínculo aí está e pede para ser interpretado e erigido como verdade necessária 

(Cf. Principe élémentaire, p. 368), entretanto, a lógica interna ou a inteligibilidade que governa 

o encadeamento dessas solidariedades não se oferece tão facilmente a nossa compreensão.  

Como explicar a relação de cumplicidade que se cria entre meu pensar e minha ação? 

Essa questão se torna ainda mais problemática quando consideramos não uma ação qualquer, 

mas uma ação voluntária: como explicar a síntese que é a ação voluntária, concomitantemente 

enraizada em nossa materialidade corporal e na idealidade de nossa consciência? E, ainda mais, 

como explicar que na ação voluntária essa cumplicidade se traduz também em normas morais? 

Como explicar a influência dos ideais morais sobre nossa ação? Teriam eles alguma justificação 

racional? Essas são questões tão antigas quanto a própria filosofia. Entretanto, a seu respeito 

não conseguimos estabelecer progressos substanciais. A fundamentação científica da moral 

continua a ser um problema insolúvel. Mas, por quê? 

No escrito que estamos considerando, Blondel ensaia uma resposta: porque se insiste 

em colocar a questão de modo inadequado. Posto como o propõem o naturalismo e o 

formalismo moral, esse problema é insuperável. Sem provas ou refutações definitivas, 

naturalismo e formalismo moral se opõem, fundando-se mutuamente pela alimentação de um 
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dualismo insuperável ao interno de seus próprios pontos de vista. Dualismo esse que constitui 

sua força e sua fraqueza.  

Para preservar a liberdade e a autonomia do agente, o referido formalismo sustenta que 

a moral não possui qualquer vinculação com a materialidade dos fatos, sendo um a priori da 

razão ou, ainda, um fato da razão. Para sustentar a cientificidade moral, o naturalismo interpreta 

a moral como um fato da natureza, sendo que a mesma natureza ou uma entidade ontológica da 

natureza é considerada como princípio supremo e determinante do bem ou do mal. Ora, sem o 

dualismo entre materialidade e formalidade da moral, nem o naturalismo, nem o formalismo 

moral se sustentariam, já que suas interpretações se apoiam na pressuposição desse mesmo 

dualismo. Mas, também em razão dele, não podem se estabelecer racionalmente. Procuraremos 

a seguir entender três razões que levam a esse estado de coisas. 

 

  

3.1.1. Primeira Iluminação do Conflito: a Oposição entre o Apriorismo Racional do Fato Moral 

e seu Enraizamento Empírico 

  

Primeiramente, é necessário dizer que nem todos os atos do homem121 possuem 

relevância moral, mas apenas os voluntários. Chamaremos os atos voluntários de ação moral 

ou fato moral. Ademais, é necessário também precisar que o problema do dualismo entre 

naturalismo e formalismo moral não diz respeito a todo ato de homem, mas apenas aos atos 

humanos, ou melhor, às ações morais. Ao contrário do que ocorre com os outros atos de homem, 

o fato moral manifesta indubitavelmente a dualidade entre o formal e o material. A ação moral 

é o lócus privilegiado ao estudo do modo como se apresenta a aparente dualidade entre a 

vinculação material dos atos e sua vinculação formal.  

Partamos de uma afirmação que procuraremos justificar: o fato moral é 

concomitantemente ideia e corpo. Essa é a razão de sustentação do dualismo e a razão por que 

sua superação é necessária.  

Por um lado, definindo sua moralidade pela intenção formal que o anima, o fato moral 

é idealmente enraizado. Sua determinação parece ocorrer pelo exercício de uma dedução, como 

se ele fosse uma forma objetiva do a priori da razão. Sob esse aspecto, o fato moral define sua 

moralidade a partir do ideal moral que lhe serve de parâmetro de juízo e do qual ele é uma 

realização. As razões do formalismo moral se apoiam nessa compreensão do fato moral. 

                                                 
121 Adotaremos a distinção entre ato humano e ato de homem. Ato humano é a ação humana voluntária. 

Ato de homem é qualquer ação humana, voluntária ou não.  
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Contudo, por outro lado, por ser propriamente uma ação, o fato moral se encarna na engrenagem 

das forças físicas e psicológicas, sendo também por elas condicionado (materialmente 

condicionado). E é por essa razão que o naturalismo sustenta suas pretensões explicativas.  

Isso já é suficiente para nos dar uma primeira pista a respeito de como essa questão 

precisa ser elucidada: uma vez que o fato moral é tanto ideal quanto material, não se pode 

interpretá-lo mais nem como se ele evoluísse pela simples influência das deduções racionais, 

nem como se ele fosse o resultado de uma mera indução de causalidades naturais. O fato moral 

se dá e evolui dentro da vida dos homens e dos povos, ou seja, culturalmente.  

Enfim, a submissão do fato moral a estudos que se baseiam em métodos incapazes de 

colher a sua riqueza sintética, incapazes de preservar no fenômeno da moralidade, 

concomitantemente, a sua imanência e a sua transcendência material, é a primeira raiz do 

conflito que opõe naturalismo e formalismo moral e que leva ao dualismo entre lógica e moral: 

“Que se penetre em fundo esta oposição e se verá talvez que, longe de ser atenuada, ela chega 

mesmo a implicar ou que a ideia de uma moral exclui a ideia da lógica ou que a ideia da lógica 

exclui a ideia da moral” (Principe élémentaire, p. 369). Mas, isso ainda não é tudo a se dizer a 

esse respeito.  

  

 

3.1.2. Segunda Iluminação do Conflito: o Princípio de Contradição não se dá de Fato 

  

Explicada uma primeira razão do dualismo, partamos para a elucidação de outra, 

relacionada dessa vez com o princípio de (não) contradição. O sentido real do princípio de 

contradição parece ser o de que é impossível que qualquer contradição possa ser dada de fato, 

ou seja, de que a contradição não diz respeito ao real. Com efeito, essa parece ser a lei descritiva 

da própria realidade:  

 

 

Ora, suprimir este princípio, suprimir também pelo mesmo movimento toda 

oposição lógica. O que é dado é dado e isto é tudo, sem nenhuma determinação 

de contraditório ou de contrário: homogeneidade do determinismo, 

heterogeneidade qualitativa ao infinito, é a fórmula da realidade empírica 

(Principe élémentaire, p. 369). 

 

  

Não obstante, para a moral, os fatos reais e concretos são dotados de uma oposição 

radical, contraditória, devendo ser absolutamente qualificados, existindo uma distância infinita 



148 

 

entre um fato bom e um fato mau. Com efeito, o papel da moral é o de fazer justamente que os 

fatos sejam a ocasião de uma opção decisiva entre bem e mal.  

E, assim, evidencia-se uma segunda raiz do conflito entre formalismo e naturalismo, 

obrigando a tomada de uma decisão: é preciso salvar a moral ou a lógica. Para salvar a moral, 

reconhecendo a possibilidade de se dar uma oposição radical nos fatos, entre fatos bons e maus, 

é preciso condenar o princípio de contradição e a lógica que sobre ele se funda. Para salvar a 

lógica, mantendo a resistência da contradição em relação aos fatos, será preciso ou que a moral 

seja inteiramente deduzida a partir de seu elemento formal e indiferente a qualquer 

materialidade dos fatos, ou que seja suprimida toda vida individual e ato particular, onde a ação 

voluntária se faz concreta, como se não passassem de ilusões, como o faz em sua expressão 

mais forte o “quietismo ou budismo” (Principe élémentaire, p. 369). Em todo caso, “Isto 

significa que a moral, no sentido popular ou normal da palavra não existe mais” (Principe 

élémentaire, p. 369). Dito isso, avancemos mais um pouco, procurando colher uma terceira 

iluminação do conflito. 

  

  

3.1.3. Terceira Iluminação do Conflito: Oposição Radical entre Lógica e Moral 

  

Uma última raiz da oposição entre lógica e moral pode ser determinada. Para que exista 

lógica é preciso que haja uma lei de necessidade inflexível que forje a natureza, oriente a 

reflexão e sustente a ciência. Para ser científica, assim, a moral precisa ser constituída a partir 

de leis determináveis e constantes. Entretanto, para que exista moral é preciso que haja 

“contingência no mundo, liberdade no homem” (Principe élémentaire, p. 369), em suma, 

flexibilidade e indeterminismo. 

 A conciliação entre a liberdade e o determinismo aqui exigidos parece impossível, no 

entanto, em razão da natureza sintética da ação moral, ela é necessária. Isso nos leva mais uma 

vez à alternativa: ou se sacrifica uma ou outra, moral ou lógica, ou se afirma que possuem 

domínios separados e incomensuráveis. O que dizer a respeito? 

Observe-se que não só a moral não seria nada “de fato” se o homem fosse absolutamente 

determinado ou se a vida teórica, onde ele encontra sua própria autonomia ideal, escapasse-lhe, 

mas nem mesmo poderia ser algo de “direito”, ou seja, poderia ser justificada racionalmente, 

se houvesse um conflito insanável entre as exigências da dialética especulativa (ciência) e as 

do imperativo prático (moral). Com efeito, como algo puramente racional teria qualquer 
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vigência prática ou algo puramente prático, vigência racional? Aporia essa insolúvel quando 

implica justificar uma coação — entre ideias e ações — sem qualquer espécie de contado.  

Ademais, se esse conflito fosse insanável, a lógica não realizaria sua ambição de possuir 

um domínio universal, “de englobar todas as formas de pensamento e de vida em sua unidade 

científica, como elas são unidas na realidade; [...] de esclarecer [...], o determinismo subjacente 

a todos os empregos possíveis da atividade especulativa e prática” (Principe élémentaire, p. 

370). Do domínio lógico deveria ser excluído tudo o que não diz respeito ao puramente ideal. 

A ciência e a lógica teriam que reconhecer seu acesso a qualquer “objetividade” ou 

“concretude” como estando definitivamente obstruído.   

Em suma, esse dualismo implicaria um aniquilamento mútuo: nem a moral, nem a lógica 

saberiam se sustentar isoladamente. De difícil conciliação, moral e lógica só sustentam suas 

pretensões caso se justifiquem concomitantemente.  

Examinada a raiz das dificuldades que lhes opõem, partiremos para a exploração de sua 

relação, mostrando como ela precisa ser problematizada em outros termos.   

 

 

3.2. O QUE REALMENTE ENVOLVE A QUESTÃO DA RELAÇÃO ENTRE AÇÃO E 

PENSAR  

  

 A aporia com a qual estamos lidando presentemente ao investigar a questão da relação 

entre pensar e agir, a saber, o dualismo entre lógica e moral, embora pareça insuperável para o 

esforço reflexivo, não se dá na concretude dos fatos. Em outras palavras, o conflito entre lógica 

e moral pode e mesmo exige ser resolvido para a ciência porque ele é resolvido na vida. Na 

vida, a ação voluntária é ao mesmo tempo ideal e material, sujeita à lógica e à moral. A solução 

desse problema, todavia, é realmente impossível caso se considere moral e lógica com se o faz 

habitualmente, ou seja, como significando entidades fixadas pelo pensar.   

O próximo passo a ser dado por nossa investigação filosófica se destina a revelar o 

verdadeiro sentido da relação que se estabelece entre moral e lógica, pensando essa relação de 

modo alternativo a como se faz habitualmente, mas em estreita consonância com os dados da 

realidade a nós acessíveis, de modo a tomar o que é dado por si, sem a ele nada acrescentar ou 

tolher.  Esse é o sentido da dialética blondeliana, a qual nos referíamos anteriormente: o estudo 

de hipóteses explicativas antagônicas, buscando compreender nos fenômenos, a que elas dizem 

respeito, o que não pode ser negado para determinar o que elas possuem de contraditório. Em 

outros termos, ir do que é hipotético ao que é necessário.    
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Para tanto, seguindo as indicações blondelianas, começaremos pelo estudo da lógica 

reflexiva, mais especificamente das noções lógicas, objetivando explicitar o que realmente 

implicamos quando as formulamos. Procuraremos responder a três questionamentos: a) como 

tomamos consciência das noções lógicas e qual a sua real gênese? b) Como e por que isolamos 

as noções lógicas de suas origens vitais? c) Como essas noções lógicas se dirigem à ação e 

servem à vida moral? 

 

  

3.2.1. A Gênese das Noções Lógicas 

  

Anteriormente nos referimos ao sentido real do princípio de contradição, mais 

especificamente, ao fato de que a contradição não se dá de fato. Ora, isso poderia sugerir que 

esse princípio encontraria nos fatos uma ocasião indireta de seu dar-se: como a contradição não 

pode ser observada nos fatos, consequentemente, nos fatos se observa a não contradição. Com 

efeito, a contradição diz respeito a uma oposição radical entre duas proposições ou juízos, 

regulada por uma lei específica, a lei de (não) contradição, segundo a qual entre proposições ou 

juízos contraditórios se um é verdadeiro o outro é necessariamente falso e vice-versa. 

Aparentemente, essa lei seria apenas a transcrição (uma máxima), do fato de que a contradição 

não existe de fato, como se a verdade e a falsidade de um enunciado pudesse ser traduzida, 

respectivamente, como a existência ou não existência de uma entidade. Assim, se o princípio 

de contradição traduz uma lei de regulação da realidade, então, aparentemente, esse princípio é 

abstraído da própria realidade, ou seja, do fato de que os fatos não comportam contradição. A 

lei formal seria, então, uma representação fiel da lei do real, uma abstração de uma lei concreta.     

Todavia, observando mais atentamente os dados dessa questão, o procedimento que leva 

à última conclusão não é absolutamente válido. Fundamentalmente, a estratégia que faz 

corresponder real e formal, ou seja, que faz o formal ser interpretado como uma abstração do 

real, não se sustenta, porque, para tanto, deveríamos dizer que a contradição entre enunciados 

corresponderia a uma relação entre entidades contraditórias, o que factualmente, como se disse, 

é impossível. A valência real do princípio de (não) contradição não é que a não contradição se 

dá nos fatos, mas que a contradição não se dá de fato, porque os fatos são simplesmente o que 

são, ou seja, sem quaisquer relações de oposição. Portanto, a respeito do princípio de 

contradição é necessário sustentar que, apesar de seu sentido real, ele não pode ser abstraído 

dos fatos: “os fatos não podem nem o produzir, nem o sugerir, nem mesmo ser a ocasião direta 
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ou indireta de sua aparição na consciência” (Principe élémentaire, p. 371). Mas, o que dizer a 

respeito de outros princípios como o de identidade? 

De modo semelhante à contradição, a identidade não se realiza no mundo, nem de forma 

a priori, nem a posteriori. Blondel dirá que ele “é um princípio acósmico” (Principe 

élémentaire, p. 371). Com efeito, o princípio de contradição, como o princípio de identidade ou 

qualquer outro princípio lógico, funcionam como leis formais, aplicáveis a uma infinidade de 

casos especiais, ao modo da aplicação de um juízo universal a casos particulares. Assim, por 

exemplo, o princípio de identidade pode ser enunciado, ao modo leibniziano, da seguinte forma: 

“os indiscerníveis são idênticos”.  Ora, a aplicação desse princípio à realidade deve significar 

que toda vez que entidades sejam tão semelhantes a ponto de não poderem ser de nenhum modo 

distintas, elas serão idênticas. Entretanto, como ocorre com o princípio de contradição, mais 

uma vez é impossível que o princípio de identidade seja dado factualmente. É impossível que 

os fatos possam reproduzi-lo concretamente porque é impossível que se deem entidades, no 

plural, indiscerníveis.  

O que se diz do princípio de contradição e do princípio de identidade se pode dizer de 

qualquer outro princípio lógico: leis lógicas não se dão nos fatos. A lei lógica que 

necessariamente me obriga a opor o juízo “alguma maçã é vermelha” a outro juízo como 

“Alguma maçã não é vermelha” não ocorre nos fatos. A maçã é o que é e isso é tudo. Os fatos 

são simplesmente, sem nenhuma iniciativa opositiva. As leis lógicas dizem respeito não aos 

fatos, mas a nossas afirmações e negações que pretendem dizer respeito aos fatos, aos nossos 

juízos.  

Não obstante, os fatos são algo para mim, compõem minha consciência distinta e, assim 

sendo, submetem-se ao influxo das leis lógicas que traduzem seu funcionamento. Por um lado, 

não há como negar que a nossa consciência distinta exista, que ela intenciona algo além de seu 

estado atual, além de si mesma, independentemente de que esse algo se realize de fato ou não. 

Por outro, também não há como negar que a consciência distinta sempre atual, que se dá sempre 

se atualizando, não exista senão como ação de produção de sentido, regulada por leis que 

permitem a inteligibilidade do percebido e que são a expressão de seu modo de funcionamento. 

Em verdade, produzir sentido é perceber inteligivelmente; é sair da apatia e da indiferença em 

relação aos dados percebidos; é organizar a percepção, desde seus estados mais primitivos, de 

modo lógico; é discriminar o que se percebe.  

Em suma, a consciência é o lugar de intersecção entre as leis do pensar e o que é 

pensado. De fato, a consciência é como que a síntese de ambos. A existência da consciência 

distinta, que é sempre a consciência de uma oposição, de uma discriminação, de uma relação, 
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é prova de que existe uma coação necessária entre o pensar e o que é pensado. Sem a novidade 

do que, não sendo originariamente consciência, é revelado na consciência fazendo-se fato para 

ela, não haveria modo de explicar sua capacidade de discriminar, opor e relacionar.  Mas, a 

consciência distinta aí está: relacionando, opondo e discriminando, segundo leis próprias de 

funcionamento que, por sua vez, não seriam nada se a apatia e a indiferença não fossem tão 

estranhas a essa mesma consciência distinta; que, enfim, não seriam nada se a coação entre o 

pensado e as leis do pensar não se desse como o que é: condição da consciência distinta. 

Mas não acabamos de afirmar que os princípios lógicos são acósmicos?  Como entender 

que o que é pensado — os fenômenos vividos ou dados da vida — e o que parece ser a lei do 

pensar — a lógica — se relacionam e se relacionam necessariamente já que a consciência 

distinta existe? Como no seio da heterogeneidade qualitativa dos dados da vida, que a 

consciência reconhece em suas luzes e trevas, introduzem-se as noções lógicas de contraditório, 

contrário, outro, relativo e tantas outras possíveis? 

Uma resposta a essa questão não pode ignorar a complexidade dos elementos do 

problema aí envolvido. De uma parte, afirmar simplesmente que as noções lógicas são a 

condição a priori do pensar, deixa o dualismo que estamos procurando superar intocado e o 

acesso à moral e sua materialidade comprometido. Além disso, afirmar que os princípios 

lógicos são abstraídos da realidade, a posteriori, como representação de leis que existem 

concretamente, contraria o fato de que tais princípios não se dão de fato.  

Para explicar como as noções lógicas se introduzem na experiência, no nosso viver, é 

preciso considerar o ponto de contato entre pensar e vida. É preciso partir do ponto onde o que 

é pensado é reconhecido como imanente à representação que dele se faz e, ao mesmo tempo, 

como transcendente e mais rico que essa representação, já que ela não mostra dele senão 

aspectos, parcialidades. É preciso partir do ponto onde se reconhece que a parcialidade do 

pensar é experienciada. É preciso partir da vida, da consciência em ato — pensamento em ato 

—, onde se dá em realidade a síntese entre o que é pensado e as leis do pensar, e procurar 

responder à pergunta que versa sobre a gênese das noções lógicas que as traduzem. É preciso 

explicar a genealogia vital das noções lógicas.  

De fato, a perspectiva desse problema deve ser revolucionada. Sua solução exige uma 

atitude filosófica engajada na vida. O que isso significa? Significa adotar, como ponto de 

partida, uma reinterpretação revolucionária da filosofia como tarefa. A filosofia não é o esforço 

por representar a realidade ou por fundamentar a adequação entre pensar e ser, como se ser e 

pensar pudessem ser significados impunimente a partir de uma perspectiva que os opõem na 
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forma do dualismo subjetividade-objetividade. Diversamente, é preciso interpretá-la como uma 

tarefa, como um projeto de vida. 

Limitados pelas dimensões do texto que é objeto de nossa presente leitura, não teríamos 

como explicar pormenorizadamente como poderíamos interpretar a filosofia como tarefa. Não 

obstante, as luzes que o anterior estudo do Le point de départ nos forneceram são de grande 

apoio. De que tarefa estamos falando? Da tarefa de fazer uso do pensar reflexivo para elucidar 

o que Blondel chama de prospecção e, assim, contribuir para que a ação realize mais 

perfeitamente seus fins.   

Como já tivemos ocasião de observar, a prospecção é um conhecimento direto e 

imediato que acompanha nossa ação e que permite que ela possa ser realizada sem necessidade 

de envolver a cada decisão e ato uma análise exaustiva de todas as suas condições. É o 

conhecimento espontâneo de que dispomos no próprio momento da ação. A reflexão ou 

especulação, por sua vez, é um conhecimento teórico, abstrato e representativo da ação, que 

nos permite traduzi-la em ideias, que podem ser comunicadas. É preciso compreender, 

entretanto, que a reflexão não é um fim em si mesmo, mas um meio de levar uma inteligência 

sempre maior à prospecção. Tornando a prospecção inteligível, a reflexão permite que essa 

última seja enriquecida e se potencialize em sua capacidade de aperfeiçoar a realização da ação. 

Isso fazendo, não só a prospecção se expande em sua aptidão operativa, como também a 

reflexão se transforma. Iluminando a prospecção, a reflexão também é enriquecida em sua 

inteligência da ação. Em suma, por esse processo prospecção e reflexão são mutuamente 

beneficiadas, em favor último da realização da ação e, consequentemente, do progresso da vida 

em direção a sua consumação — como veremos adiante —, que se faz por meio da ação.   

Compreendendo que a especulação — e que a lógica reflexiva, que constitui a sua 

essência e cuja essência, por seu turno, é o princípio de contradição — não se fecha em si 

mesma, mas se abre na direção da elucidação da prospecção e do progresso da vida, 

compreender-se-á que a origem das noções lógicas deve ser buscada levando em conta o próprio 

destino da reflexão. Evite-se, a todo custo, pensar isoladamente reflexão e lógica, por um lado, 

e prospecção, por outro, e se abrirá um caminho promissor de superação de qualquer dualismo 

envolvido na relação entre pensar e agir, lógica e moral.   

Partindo dessa nova perspectiva, Blondel é capaz de esclarecer a gênese das noções 

lógicas, que fundamentalmente funcionam como leis lógicas de oposição: “Porque, 

espontaneamente, cremo-nos capazes de modificar as coisas, adquirimos a ideia de que elas 

poderiam ser outras” (Principe élémentaire, p. 372). O modo em que isso ocorre é o seguinte: 

de um lado, nosso automatismo psicológico insere seu dinamismo na engrenagem dos fatos; de 
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outro lado, o choque entre nossos desejos e exigências nos dá a consciência de que temos uma 

capacidade relativa de mudar os fenômenos, de adaptá-los mais ou menos às exigências de 

nossa atividade, ao mesmo tempo, determinada e determinante. Assim, não é de modo a priori 

que “nos conhecemos desejosos e capazes de agir sobre as coisas” (Principe élémentaire, p. 

372). Diversamente, “nós afirmamos retrospectivamente que um possível, diferente do real, foi 

possível e se conserva concebível. Assim, após nossa iniciativa prática e de nossa ação, ao 

mesmo tempo, serva e senhora” (Principe élémentaire, p. 372).   

 Em suma, são as tendências originais, os postulados práticos,122 as exigências de nossa 

ação que nos permitem conceber a vida lógica. As regras do pensar e as ideias possuem sua 

gênese primeira na ação. As coisas e os atos não são para nós simplesmente diferentes uns dos 

outros de modo abstrato, mas na medida em que se assimilam à nossa ação. A oposição diz 

respeito ao sentido que as coisas e os atos possuem em relação ao nosso destino, em relação à 

tarefa que o pensar descobre como própria: “Isto significa que o princípio mesmo da ideia da 

contrariedade não está nas coisas, não está no conhecimento especulativo originariamente e 

imediatamente, mas na determinação subjetiva de nossa atividade” (Principe élémentaire, p. 

372). Porque escolhemos, porque subjetivamente nos decidimos e agimos, porque nada do que 

é para nós nos é indiferente, mas participa da dinâmica de nosso viver, contribuindo para seu 

progresso ou dificultando-o, as coisas e os atos aparecem para nós como organizados 

logicamente em relações de oposição.  

Blondel exemplificará a gênese de algumas noções. A noção de oposição, por exemplo, 

seria o resultado do choque dos múltiplos princípios (motivos e moventes) ou fenômenos que 

solicitam nossa ação, formando diante da reflexão um todo sistemático, no qual alguns destes 

princípios aparecerão como coerentes em relação aos outros e ao nosso destino último e outros 

não. Quando um deles é escolhido e realizado é como que oposto a todos os que não o foram, 

formando um todo sistemático. Assim, o ato realizado confere aos fatos uma fixidez tal que 

constitui a base de onde surgem as oposições lógicas.   

O mesmo ocorre em relação aos princípios de contradição e de identidade. Com efeito, 

nenhuma oposição lógica poderia ser concebida sem a noção, ao menos implícita, da 

contraditoriedade. E como ela surge? Surge pela consciência da irreparabilidade do passado: o 

que foi realizado o foi para sempre, a favor ou contra a realização de nossa ação. Sua origem 

está na concepção da ação que era possível e foi consagrada no passado de modo irreparável. 

Uma vez realizada, a ação é posta para sempre. Já a noção de identidade, por sua vez, surge da 

                                                 
122 Remetemos às explicações que fizemos na introdução sobre o sentido de “postulado prático” para a 

filosofia da ação. 
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ação de escolher, precisar e realizar uma intenção singular, que se distingue das outras. Nas 

palavras de Blondel: 

  

 

Para ter consciência de que uma coisa poderia ser diversa, é preciso que 

tenhamos consciência de que nossa ação possui dois gumes. Para conhecer 

nossa ação, é preciso que, conscientes ao menos confusamente sobre o conflito 

entre nossas tendências e as exigências de nosso destino, nós nos encontremos 

em frente a uma opção que interessa nosso ser: em uma palavra nós temos a 

ideia do ser [identidade] e da contradição somente porque nós somos 

virtualmente postos em condição de resolver a alternativa da qual depende a 

orientação de nossa vida e nossa entrada no ser, alternativa, caso se possa 

dizer, “auto-ontológica” (Principe élémentaire, p. 374). 

  

 

Em conclusão, não poderíamos melhor resumir o sentido do que queremos afirmar a não 

ser como o fez Blondel (Principe élémentaire, p. 374): “O emprego da razão especulativa está 

ligado solidariamente ao exercício real e atual da razão prática, que [...] lhe determina o sentido 

verdadeiro e o alcance legítimo”.  As noções lógicas são produções ou projeções das leis de 

nossa ação no sensível e no inteligível.  

Mas, porque as isolamos das suas condições orgânicas e que perigo há nisso? É o que 

se procurará discutir em seguida.   

  

  
3.2.2. Por que isolamos as Noções Lógicas de sua Origem Vital 

  

As noções lógicas possuem uma origem vital. A exemplo do princípio de contradição, 

princípio fundamental da lógica reflexiva, elas possuem um sentido original e real:  

 

  

O sentido original e real do princípio de contradição é de estabelecer que o 

que teria podido ser e se incorporar, pelo que fazemos, ao que somos (héxis)123, 

foi para sempre excluído (stérēsis), sem que o que é assim excluído deixe de 

servir para pensar distintamente o que foi escolhido e feito, deixe de alimentar 

o esforço do conhecimento e da execução, e de determinar moralmente o ato 

realizado e o agente mesmo. Mas, se nós consideramos unicamente a partir de 

fora o resultado aparente ou os fatos que parecem externos à nossa ação, então 

tudo se resume a uma questão de sim e de não (katáfasis ou apóphasis); e, 

perdendo de vista a elaboração interna do resultado e a complexidade das 

                                                 
123 As transliterações apresentadas nesta tese são nossas. Geralmente, os textos originais blondelianos 

trazem caracteres gregos.  
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relações que subsistem sob a ideia da contraditória excluída, nós substituímos 

estas relações viventes pela simplicidade artificial do conceito e da palavra 

(Principe élémentaire, p. 374). 

  

 

Nesse trecho fundamental, Blondel introduzirá quatro noções que nos darão a chave de 

compreensão de todo o texto: héxis, stérēsis, katáfasis e apóphasis. A síntese que somos, o 

resultado nunca definitivo e perpetuamente mutável de nossa ação, para a qual contribui todos 

os elementos que nos constituem, Blondel chama de héxis. A héxis é cada agente particular, é 

a ação que é cada agente particular. Ora, ao agir, é preciso realizar algumas possibilidades e 

excluir outras. Uma vez tendo agido, o que foi excluído o foi para sempre. Nesse sentido, a ação 

é posta de modo eterno.  

Entretanto, as possibilidades não realizadas não deixam, por isso, de também 

contribuírem para o que nós somos. É por isso que a esse algo excluído Blondel chamará de 

stérēsis, privação. Nós somos o resultado de nossa ação, mas nossa ação não leva a marca 

apenas do que foi escolhido e realizado, mas também do que não o foi.  Em outras palavras, a 

héxis não é só o resultado de tudo o que foi escolhido e atuado, mas também de tudo o que foi 

preterido. A héxis que somos nós, assim, não pode ser compreendida segundo uma lógica 

artificial que resume toda ação a uma questão de sim e de não entre possibilidades, ou seja, de 

katáfasis e apóphasis (afirmação e negação). A lógica que a explica é aquela do terceiro incluso, 

da stérēsis ou da privação.124 A equacionalização da questão é bem mais complicada do que 

uma explicação baseada em uma analogia com a aritmética daria conta. Em suma, somos a 

síntese do que realizamos e do que nos privamos de realizar. A explicação do que somos deverá 

levar em conta a lógica da stérēsis ou da privação. Não há como propor aproximações legítimas 

do concreto sem considerá-la.   

Procuraremos aprofundar seu sentido mais adiante. Por ora, é preciso saber que não são 

comuns compreensões baseadas no uso da lógica da stérēsis, do terceiro incluso.  Geralmente, 

a base das compreensões é sustentada por uma pura lógica opositiva, abstrata ou reflexiva. 

                                                 
124 Desde a “Première notule”, datada de 5 de novembro de 1882, como um projeto esquemático do que 

será a futura tese de Blondel sobre a ação — cuja edição crítica foi organizada e publicada por Simone D’Agostino 

(1993) em sua tese doutoral intitulada D’atto all’azione. Blondel e Aristotele nel progetto de “L’Acion” (1893) —

, o termo stérēsis aparece notadamente como central para o que Blondel chamará de filosofia da ação, sendo a 

noção que expressa o fundamento da lógica do terceiro incluso. Com efeito, em suas linhas centrais pode-se ler: 

“La doctrine de Action fonde la logique du tiers admis. Cf. Mét. Λ. II. 1069 b.6 — Des 2 contraires aucun ne 

subsiste (stérēsis) (une idée réalisée n’est pas la même, que, seule, avant l’acte, avant d’avoir été opposé et préférée 

à une autre idée)”  (D’AGOSTINO, 1993, p. 441). Partes dessa nota serão transcritas em Le principe élémentaire 

d’une logique de la vie morale (Cf. Principe élémentaire, p. 383).  
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Blondel chamará a lógica que se resume ao puro pensar abstrato de “logologia” (Principe 

élémentaire, p. 375).  

A logologia tem servido de alimento para muitas ontologias, consistindo em se tomar as 

coisas e suas relações pela linguagem e suas regras. Por exemplo, segundo Blondel, Aristóteles 

permanecerá vinculado ao ponto de vista da linguagem. Fazendo-se o naturalista do lógos, 

terminará por identificar substância e substantivo.125 Apesar de sustentar que as coisas 

enunciadas por privação e possessão não são opostas entre si como o são os relativos e os 

contrários, Aristóteles afirma que ao fim de contas tudo se resume ao único ponto de vista da 

afirmação e da negação “porque é assim que se fala” (Principe élémentaire, p. 375). Nas 

palavras de Blondel: “as categorias que, rigorosamente, 'não podem receber contrários' (porque 

é próprio da substância recebê-los sem possuir ela mesma contrários), são tratadas na 

proposição e no raciocínio en ousías eídei126, e submissas à lei de contradição” (Principe 

élémentaire, p. 375-376).   

Sem dúvida, afirma Blondel, Aristóteles reconhecerá certa distinção entre a substância, 

que existe em si e para si, e as demais categorias, que só “subsistem” na substância. Entretanto, 

o Estagirita afirmará igualmente que: 

 

 

...“a oposição entre ser e não ser, diferente em cada categoria, será a mesma 

em sua forma”. Que graças a este artifício, a privação mesma e as outras 

formas específicas de oposição são consideradas como uma forma de negação 

e tratadas como tal [...] que “a última forma a qual toda oposição deve se 

reportar é a contradição” (Principe élémentaire, p. 376). 

  

 

Estas teses fundarão uma metafísica falsa e tirânica sob a base da aliança híbrida entre 

gramática e física:  

  

 

...por um lado, ela atribui às modalidades fenomenais e aos dados sensíveis 

tudo o que os conceitos, substantivados pelas palavras, tomaram emprestado 

                                                 
125 Contudo, é importante, seguindo os conselhos de Simone D’Agostino, fazer uma ressalva em relação 

a essa leitura de Blondel a respeito de Aristóteles: “L’errore di Aristotele consiste precisamente nell’aver confuso 

il piano reale e quello logico attribuendo le proprietà di questo a quello. Un errore che — in base all’analisi delle 

classificazioni dei tipi di opposizione in Aristotele — è certamente attribuibile più all’autore delle Categorie che a 

quello della Metafisica, da cui Blondel trae in parte gli strumenti concettuali per le proprie obiezioni” 

(D’AGOSTINO, 1999, p. 415-416). 
126 O que pode ser traduzido no latim por “sub specie substantiae” e no português por “como forma da 

substância ou forma substancial”. 
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do ser vivente e pensante; por outro lado, estas usurpadoras uma vez 

entronizadas impõem seu próprio modo como lei do ser à atividade intelectual 

e moral que somente é que deveria lhe medir no que possuem de verdade 

ontológica e lógica; de modo que pensar en eídous eídei127 termina por 

equivaler a pensar en hýles eídei128 e a fazer reinar na ciência e na vida a 

literalidade, princípio de toda imobilidade doutrinal e de toda intolerância 

prática... (Principe élémentaire, p. 376).   

  

 

Fazer reinar a literalidade equivale a fazer coincidir o real e o racional na representação. 

A atividade intelectual e moral não são aproximadas em seu acontecer concreto, mas 

substituídas por representações abstratas, regidas por leis abstratas. Paradoxalmente, 

provocando esta coincidência de modo artificial, como que buscando a representação objetiva 

da realidade, o acesso ao real é impedido.  

E não é somente a concretude da representação ou a materialidade da ideia a ser traída. 

O mesmo acontece com a forma da ideia, com a própria lei lógica, com as noções lógicas. 

Isoladas de seu princípio vital e utilizadas fora de seu contexto próprio, são transformadas em 

usurpadoras, substituindo a legitimidade da lógica da stérēsis pela literalidade da afirmação e 

da negação dos sistemas conceituais, pela lógica da antíphasis e da apóphasis. Não é estranho 

que procedendo assim sejamos levados à impossibilidade de uma dialética real ou de uma lógica 

moral.  

O nosso próximo passo nos conduzirá a elucidar como é necessário romper com essa 

superstição dos conceitos e, sem abandonar a lógica reflexiva, reconciliar ideia e vida.  

  

 

3.2.3. A Superação da Superstição dos Conceitos e o Serviço da Ideia à Vida 

  
É preciso superar a superstição que sujeita o real à lógica abstrata, sem deixar de 

reconhecer o verdadeiro papel dessa última, porque a lógica da antíphasis e da apóphasis não 

é um artificio sem sentido e utilidade. Ao contrário, ela é mesmo um veículo de 

desenvolvimento da vida moral. O modo como tudo nos é proposto sub specie substantiae, 

como submetido às leis da contradição e identidade, é, na verdade, “a maneira rápida e 

econômica por meio da qual a consciência distinta emerge do mundo” (Principe élémentaire, 

p. 377). Substituto da riqueza do real, a linguagem é um substituto útil, pois permite que o real 

possa ser conhecido e expresso de modo simplificado: 

                                                 
127 Poderíamos traduzir por: “na forma da ideia”. 
128 O que significaria: “na matéria da ideia”. 
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Não há conhecimento nítido, pronto, preciso, exprimível sem este artifício 

espontâneo que fratura a unidade do dado, estabelece oposições e constitui 

entidades discretas que comportam a aplicação de procedimentos lógicos, em 

uma sorte de fenomenologia ontológica ou de atomismo intelectual: é este 

trabalho de simplificação implícita que explicita o silogismo; e seu aparente 

rigor, repousando sob a hipótese teoricamente falsa e praticamente útil das 

identidades parciais, é apenas uma aproximação, mas indispensável aos 

primeiros delineamentos da linguagem, do positivismo prático e da ciência 

(Principe élémentaire, p. 377). 

 

  

Sem a simplificação que nos é possível por meio da representação e da linguagem 

conceitual, conhecer algo seria um empreendimento impraticável. A simplificação da 

linguagem permite que o que é conhecido o seja como algo que pode ser relacionado com a 

integridade de nosso destino, sem que para tanto tenhamos que ter total luz sobre o que é 

conhecido e sobre nosso destino.  

A própria consciência não subsistiria sem essa economia conceitual. A consciência 

distinta que possuímos das coisas e de nós mesmos depende não só do fato de que conhecemos 

processualmente, mas também do fato de que o que entra em contato conosco pode ser 

imediatamente julgado em relação ao nosso destino. Com efeito, por um lado, um conhecimento 

que significasse um saber direto, imediato de tudo o que é, seria equivalente a um estado de 

inconsciência. Sem o contraste entre o que já é nossa ação e a tendência que a impulsiona a 

renovar-se perpetuamente — a sua intencionalidade — não há como subsistir consciência. 

Considerando que o conhecimento existe em função da ação, um conhecimento direto e 

imediato do que é seria o equivalente de uma ação completa em si mesma, uma ação sem 

nenhum futuro e sem nenhum passado, porque não haveria aí processo, mas também sem 

nenhuma consciência de presente, já que a consciência do presente não subsiste a não ser como 

movimento. Por outro lado, um conhecimento que exigisse atingir a riqueza de tudo o que é 

comprometeria seu avanço por um processo infinito. Em suma, as simplificações lógicas do 

conhecimento processual servem de ponto de apoio para a decisão radical do querer em relação 

à destinação de nossa ação, somente a partir da qual temos acesso ao que é:  

  

 

Elas preparam, conferindo ao relativo o caráter de um absoluto, o preço 

infinito de nossos sacrifícios aparentes e de nossos ganhos reais, a 

responsabilidade mortificante de nossos ganhos aparentes e de nossas perdas 
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reais: pelo que têm de precário, como pelo que oferecem de solidez provisória, 

elas são, então, ao mesmo tempo, um chamado permanente ao exercício do 

poder crítico do espírito para nos fazer sair do dado e um trampolim para o 

impulso das resoluções que engajam o destino humano (Principe élémentaire, 

p. 377).  

 

 

Isso, a título de exemplo, como já acenamos, é o que ocorre com o princípio de 

contradição. Ele supõe que de algum modo nada pode ser para nós sem passar pelo crivo de sua 

adequação ou inadequação em relação à nossa destinação e sem que a realização dessa 

adequação ou inadequação possa a cada momento se estabelecer de uma vez para sempre (Cf. 

Principe élémentaire, p. 378). Em outras palavras, o princípio de contradição é a tradução 

simplificada da eterna posição de cada escolha realizada. É a tradução de cada ação posta de 

uma vez por todas em relação ao nosso destino, contribuindo para seu progresso ou não.  

Em suma, a lógica da antíphasis e da apóphasis vinculada a suas origens vitais e 

subordinada a seus fins morais ganha todo seu sentido como verdade relativa. Ela é “o 

fenômeno objetivo e inadequado da dialética real” (Principe élémentaire, p. 379). Inadequada 

enquanto não é capaz de dar conta da riqueza desta dialética. Objetiva, porquanto a realização 

da dialética real — como trabalho de adequação do pensamento em ato à vida, da reflexão à 

prospecção visando ao progresso da vida — se dá por seu intermédio (Cf. Principe élémentaire, 

p. 378-379). 

Tendo sido suficientemente elucidadas seja a reflexão, seja a lógica das ideias que lhe 

caracteriza, podemos partir para o esclarecimento do sentido da lógica da stérēsis. Seguindo o 

percurso proposto por Blondel, procuraremos nos concentrar sobre o sentido do princípio 

fundamental que a sustenta e das leis lógicas que dele derivam.  

  

 

 

 

  

3.3. O PRINCÍPIO ELEMENTAR DA LÓGICA MORAL E DE TODA LÓGICA 

  

A lógica formal governa o modo de compreensão que se fundamenta a partir do ponto 

de vista da reflexão representativa.  Essa compreensão possui sua utilidade, mas também seus 

limites. Sem ela a evolução em nossa ação estaria comprometida. Entretanto, apenas com ela 
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não podemos pretender que nosso conhecimento possua qualquer alcance real e seja, assim, 

ontológico.  

Mas sejamos cuidadosos. A ontologia, do ponto de vista filosófico de que estamos 

falando aqui, não se constitui como um discurso sob a forma de uma representação adequada 

do real. Pensar assim seria continuar aderindo ao dualismo que procuramos a custo superar. 

Sendo a filosofia uma tarefa, a ontologia se identificará com o conhecimento em ato, síntese do 

processo de elucidação da prospecção pela reflexão e do renovamento da reflexão pela 

prospecção.  

No conhecimento em ato, procurando realizar nossa ação e a nós mesmos de modo 

sempre mais adequado, incorporamos tudo o que é. No conhecimento em ato, passamos 

constantemente do ponto de vista da linguagem ao ponto de vista da verdade vivente, não mais 

considerando a simples relação abstrata dos conceitos, como que desprovida de sua 

interioridade e suporte vital, mas “as relações de atos, estados, fatos assimilados ou eliminados 

por um organismo que combina, compensa, digere” (Principe élémentaire, p. 379), ou seja, 

considerando a síntese que é cada vida. Ora, como tal trabalho de consideração da vida pode 

ser dita ainda uma lógica, ou seja, “uma razão reguladora e determinante” (Principe 

élémentaire, p. 379), é o que ainda resta a esclarecer. 

Em virtude da argumentação sustentada até esse ponto, já podemos afirmar com 

segurança que a fonte vivente de toda noção lógica é a decisão refletida e voluntária que escolhe 

e atua, fixando o ser de um ato entre os inúmeros possíveis, ou seja, a fonte da lógica é a prática 

moral. Ainda, também podemos afirmar que toda decisão é uma possessão e uma privação de 

algo, de modo que tanto o que possuímos quanto aquilo de que nos privamos contribui para 

fixar o ser de nossa ação e a nos definir. Esse é o determinismo da ação, segundo o qual tudo o 

que realizamos e que deixamos de realizar forma uma síntese que nos define, e que governa a 

lógica geral a partir da qual é possível toda compreensão: “Há um determinismo que, 

envolvendo todos os empregos possíveis do pensamento e da liberdade, exprime uma ligação 

ao mesmo tempo inteligível e real de todos os nossos estados, compõe nossa vida como um 

problema único, e requer uma solução integral” (Principe élémentaire, p. 379). Ora, o estudo 

da lógica da vida moral é o estudo desse determinismo. Mas, qual o seu princípio elementar e 

quais são suas leis? 

  

  

3.3.1. O Princípio Elementar: a Stérēsis 
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Devendo muito a Aristóteles, para Blondel a noção de stérēsis “implica a privação de 

algo que seria devido ou natural, e cuja possessão foi adquirida, poderia ou deveria ser” 

(Principe élémentaire, p. 379). Desde que uma exigência se constitua como parte da natureza 

de um agente, possuirá sempre consequências correlativas ao emprego de sua atividade, seja 

ela atendida, rejeitada ou desconhecida. Seja por sua satisfação, seja por sua não satisfação, 

essa exigência natural será julgada em relação à solução do problema posto pela vida, segundo 

a lei imanente à vida mesma e que nos coloca diante da decisão fundamental, origem orgânica 

do princípio de contradição. Em outras palavras, depois de ser parte da natureza de um agente, 

uma exigência não é nunca mais indiferente. Blondel significará o termo stérēsis com a 

expressão “privação positiva”.129 

Seguindo de perto Simone D’Agostino (2003), em um texto que tem como título 

“Privation positive”,130 é possível esclarecer o sentido que o sintagma stérēsis terá para a 

filosofia blondeliana, diferenciando-o justamente de sua origem aristotélica.  

No primeiro capítulo do livro XII da Metafísica, Aristóteles significa a stérēsis a partir 

do estudo da substância sensível enquanto sujeita à mudança (transformação ou movimento). 

A mudança terá lugar na passagem entre contrários, mediante um intermediário material, ou 

seja, a mudança explica-se como a passagem de um substrato de um contrário a outro. O 

substrato que se transforma, assim, apropria-se de um contrário (forma) e se priva de um outro 

contrário (stérēsis). Consequentemente, Aristóteles acredita ser impossível a subsistência 

concomitante de dois contrários. A stérēsis aqui terá uma acepção puramente negativa: é a 

privação em um intermediário material de uma forma, dando lugar a outra forma. Enfim, é na 

estrutura da mudança, da metabolē, enquadrada nos moldes de uma lógica opositiva, que a 

stérēsis ganhará seu sentido em Aristóteles.  

Em Blondel, porém, essa concepção será ressignificada. Seu contexto se altera com as 

molduras da ação. Na ação os elementos interpretativos serão análogos, mas bem diversos, 

porque a metabolē e, consequentemente, a stérēsis são interpretadas em um sentido diverso. A 

stérēsis continuará a ser significada a partir do contexto da mudança, mas a mudança a ser 

                                                 
129 Com afirma Álvaro Pimentel (2008, p. 101, nota 170), stérēsis e privação positiva são expressões 

sinônimas que aparecerão já na Action (1893), p. 368 e 438, mas cujo sentido será explicitado apenas no Príncipe 

élémentaire d’une logique de la vie morale, ainda que a expressão “privação positiva” não apareça propriamente 

nesse texto.   
130 As análises de Simone D’Agostino (2003) são conduzidas fundamentalmente a partir da leitura de três 

textos de Blondel: da Action (1893), do Príncipe élémentaire d’une logique de la vie morale e de algumas 

anotações, consagradas por Blondel em algumas páginas, como estudo preparatório ao Principe élémentaire. Desse 

último, pode-se colher a especificidade da noção de stérēsis em Blondel em relação ao seu significado em 

Aristóteles e, em seguida, uma distinção entre uma stérēsis antecedente, uma stérēsis imanente e uma stérēsis 

subsequente à ação (Cf. D’AGOSTINO, 2003, p. 219-223).  
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considerada em Blondel é a ação. Na ação humana, o substrato que marca a permanência e a 

continuidade, ou seja, a matéria que sustenta as alterações será o agente, mais especificamente, 

sua consciência moral. O contrário ou a forma que se adquire será a ideia a realizar. O contrário 

que se perde, a ideia ou ideias a não ser(em) realizada(s), oposta(s) à anterior (D’AGOSTINO, 

2003, p. 218).  

Então, completando seu raciocínio, dirá Simone D’Agostino (2003) que isso significa 

que, no que diz respeito à ação, os polos contrários pertencerão ao mesmo substrato que se 

transforma, de modo que a ação enquanto transformação do substrato é a transformação dos 

contrários que lhe pertencem. Consequentemente, nenhum dos contrários anteriores à escolha 

e à ação se conservarão os mesmos. Uma vez relacionadas na consciência, a ideia ou forma 

preferida e proposta à ação será oposta à ideia preterida e, daí por diante, não poderá prescindir 

totalmente dessa relação que estabeleceu com ela. A ação resultante não implicará tão somente 

uma privação (stérēsis) da forma que se perde, como também da forma que se adquire.  

Assim, a stérēsis aí envolvida não será mais uma privação negativa e sim, de acordo 

com uma lógica inclusiva, uma privação positiva. Não só a ideia não realizada não existirá 

como era antes da ação que a excluiu, como também a ideia escolhida e atuada se transformará 

igualmente: “no sentido que ela perde sua neutralidade, sendo agora atravessada pela oposição 

à ideia que a eleição tornou contrária” (D’AGOSTINO, 2003, p. 218).131  

A stérēsis não é uma privação meramente negativa ou mesmo simplesmente abstrata e 

ideal. Diferentemente, ela diz respeito à própria constituição auto-ontológica do agente, ao “ser 

não sendo ainda o que deve ser” próprio ao agente. A privação positiva não é só da ordem do 

“possível”, ou seja, de um ser disposto a ser o que ainda não é, mas que não lhe é 

intrinsecamente devido, mas da ordem do “potencial”: de um ser que, por virtude própria e 

intrínseca, é destinado a ser o que não é, desde que obstáculos externos não o impeçam.132  

                                                 
131 Assim, justifica-se o juízo confiado por Blondel a sua Première notule: “Des 2 contraires aucun ne 

subsiste (stérēsis) (une idée réalisée n’est pas la même, que, seule, avant l’acte, avant d’avoir été opposé et préférée 

à une autre idée)” (D’AGOSTINO, 1993, p. 441). 
132 Usamos aqui de uma formulação que se inspira na interpretação de Simone D’Agostino (2003) a 

respeito da privação positiva, mas levemente a retoca em virtude das preocupações que nosso estudo nos tem 

revelado. Se D’Agostino (2003) nos permitir observar, parece ser preferível para designar a ordem da privação 

positiva, conforme o que nos ensina a filosofia da ação, a formulação “a ordem do ser que, por virtude própria e 

intrínseca, é destinado a ser o que não é” àquela “a ordem do ser que, por virtude própria e intrínseca, é destinado 

a ter o que não tem” — “avoir ce qu’il n’a pas” (D’AGOSTINO, 2003, p. 224). Com efeito — e isso parece ser 

também a intenção de Blondel —, assim evitamos os riscos implícitos na semântica da substância e em uma 

concepção de conhecimento como simples representação do que é. A esse respeito, é importante precisar que, 

segundo a perspectiva da filosofia da ação, o modo blondeliano de interpretar a reflexão evitará tanto as aporias 

de uma semântica da substância, para a qual conhecer é indicar as propriedades de um substrato, quanto aquelas 

relacionadas à oposição entre realismo e idealismo, que surgirão da concepção da reflexão como simples 

reprodução do que é e, assim, que conduzem  a um modo insolúvel de colocar a questão da relação entre ser e 

pensar, sobre o qual, diga-se, a semântica da substância lança suas raízes. Como já dissemos na introdução (nota 
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Antes de meu agir voluntário e em conformidade à percepção que eu tenho de minha 

destinação última, em conformidade com o acordo ou desacordo que estabeleço entre meu agir 

e o sentido que dou à totalidade de minha ação, a privação positiva se apresenta como 

obrigação. Entendendo que não sou ainda o que quero ser, percebo-me como uma privação 

positiva, uma falta necessária de um estado ideal a que, não obstante, devo tender. 

Concomitante a minha ação, percebo-me igualmente como uma privação positiva, desta vez 

sob a percepção do contraste entre a opção escolhida e todas as outras opções que eram 

possíveis e a respeito das quais decidi por me abster, entre o que eu sou e o que eu poderia ter 

sido. A privação, nessa acepção, apresenta-se como opção. E, finalmente, depois de minha ação, 

percebo-me mais uma vez como uma privação positiva, que poderá ter dois sentidos: poderá 

ser o estado de privação de tudo o que não é o termo último de minha existência, em função da 

possessão desse fim, ou o estado de privação desse próprio termo último de minha existência 

em favor da possessão do que não é ele. A privação positiva será aqui experienciada como 

sanção de minha ação. Por ela, “abro-me” ou “fecho-me” a meu destino (Cf. D’AGOSTINO, 

2003, p. 220-221).  

Deste modo, em todas as suas formas, a noção de privação positiva expressa a riqueza 

das repercussões que se encontram implicadas entre a héxis que precede e a héxis que segue a 

ação.  Diferentemente do que presume uma lógica da apóphasis, segundo a qual o rejeitado é 

anulado, o que poderia ser realizado em nossa ação e não o foi deixa sempre a sua marca no 

que somos. Para passar do ponto de vista da linguagem para o ponto de vista da verdade vivente 

é preciso uma lógica diversa, que dê conta da privação positiva, uma lógica capaz de assumir 

que “a héxis que segue não é idêntica à héxis que precede a stérēsis” (Principe élémentaire, p. 

380). É preciso uma lógica capaz de respeitar a riqueza infinita das repercussões orgânicas de 

nossa ação: “As relações das ideias se resumem em sim e não; e tudo é dito: é como uma 

                                                 
41), não seria fácil determinar o que é uma privação positiva a partir do ponto de vista de uma semântica da 

substância, porque isso implicaria investigar a diferença entre propriedades essenciais e propriedades acidentais 

de um substrato de inerência, o que é muito complicado de se fazer, mesmo porque, como afirmávamos há pouco, 

pressupõe nesse contexto preciso solucionar o problema insolúvel, segundo sua perspectiva própria, da relação 

entre ser e pensar. Na ótica da filosofia da ação, a mencionada distinção entre propriedades essenciais e acidentais 

não é relevante, já que conhecer não será atribuir propriedades a uma substância, mas elucidar a ação. Na Action 

(1893), a noção de privação positiva não significa a representação conceitual da ausência de uma propriedade 

essencial a uma substância, mas indica a vivência ou a experiência necessária de uma falta e, assim, um estado 

potencial. Em outras palavras, se conhecer não é acertar-se acerca da presença ou ausência de uma propriedade 

em uma substância, mas, em uma circunsessão, enriquecer a prospecção elucidando-a reflexivamente e aprimorar 

a reflexão pelas lições prospectivas da experiência vivida, para ela o foco da questão que envolve a privação 

positiva não é o da diferença entre propriedades essenciais e acidentais de uma substância, mas o de colher a 

necessidade ou a acidentalidade da experiência de falta. Só o primeiro desses estados implicará uma privação 

positiva.   
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geometria plana, onde duas linhas se cruzam em um só ponto. As relações reais são orgânicas 

infinitamente, sempre infalivelmente repercutidas e integradas” (Principe élémentaire, p. 380).  

Nossas exigências ideais, nossas disposições, não se limitam a um número restrito de 

relações. Elas não só repercutem e se integram infinitamente umas nas outras, mas ainda tudo 

o que é o agente participa deste processo de integração, do qual uma dialética verdadeiramente 

completa não poderia prescindir:  

 

  

...nada dele [do agente] lhe é estranho ou indiferente, ou mais ainda, o que não 

interessa em nada a sua ação não é conhecido por ele; nada nele lhe escapa, se 

se pode dizer, à héxis e à stérēsis. Tudo o que faz e tudo o que não faz contribui 

para lhe constituir; tudo, assim, entra no sistema de seu organismo dialético. 

E porque as determinações da lógica abstrata são um estrato da atividade 

espontaneamente orientada em nós pela natureza ou uma expressão de nossas 

tendências originais projetadas no espelho do pensamento reflexo, uma 

dialética verdadeiramente completa não saberia se restringir ao formalismo 

lógico (Principe élémentaire, p. 380).  

  

  

Sem dúvida, a abstração confere às noções lógicas certa necessidade. Mas essa é de 

caráter extrínseco e transcendente ao concreto.133 Para dar conta do real nós precisamos de uma 

lógica diversa e, assim, do exercício de uma dialética que consiga ir até ela:  

 

 

...nós precisamos de uma lógica real que contenha o que a lógica formal exclui 

como se não existisse, de uma ciência que reencontra, por meio da reflexão, o 

nexus de todos os estados e de todos os erros mesmos, a lei intrínseca, a norma 

imanente que torna inteligível todos os desenvolvimentos opostos da vida, e 

os julga absolutamente, compreendendo mesmo o que ela não saberia perdoar. 

Há uma lógica da desordem. [...] lógica universal que abraça todas as 

singularidades e as aproximações da casuística, todas as complicações que 

preparam a colaboração da natureza e da liberdade; lógica infinitamente 

imparcial e exata, já que é a lei duplamente interior à vida espontânea e à 

atividade voluntária, norma sui; lógica luminosa, já que, através das 

obscuridades de nosso destino presente, tende apenas a exprimir a relação do 

que podemos e devemos com o que nós queremos e fazemos, para esclarecer 

antecipadamente a justiça final de nossa sorte; lógica que somente merece 

propriamente este nome tout court, porque a ciência que parcialmente a 

usurpou é dela apenas um resíduo parcial e um aspecto isolado (Principe 

élémentaire, p. 381). 

  

                                                 
133 De fato, se assim não fosse, não existiriam, por exemplo, sofismas ou paralogismos.  Os sofismas e os 

paralogismos são, apesar de sua condição, pensamentos e pensamentos viventes. Desse modo, não são contradições 

do pensamento válido, porque do contrário nem mesmo poderiam existir, já que a contradição não se dá na 

realidade e é impossível que se dê. 
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Enfim, a stérēsis é o princípio elementar e material dessa diversa lógica. “Elementar” 

porque a stérēsis é a expressão do seu fundamento mais originário. Todas as leis lógicas, sobre 

as quais teremos oportunidade de nos determos a seguir, que expressam os modos segundo os 

quais nossa ação se dá à consciência, são derivações desse princípio ou lei fundamental. 

“Material” porque a stérēsis não é só uma ideia ou noção puramente formal. Ela é uma privação, 

mas uma privação que opera segundo uma lógica do terceiro incluso, expressando não uma 

ausência inteiramente negativa, mas uma síntese do que se preferiu e do que se preteriu em uma 

constituição auto-ontológica do agente. Em suma, como já afirmamos, a privação aqui é 

positiva, porque a héxis resultante da ação não se constitui somente a partir da energia da opção 

escolhida, mas também da força de todas as outras opções não atuadas, que transformam mesmo 

a escolhida.  Em outras palavras, porque sem a noção de privação positiva, a mudança da héxis 

ou a ação não poderia ser adequadamente explicada. Com efeito, ela não é uma passagem em 

um substrato de uma forma da qual ele é privado completamente a outra forma, essa sim 

positiva, mas uma passagem de uma privação positiva à outra.    

Procuraremos, a seguir, explicitar as leis formais e científicas derivadas desse princípio 

e que pretendem expressar os modos em que a ação moral é dada.  

  

 

3.3.2. As Leis do Processo Lógico da Vida 

 

No texto de Principe élémentaire, Blondel proporá algumas leis ligadas à lógica da vida 

e derivadas de seu princípio elementar. Essas não devem, porém, ser entendidas como 

condições a priori ou axiomas iniciais a partir dos quais a lógica é construída da forma como 

se pode imaginar que a lógica reflexiva seria construída a partir das noções lógicas 

fundamentais, como o princípio de contradição. Diversamente, as leis da lógica da vida não são 

condições dessa mesma lógica, mas suas consequências, deduzidas — por uma dedução prática, 

como explicamos na introdução (nota 40) — a partir do complexo orgânico que é a ação, 

descoberta como governada pela stérēsis, que, ademais, também não é uma condição da ação, 

mas a expressão inteligível do modo fundamental como ela se dá. É a partir da ação vivente que 

essas leis e seu princípio elementar se constituem e são compreendidos como descrições gerais 

da dinâmica do viver e expressões da lógica da stérēsis.  

Isso significa que, como expressões inteligíveis do modo de dar-se da ação moral, essas 

leis poderiam ser elencadas de modo diverso de como o fez Blondel ou fazemos aqui.  Não 
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importa seu número, se elas se reduzem umas às outras, se comportam subdivisões ou se 

poderiam ser aproximadas de modo diverso. O importante é mostrar que são expressões 

inteligíveis e, portanto, esquemáticas ou simplificativas do modo necessário de dar-se do agir 

moral. São elas: 1) lei do alogismo inicial e do polilogismo espontâneo; 2) lei da solidariedade 

das forças discordantes; 3) lei das compensações; 4) lei da reintegração final ou da perda total.   

  

 

1) Lei do alogismo inicial e do polilogismo espontâneo 

  

Blondel afirma que a vida real se apresenta para nós inicialmente sob a forma de uma 

aparente anomia, desordem ou anarquia a que se pode chamar de alogismo inicial. Antes de 

possuírem sentido para nós, os elementos da vida simplesmente se relacionam conosco, em uma 

relação que, embora ainda não ordenadamente perceptiva, já é disponível à percepção. Antes 

de fazerem sentido, os elementos da vida simplesmente são para nós anarquicamente 

disponíveis.   

Todavia, isso não significa que os elementos da vida sejam interpretados como coisas 

que se colocam diante de sujeitos como matéria primitiva para a futura representação. A 

perspectiva da filosofia como tarefa oferece subsídios para superar essa visão dualista do 

conhecimento e da vida. Do ponto de vista filosófico não há caos inicial independente da vida, 

mas, desde o mais primitivo momento, os elementos da vida são para nós a partir da síntese que 

é a vida, da totalidade que é ela.  A anarquia inicial não significa existência fora da vida, mas 

vivência ainda não suficientemente elucidada, eminentemente prospectiva.  A anarquia inicial 

se dá, assim, não em razão da aparição de númenos que seriam transformados posteriormente 

em fenômenos pela ação da subjetividade, mas em razão da multiplicidade natural das nossas 

potências vitais (polizoísmo) e das nossas aptidões mentais (polipsiquismo). Em outros termos, 

a multiplicidade de nossos estados subjetivos são a condição do caos inicial.  

Todavia, o caos inicial não tem nem a última, nem a única palavra aqui. O estado inicial 

caótico tende a uma síntese, a uma ordem, a uma expressão lógica. Espontaneamente, a 

multiplicidade caótica de nossos estados subjetivos tende a assumir um sentido ordenado. 

Espontaneamente somos levados a elucidá-la e a criar sentido, incorporando-a inteligivelmente 

à nossa ação.  

Ora, essa criação espontânea de sentido, a compreensão da vida a que muito facilmente 

e naturalmente somos levados a constituir pela coação de nossa reflexão e de nossas disposições 

pessoais, não é, porém, nunca estática. O trabalho de síntese coordenadora nunca é feito de 
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modo definitivo, porque os estados subjetivos, que convivem em nós e a partir dos quais 

conscientemente e inconscientemente se determina a ordem singular de nossa vida, nunca estão 

em um equilíbrio definitivo, mas sempre interagindo de modo instável, segundo a lógica da 

privação. De acordo com essa lógica, nada do que passa a compor nossa vida deixará de 

influenciar definitivamente o trabalho de produção de sentido ou de constituição dessa síntese 

coordenadora sempre em processo. Em suma, nosso polizoísmo e polipsiquismo (marcas de 

nossos estados subjetivos) não só são responsáveis pelo alogismo inicial, mas também pelo 

polilogismo espontâneo, ou seja, pela perene dinamicidade e complexidade de nossa 

compreensão da vida: 

  

 

O caos inicial tende, então, a uma ordem e a uma certa ordem singular, que se 

organiza graças à mistura do instinto que determina a vocação pessoal e da 

reflexão que se torna o princípio das decisões, dos méritos e das faltas 

voluntárias. De modo que, de um lado, graças à parcialidade profunda de 

nossa idiossincrasia, nós tendemos a constituir um sistema que nós cremos 

exclusivo e fechado; mas, por outro lado, este trabalho de síntese 

coordenadora não é nunca feito imediatamente, jamais inteiramente acabado, 

mesmo depois de uma longa vida de unificação e de conversão metódica 

(Principe élémentaire, p. 381).  

  

 

Enfim, o polizoísmo e o polipsiquismo que nos caracterizam não se resolvem de modo 

linear como em uma equação matemática, mas nem mesmo como em uma equação física sobre 

a interação mecânica de forças discordantes. Como veremos a seguir, a lógica de sua relação é 

privativa.  

  

 

2) Lei da solidariedade das forças discordantes 

  

A cristalização que determina em nós os delineamentos de cada personalidade não 

suprime e não negligencia nenhum elemento fornecido e imposto pela natureza. Tanto as 

tendências preferidas e atuadas quanto aquelas preteridas compõem a síntese que somos nós, 

onde nada se perde e onde tudo constantemente se transforma.  Com efeito, a cada escolha a 

síntese se altera e com ela o que se escolheu e o que se rejeitou: “nada entra em nós sem sair, 

por certos aspectos, de uma predisposição íntima; nada sai de nós sem penetrar mais 
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profundamente. [...] há realidade nova, porque uma ideia realizada não é a mesma de antes de 

ser oposta e preferida a outras” (Principe élémentaire, p. 382). 

A essa coação permanente, dinâmica e imanente à vida, Blondel chama de solidariedade 

das forças discordantes. Ela se dará a partir de certas compensações, muito singulares.   

 

  

3) Lei das compensações 

  

A lógica da vida moral funciona segundo o jogo da compensação das forças que formam 

a síntese da vida de cada indivíduo. A dificuldade precisa de sua ciência está justamente em 

que é complicado definir a composição própria das forças que aí entram, constituindo cada 

caráter moral individual. 

 Como consequência disso, segundo Blondel, não é suficiente uma casuística geral e 

abstrata que nos leve a pensar que todos têm as mesmas obrigações, luzes, forças e desculpas. 

Ao contrário, é preciso um trabalho de compreensão de cada vida particular, cuja 

responsabilidade é intransferível: “Trata-se, ao contrário, de desenvolver sem cessar em nós o 

sentimento de nosso original destino e de nossa incomparável responsabilidade” (Principe 

élémentaire, p. 382). Assim, a elucidação da lógica da vida moral exige a superação do perigo 

da generalidade e a assunção da responsabilidade pelo próprio destino 

  

 

...revelando, de uma parte, a insuficiência ou a insignificância das 

determinações abstratas e das codificações inteiramente construídas com 

ideias e pelas ideias, mostrando, por outra parte, a edificação progressiva de 

nosso caráter moral com o auxílio de todos os elementos compensadores, os 

quais nenhum saberia ser totalmente ausente da solução final... (Principe 

élémentaire, p. 383).  

  

  

Embora não se possa precisamente definir o quadro das relações dos estímulos que 

resultam na composição sintética das forças que agem sobre nós, uma coisa é certa: há um 

determinismo inflexível na lógica da vida, segundo o qual tudo o que nos diz respeito, toda 

força ou tendência que se exerce sobre nós, determina quem somos, seja que adiramos ou não 

a ela. Poder-se-ia, então, objetar: se tudo se integra segundo uma lei e um determinismo 

inflexível isso não significaria uma abolição da moralidade?  
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A resposta de Blondel a essa pergunta é “não”.  Toda decisão comporta uma stérēsis 

(privação) e uma kthésis (possessão), entretanto, o que é rejeitado não é integrado pelo agente 

como o que é escolhido, as marcas que deixam são diversas: “umas são positivas na medida 

mesma em que realizam a ideia essencial de nosso ser e subordinam os diversos elementos a 

esta unidade diretiva; as outras são privativas no sentido de que perturbam nossa direção virtual 

e exigida” (Principe élémentaire, p. 383). Nos dois casos, porém, nenhuma influência é perdida. 

Uma vez tendo entrado em nossa vida, todas as forças que agem sobre nós, por mais 

discordantes que possam ser, têm sua energia aproveitada em uma síntese que, por vias não 

totalmente claras, compensa as inclinações desarmônicas, fazendo-as confluir em uma mesma 

direção.    

O papel da dialética que se aplica sobre a lógica moral não pode ser o de procurar 

detalhadamente seguir na concretude particular da nossa ação o modo como as regras que 

governam o nosso destino encontram sua aplicação, o modo preciso como essa compensação 

se dá. São muitas as incógnitas envolvidas nessa equação. Sua equacionalização é impraticável. 

Entretanto, é possível proceder por uma via alternativa e mais adequada. Ao invés de procurar 

em vão determinar o quadro integral do jogo das forças, o que seria uma operação infindável, 

se não impossível, é possível dedicar-se a compreender como fazer uso da síntese das forças 

em direção à realização de nossa ação. Sem poder nunca determiná-la no detalhe, pode-se 

sempre utilizá-la no todo. Não é preciso explicar pormenorizadamente a compensação das 

forças, para compreender a lei que a governa, podendo assim dela fazer uso. 

Para tanto, a reflexão jogará aqui um papel mais uma vez fundamental.  Por meio dela, 

a compreensão do jogo das forças que nos influenciam torna-se inteligível, porque pode ser 

simplificada na ideia da lei lógica que a governa, segundo a qual tudo o que entra na vida 

humana e se oferece a sua liberdade é julgado de acordo com a héxis (cada agente) e sua 

destinação, de modo que as forças discordantes têm sempre sua energia reaproveitada em uma 

mesma direção.  Em outras palavras, é possível, não obstante a complexidade aí envolvida, 

procurar antecipar as consequências de nossa ação livre (a héxis futura), julgando-a pelo 

parâmetro da realização de nós mesmos, do que somos e do que queremos ser, e, assim, utilizar 

essa antecipação ideal como veículo de reaproveitamento das forças, mesmo do que parecia 

oposto e contraditório.  

Desse modo, sem pretender quimericamente conhecer no detalhe a compensação das 

forças que constituem nossa héxis e reproduzir formalmente o seu acordo, é possível esforçar-

se por conduzir o dinamismo de nossa liberdade, procurando esclarecer e atuar o projeto de 

realização que somos nós mesmos, produzindo o nosso acordo real: 
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Porque a liberdade necessariamente produzida em nós pela dialética 

espontânea da vida resulta necessariamente em consequências, sem ser 

necessitada ela mesma, é este dinamismo antecedente, concomitante e 

consequente à liberdade que a lógica deve esclarecer. Assim, a verdade lógica 

se encontra definida como o acordo do pensar e da vida com eles mesmos, não 

mais no sentido puramente ideológico, mas no sentido concreto e segundo as 

exigências ou os créditos da vida interior: alcançar-se, entrar em possessão de 

si, igualar-se explicitamente, tal qual se é no concreto implícito, é o trabalho 

que estimula e que julga a lógica integral. E é esta coerência do conteúdo total 

que é o gênero cujo acordo formal é apenas uma espécie (Principe 

élémentaire, p. 383). 

 

 

Em suma, o estudo da lógica da vida moral ou a dialética fundamental que a ela se dirige, 

fazendo abstração do valor variável das incógnitas envolvidas no jogo das forças que nos 

influenciam, deve dedicar-se ao esclarecimento da lei que governa o dinamismo de nossa 

liberdade, de suas condições antecedentes, concomitantes e consequentes,134 segundo a 

totalidade da vida, que se apresenta a nós como uma tarefa de reintegração final e cujo fracasso 

implica uma perda total de si, como veremos com mais detalhe adiante, nos próximos capítulos.  

Mas, qual seria o sentido dessa reintegração de si a si mesmo? 

 

  

4) Lei da reintegração final ou da perda total 

  

Todos os nossos atos expressam a totalidade de nossa vida, da síntese orgânica e 

dinâmica que somos nós e do modo como essa síntese se posiciona diante de sua própria 

destinação.  Com efeito, viver é procurar realizar a tarefa de reintegrar-se a si mesmo.  

Dessa tarefa ninguém pode se eximir. A vida exige a ação. A ação realiza a vida segundo 

necessidades internas das quais, uma vez postas, não podemos mais nos desvencilhar. Seja que 

as satisfaçamos, seja que as rejeitemos, elas contribuirão para constituir o que somos e para 

decidir se poderemos ou não nos reintegrar, a partir do acordo ou do desacordo em relação à 

nossa destinação, ou seja, a certa opção última e fundamental. Mas, que opção última é esta a 

que estamos nos referindo?  

                                                 
134 Álvaro Pimentel lembra precisamente a natureza dessas condições, em uma referência implícita ao 

texto de D’Agostino (2003): “Blondel refere-se a um triplo dinamismo da liberdade: antecedente, concomitante e 

consecutivo, que nós podemos traduzir como, respectivamente: a obrigação, a opção e a sanção” (PIMENTEL, 

2008, p. 106). 
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Na tarefa de reintegração de si, a força intrínseca das tendências naturais é 

constantemente amortecida. Optando por agir de um modo e não de outro, depositamos na 

escolha realizada toda a energia proveniente do jogo das forças, compensadas na direção do 

ato. Mas, isso é possível somente porque ao agir nós não vislumbramos nas tendências 

escolhidas e rejeitadas bens ou males, mas o bem e o mal, ou seja, nossa realização final ou 

nossa perdição total. Agindo, depositamos na opção escolhida toda a força que nos impulsiona 

a nos reintegrar, traduzindo as opções como se elas comportassem não uma stérēsis, mas uma 

subordinação aos princípios acósmicos de identidade e não-contradição. Assim, as opções 

concorrentes são artificialmente interpretadas sob a forma de proposições que comportam 

oposições lógicas (Cf. Principe élémentaire, p. 384). Um artifício esse, mas artifício útil e 

mesmo necessário.  

Nossas escolhas comportam um sacrifício apenas parcial, já que não só o que é 

escolhido, mas também o que é rejeitado contribuirá para o que somos. Mas, por um artifício 

útil, com a intervenção do princípio de não-contradição, podemos julgá-las como se elas 

levassem o peso do infinito, como se a cada momento nossa escolha pudesse ser definitiva. Sem 

poder atingir o detalhe das compensações das forças que determinam nossa ação, como 

anteriormente já esclarecemos, somos por esse artifício levados a superar a própria 

compensação das forças subjetivas. Somos por ele capacitados a entrar em possessão de uma 

vida suprassensível e suprarracional, de uma vida livre.  

Lançando raízes no sensível e no racional, a liberdade lhes é transcendente. Como já 

acenamos anteriormente, a contradição não existe na realidade, mas apenas a partir do momento 

em que nossas escolhas são opostas, do ponto de vista de nossa reintegração, como o bem e o 

mal. É a própria energia que nos impulsiona à reintegração, alimentada pelo jogo das forças de 

nossas tendências, que uma vez posta a serviço de uma escolha particular permite-nos amortecer 

as forças a ela mesma discordantes, fundando nossa liberdade.  

Desse modo, a liberdade não é contraditória ao determinismo de nossa ação, mas 

encontra nele sua fonte, assim como também daí nascem todas as noções da lógica reflexiva. 

Com efeito, necessariamente somos obrigados a implicar em cada escolha que fazemos a 

totalidade de nosso destino e a julgar nossas ações não como bens ou males, mas como o bem 

o e mal. Ademais, a percepção que temos da irreparabilidade de uma ação realizada diz respeito 

não somente à nossa impossibilidade de retornar no tempo e agir diversamente, mas, sobretudo, 

ao peso infinito do qual a ação é carregada em razão de sua relação com o nosso destino. O fato 

da irreparabilidade de uma ação realizada nos é importante somente porque, em cada ação, 

nossa realização última é posta em jogo. Assim, os princípios lógicos não nascem apenas em 
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virtude da consciência retrospectiva da impossibilidade de desfazer o já feito, mas brotam da 

consciência moral do peso eterno de uma ação irreparavelmente posta como contributo ou 

empecilho à realização do destino do próprio agente. Em cada ação realizada, o agente joga o 

tudo a tudo da possessão ou da privação de si e do próprio destino.  

Consequentemente, lógica e moral não são contraditórias: “se a exclusão ideal parece 

absoluta, é porque a solução real é, com efeito, decisiva e radicalmente cortante; se a ação 

humana se estabelece no absoluto de uma héxis ou de uma stérēsis, isto se dá pela mediação do 

princípio formal de contradição” (Principe élémentaire, p. 384). A lógica possui suas raízes na 

ciência moral e essa não é ela mesma, não é livre, se não participa do rigor da lógica formal, 

estabelecendo a distinção entre as opções radicais que definem o destino humano e julgando 

cada ato relativo de modo a ver nele o peso do absoluto.  

Esclarecidos o princípio fundamental da lógica moral e algumas de suas leis, resta-nos 

afrontar uma última questão: o que esse estudo nos pode elucidar sobre a possibilidade de 

revolucionar a filosofia, interpretando-a como tarefa? 

 

 

3.4. CONCLUSÕES PARCIAIS: A CAMINHO DE UMA RENOVAÇÃO DA FILOSOFIA 

 

Para um pensar que se limita à lógica reflexiva ou da contradição, a compreensão do ser 

ou a ontologia será sempre contraditória, antinômica, porque não se pode admitir o diverso, o 

não ser; porque não se pode admitir, ao mesmo tempo, que o conhecimento seja processual — 

e, assim, que ser e conhecer sejam distintos — e que ele seja um conhecimento do ser; porque, 

limitando-se à reflexão, só as ideias podem ser conhecidas, só das ideias pode se afirmar que 

são.  

De fato, como o afirmara a tradição eleática, o não-ser não pode ser conhecido. 

Abstraída, porém, do seu contexto originário, essa afirmação ganha um significado 

completamente diverso em razão do modo como o conhecimento veio sendo interpretado pela 

tradição filosófica, ou seja, como processo, reflexão ou especulação. Com efeito, a meta da 

especulação não é justamente uma fiel reprodução ideal do ser? Ora, não há problema em 

estabelecer tal meta como algo realizável caso se pudesse demonstrar que as leis que valem 

para a reflexão de alguma forma reproduzissem as próprias leis do ser. Sob essa crença 

injustificável, repousará todo o abuso de competência ligado ao uso do pensar reflexivo e, 

ademais, à metafísica.  
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Todavia, para a tradição eleática o produto da especulação ou do conhecimento 

processual não é um verdadeiro saber, mas apenas um erro e uma mistura, um caminho a ser 

evitado.  Nesse sentido, segunda ela, se conhecer equivale a um saber consumado e completo 

do ser, de modo que conhecimento e ser são idênticos, a especulação não é um verdadeiro 

conhecimento justamente porque na reflexão ser e conhecimento (reflexivo) não podem ser 

idênticos, porquanto o produto do conhecimento (reflexivo) não é o ser, mas sua representação. 

Em outras palavras, se pensar é apenas representar, ou o pensamento será sempre estranho ao 

ser ou a representação será o único ser. Em todo caso, não há como justificar adequadamente 

nem uma, nem outra interpretação antinômica.  

A compreensão do conhecimento restrita à especulação e à lógica abstrata, que a 

caracteriza, nos levará a nos deparar sempre com esse dualismo insuperável entre ser e 

conhecer. Restringindo conhecer a representar, a menos que se possa provar de alguma forma 

que a representação é equivalente ao ser (ao que não é mera representação), não é só o 

contraditório do ser a não poder ser conhecido pela especulação, mas também o próprio ser (o 

que não é mera representação). Em síntese, se conhecer é representar, a consideração filosófica 

do conhecimento somente poderá conduzir a uma representação da representação.   

Diversamente, a partir do ponto de vista da lógica da stérēsis ou da lógica da vida moral, 

a relação entre ser e conhecer pode ser reinterpretada e a filosofia, com sua típica racionalidade 

metafísica, renovada. Para uma lógica baseada na stérēsis continuará sendo válida a afirmação 

segundo a qual “o não-ser não pode ser conhecido”, mas em um sentido inteiramente novo. O 

não-ser não é conhecido porque só o ser é, porque conhecer não tem por meta a reprodução do 

ser, mas sua realização, e só o ser se realiza, ou melhor, só o que se realiza é.  

Assim, do ponto de vista da filosofia da ação e da lógica da stérēsis, que a caracteriza, 

o extremo oposto do ser não é a antíphasis do ser, mas a stérēsis positiva. Do ponto de vista da 

ação, o ser verdadeiro é o ser moral: é a héxis, síntese de stérēsis (privação) e de kthésis 

(possessão), que admite em si contrários, mas não possui contrários. Consequentemente, como 

do ponto de vista da ação, não há ser sem mortificação, sem privação, o extremo oposto do ser 

também se realiza:  

 

 

Somente a mortificação realiza a contraditória do não-ser e por um tipo de 

experiência metafísica produz nosso ser no ser; realizou a solução antagonista 

na privação, a qual não é a inexistência. Porque, diferentemente da lógica 

intelectual, que se limita em afirmar a igualdade abstrata no âmbito do 

possível e a incompatibilidade formal das soluções opostas, a lógica moral, 

justificando este exclusivismo do qual manifesta a utilidade, o supera, porque 
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no fundo de todas as soluções possíveis resta um mesmo sujeito de inerência 

em vista do qual elas são inegáveis e de sinal contrário. Assim, encontra-se 

verificada esta visão de Aristóteles: a substância, o ser verdadeiro, o ser moral 

admite contrários, mas não possui contrários. Neste sentido a realidade 

metafísica escapa às determinações lógicas do entendimento e é preciso 

restituir ao princípio real de contradição a fórmula original de Parmênides, 

embora interpretada de modo totalmente diferente: o não-ser não é, nem em si 

nem em nós; o ser moral não morre; e, sob o ponto de vista real, não é a 

antíphasis, mas a stérēsis positiva que é o extremo oposto do ser (Principe 

élémentaire, p. 384). 

 

 

A questão importante não é mais a da identidade entre ser e conhecer, mas aquela que 

diz respeito à capacidade da reflexão em iluminar a prospecção e contribuir por meio da 

circunsessão aí criada para o progresso da vida humana, para a expansão da ação até suas 

extremas possibilidades. Nesse sentido, ainda que não acabado e definitivo, um conhecimento 

é legítimo quando, apesar de suas limitações e sem dispensar o esforço constante por superá-

las, contribui para a realização do ser, para a realização da tarefa que lhe é própria. Ainda que 

nunca subjugado pelo pensar, o ser poderá sempre se abrir à experiência, de modo que o que 

nunca se poderá saber de forma consumada pode ser reintegrado à ação e nela, talvez, 

consumar-se.  

Não significa isso, como procuraremos mostrar com mais clareza quando do estudo da 

Action (1893), a ser realizado a seguir, a relativização do conhecimento a uma questão de 

utilidade, mas a subordinação da lógica formal e da gramática a essa lógica mais primitiva, 

segundo a qual: “a antíphasis [o não-ser, a negação] não é senão um símbolo inadequado da 

stérēsis [da privação]” (Principe élémentaire, p. 386). E, diga-se claramente, essa subordinação 

não é uma imposição arbitrária, mas uma necessidade descoberta quando da investigação da 

própria genealogia do pensar filosófico, como já mostramos.  

Tendo partido do estudo do verdadeiro sentido das oposições à metafísica e tendo 

compreendido o significado da reproposição blondeliana da filosofia, como uma tarefa a ser 

realizada, por meio de uma dialética que subordina a reflexão à lógica da vida, chegamos ao 

momento de procurar acertar concretamente em que sentido a filosofia poderia ser assim 

construída. 

Revisitando as observações formuladas por Lorenz Puntel (2007) sobre as críticas à 

metafísica, lembremo-nos que se anunciavam dois sentidos de metafísica que permaneciam 

intocados pelas críticas históricas contra ela dirigidas. Nesses dois sentidos, novas formulações 

de doutrinas metafísicas permaneceriam ilesas porque feitas de modo a não coincidir com 

nenhuma das metafísicas historicamente já propostas.  



176 

 

A diferença das duas fórmulas de reproposição, porém, dizia respeito ao modo como a 

metafísica seria apresentada ou reconhecida: a priori ou a posteriori. A apresentação a priori 

partiria de uma definição própria e autônoma da expressão e do conceito “metafísica”, que 

estaria na origem de uma teorização posterior, como sua condição prévia. O segundo modo de 

apresentação corresponderia a um reconhecimento a posteriori que uma teoria, anteriormente 

explanada, articulava-se à grande intuição histórica sobre a “metafísica”, embora sem partir de 

uma noção já pré-definida do que seja metafísica. 

Ainda, acenamos também para o fato de que uma crítica à metafísica em geral poderia 

ser justificada como um abandono do próprio modo do pensar ocidental, fundamentalmente 

caracterizado como reflexivo, em direção a um pensar livre da lógica da não contradição. Em 

outras palavras, se a lógica da não contradição, que comanda o modo de pensar reflexivo, é 

realmente a substância única da racionalidade metafísica, então um comprometimento dessa 

lógica poderia levar a um comprometimento de toda metafísica futura, inclusive dos dois 

sentidos, há pouco mencionados, desvinculados daquele das metafísicas historicamente 

determinadas.   

Todavia, a esse ponto de nossa investigação estamos mais bem preparados para um 

reexame do estado dessa questão. Já temos suficiente clareza de que o pensar reflexivo, com 

sua lógica da antíphasis e da apóphasis, não é nem o único, nem o principal modo de pensar 

ligado à filosofia e à racionalidade metafísica, que lhe substancia, mas apenas um instrumento 

subordinado e a serviço de uma lógica mais geral, a lógica da vida moral. Dessa forma, podemos 

assumir que uma crítica geral à metafísica, incluindo toda metafísica futura, não pode ser 

justificada como crítica que se estende do pensar reflexivo à toda metafísica possível, porque 

há modos de compreender a metafísica que estão além de sua redução à reflexão.  

Mas, isso não é tudo. Ademais, podemos assumir com certeza que qualquer metafísica 

futura, ainda que não vinculada a nenhuma metafísica historicamente determinada e 

indiferentemente do modo a priori ou a posteriori como seja proposta, será sujeita às críticas 

gerais à possibilidade da metafísica, desde que pretenda se fundar exclusivamente de modo 

teórico, ou seja, exclusivamente sobre a reflexão.  

E, ainda mais radicalmente, se a filosofia é uma tarefa, a metafísica não poderá ser 

proposta, do modo como nos sugere Lorenz Puntel (2007), a não ser a posteriori. Com efeito, 

como tarefa, o ponto de partida da filosofia não está em uma noção ou ideia, mas na ação, na 

tentativa de reintegrar para o pensar o que já é integrado no agir. A filosofia parte da ação e se 

orienta para a ação. Consequentemente, como filosofia, o saber metafísico não poderia 

comportar em sua origem uma noção ou ideia prévia da própria “metafísica”, que servisse de 
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condição para uma teorização posterior, porque isso equivaleria a não falar mais do que é de 

modo originário, mas apenas a discutir sobre nossas representações. 

Na próxima parte da atual pesquisa, a partir do estudo da obra central da filosofia da 

ação, Action (1893), procuraremos mostrar como o pensar blondeliano, superando uma 

produção da filosofia baseada sobre a relação sem suporte vital de conceitos e de termos 

abstratos e investindo em elucidações de prospecções, oferece uma compreensão da 

“metafísica” como um saber ou racionalidade legítimos, articulada com a grande intuição 

histórica da tradição metafísica, a saber, ligada à pretensão de um conhecimento universal e 

radical do real ou, nas palavras de Blondel, de um conhecimento que se dá a partir do ponto de 

vista da “verdade vivente” (Principe élémentaire, p. 379). 



 PARTE III  

A CIÊNCIA DA AÇÃO E A CRÍTICA À SUPERSTIÇÃO 

 

 

A presente investigação filosófica não se volta para a demonstração da possibilidade de 

refutar uma ou outra crítica direcionada a uma metafísica em particular. Diversamente, 

procuramos estudar as condições de possibilidade da metafísica, ou seja, as condições que 

viabilizam um programa de conhecimento ligado à grande intuição histórica da metafísica e, 

nesse sentido, nossa investigação se confronta com as críticas que condenam a própria 

possibilidade de uma racionalidade metafísica.  

Para tanto, porém, é preciso proceder com cuidado. Cuidadosamente, é fundamental 

saber o que caracteriza essa grande intuição histórica sobre a metafísica e, já que a metafísica, 

como a entendemos, guarda a pretensão de ser um programa de conhecimento, o que é 

propriamente conhecimento.  

A respeito do primeiro cuidado, seria possível apontar uma determinação mínima de 

metafísica que correspondesse a essa intuição histórica sem que, para tanto, tenha-se que 

assumir um compromisso com uma ou outra metafísica historicamente determinada?  Seria 

possível, ainda, apontar para uma mínima determinação da intuição histórica sobre metafísica 

sem que, para isso, seja necessário pressupor já uma ideia de metafísica antes mesmo de 

começar uma investigação metafísica? Em todo caso, seja que lidemos com as metafísicas 

historicamente determinadas, seja que tratemos das novas teorizações ligadas à intuição 

metafísica e que partem de uma concepção a priori de metafísica,135 deparar-nos-emos sempre 

com as insuperáveis antinomias que substanciam o pensar reflexivo.  

E isso nos leva ao segundo cuidado: é preciso elucidar o que é propriamente conhecer, 

o que é propriamente pensar. Se o conhecimento se desse exclusivamente pelo pensar reflexivo, 

então nem mesmo uma concepção a posteriori de metafísica nos poderia livrar das antinomias 

a que um pensar fechado em suas representações é condenado. Em outras palavras, se conhecer 

nada mais fosse do que o resultado exclusivo do pensar reflexivo, então a metafísica e suas 

pretensões seriam irremediavelmente ilusórias, porque tudo o que poderia ser conhecido se 

resumiria a ideias e representações. Um pretenso conhecimento metafísico não nos daria acesso 

ao ser, mas apenas à representação do ser. Então, recairia sobre nossa investigação, sem chance 

                                                 
135 Conforme as caracterizações de Lorenz Puntel (2007). 
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de contestação, todo o peso das teses do Parmênides, segundo as quais não há verdadeiro 

conhecimento da ilusória mistura entre ser e não ser.  

As observações que colhemos do estudo da negação da metafísica, todavia, dá-nos 

novas perspectivas. Assumindo o método blondeliano de filosofar, ou seja, sua dialética 

filosófica, abraçamos o projeto de forçar a contradição da metafísica, de levá-la a cabo, 

procurando descobrir o que realmente se encontra aí implicado, tendo em vista revelar seu 

verdadeiro sentido. Em suma, para responder à pergunta que diz respeito à possibilidade da 

metafísica, de modo a alcançar uma solução verdadeiramente rigorosa, o método blondeliano 

nos conduz primeiramente a abraçar o compromisso de procurar investigar a negação da 

metafísica.   

Por razões de rigor filosófico, tentando nos convencer de que a metafísica é impossível, 

fomos levados a investigar em que sentido se daria tal impossibilidade. Descobrimos que, 

enquanto uma forma de conhecimento exclusivamente reflexivo ou teórico, a metafísica não só 

não é possível, mas ainda é ininteligível. O conhecimento físico, como se o entende 

modernamente, por exemplo, seria a ordenação e a representação sob forma matemática de 

nossas representações sensíveis. A matemática, a representação ordenada da estrutura das 

representações numéricas. Em suma, uma ciência específica seria a ordenação de 

representações, ou melhor, uma representação de representações. Mas, o que dizer da 

metafísica? Fechadas as portas ao ser, ao que não é meramente representação, fundada a 

insuperabilidade do dualismo, não se pode compreender mais nem mesmo o que seria um 

“conhecimento do ser”, já que sua pretensão — a da metafísica — é a de não ser mais uma 

representação de representações.   

Entretanto, uma revolução de perspectivas em relação ao pensar do tipo que pudemos 

considerar nos dois últimos capítulos muda tudo. Se pensar não se limita a pensar 

reflexivamente, se a filosofia não é o resultado apenas do uso reflexivo da razão, mas o 

cumprimento de uma tarefa, de reintegração entre prospecção e reflexão, então as esperanças 

na possibilidade da racionalidade metafísica como um programa de conhecimento viável se 

renovam.   

Em se constituir como a pedra angular da proposição desse novo modo de pensar está a 

grande virtude da Action (1893) de Maurice Blondel. Tradicionalmente, esse escrito é 

interpretado como sendo um estudo sobre a ação humana.  Sem negar essa interpretação, mas 

a corroborando e elucidando, na continuação da exposição dessa pesquisa pretenderemos tornar 

claro como o estudo sobre o sentido de nosso conhecimento e ciência da ação, aí abordado, é 
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capaz de sustentar os direitos de sobrevivência da metafísica como racionalidade ou programa 

de conhecimento.   

O que se pretende, entretanto, não é a justificação da continuidade do discurso 

metafísico por virtude apenas de razões de caráter geral, ou seja, de tipo meramente psicológico 

ou sociológico. Essas últimas, apesar de justificarem a existência de fato da metafísica, ou seja, 

a insistência em sustentá-la, não justificam seu direito ou suas pretensões racionais. Esses serão 

manifestados a partir da Action (1893) por meio de razões de caráter filosófico-científico, ou 

seja, pela necessidade cognitiva de elucidação da experiência.136 Assim, veremos, no 

transcorrer das páginas da Action, como a dialética blondeliana nos levará a descortinar o 

sentido de nossa experiência, de modo a atingir algumas certezas e superar muitas armadilhas 

ligadas a prejuízos de compreensão, que Blondel denominará superstições.  

Contudo, é preciso observar que as condições de possibilidade da metafísica não serão 

apenas o resultado possível dessa dialética exercitada sob a orientação da crítica à superstição, 

como algo que pode ser acrescido artificialmente, uma vez tendo sido derrubadas as barreiras 

que o impedia de ser. As condições que permitem a metafísica não são apenas o resultado 

possível desse exercício crítico, mas sua consequência necessária, sendo sustentadas em virtude 

da própria necessidade cognitiva de superação de toda superstição e, assim, também do que será 

chamado na Action de fenômeno da metafísica, ou seja, da manifestação necessária do desejo 

metafísico, que para Blondel está na raiz de todo desenvolvimento da ação humana, como de 

toda superstição.  

Assim, o exame do que é descrito na Action nos permitirá executar uma prova. Seguindo 

o desabrochar da compreensão de nossa experiência, poderemos averiguar como o pensar em 

ato irá enriquecer a ação e a partir dela ser enriquecido, possibilitando a concepção de uma 

filosofia ou ciência da prática aberta não só para a possibilidade da metafísica, mas para a 

                                                 
136 Sobre as razões da metafísica, Enrico Berti (2004, p. 44-49) proporá a distinção entre razões de caráter 

geral, ou seja, de tipo psicológico ou sociológico e razões de caráter filosófico (teórico). As razões de caráter geral 

não justificam a metafísica, mas só a sua existência de fato, tais como: a) o reconhecimento dos limites do 

conhecimento científico, com a necessidade de ir além de suas possibilidades para dar uma explicação do que é; 

b) o desejo de verificar a possibilidade da fé religiosa; c) o desejo de dar sentido à vida; d) o desejo e a importância 

de fundar a ética. Por outro lado, as razões de direito da existência da metafísica são aquelas de tipo filosófico. 

Segundo essas, a metafísica nasce da necessidade cognitiva de resolver o problema metafísico (não do problema 

religioso, ético, existencial ou científico), ou seja, de dar uma explicação para a experiência integral, perguntando-

se se esta explicação deverá ser completamente imanente à experiência ou hipotetizar uma solução além da 

experiência.  Observe-se, ainda, que todas as razões que Berti elenca como sendo de caráter geral, para Blondel 

serão justificadas a partir da necessidade que Berti afirma ser de tipo filosófico. Na filosofia da ação não há divisão 

entre o problema metafísico e aqueles outros de cunho religioso, ético, existencial ou científico. Tudo faz parte do 

único problema da vida e da ação. O problema metafísico se encontrará presente na base de todos os outros 

problemas. A exposição de Blondel é, mais uma vez, contextual.  
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exigência racional de sua realização, no que Blondel chamará de metafísica à segunda potência 

(Cf. Action, 464). 

Essa terceira parte da pesquisa será composta de cinco capítulos: 1) “O ponto de partida 

da filosofia da ação”; 2) “A hipótese do nada”; 3) “A hipótese dos fenômenos”; 4) “O ser 

necessário da ação: a hipótese do transcendente” e, por fim, 5) “O problema ontológico”. 



  4. O PONTO DE PARTIDA DA FILOSOFIA DA AÇÃO 

 

 

Procurando construir uma filosofia com características científicas, Blondel não poderia 

descuidar do rigor do discurso a ser utilizado nessa empreitada.  Em razão da defesa que 

propunha dos direitos da pesquisa filosófica a respeito do âmbito do sobrenatural — que para 

ele será afirmado como suprafenomenal, como ficará claro a seguir —, como pensador posto 

na encruzilhada entre filósofos e teólogos, Blondel era consciente de que somente a 

cientificidade de sua filosofia poderia garantir a receptividade de sua obra.  

Mas, que cientificidade seria essa? Aquela das ciências positivas? A cientificidade que 

é característica das matemáticas? Nem uma, nem outra. Na sequela de Émile Boutroux, para 

Blondel a cientificidade não é uma característica restrita às ciências positivas, experimentais e 

matemáticas. Também a filosofia possuiria sua própria cientificidade, consistindo essa na 

qualidade da argumentação filosófica de constituir-se em um discurso racional, crítico e 

criticável, ou seja, dentro dos limites de sua competência estritamente racional, de ser 

controlável.  

Para tanto, seria preciso perseguir e desenvolver um pensar bem fundado, seguindo de 

perto, neste ponto particular, as pretensões da modernidade inspiradas pelo cartesianismo, de 

modo análogo a como fará posteriormente a fenomenologia de Edmund Husserl (LECLERC, 

2000). Em suma, seria necessário o exercício de uma crítica radical, enquanto profunda e 

rigorosa. Essa será a condição indispensável para o que Blondel reconhecerá como 

cientificidade do discurso filosófico.  

O subtítulo da Action (1893), Essai d’une critique de la vie et d’une science de la 

pratique, indica o caráter e os objetivos desta obra: tentar a construção de uma ciência da 

prática, reconciliando liberdade e cientificidade. Em outras palavras, como ficará claro mais 

adiante, Blondel pretende desvelar o que é, ao mesmo tempo, necessariamente e 

voluntariamente implícito na sucessão de atos que compõem a vida do homem, para a 

constituição de uma ciência da prática, pelo exercício de uma rigorosa crítica.  Todo o conteúdo 

dessa obra será o desenvolvimento do projeto implícito nesse subtítulo que outro não é senão o 

de propor uma reapresentação do próprio sentido da filosofia, não a partir de uma pressuposição 

ideal do que ela seja, mas descobrindo-a na própria investigação sobre a vida humana. 
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4.1. O PONTO DE PARTIDA DA INVESTIGAÇÃO 

 

Por onde começar?  Pela reflexão? Por uma intuição ou experiência imediata? Pela 

crítica considerada como um fim em si mesmo? Nenhuma dessas respostas poderia dar conta 

de seu início, como observamos a partir do estudo do Le point de départ — e se nos perdoe a 

afirmação anacrônica. O que para uma filosofia forçada sob a ótica do intelectualismo e limitada 

ao pensar reflexivo seria um problema insolúvel, para a filosofia da ação não o é. Sendo uma 

tarefa, como já explicitamos, a filosofia possui como ponto de partida a inquietude epistêmica 

que a leva a assumir o compromisso de integrar cada vez mais profundamente reflexão e 

prospecção, de aprimorar o conhecimento em ato em vista do progresso da vida.  O ponto de 

partida da filosofia não é uma ideia a priori, não é uma radical dúvida metódica ou mesmo uma 

representação de natureza a posteriori. O ponto de partida da filosofia não é nada de já 

determinado, mas uma tarefa a ser cumprida. Nesse sentido, a reflexão não é o limite da 

filosofia, não é uma espécie qualquer de amarra para lhe conter, mas seu instrumento de 

crescimento.  

Não desprezando a herança da filosofia ocidental, em especial por meio da valorização 

do seu patrimônio moderno, o Filósofo de Aix — como Blondel será também conhecido — 

procura estudar a vida humana, concentrando sua busca em torno à pergunta inicial da Action: 

“a vida humana possui um sentido?” Questão essa necessária. De fato, todo homem é obrigado 

a considerá-la e resolvê-la implicitamente em seu agir. Enquanto há vida, dá-se uma dinâmica 

sucessão de atos. Ainda que não sejamos senhores absolutos de nossa ação,137 somos 

necessariamente levados a agir e, na ação, a escolher a orientação que a ela queremos dar, sendo 

por essa escolha responsáveis. Com efeito, como sustenta Blondel, deixar-se “levar pela 

corrente” é, na maior parte dos casos, agir contra si mesmo. Optar por um caminho é renunciar 

aos outros; mesmo escolher não agir, mesmo o suicídio é já uma escolha (Cf. Action, p. VI-X).  

Em suma, “Na prática, ninguém se esquiva do problema da prática; e não somente cada 

um o põe, mas cada um, a seu modo, o resolve inevitavelmente” (Action, p. X). Na prática, o 

problema do sentido da ação, do sentido da vida, é universal a todo homem. A ação própria 

(prática) constitui a via direta de acesso a esse problema. O método de solução popularmente 

aí empregado é o da conformidade com a consciência moral. Todavia, no homem surgem outras 

                                                 
137 As nossas escolhas não serão nunca realizadas e atuadas em plena luz. Na ação sempre algo escapa. 

Não somos senhores absolutos de nossos atos, como nos mostra a nossa experiência quotidiana, seja porque somos 

sujeitos a vários determinismos que não raramente, contra toda intenção diversa, usurpam o nosso controle, seja 

porque dos nossos atos resultam consequências exteriores que fogem ao nosso domínio. 
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exigências: somos, como seres conscientes, atraídos pela pergunta sobre o sentido daquilo que 

fazemos e daquilo que devemos fazer. Esse segundo caminho de aproximação do sentido da 

ação, a via indireta, sem poder separar-se da via direta, porque não é possível pensar deixando 

de viver, contribuiria para seu enriquecimento. Ele não somente ajudaria na iluminação da 

consciência interior, como também, ainda que de forma limitada, permitiria comunicar a 

solução particularmente encontrada, apoiando-se em sua universalidade, se é que ela existe (Cf. 

LECLERC, 2000, p. 134-135). Daí a importância da constituição de uma ciência da ação: 

 

 

É então uma ciência da ação que é necessário constituir; uma ciência, que não 

será tal senão na medida em que será total, porque toda maneira de pensar e 

de viver deliberadamente implica uma solução completa do problema da 

existência; uma ciência que não será ciência senão na medida em que 

determinará para todos uma solução única e excludente de todas as outras. 

Porque não deve suceder que minhas razões, se estas são científicas, possuam 

mais valor para mim que para os demais, nem que deixem lugar a outras 

conclusões distintas das minhas (Action, p. XVII). 

  

 

Sem constituir propriamente o ponto de partida da filosofia, a pergunta sobre o sentido 

da vida humana, investigada por meio de uma crítica que se apoia sob a abstenção prévia de 

qualquer certeza, será o ponto de partida metódico para a construção da via indireta que 

culminará no reconhecimento da filosofia como tarefa.  

Digamos que, mesmo que implicitamente seja verdade, para qualquer estágio da 

pesquisa filosófica, que a filosofia é uma tarefa, como já tivemos oportunidade de observar pelo 

estudo de Le point de départ,138 a investigação presente na Action tornará clara essa descoberta 

paulatinamente em seu transcurso e não já desde seu início. O caminho percorrido em Le point 

de départ é mais direto. Nele, parte-se da pergunta sobre o ponto de partida da filosofia, analisa-

se a inconsistência de algumas hipóteses a esse respeito e chega-se à caracterização necessária 

da filosofia como tarefa e, assim, à resposta a sua pergunta inicial. O percurso escolhido por 

Blondel na Action é, talvez por preocupação com a sua recepção, mais ameno em relação aos 

seus adversários filosóficos. Embora não em sentido oposto a como se faz em Le point de 

départ, na Action Blondel tomará como ponto de partida o estudo rigoroso da ação, conduzido 

a partir da pergunta sobre o sentido da vida humana, fazendo uso de um método crítico a cujos 

                                                 
138 Lembremos que esse escrito é posterior à Tese Francesa. 
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resultados até mesmo os intelectualistas deverão ceder, sem que tenham que se sentir 

combatidos desde o início — pelo menos, é o que se pretende.  

Ora, a construção de um programa de conhecimento pressupõe uma compreensão prévia 

do que seja propriamente conhecer. Isso também se aplica à filosofia. Essa questão a que 

estamos nos referindo pode ser aproximada tomando-se por base a conhecida problematização 

platônica da justificação do conhecimento, presente no Teeteto. É preciso entender que o 

problema a que Platão enfrenta aqui é o de como justificar o que se chama de conhecimento 

processual. De fato, como reconhecer o conhecimento, verdadeiro, quando se o encontra? As 

considerações presentes no Teeteto levam a compreender que é possível descobrir um 

conhecimento (processualmente), porque, de algum modo, esse conhecimento já seria possuído 

previamente. Conhecer seria, então, recordar. Assim, para justificar a capacidade, digamos, 

“veritativa” do conhecimento processual, Platão faz uso de uma hipótese, a da reminiscência. 

Essa serve como explicação que permite aproximar o sentido real do que seja de fato conhecer. 

A reminiscência explicaria como, a partir do conhecimento processual ou da reflexão da 

experiência e das hipóteses que se formulam sobre ela, pode-se atingir o que nos permite 

compreendê-la, seu fundamento anipotético.   

Essa sugestão platônica, todavia, diz muito mais do que a simples enunciação de uma 

hipótese, que para muitos pode parecer antiquada. Ao contrário disso, Platão aponta aqui para 

algo que se perpetua como um dos problemas fundamentais — se não o fundamental — da 

tradição filosófica, ou seja, a da justificação da filosofia como conhecimento mais radical 

(profundo) e universal (abrangente), conhecimento do princípio do conhecimento. Como 

justificar um conhecimento? Justificando seu princípio último. Como justificar um 

conhecimento verdadeiro? De acordo com o Livro VI da República, fazendo compreender seu 

princípio anipotético. Ora, esse conhecimento sobre o princípio não é uma representação do 

que é, mas a inteligência mesma que sustenta as hipóteses construídas reflexivamente 

(processualmente), alcançada pelo exercício de uma dialética capaz de superá-las.    

Analogamente a essa caracterização platônica do conhecimento filosófico, como as 

condições de possibilidade do conhecimento verdadeiro são anteriores ao conhecimento 

processual, apesar de serem descobertas — ou recordadas — por sua ação, assim também a 

tarefa de integrar prospecção e reflexão, por meio da ação humana, é o ponto de partida da 

filosofia da ação, mas somente poderá ser descoberta como tal por meio do exercício da 

racionalidade propriamente filosófica. Nos dois casos, busca-se justificar como podemos 

chegar à afirmação desse ponto de partida da filosofia sem já pressupor uma noção pré-definida 
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da mesma, ou seja, sem pressupor que o conhecimento filosófico começaria em uma 

representação da filosofia, um produto da reflexão ou do pensar processual.  

Platão resolve essa questão com a já citada teoria da reminiscência. A resposta 

blondeliana, por sua vez, também já nos é conhecida. Basta analisar as hipóteses antagônicas 

sobre o ponto de partida da filosofia e verificar quais seriam contraditórias, não umas em relação 

às outras, mas no que diz respeito ao seu dar-se factual. Em outras palavras, ao verdadeiro ponto 

de partida da filosofia não se chega imediatamente, mas apenas pelo exercício de uma dialética 

que é capaz de revelar o que há de necessário no que é hipotético. Platão identificará o âmbito 

do necessário em um transmundo, o mundo das ideias, que é a condição antepredicativa de toda 

predicação (conhecimento processual ou reflexivo). Blondel o identifica nas necessidades 

práticas da ação, a nós acessíveis em virtude do conhecimento em ato, prospectivo e reflexivo 

ao mesmo tempo.  

Em um contexto filosófico, em que se respirava uma atmosfera profundamente kantiana, 

Blondel enfrenta a questão da contraposição entre racionalidade teórica e prática, como já nos 

referimos na introdução (p. 29ss) e aprofundamos ao estudar Le point de départ (Cap. 2). O que 

está em jogo aqui é a própria caracterização da filosofia como programa de conhecimento. A 

partir desse pano de fundo, Blondel escolhe uma pergunta capaz de conduzir a investigação 

filosófica ao exame das hipóteses a respeito de sua natureza teórica e prática: a que se refere ao 

sentido da vida humana.  

Dessa forma, o ponto de partida metódico da Action (1893) é a investigação, isenta de 

qualquer juízo prévio, sobre a questão do sentido da vida humana. Contudo, essa conduzirá ao 

conhecimento do efetivo ponto de partida da filosofia, ou seja, sua tarefa. Na Action Blondel 

assume — inspirado por Platão, Aristóteles e Agostinho, mas não menos por Descartes, Kant e 

os modernos — o exercício de uma dialética capaz de atingir a afirmação necessária do que não 

pode ser negado a respeito do que seja o conhecimento filosófico. Para tanto, ele exercita uma 

crítica rigorosa que, submetendo toda hipótese ao devido controle, procura determinar a partir 

delas — das hipóteses — o que não pode não ser afirmado. Isso é o que será chamado de método 

dos resíduos (Cf. Action, p. 322, 332, 335).  

Para esse tipo de procedimento filosófico, nada pode ser previamente dado por óbvio, 

nem em nível de fatos, nem em nível de princípios ou de deveres (Cf. Action, p. XXI). Na via 

indireta — diferentemente da via direta na qual somos necessariamente obrigados a agir e a agir 

escolhendo — tudo deve metodologicamente ser posto em dúvida suspensiva, não pelo simples 

duvidar, mas em vista de assumir somente certezas fundadas. Mesmo o problema da “real 
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existência de um problema”, ou a afirmação inicial “não existe nada” são postos sob o crivo da 

crítica:  

 

 

A força de toda a investigação deve ser fornecida pela investigação mesma; e 

o movimento do pensamento se sustentará por si mesmo sem nenhum artifício 

exterior. [...] Que se abandone qualquer prejuízo ou desconfiança, justamente 

porque não tomamos nenhum partido de antemão, nem pedimos nenhum voto 

de confiança. Mesmo este ponto de partida “não há nada” não se poderia 

admitir, porque seria ainda um dado exterior e como que uma concessão 

arbitrária e escravizante. A operação de desobstrução é completa (Action, p. 

XXII. XXV).  

 

 

Entendendo-se que inicialmente é preciso desobstruir qualquer pressuposição a respeito 

da pergunta sobre o sentido da ação, podemos seguir o desenvolvimento da árvore crítica 

blondeliana. Ora, para sermos verdadeiramente fiéis a esse método é preciso interrogar-se 

inicialmente sobre a própria pergunta a respeito do sentido da vida humana: por que se deve 

dela partir?  

 

 

4.2. A EXISTÊNCIA DA PERGUNTA139 

 

A pergunta anterior guarda em si uma dúplice preocupação. Não só é importante 

justificar como a proposição da questão sobre o sentido da vida humana está em conformidade 

com as regras do método filosófico a ser assumido, como também é preciso explicar por que 

ela e não outra deveria ser tomada como a questão inicial da pesquisa.  

Embora essa pergunta não seja formulada explicitamente desse modo no texto da Action, 

ela aí será respondida. A solução é relativamente simples: a questão sobre o sentido da vida 

humana é necessária de uma “necessidade prática”. É em razão dessa necessidade que ela será 

conforme ao método e igualmente poderá ser assumida como pergunta inicial. Mas, por quê?  

Primeiramente, porque se a regra principal do método assumido nos obriga a não aceitar 

nada senão o que não pode ser rejeitado, isso deverá valer também em relação à sua questão 

orientadora. Mas, é verdadeiramente necessária para o homem a pergunta sobre o sentido da 

                                                 
139 Tema correspondente à Iª Parte da Action.  
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vida? A negação da necessidade dessa pergunta é uma admissão teórica a ser estudada. 

Consideremo-la então.  

A negação da necessidade da pergunta sobre o sentido da vida humana significará 

assumir a sua artificialidade ou, em outras palavras, que inexiste qualquer razão imprescindível 

para se justificar uma escolha ou uma orientação para a vida humana.  Na prática, ela comporta 

a assunção de um comportamento nos moldes do ponto de vista estético descrito pela filosofia 

de Kierkegaard como uma das possíveis opções de vida.140  

De fato, o estetismo, sem pontos fixos de orientação moral e considerando a vida como 

um jogo, afirma teoricamente a sabedoria do não se fixar em nenhuma certeza ou modo de vida, 

felicitando-se a vivência de todas as mais diversas experiências. A verdadeira liberdade 

consistiria em não se aliar a nada definitivamente, fugindo às cadeias de todo tipo de escravidão, 

como, por exemplo, à fidelidade a deveres morais. À pergunta sobre o sentido da existência 

humana, o esteta responde com o decreto de seu esvaziamento, proclamando-se como amante 

do “não querer nada”, ao mesmo tempo em que pretende experimentar tudo. E, assim, “não 

querer nada” para o esteta não equivale a “não querer absolutamente”, mas a “não querer 

seriamente”.  

Entretanto, não é difícil descobrir a debilidade dessa doutrina. Excluindo todos os 

sistemas estáveis, pretendendo não querer nada seriamente, ela torna-se, pelo mesmo 

movimento, um sistema. Autocontraditória, para ela nenhuma norma é justificável a não ser a 

norma que estabelece que nenhuma norma é justificável.  Ademais, o estetismo não poderá 

jamais ser comprovado experimentalmente, ao passo que ao esteta nunca será possível 

experimentar a vaidade de tudo, porque ele não poderá experimentar totalmente tudo (Cf. 

Action, p. 13). Com efeito, por não se apegar a nada de forma séria, o esteta não poderá fazer a 

experiência de abraçar verdadeiramente os estados de vida que exigem exclusividade, ou seja, 

que exigem a exclusão de toda outra possibilidade de escolha. O esteta procurando 

deliberadamente não querer seriamente, “não quer querer” (nolo velle). Mas, essa é já uma 

vontade de algo. E um algo que não é indiferente, porque exclui uma enorme gama de 

possibilidades, ou seja, aquelas que se apresentam como exclusivas. 

Mas, enfim, qual o conteúdo implícito do querer do esteta?  “Não querer querer” é querer 

somente a si mesmo. O esteta quer a si mesmo e é dominado pelo medo de perder-se, de 

comprometer-se com os objetos que não são ele mesmo. Entretanto, o seu querer-se se dá por 

meio de um amor tão deformado, que ele, procurando sacrificar todas as suas experiências a si, 

                                                 
140 Blondel dirá no L'itinéraire philosophique que o estetismo tal e qual ele examina é aquele que 

corresponde ao diletantismo dos renanos, ou seja, baseado nas ideias de Ernest Renan (Cf. BLONDEL, 1966b). 
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em uma autolatria, acaba por sacrificar a si mesmo aos objetos que deseja, perdendo-se nas 

coisas exteriores (LECLERC, 2000). O esteta nunca é capaz de se encontrar, porque sem nunca 

buscar seriamente a realização de alguma atividade, perde-se na superficialidade do agir por 

agir, escraviza-se à novidade da experiência.    

Em resumo, praticamente autodestrutivo o estetismo é teoricamente contraditório. De 

fato, não só o estetismo, mas também seu ponto de partida teórico, ou seja, a própria negação 

da pertinência da pergunta sobre o sentido da vida humana, são insustentáveis. Sendo 

impossível ao vivente dotado da capacidade de escolha não escolher o modo em que deseja 

viver e sendo impossível escolher viver sem determinar-se, é impossível que a vida não seja 

vivida de acordo com um sentido. Se esse sentido é um sentido verdadeiramente adequado, essa 

é outra questão. Mesmo o esteta não vive sem sentido, ainda que o sentido idealizado pelo esteta 

seja impraticável e contraditório. 

Dessa forma, independentemente da explicitação ou não da pergunta sobre o sentido da 

vida humana, é certo que em cada ação que realizo eu me encontro implicitamente empenhado 

com esta questão. A ação que eu realizo é a minha ação e a minha ação sou eu. Eu sou e me 

constituo nas condições de realização da minha ação, durante a minha ação e depois da minha 

ação, em suas consequências. Duas respostas serão possíveis à pergunta inicial da Action: 

existirá sentido para a vida humana ou esse sentido não existirá. Em ambos os casos, porém, 

cada ato de minha ação joga o tudo por tudo do que eu sou e do que eu posso ser.  

Sem saber, nesse ponto inicial da investigação, se o sentido é dado ou menos, não se 

pode admitir nenhuma pressuposição. Perguntar-se sobre se de fato o sentido se dá ou não, é 

perguntar-se se “posso ser o que quero ser”. Antes, porém, desta questão, para evitar qualquer 

prejulgamento, antes de me perguntar sobre o meu “poder ser” devo me perguntar a respeito do 

meu “poder querer”: “posso querer ser”. A primeira questão — posso ser o que quero ser — 

diz respeito ao poder ou não poder de realização. Refere-se, assim, à pergunta a respeito das 

condições de realização do querer: seriam estas possíveis? A segunda questão — posso querer 

ser — diz respeito não diretamente às condições de realização do querer, mas às condições do 

próprio querer e, por isso, é mais original.  

Desse modo, mais originária do que a pergunta sobre a realização do querer é a pergunta 

sobre as condições em que o querer é possível. O querer é possível na condição de que “eu sou 

não sendo ainda tudo o que quero ser”. Se eu já for tudo o que quero ser, então tudo o que quero 

se encontra implicado já no que fiz. Neste caso, minha ação seria já completa. Em verdade, 

neste caso o meu querer não seria possível, ou não seria mais possível. De fato, querer é ser 

atraído ao que não se é a partir do que se é. Mesmo no caso de querer manter-se sendo o que se 
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é, parte-se da necessidade de fazer o que não foi feito ainda, ao menos renovando o que já foi 

feito, para conservar-se, para continuar sendo o que se é. Mas, renovar o que já foi feito é agir 

de modo novo. Não se pode conservar o que se é sem fazer o que ainda não foi feito. 

Alcançada essa condição de possibilidade do querer devo me perguntar: quero? E mais 

ainda: quero necessariamente? Quanto à resposta à questão que pergunta se o querer é possível 

para mim — quero? — ela é indiscutivelmente afirmativa. É esse um dos dados imediatos da 

vida. A própria pergunta sobre a possibilidade do meu querer é uma prova disso: exprime o 

meu querer saber. Mas, quero necessariamente? 

Ora, como observamos em relação ao estetismo, mesmo querer não querer é querer. 

Irremediavelmente o homem quer. Não vive sem querer. O querer é, assim, irredutível. Não se 

pode negar o “querer”, não somente em virtude de uma necessidade lógica, mas em função de 

uma necessidade vital. É bem verdade que também é logicamente contraditório querer não 

querer. Em se afirmar querer não querer, nega-se o querer por um mesmo ato em que se o põe. 

Entretanto, mais fundamental do que esta contradição lógica é a contradição fatual: não se pode 

viver sem querer. Por viver querendo a vida humana é sempre a experiência de uma 

desproporção. Querer é sentir a incoerência no que eu sou, entre o que eu sou e o que eu ainda 

não sou. Querer é fazer a experiência desta desproporção. Querer é ser finitamente.  

 Mas, o que concluir dessa impossibilidade de exclusão do querer? A conclusão a que o 

Filósofo de Aix chega ao fim desta primeira hipótese especulativa é a de que o problema da 

ação existe, a escolha, o compromisso é obrigatório. Em suma, não posso querer não querer. O 

homem não é um indeterminado, mas uma existência que quer algo, embora esse algo seja ainda 

ignorado: 

 

 

Não querer nada é, então, ao mesmo tempo: — admitir o ser, buscando nele 

esta infinita virtuosidade que sempre escapa; — afirmar o nada, colocando 

nele a esperança vaga de um refúgio; — limitar-se aos fenômenos e se 

encantar pela comédia universal, para gozar do ser dentro da seguridade do 

nada. É abusar de tudo (Action, p. 21). 

 

 

Enfim, devemos assumir que essa questão é mesmo necessária. Sua necessidade não é 

o resultado de um simples jogo dialético do pensar, mas diz respeito à impossibilidade de viver 

como se a procura de sentido para a vida humana fosse algo a ser superado, como se pudéssemos 

decidir por não querer procurar esse sentido. Em outros termos, sua necessidade é prática e não 

simplesmente teórica.  
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A esse ponto, acertado o sentido da necessidade da questão, chega o momento de dar 

mais um passo. Apesar de ser necessária, não é imediatamente claro, em razão disso, porque 

essa pergunta e não outra, também possivelmente adequada ao método escolhido, deveria ser 

posta como ponto de partida metódico da pesquisa. Por exemplo, por que não poderíamos eleger 

como ponto de partida metódico a questão sobre a necessidade de se afirmar o pensamento 

como um fato, que também parece ser necessária?141 A simples necessidade da pergunta sobre 

o sentido da vida humana não obriga a que essa seja assumida como a única pergunta possível 

de partida para a constituição de uma ciência sobre fundamentos necessários, pela simples razão 

de que a necessidade não é uma qualidade exclusiva daquela que é a pergunta inicial da Action. 

Então, por que Blondel elege essa e não outra questão necessária? 

A resposta já foi sugerida anteriormente. Cuidemos em retomá-la. A maneira como as 

investigações são propostas pode esconder o verdadeiro percurso que levou o seu autor a 

organizá-las do modo específico como se apresentam. Nem mesmo os esboços de uma obra, 

que geralmente servem bem de base para a elaboração de uma ideia sobre a sua possível gênese, 

são indicadores incontestáveis. Ninguém é capaz de prever todas as incógnitas implícitas no 

processo de produção de um texto e que levam um autor a migrar entre perspectivas até a 

conclusão de seu trabalho ou pesquisa, não diríamos final, mas publicado.  Não obstante, a obra 

concluída e o percurso interno assumido para tanto é um indicador imprescindível para 

interpretar quaisquer questões a seu respeito.  

Segundo nosso parecer, em fins de conta e essencialmente, a Action é uma obra na qual 

se discute diretamente a filosofia como forma de conhecimento e se preocupa 

fundamentalmente com sua justificação. Propondo-se inicialmente o exercício de uma ciência 

da prática, Blondel vislumbra já sua meta: a discussão sobre a natureza da própria filosofia, 

fraturada pelo influxo do criticismo kantiano. Ao fim da investigação desenvolvida em sua Tese 

Francesa, Blondel evidenciará que a ação não é um ponto qualquer e aleatório, mas é a própria 

origem e fim da filosofia. Com efeito, a ciência da ação se identificará como sendo a própria 

filosofia.  

Ainda que a pergunta sobre o sentido da vida humana ou da ação não fosse a única 

pergunta necessária — por uma necessidade prática —, ela será adequada para conduzir ao 

                                                 
141 O pensar não pode ser negado, já que paradoxalmente sua negação comporta sua afirmação. Retocando 

— em profundidade, diga-se de passagem — a interpretação cartesiana, devemos entender por “afirmação do fato 

do pensar” aqui não como da “necessidade de conceber uma subjetividade ou um eu”, mas enquanto “afirmação 

da ação de pensar”. Em outras palavras, porque nos é impossível negar a ação de pensar sem pensar, também a 

questão do cogito parece ser necessária.   
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verdadeiro sentido da investigação filosófica, escapando das armadilhas do intelectualismo 

cognoscitivo e do dualismo. Lançando um olhar para o fim perseguido, para a reinterpretação 

da filosofia como tarefa de elucidação da experiência na totalidade de suas condições, ainda 

que metodicamente isso não possa ser desde o início completamente justificado, a escolha de 

se partir da pergunta sobre o sentido da vida humana é bastante apropriada.   

Em suma, o método exigirá partir de uma questão praticamente necessária ou inevitável. 

Ora, se é verdadeiramente necessária para o homem a pergunta sobre o sentido da vida, ou seja, 

se ele não pode ser quem é sem com ela se confrontar, então, não há impedimentos metódicos 

em dela partir. A essa razão acrescente-se a motivação a posteriori, a qual nos referimos. 

Embora, nos inícios da investigação, seja impossível determinar a superioridade dessa pergunta 

em relação a todas as outras possíveis questões necessárias que poderiam ser propostas, em suas 

conclusões, acabar-se-á por revelar o que se buscava mostrar, implicitamente, desde o início: o 

rigor metódico do discurso (aspecto formal), que parte de uma total desobstrução de todo pré-

conceito, aplicado ao estudo de um conteúdo materialmente conveniente para se hipotetizar a 

respeito do problema da separação entre razão prática e teórica (aspecto material), ou seja, ao 

estudo da ação, é um meio adequado de problematizar o sentido da filosofia. Por exigências 

metodológicas estabelecidas em momentos diferentes, assumida formalmente como crítica à 

superstição e materialmente como tarefa, a reproposição do sentido da filosofia e, 

consequentemente, da metafísica que a coroa será o grande feito da Action (1893).   

Considerando implicitamente essa chave interpretativa, continuemos a seguir o seu 

percurso. Por ora, bastar-nos-á a certeza de que a questão sobre o sentido da vida humana é 

praticamente necessária. A vida humana possui um sentido? Por enquanto, ainda não sabemos 

se sim ou se não. O que sabemos, contudo, é que não se pode pretender resolver os problemas 

que se criam ao propor essa questão afirmando que ela é acidental ou artificial, afirmando que 

a existência não apresenta nenhum problema. Enfim, não se pode solucionar a questão sobre o 

sentido da existência simplesmente eliminando-a.  

Uma vez descartada essa primeira hipótese de solução ao problema da existência, a ação 

humana se apresenta em seu curso como uma busca: o homem quer. A indeterminação do que 

seja esse querer abre possibilidades diversas. Blondel as analisa em três hipóteses: a) a hipótese 

do nada; b) a hipótese dos fenômenos; c) a hipótese da transcendência. Procuraremos estudá-

las a seguir, nos próximos capítulos. 



 5. A HIPÓTESE DO NADA 

   

 

Uma vez que assumimos a pergunta sobre o sentido da vida como ponto de partida 

metódico da investigação filosófica que estamos empreendendo, toda aproximação ulterior às 

hipóteses de solução a essa questão deverá metodologicamente ser apropriada ao tema de 

pesquisa que com ela se coloca. Anteriormente, já havíamos dito que, como tema de estudo da 

especulação filosófica, a vida é aproximada por meio do exercício do que chamamos de via 

indireta.142 É importante esclarecer, entretanto, que as hipóteses sobre o sentido da vida, mesmo 

consideradas do ponto de vista da via indireta, não podem ser estudadas a não ser a partir do 

significado concreto de que se revestem. É preciso estudar o sentido que as hipóteses assumem 

como modos possíveis de vivência concreta e avaliar o seu alcance.  

Nesse sentido, consideraremos as três hipóteses anteriormente sugeridas — a hipótese 

do nada, a dos fenômenos e a da transcendência. No atual capítulo, trataremos da primeira delas.   

 

 

5.1. QUERER O NADA143 

 

É impossível viver sem querer e, portanto, sem dar sentido à própria vida. Foi essa a 

conclusão a que chegamos anteriormente. Entretanto, talvez seja possível viver querendo o 

nada. Assim como Blondel procurou esclarecer o verdadeiro sentido de “não querer querer”, ou 

melhor, “não querer seriamente”, agora procurará animar a investigação elucidando o sentido 

do que seja “querer o nada” para pôr à prova mais uma hipótese de solução ao problema do 

sentido da vida.  

A distinção entre essas duas hipóteses é bastante sutil e diz respeito à interpretação sobre 

a natureza da vontade. Do ponto de vista que sustenta a possibilidade do “não querer 

seriamente”, especula-se que a pergunta sobre o sentido da vida nem é real, nem tampouco 

relevante. Trata-se apenas de uma ilusão. Consequentemente, seria viável querer de forma 

                                                 
142 Blondel distinguirá dois modos possíveis de acesso ao agir humano: a via direta e a via indireta. A via 

direta é a experiência do viver, do agir, a prática. A via indireta é a especulação sobre o viver, sobre o agir. Estes 

dois caminhos, evidentemente, não são os mesmos. O primeiro é imediato: viver, agir. O segundo, mediato: refletir 

sobre o que se viveu e se atuou. O segundo é apenas uma aproximação representativa do primeiro. Refletir não é 

o mesmo que agir. Ademais, ninguém está dispensado de agir, ninguém vive por pura reflexão. Isto seria um 

suicídio científico, senão de fato. Ademais, da reflexão não se pode deduzir, por uma necessidade ontológica, a 

menor experiência, como veremos com mais detalhes a seguir.   
143 Quanto a esse tema, acompanhamos, sobretudo, o estudo da crítica de Schopenhauer na Action 

proposto por Claude Troisfontaines (1993). Essa temática corresponderá à segunda parte da Action. 
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indiferente. A atitude do “não querer seriamente” não tenciona uma apatia do querer, mas uma 

indiferença do querer.144 Por isso, o esteta, para quem a meta da vida é a busca frenética da 

realização de desejos e experiências, é seu mais próprio representante.  

Diversamente, para o ponto de vista que sustenta o “querer o nada” a pergunta sobre o 

sentido da vida é absolutamente real e relevante. O homem quer e quer infinitamente, 

projetando o seu querer infinito no extremo oposto do nada, ao qual denomina “ser”. O 

problema é que esse querer não possui um correlato. A morte parece possuir a última palavra 

em relação à vida humana e do além morte não há nada mais a ser dito, rigorosamente falando. 

Ainda que a pergunta não seja ilusória, ilusória é a solução que ela espera, ilusório é o que se 

espera do ser. Em poucas palavras, a pergunta existe, mas não existe solução para ela. Em 

virtude de necessariamente querermos e querermos seriamente, somos condenados à decepção 

do vazio a que conduz o nosso querer. Querer é como que uma doença crônica incurável. Sem 

poder dela livrar-se, é preciso aprender a com ela conviver. “Querer o nada” é, então, 

interpretado como sendo o procedimento adequado para curar-se da vontade do ser. 

A única via de solução ao problema da vida e da ação seria o rompimento com a ilusão 

da imortalidade, alcançando a única liberdade possível, ou seja, o apagamento de todo desejo 

do ser, por meio da sua substituição pela vontade do nada? Na hipótese de uma resposta 

afirmativa a essa questão, o pessimismo encontra suas raízes mais profundas e justifica sua 

proposta de assunção responsável da dor que isso acarreta. Blondel se confrontará com três 

formas do pessimismo, todas de inspiração schopenhaueriana.  

 

 

5.2. FORMAS DO PESSIMISMO 

 

A primeira dessas formas, simples, mas não indolor, apresenta-se por meio da 

constatação empírica da universal vaidade das coisas, de seu inevitável encaminhamento para 

a degradação, inclusive da própria vida: a estrada da experiência direta. A vida ensina o 

encaminhamento de tudo o que tem um início a um fim. Entretanto, essa constatação não seria 

dolorosa somente porque pediríamos da vida mais do que essa nos poderia dar? Não seria 

suficiente renunciar a encontrar a satisfação dentro dos nossos atos para esperar uma bem-

aventurada apatia?  

                                                 
144 Fazemos, dessa forma, uma distinção entre indiferença e apatia. A indiferença a que nos referimos 

aqui é a falta de critério final de orientação. Querer de modo indiferente não é anular o querer pela apatia, mas não 

querer seriamente nada ou, o que é o mesmo, querer indiferentemente a tudo.  
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A segunda forma de pessimismo, mais elaborada do que aquela da experiência direta, 

parte do fim das ilusões de imortalidade que nos é comunicado pelas ciências. A ciência, por 

mais que procure solucionar os problemas de contingência da vida humana e do universo, acaba 

por constatar somente o encaminhar-se de todas as coisas à extinção: a degradação de todos os 

sistemas. Mas, de forma semelhante ao que acabamos de perguntar há pouco, o presumido 

pessimismo dessa postura não se sustentaria apenas por que pedimos do mundo muito mais do 

que esse nos poderia dar? Ao invés de proclamar o fracasso da ciência em superar a 

contingência da vida, não seria mais justificável se apoiar sobre ela e reconhecer que o nada é 

o fim da vida humana?  

Por último, a terceira forma de pessimismo mostra-se a mais radical, configurando-se 

como uma crítica metafísica. Para ela, a vontade do nada se traduz concretamente pela total 

imolação de todo querer particular, de todo fim imaginado e desejo determinados. Entretanto, 

seria inútil o suicídio do pensamento e da sensibilidade, caso a vontade não conseguisse livrar-

se do erro da vontade de viver, do erro do ser. De fato, tal pessimismo, embora em um primeiro 

momento constate a relevância em nós da vontade de viver, em um momento posterior declara 

a impossibilidade de sua realização, pela sua dissolução dentro do determinismo universal: 

 

 

E assim já que a vontade de ser não logra a ser, aí se encontra a dor suprema; 

já que a vontade de não ser, ao entrar na verdade, provoca um infinito consolo 

nas almas, aquilo que é preciso demolir em si não é o ser que não é, mas a 

vontade quimérica de ser, consentir ao não-ser da pessoa humana, arrancar até 

as últimas raízes o desejo e todo amor à vida: desmascarar a astúcia de todo 

instinto de conservação e de sobrevivência é procurar à humanidade e ao 

mundo a saúde dentro do nada, este nada que se deve definir como ausência 

de querer (Action, p. 29).  

 

 

Enquanto a negação da pergunta equivalia a “não querer seriamente”, a “querer tudo 

indiferentemente” ou, ainda, a “querer as determinações do querer de forma indiferente”, aqui 

lidamos com o “querer o nada”, que em sua forma mais radical (metafísica) traduz-se por 

“querer não querer de forma determinada”.  “Querer o nada” é, assim, querer a apatia do querer, 

é querer manter-se sem nunca querer de fato. Não se nega que o querer é necessário, mas se 

quer nunca fazer do querer um querer determinado, um já “querido”. Nessa hipótese, o querer 

saudável é o querer capaz de se manter sempre puro, absolutamente livre de qualquer 

determinação, é o querer que supera radicalmente o desejo do ser, por meio da vontade do nada. 
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Como responder a essas objeções do pessimismo? De acordo com o método 

blondeliano, procurando assumi-lo a fundo, perguntando-se pelo seu real sentido, pelo que de 

necessário se conclui a partir do estudo de suas pretensões. 

 

 

5.3. O SENTIDO DO PESSIMISMO 

 

Quanto ao primeiro tipo de pessimismo, Blondel faz notar que algumas experiências 

humanas poderiam ser aproximadas àquela do nada, sendo que a única absoluta experiência 

deste nada hipotético seria a da morte como completo aniquilamento. No entanto, as 

dificuldades na comunicação de tal experiência são óbvias: quem dos pessimistas já a viveu 

para documentá-la? Ademais, poder-se-ia falar de uma experiência aproximada: aquela de uma 

vida mortificada, mediante a ascese, como previa já Schopenhauer. Todavia, os ascetas que a 

viveram geralmente possuem uma opinião bem diferente daquela insinuada pela primeira forma 

de pessimismo. Em suma, da consideração da experiência da morte não se pode fazer derivar 

argumentos racionais — controláveis — que sustentem o pessimismo.  

Os dois tipos de pessimismos seguintes se mostram profundamente coligados. Quanto 

àquele de cunho científico, ele seria apenas uma espécie de cientificismo, que afirmaria como 

única realidade existente a dos fenômenos objetivos das ciências positivas, os quais, entretanto, 

são reconhecidamente incapazes de satisfazer as aspirações humanas. A crítica metafísica 

schopenhaueriana identificaria tais fenômenos com o horizonte do vazio, do nada, encontrando 

como via de solução somente aquela do nosso já estudado aniquilamento da vontade de viver. 

No entanto, é em obra, em tal modo de pensar, uma retorsão: em ambos os casos, negando 

explicitamente o ser, devido à inconsistência dos fenômenos, o pessimista imposta, 

implicitamente, a sua infinidade (do ser). De tal modo, seu comportamento é marcado por um 

erro lógico: não encontrando a satisfação infinita que buscava nos seres finitos, ele afirma uma 

fundamental inconsistência do ser, ao invés de procurar a solução em um lugar diverso daquele 

dos fenômenos. Querendo o aniquilamento de toda vontade de ser, o pessimista afirma 

implicitamente um dúplice querer contraditório: o querer profundamente o ser, que os 

fenômenos não chegam a satisfazer, e o querer superficial dos fenômenos, o qual o pessimista 

não consegue superar: 
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Querer assim o nada, com palavras com as quais alguém se engana, é, com 

efeito, render testemunho tanto da vaidade do que se dá como alimento à ação, 

como da grandeza daquilo que se quer com toda a força, com toda a 

sinceridade do primeiro e íntimo desejo: mentira, porque se abusa de um 

equívoco; não se quer, não se pode negar de uma só fez o fenômeno e o ser; 

e, entretanto, segundo as necessidades se os nega, uma vez ou outra, como se 

se aniquilasse os dois de um só golpe, sem se dar conta de que por esta mesma 

alternativa eles são igualmente afirmados (Action, p. 35).  

 

 

O pessimista leva em conta que o que se busca geralmente nos fenômenos da experiência 

— no que se sente e se conhece — é o apaziguamento da vontade de ser. Porém, aí não se 

encontra este apaziguamento. Busca-se o ser e encontram-se somente os seres.145 Busca-se um 

remédio na experiência, mas em vão. Então, de posse desse dado, o pessimista se propõe a negar 

tudo, ser e seres. Mas isso não é possível senão ao preço de tudo afirmar. Negam-se os 

fenômenos porque eles não são o ser. Nega-se o ser porque esse não se encontra nos fenômenos. 

Implicitamente, porém, nega-se o ser apenas enquanto fazemos experiência na determinação de 

nossa vontade, no nosso querer realizado, da finitude de toda determinação fenomênica, e 

negam-se os fenômenos porque o querer que se determina nos fenômenos mantém-se nostálgico 

do ser, ou seja, somente enquanto se afirma a vontade do ser.  

Assim, “querer o nada” é apenas uma abstração especulativa, que não resiste à prova 

prática. Não posso querer independentemente de determinações, ainda que queira infinitamente. 

Não posso fazer a experiência da desproporção — que é o querer — anulando a determinação 

do que eu sou e do que eu intenciono ser, ou seja, anulando as condições concretas que sou eu 

e que me permitem saber que eu não sou o que devo146 ser. Por querer sou atraído a ser o que 

não sou, a ser diferente do que sou, a assumir outra determinação. Querer é intencionar que essa 

outra determinação deixe de ser uma possibilidade e venha a ser um fato. Não se pode, assim, 

querer o nada no sentido de nunca querer sem determinações do querer. 

Enfim, as conclusões alcançadas com as duas primeiras hipóteses consideradas na Tese 

Francesa é que o homem quer e quer de modo determinado. Não posso querer nem de modo 

absolutamente indiferente — contra o não querer seriamente —, nem de modo absolutamente 

indeterminado — contra o querer o nada. Não posso “não querer seriamente” como se isto 

                                                 
145 Como já havíamos dito anteriormente, esses termos (ser, seres) são usados sem nenhuma pretensão 

ontológica. O que se indica por “Ser” é a completude do querer ou a perfeição da vontade. O que é indicado por 

“seres” são as determinações do querer, ou seja, os fenômenos nos quais o querer se determina. De fato, Ser e seres 

são até agora apenas duas hipóteses de realização da vontade. “Ser” indica a realização definitiva. “Seres” a 

realização provisória.   
146 Aqui “dever” não é utilizado para significar nem uma necessidade natural, nem moral. A acepção de 

“dever” empregada aqui quer significar apenas a força de uma atração, a força exercida no agente por uma causa 

final.  
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equivalesse a querer tudo, porque querer tudo inclui também querer não querer tudo (posturas 

dogmáticas). Ademais, querer é sempre querer algo determinado, sendo que a determinação 

significa não só querer, mas também não querer, ou melhor, não querer ser o que sou. Querer é 

querer algo, é querer os fenômenos, mas também é querer o ser. A negação do querer 

determinado, baseada na consciência de sua limitação, só é possível pela consciência da não 

limitação do querer o ser. A negação do querer infinito só é possível pela afirmação do estado 

finito do querer determinado. Em suma, os fenômenos e o ser não são (o) nada. Não posso 

querer o nada.  

Isso não significa, entretanto, que é a vontade a fazer ser tudo o que é. Diversamente, 

por aquilo que quer, a minha vontade implica o que ela não fez. Ela quer ser o que ainda não é: 

é sempre “orientada para”. Mas, não se tirem conclusões precipitadas. Se, por um lado, sabemos 

que há algo porque “eu quis que houvesse esse algo” (Action, p. 43), entretanto, não sabemos 

se esse algo é exterior ou redutível à nossa representação interior.  Até o momento, não sabemos 

o que são os seres (o que são os fenômenos), nem o que é o ser. Apenas possuímos hipóteses 

sobre eles. Hipóteses que surgiram quando se tentava negar um e outro e, nesta mesma 

operação, quando nos vimos obrigados a afirmar um e outro: um por meio do outro.   

Para Blondel, a oposição que o pessimismo institui entre ser e fenômeno possui a sua 

origem no criticismo kantiano e na sua separação entre as esferas da razão pura e da razão 

prática. O formalismo da pura intenção, desvinculando o imperativo moral do mundo 

fenomênico, no intuito de garantir a sua universalidade, acabou por erigir uma separação entre 

a materialidade e a idealidade dos atos voluntários. De tal modo, abriu-se a estrada das 

conclusões schopenhauerianas sobre a inexorável alienação da vontade que se objetiva nos 

corpos — para o filósofo alemão, estranha ao fenômeno, porquanto coisa em si. 

Mas seria justa a afirmação segundo a qual toda exteriorização da vontade no mundo 

fenomênico é uma perda para esta? O querer fenomênico pesaria sempre de modo negativo? A 

resposta a essas questões nos serão oferecidas por Blondel no itinerário que comporá a terceira 

parte da Action, dedicada ao estudo da hipótese dos fenômenos. É o que consideraremos no 

próximo capítulo, seguindo o desenvolvimento da IIIª Parte da Action. 

 



 6. A HIPÓTESE DOS FENÔMENOS147  

 

 

A possibilidade de que o ser possa constituir uma realização para a vontade é uma 

hipótese, mas é ainda uma hipótese obscura e distante. Muito mais próxima a nós se mostra a 

hipótese dos fenômenos, já que esses fazem parte de nossa experiência cotidiana.  A essa altura 

da especulação filosófica da Action, sabemos já algo sobre esses.  Sabemos que “os fenômenos” 

constituem uma das hipóteses da via de realização da vontade, mais especificamente a hipótese 

da experiência. Com efeito, fenômeno é o que é passível de experiência. Querer os fenômenos 

é querer este algo que é sentido, conhecido e desejado de modo determinado.  Sobre essa 

hipótese, porém, muito ainda há por se descobrir.  

A questão a ser colocada aqui não é a da pergunta sobre a capacidade dos fenômenos 

em nos propiciar um contentamento definitivo. De fato, isso já fora descartado quando da 

discussão sobre o pessimismo. Os fenômenos têm como característica, justamente, a sua 

finitude, a sua parcialidade. A razão que levava à contraposição pessimista em relação aos 

fenômenos não era justamente a constatação de que esses não satisfaziam o nosso querer mais 

profundo, o querer infinito do ser? O que se objetiva estudar, na IIIª Parte da Action, é se o 

engano não consistiria no exagero de nossa aspiração, ou seja, em tentar buscar o infinito, 

quando deveríamos nos contentar com a experiência, limitada, é claro, mas concreta dos 

fenômenos. Em suma, sabendo que os fenômenos não são nem “nada” (porque são algo), nem 

“a satisfação infinita do querer”, é preciso agora saber se são “tudo o que é”.   

Tratando da hipótese dos fenômenos, Blondel deverá considerar preliminarmente uma 

importante questão: que espécie de conhecimento pode ser dito fenomenal?  Os fenômenos se 

limitariam aos fatos positivos, objeto das ciências positivas? Em outras palavras, antes de saber 

se os fenômenos são tudo o que nossa vontade pode realizar, é preciso saber o que 

verdadeiramente são os fenômenos. A importância dessa questão relaciona-se com o impacto 

que a noção de fenômeno tem para a compreensão do que se entende por conhecimento, 

incluindo o filosófico. Com efeito, se “fenômeno” é a noção que designa o que pode ser por nós 

sentido, pensado e querido148, ou seja, tudo o que, de algum modo, pode por nós ser conhecido, 

é preciso saber se os fenômenos se limitam aos dados positivos, objetos das ciências positivas. 

                                                 
147 Correspondente à IIIª Parte da Action.  
148 Blondel mostrará que o querer une intrinsecamente o sentir e o pensar, porquanto o desejo de 

conhecimento os atravessa, surgindo inicialmente como aspiração à superação do problema da inconsistência da 

percepção sensível.  
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Se isso for comprovado, não interessará mais prosseguir a pesquisa filosófica em busca de uma 

solução ao problema da vida, porque tudo o mais que ultrapassasse o domínio da ciência 

positiva escaparia do alcance de nosso conhecimento e a filosofia deveria reconhecer aí o seu 

próprio limite. Assim, se tudo o que pode ser conhecido é da ordem fenomenal e se os 

fenômenos se limitam aos dados positivos, então, toda procura de sentido para a vida humana 

que pretendesse superar a limitação positiva dos fenômenos não poderia possuir qualquer apoio 

racional. Não é essa justamente a consequência da assunção do positivismo científico? 

Para dar conta dessas preocupações, Blondel empreenderá um estudo sobre a percepção 

sensível, o conhecimento positivo e a ciência da subjetividade, nos capítulos que compõem a Iª 

Etapa da IIIª Parte da Action.149 Aí Blondel procurará evidenciar o que é de fato conhecer, ou 

seja, o que é o conhecimento em ato e quais exigências ele impõe para garantir o acesso à 

realidade conhecida:  

 

 

Analisando de início os dados mais imediatos da sensação e da ciência, se 

extrairá por um mesmo processo os elementos da ação, da mesma forma que 

ao discutir as condições do conhecimento se reencontrará os princípios 

mesmos da realidade conhecida. Porque na ordem das ciências e na ordem dos 

fenômenos [...] a distinção ontológica entre ser e conhecer não possui o menor 

sentido (Action, p. 42). 

 

 

Sumariamente, seguindo a leitura da Action, procuraremos mostrar: a) como, a partir 

dos dados mais imediatos da sensação e do conhecimento típico das ciências positivas, a ação 

(marcada pela subjetividade) se revelará um dos princípios mesmos da realidade conhecida e 

b) como a distinção ontológica entre ser e conhecer não possui sentido se conhecer é integrar 

progressivamente reflexão e prospecção, pensar e agir, por meio da ação.  

Em outras palavras, a investigação preliminar a respeito do método de conhecimento 

adequado para o estudo dos fenômenos, conduzir-nos-á a uma revisão da própria noção de 

conhecimento, descobrindo em sua essência a ação — e seu princípio subjetivo —, não oposta 

à realidade conhecida, como quer o dualismo, mas integrando-a como uma de suas condições. 

O reconhecimento da dinâmica da subjetividade, como princípio íntimo da ação que é conhecer, 

                                                 
149 A Iª Etapa da IIIª Parte da Action é constituída por três capítulos. No primeiro deles Blondel estuda a 

sensação. No segundo, as ciências positivas. Em seu desenvolvimento, esclarece como a ação se revela uma 

condição de possibilidade da percepção sensível e do conhecimento positivo e como se exigirá, para o estudo de 

ambos, um procedimento ou metodologia científica (filosófica) diversa daquela adotada pelas ciências positivas. 

Enfim, no terceiro capítulo Blondel falará das características da ciência da ação.  
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permitirá a explicitação da íntima solidariedade entre as diferentes formas de ação significativa, 

a partir das quais os fenômenos são conhecidos, ou seja, entre a percepção sensível, o 

conhecimento positivo e a ciência da subjetividade. Como resultado, alcançaremos clareza a 

respeito do que verdadeiramente é o conhecimento em ato, que se alimenta de todas essas outras 

formas de conhecimento. Isso nos permitirá superar o dualismo entre ser e conhecer e nos dará 

razões para sustentar a afirmação da metafísica como um programa de conhecimento viável. 

Para tanto, continuaremos a seguir o progresso da especulação filosófica em sua tentativa de 

solucionar o problema do sentido da vida, agora por meio do estudo da hipótese dos fenômenos.  

 

 

6.1. DA INCONSISTÊNCIA DA SENSAÇÃO ÀS CIÊNCIAS POSITIVAS 

 

O que são os fenômenos? A resposta a essa pergunta não é simples. Abstratamente, 

poderíamos dizer que — “extensivamente” — “fenômeno” é tudo o que de algum modo aparece 

à consciência, o que de algum modo é percebido (LALANDE, 1999). Mas, não é fácil dizer 

precisamente “tudo” — “profundamente” — o que seja realmente um fenômeno.  

Blondel propõe começar seu estudo sobre os fenômenos a partir do que se entende mais 

imediatamente por fenômeno, ou seja, a partir do estudo da percepção sensível ou sensação — 

também denominada intuição sensível, impressão sensível, percepção ou fenômeno sensível.  

Apesar de concentradas no Iº Capítulo da Iª Etapa da Action, as considerações sobre a sensação 

poderão ser encontradas em todos os seus outros capítulos.  A investigação da sensação aí 

presente constitui-se como uma verdadeira fenomenologia da percepção, como veremos a 

seguir.  

Evidentemente, um estudo ou uma reflexão sobre a sensação não é a própria ação de 

sentir. Todo estudo sobre a sensação não pode escapar de certo caráter representativo, através 

do qual a sensação não é mais ela mesma. Refletir sobre a sensação parece já desvirtuá-la: 

“aquilo que é próprio a essa intuição [sensível] não saberia ser nem analisado, nem medido, 

nem descrito” (Action, p. 45). Todavia, à reflexão também se reserva o direito de pensar sobre 

os perigos de confundir a sensação com o que ela não é. Consequentemente, a mesma reflexão 

que pode desvirtuar a sensação, também pode protegê-la em sua originalidade.  

Procurando não acrescentar nada de artificial ao fenômeno sensível, Blondel 

compromete-se em assumir somente o que dele nos é imediatamente acessível. Ora, 

imediatamente, a sensibilidade é o que eu sinto no momento em que eu a sinto. Eu a sinto como 
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qualidade sensível, única, totalmente heterogênea: “A qualidade da sensação que eu provo é 

única em seu gênero, de espécie incomparável, sem analogia” (Action, p. 45).  

Entretanto, a qualidade sensível não é o único dado imediato da intuição sensível: “...se 

ela o fosse, ela se evanesceria, porque descontínua, suficiente, incomparável, sempre perfeita e 

sempre díspar, ela não seria nada a não ser um sonho sem lembrança, sem passado, nem 

presente, nem futuro” (Action, p. 46). A sensação só é o que é enquanto é por mim sentida. A 

sensação sou eu no momento em que sinto, sou eu no momento em que percebo: “Eu sou aquilo 

que eu sinto” (Action, p. 46). A qualidade sensível não é o único dado imediato da sensação, 

porque no momento em que eu sinto não só a qualidade sensível é, mas também eu sou. Ao 

sentir, como que empresto à qualidade sentida o que eu sou e tomo dela emprestado o que eu 

não sou.  Quando eu sinto, a qualidade sensível é, mas não sem mim; e eu sou, mas não sem 

ela.  

Longe de corroborar a contraposição hipotética entre um eu que sente e um objeto 

sentido, a fenomenologia da percepção blondeliana faz ver que o fenômeno sensível é uma 

síntese  que resiste à análise reflexiva, à tentativa especulativa de divisão de suas partes. Por trás 

da sensação não existe um eu e um objeto separados. A separação só ocorre abstratamente.150 

Isto significa não só que eu sou o que sinto no momento em que sinto, mas também que “eu 

sinto o que é” (Action, p. 46). Ao sentir, não percebo um objeto separado, como estando além 

ou aquém de minha sensação. Tudo o que eu percebo ao sentir é o fenômeno sensível. O 

fenômeno sensível é, assim, uma síntese de prospecção e reflexão. O que sinto é e o que sinto 

é a síntese que é o fenômeno sensível.  

Todavia, se eu sou o que sinto e se eu sinto o que é, então, será necessária a conclusão 

idealista que me leva a pensar que eu sou tudo do que é sentido? De modo algum. Na sensação 

persiste sempre uma ambiguidade insuperável. Por um lado, a sensação é o resultado de um ato 

do eu que a revela, é o “eu que sente”, é um fenômeno, é marcada por uma potencialidade: “não 

é sentida senão enquanto é representada” (Action, p. 46). Tem, assim, a atividade do eu como 

sua condição de possibilidade, como sua condição de determinação. Por outro lado, a sensação 

é um fenômeno justamente “sensível”. É também marcada por uma atividade ou operação que 

                                                 
150 A esse respeito Blondel escreve para o Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia: “É sem dúvida a 

Parmênides que, filosoficamente, convém reportar a oposição radical — demasiado radical e artificial — do que 

parece e do que é. (Encontramos o seu análogo nas doutrinas da Índia, mas de um ponto de vista consideravelmente 

diferente.) Aliás, esta distinção entre o ser e o fenômeno não resiste a um exame crítico aprofundado: porque, para 

afirmar verbalmente e para imaginar mentalmente, somos forçados a conceber ao mesmo tempo o fenômeno como 

ser e o ser como representação subjetiva e fenomenal; de forma que esta oposição se reduz parcialmente à que 

existe entre o subjetivo e o objetivo, assim como esta mesma oposição seria redutível a outras, até ao momento em 

que se veria que é preciso colocar o problema em termos menos puramente analíticos e abstratos” (BLONDEL, 

Apud LALANDE, 1999, p. 397). 
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é sua condição, a de ser sensível, a de afetar os sentidos: “não é sentida senão enquanto é 

representada no mesmo instante que é presente” (Action, p. 46). Ao sentir não percebo um eu 

separado da sensação, nem tampouco um objeto separado da sensação, mas, ao refletir sobre o 

fenômeno sensível descubro em sua constituição uma duplicidade fundamental entre ação e 

consciência. A percepção sensível não é só um produto ativo da consciência (“fenômeno”), mas 

também uma experiência sofrida (“sensível”), e tudo isso de uma só vez.151   

Por um lado, a sensação é o resultado da atividade de minha consciência, é percebida, é 

subjetiva. Por outro, a sensação não é sensação senão enquanto é uma afetação espontânea de 

meus sentidos, não sendo inteiramente subjetiva. Desta ambiguidade a reflexão que se debruça 

sobre a sensação não escapa. Somando-se a ela, os desmentidos que a experiência sensível 

parece impor a ela mesma e os conflitos dos gostos individuais levam a pensar que “aquilo que 

nós sentimos não é a única, verdadeira e total realidade do que nós sentimos” (Action, p. 48). E 

desse modo, “por trás da sensação bruta, tal e qual ela é impressa em nós, nós somos, por um 

natural movimento, levados a procurar o que ela é” (Action, p. 47).  

Para Blondel essa é a origem de todo desejo de conhecimento.  Ao sentir, somos levados 

a tentar elucidar o que é a sensibilidade, o que é esse conhecimento espontâneo, que, a partir de 

então, é percebido de modo cada vez mais consciente. Como se o fenômeno sensível fosse algo 

(objetivo) mais do que o que é perceptualmente consciente (subjetivo), como se o sensível 

velasse por trás de si a verdadeira realidade do que é sentido, somos levados a tentar esclarecer 

a prospecção que é a sensação, a aparente ambiguidade entre seu caráter objetivo e subjetivo.  

A descoberta dessa ambiguidade do fenômeno sensível, fundante do desejo de conhecer, 

alimentou por séculos as discussões mistas da filosofia e da ciência, resultando nas antigas 

distinções metafísicas. Nessa direção, buscou-se a partir do sensível discernir o real de modo 

independente da própria sensação, como se a sensação devesse ser substituída por outro 

conhecimento, imaginado em analogia ao sensível, mas não percebido diretamente. Como se 

essa outra percepção, não sensível, fosse a verdadeira realidade. Como se esse outro 

conhecimento, constituído por fatos imperceptíveis aos sentidos, fosse capaz de contentar o 

desejo natural do ser escondido e a ser descoberto:  

 

                                                 
151 Blondel dirá que ser fenômeno e ser sensível é para a sensação a marca de uma duplicidade anterior 

mesmo às leis que governam a sucessão e os contrastes dos estados de consciência. É uma dualidade anterior a 

qualquer discriminação a partir da qual se possa supor que toda sensação seja percebida, porque cada um dos 

estados contrastantes possui ele mesmo condições de possibilidade que o torna possível.  Todo fenômeno sensível 

marca uma mudança de estado. Eu sou o que eu sinto, mas quando eu sinto eu passo a ser o que eu não era, sou 

afetado. A duplicidade ativa e passiva do fenômeno sensível não aparece originariamente na passagem entre os 

estados contrastantes do meu eu, mas é a condição de possibilidade desta mesma passagem (Cf. Action, p. 46). 
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...procurou-se o princípio universal das coisas, o elemento de que elas são 

compostas, o número ou a ideia de que elas participam, o gênero de que elas 

são a espécie, a forma substancial que elas velam sobre seus acidentes 

sensíveis, as qualidades primeiras que lhes constituem, suas características 

matemáticas, os equivalentes da força cuja unidade se manifesta pela 

diversidade dos fenômenos físicos. Desde o instante em que sob a sensação se 

coloca outro conhecimento, parece que este mundo novo de fatos 

imperceptíveis aos sentidos dá ao pensamento seu equilíbrio perdido, e, enfim, 

contenta o desejo natural do ser escondido a ser descoberto... (Action, p. 48).  

 

 

Segundo Blondel, a partir da modernidade, a confusão na ordem ontológica, que 

contrapôs qualidades sensíveis e realidade substancial, começa a ser superada. Todavia, uma 

superação que não foi sinônimo de solução, mas de substituição: a antiga contraposição passa 

a ser substituída por outra relação. Ao invés de se falar de uma oposição problemática e 

inconciliável entre aparência sensível e realidade substancial — entre o que parece subjetivo e 

o que parece objetivo — passa-se a falar de um matrimônio fecundo entre cálculo e natureza, 

entre ciências matemático-dedutivas e ciências experimentais, que terá como resultado o 

complexo da ciência positiva. Em suma, a ciência positiva nascerá como tentativa de resposta 

à procura da verdadeira substância do fenômeno sensível. Esse é o elo de conexão que a ciência 

positiva tem com a percepção sensível. Não obstante, essa nova relação se mostrará tão 

problemática quanto a anterior.  

 

 

6.2. DA INSUFICIÊNCIA DAS CIÊNCIAS POSITIVAS À SUBJETIVIDADE 

 

“Se os fenômenos se limitam ou não aos fatos positivos” é o que dizíamos ser preciso 

investigar preliminarmente.  A resposta afirmativa a essa questão é o maior anseio do 

positivismo científico e significaria o fim da filosofia, com a abertura de suas fronteiras para a 

colonização da ciência positiva, que seria, de fato, o conhecimento mais radicalmente possível. 

O estudo blondeliano do positivismo científico, profundamente devedor da filosofia de 

Émile Boutroux, que foi o orientador de tese de Blondel, é muito complexo. Procuraremos nos 

concentrar em seus aspectos mais relevantes para nossa pesquisa. Fundamentalmente, para 

Blondel, as incoerências do positivismo derivam da sua reduzida autocrítica. Um exame mais 

atento revelará que a ciência positiva não pode bastar a si mesma, dependendo da ação humana 

para ser dada. Muito mais do que dos simples dados positivos, a ciência positiva depende de 

escolhas e de hipóteses de interpretação resultantes da capacidade metodológica e criativa do 
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cientista. Ainda, a pretensão positivista — e mais tarde neopositivista — de declarar a ciência 

positiva como única forma de conhecimento possível não pode ser positivistamente fundada. 

Ao contrário, a ciência positiva nem mesmo pode justificar os pressupostos que embalam as 

suas próprias metodologias.  

Vejamos como Blondel lança luz sobre essas afirmações, continuando a acompanhar a 

leitura da Iª Etapa da IIIª Parte da Tese Francesa, onde o matrimônio entre ciências 

experimentais e ciências matemáticas, a que nos referíamos antes, é considerado.  

 

 

6.2.1. Postulados da Ciência Positiva 

 

A matemática pretende apresentar-se como um sistema autônomo, edificado sob o 

fundamento da unidade numérica. A unidade numérica seria a condição de homogeneidade de 

toda outra quantidade que, ao ser analisada, conduziria à identificação da unidade numérica 

elementar em sua base.152 A composição quantitativa seria tão somente a composição de 

unidades numéricas. Dessa forma, o sistema matemático — a partir da presença 

homogeneizante da unidade numérica em seu princípio, em seu curso e em seu fim — 

apresentaria uma lógica e uma necessidade tal que tudo o que se possa saber a seu respeito 

poderia ser deduzido a priori. Sendo assim, enquanto sistema, a matemática se constitui em um 

composto ou síntese de partes, mas dedutível e perfeitamente coerente. As sínteses matemáticas 

são, conforme essa perspectiva, o resultado da somatória de suas partes e, assim, podem-se 

dizer “sínteses a priori”. 

Por sua vez, a ciência da experiência deve fazer as contas com a percepção sensível. 

Mas, do ponto de vista científico, a sensação é problemática. Ela parece ser o que existe de mais 

indiscutível e imediato, mas não por ser objetiva. Ao contrário, não parece existir nada de mais 

subjetivo: sobre sensação não se discute, cada um é senhor absoluto do que percebe. Por isso 

mesmo, a sensação parece insubordinada a qualquer tipo de ciência. Como fazer ciência do que 

é sempre singular, incomunicável, único em seu gênero? Ademais, como fazer ciência da 

percepção sensível já que em tantos casos, como se diz, as percepções de diferentes sujeitos são 

discordantes?  E ainda, como fazer ciência da percepção sensível já que a percepção parece 

tantas vezes nos enganar?  

                                                 
152 Mesmo a noção de fração tem como base a noção de unidade numérica, como veremos a seguir.    
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E não obstante, no fenômeno sensível se insinua uma iniciativa estranha ao agente, já 

que sentir é ser afetado. E não obstante, na própria ideia do engano dos sentidos e da 

discordância de percepções, insinua-se a de um parâmetro de juízo objetivo. Em outras palavras, 

a própria ideia de engano dos sentidos — Como se a percepção não fosse sempre “subjetiva” 

(a minha percepção) e os sentidos tivessem que ser regulados por uma correspondência com 

algo percebido “objetivamente” (universalmente) — e a ideia de discordância de percepções 

— como se a percepção não fosse incomunicável, mas pudesse ser julgada a partir de sua 

comparação com a percepção de outro sujeito e sobre um mesmo “algo”, que de alguma forma 

fosse independente da percepção (“de minha percepção”) — já testemunham a ambiguidade 

fundamental objetiva-subjetiva da percepção sensível, ainda mais enfatizada quando se reflete 

sobre ela como sendo um fenômeno sensível.  

A respeito dessa última consideração, o ser fenômeno e ser sensível da sensação aponta 

para uma dicotomia. Sob um ponto de vista, a sensação é sempre a percepção de um sujeito, 

como se a sensação dependesse completamente da ação do sujeito ou como se o sujeito fosse 

tudo na percepção sensível e o percebido fosse nada (sensação como fenômeno). De outro ponto 

de vista, a sensação parece ser sempre de um algo, como se o sujeito percebesse o que é ou 

como se a sensação não acrescentasse nada ao que é, sendo apenas o resultado da passividade 

dos sentidos e devendo ser julgada a partir do que é (sensação como sensível).  

Ao sentir, o sujeito que sente é levado sempre a perguntar o que é o fenômeno sensível 

percebido, como se o fenômeno sensível fosse algo mais do que a sensação, como se o que se 

sente não fosse toda a realidade e verdade do que se sente; enfim, como se a sensação velasse 

por trás de si a verdadeira realidade do que é sentido. Como já dissemos, para Blondel essa é a 

origem de todo desejo de saber, incluindo do desejo que leva a constituir a ciência experimental. 

Essa última nasce da pergunta sobre o sentido da sensação e terá que fazer as contas com todos 

os problemas que isso implica.   

De fato, a heterogeneidade e a individualidade de toda sensação constitui um obstáculo 

desafiador às tentativas de sistematização científica da experiência empírica: a) na sensação se 

dá sempre a percepção de qualidades, mas não do vínculo que as une (heterogeneidade da 

sensação);153 ademais, b) a sensação enquanto ação de sentir é incomunicável (individualidade 

da sensação). Para se fazer uma ciência experimental, entretanto, é necessário pressupor uma 

estratégia que permita dotar o conhecimento do fenômeno sensível, ou seja, a experiência 

empírica, de coerência e consistência. Para se estabelecer sua coerência é preciso que, de 

                                                 
153 Por exemplo, quando vemos um cavalo, não vemos propriamente um cavalo, mas as múltiplas 

qualidades sensíveis que, por um ato de consciência, reunimos no que chamamos de cavalo.  
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alguma forma, a heterogeneidade dessa experiência seja traduzida de forma homogênea. Para 

estabelecer sua consistência, que se possa propor a seu respeito enunciados válidos 

universalmente.  

Se as ciências experimentais enfrentam essas dificuldades para se estabelecerem, não 

poucas dificuldades enfrentam também as ciências matemáticas. Essas últimas, fundadas sob a 

homogeneidade do número, partem de um postulado que não podem justificar: apresentam-se 

como um sistema completo e acabado, cujas partes se relacionam de tal forma a constituir leis 

que podem ser sempre deduzidas a partir da consideração da unidade numérica, em virtude 

dessa ser a noção fundamental, mais simples e constitutiva de todo o sistema.154 As ciências 

matemáticas pressupõem que todas as partes de seu sistema quantitativo (todas as noções, 

propriedades e relações numéricas possíveis) já foram submetidas a uma análise, a partir da 

qual se encontra sempre em seu limite máximo a simplicidade da unidade numérica. Entretanto, 

a infinidade numérico-quantitativa não é compatível com a possibilidade de uma análise 

completa do sistema numérico.  

A ideia da completude da análise, ou seja, a suposição de que os números organizam-se 

em um sistema homogêneo com noções, propriedades e relações deduzíveis a partir da 

simplicidade da unidade numérica, é a hipótese implícita e fundamental, embora 

indemonstrável, de todo o edifício da ciência matemática. É uma hipótese que se encontra no 

princípio da fundação das ciências exatas e que se pretende atingir também em seu fim, mas 

sem que isso de fato se realize.   

Portanto, a matemática constrói-se sobre o fundamento de um ato de consciência que 

presume que os números se relacionam de tal forma a constituir uma síntese (composto de 

partes) a priori, ou seja, cujas relações são deduzíveis porque fundadas sob a homogeneidade 

da noção da unidade numérica.  

Essa mesma condição será o fundamento do cálculo infinitesimal, através do qual a 

matemática parece justificar-se também como ciência aplicada ao conhecimento da realidade. 

Para sua concepção, mais uma vez por meio de um ato de consciência, no cálculo infinitesimal 

a matemática abarca a ideia de um infinito atual. Mas, um infinito atual é sempre, sob uma 

                                                 
154 A unidade é mais simples inclusive do que a sua fração, embora seja maior que essa. De fato, a noção 

de fração inclui sempre a noção de números inteiros, formados por sua vez a partir da unidade numérica mais 

simples, o “1”.  Por exemplo, a representação da fração que significa a metade do “1” é dada pela expressão: “1/2”. 

Ora, é evidente que a fração é menos simples que a unidade numérica, já que para compreendê-la devemos fazer 

uso seja do número “1”, seja do número “2”, que pode ser compreendido como “1+1”. Com isso, deve-se concluir 

que a noção da unidade numérica é divisível, mas nunca menos simples do que qualquer outra noção numérica.  
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perspectiva numérica, uma contradição: diz algo que é numericamente infinito e, ao mesmo 

tempo, quantitativamente determinado.  

Um artifício esse que dá força ao esquema por meio do qual a indeterminação da 

infinidade qualitativa que marca a experiência empírica (a sensação) é representada e superada, 

possibilitando justificar a ciência experimental. Analogamente ao que acontece nas ciências 

matemáticas, as ciências experimentais também recorrerão a um postulado. Se a hipótese 

indemonstrável das ciências matemáticas é o da completude da análise, a hipótese 

indemonstrável a que recorrerão as ciências experimentais será o da existência de sínteses reais 

e de sua tradução por meio de sínteses a priori. Para resolver os problemas relacionados com a 

cientificidade da experiência, derivados da heterogeneidade e individualidade da sensação, as 

ciências experimentais pressupõem: a) que as qualidades percebidas são componentes de um 

todo, compreendido sob a forma de um composto ou “síntese real”; b) que as qualidades podem 

ser traduzidas em quantidades de tal modo que as sínteses reais possam ser representadas 

simbolicamente por meio de sínteses a priori. 

Se a matemática para salvaguardar sua necessidade e coerência pressupõe que a análise 

de seu sistema é completa e, assim, que é lícito o processo dedutivo em seus procedimentos; a 

ciência experimental pressupõe a existência de sínteses reais, ou seja, de unidades compostas e 

irredutíveis a seus elementos, também esses devendo ser vistos como outras sínteses reais. Sem 

essas pressuposições a ciência experimental não possuiria nenhum objeto, porque tudo não 

passaria de qualidades descontínuas e infinitamente analisáveis (divisíveis), sobre as quais nada 

se poderia afirmar. Mas, isso ainda não é o bastante. Ademais, para ser possível uma ciência 

experimental, é preciso que estas sínteses reais possam ser representadas por meio de sínteses 

a priori. Dessa forma, com a introdução do número na experiência, traduzindo as qualidades 

em quantidades, a matemática empresta homogeneidade e, assim, universalidade à ciência 

experimental.155 Para tanto, presume-se que as sínteses reais possam ser representadas 

simbolicamente por sínteses mentais analisáveis de tal forma a se obter elementos homogêneos. 

Esses representariam o elemento mais simples presente nos fatos da experiência, cuja 

recomposição resultaria em leis inteligíveis. É bem evidente que o artifício é o de se pensar em 

unidades reais mínimas e absolutamente simples na base das sínteses reais, como se essas 

fossem as correspondentes análogas da unidade numérica.  

Em razão dessa estratégia, funda-se e sustenta-se a ideia do determinismo universal, tão 

cara à ciência positiva. O indeterminismo ou a contingência não representam mais problemas 

                                                 
155 O mesmo cálculo infinitesimal pode ser entendido como uma representação quantitativa do infinito 

qualitativo da experiência. 
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insuperáveis, enquanto podem ser interpretados como sendo expressões da infinidade e da 

complicação do cálculo: a experiência não é mais indeterminável, mas apenas infinitamente 

complicada (analogamente à infinidade numérica). 

Mas as beneficiárias desse matrimônio entre matemática e experiência não são só as 

ciências experimentais. Se por um lado, as ciências experimentais podem com estes artifícios 

gozar da necessidade típica da dedução matemática, por outro, os sucessos da aplicação da 

ciência experimental permitem que a matemática goze de certa segurança prática que lhe 

sustenta a pretensão de que suas sínteses a priori sejam realmente completas e, de alguma 

forma, simbolizem com os dados da experiência. Desse matrimônio, nasce a ciência positiva. 

 

 

6.2.2. O Verdadeiro Fundamento da Ciência Positiva, a Ação Subjetiva 

   

Como se vê, a ciência positiva em seu conjunto e cada uma das metodologias científicas 

que a constitui (o método dedutivo e o método experimental), mesmo consideradas 

separadamente, dependem de um resíduo que não podem justificar: exigem a ação do cientista 

para que se constituam. Essa ação se apresenta como um ato de consciência que pressupõe 

demonstrado o que nunca poderá ser provado, tendo como justificação apenas a coerência 

interna do sistema linguístico utilizado pela ciência positiva e o sucesso de suas aplicações, 

visto como uma prova de sua consistência. Ora, embora haja uma necessidade interna que 

governa o complexo das ciências positivas, esta necessidade é de natureza apenas lógica (lógica 

interna do sistema) e nada assegura que ela possua qualquer alcance real.  

Definitivamente, a aliança entre a física e a matemática, que constitui a base das ciências 

positivas é fruto de uma iniciativa da ação humana e não uma necessidade objetiva. Esta aliança, 

embora pareça natural, esconde apenas uma confusão. É o que podemos constatar tão logo 

examinemos a noção de “unidade” de que elas fazem uso.   

Como já elucidamos, o fundamento da ciência matemática é a pressuposição de que em 

seu sistema impera a homogeneidade da “unidade” enquanto o que há de mais simples, ou seja, 

a unidade numérica. Por seu turno, o fundamento mais remoto da ciência experimental é a 

pressuposição de que a “unidade” da experiência empírica é também dada, de tal forma que sua 

complexidade e qualidade infinita são, em fins de contas, reunidas na simplicidade de suas 

sínteses reais, o que justifica a não obrigatoriedade de se continuar repropondo sempre novas 

análises.  
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Apoiando-se mutuamente, então, por meio de uma suposição injustificada, identificam-

se unidade numérica e unidade de composição como se uma pudesse simbolizar a outra, como 

se sua simplicidade fosse, de algum modo, idêntica. Em consequência, à infinidade qualitativa 

da experiência faz-se corresponder a infinidade numérica; à infinidade qualitativa das sínteses 

reais, o infinito atual, como se dissessem respeito à mesma composição infinita do simples. De 

tal forma, o heterogêneo não é tido como sendo o indeterminado, mas apenas a combinação 

imensamente complexa do homogêneo. A partir dessa confusão, o passo que leva a considerar 

a matemática como a verdadeira chave da leitura da realidade é muito curto.  

Todavia, a aliança entre matemática e empiria é artificial, restando sempre insatisfeito 

um resíduo, que deriva da impossibilidade de redução da vida e da qualidade à teoria e à 

quantidade. De tal resíduo a ciência positiva depende radicalmente (LAMBERT; LECLERC, 

1996).   

 E aqui o itinerário filosófico blondeliano pode dar outro passo. Descobre-se que além 

(ou aquém) dos fenômenos positivos, objetos de estudo da ciência positiva, que resulta, por sua 

vez, da tentativa de superar a ambiguidade que surge tão logo se procure compreender a 

sensação, a ação subjetiva se revela como sendo sua condição imprescindível, necessária:  

 

 

...em toda verdade científica e em toda realidade conhecida é necessário supor, 

para que ela seja conhecida, um princípio interno de unidade, um centro de 

grupamento imperceptível aos sentidos e à imaginação matemática, uma 

operação imanente à diversidade das partes, uma ideia orgânica, uma ação 

original que escapa ao conhecimento positivo no momento em que o torna 

possível, e para tudo dizer por uma palavra que precisa ser melhor definida, 

uma subjetividade... (Action, p. 87) 

  

 

Sem considerar prematuramente questões ontológicas que exigissem uma postura 

realista ou idealista mutuamente excludentes, Blondel se preocupa em apontar o que há de certo 

em relação à hipótese dos fenômenos. E o que há, até agora, de seguro e de cientificamente 

estabelecido é que o fenômeno é uma síntese epistêmica, tendo a ação subjetiva como condição 

essencial de sua possibilidade. Todos os fenômenos dependem da ação subjetiva para serem o 

que são: sínteses156, postuladas necessariamente para se conhecer.  

                                                 
156 As sínteses são tais enquanto são compostas. Uma síntese a priori seria aquela em que a síntese fosse 

o resultado da simples soma das partes. Sabemos que mesmo para a matemática esse tipo de síntese é apenas 

possível (é determinável como síntese, pode ser pensada) pressupondo-se a análise numérica completa, o que não 

se dá nunca, já que os números são infinitos. Muito menos isso se dará em relação ao que poderíamos chamar de 

sínteses reais ou concretas, que são os fenômenos empíricos. A análise de uma síntese real é um processo também 
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Com efeito, sem ser possível, a partir de uma análise completa e perfeita, recompor 

concretamente o que são os fenômenos, para que se os conheçam exige-se, como já afirmamos, 

que se os postulem como sínteses e sínteses não redutíveis à simples soma de suas partes. Para 

que se possa conhecer os fenômenos, é preciso não só postulá-los como sínteses, como também 

postular que essas sínteses sejam heterogêneas em relação à soma das suas partes, porque do 

contrário, ou seja, se o seu todo fosse igual à soma das partes, não se conheceria nada a seu 

respeito. Ora, como não se pode conhecer analiticamente o todo de nada — nem o todo das 

sínteses, nem o todo de cada uma de suas partes, que é infinitamente analisável, sendo, por sua 

vez, também um todo —, se o todo das sínteses fenomenais fosse igual à soma de suas partes, 

não se conheceria nada desse todo, já que também não se conheceria o todo de suas partes, nem 

o todo das partes de cada parte e, assim, sucessivamente. Por conseguinte, não se conheceria 

nada. 

O conhecimento é possível somente quando suspendendo a análise, pressupõe-se a 

existência de sínteses dadas das quais se pode conhecer algo.157 Assim, para que qualquer 

conhecimento fenomenal seja dado, é necessária a pressuposição de um princípio interno de 

unidade nos fenômenos, de uma síntese que não é outra parte entre as partes, mas uma operação 

que constitui o todo das partes como uma unidade (Cf. Action, p. 89-93). 

Em suma, todos os fenômenos, até agora estudados, aparecem como uma síntese ativa. 

A ambiguidade a que nos referíamos quando da consideração da percepção é reproduzida em 

todos eles. De uma parte, sabemos que o ato de consciência ou a ação subjetiva mostrou-se 

como sendo condição de possibilidade de todos os fenômenos. Ela é a “alma” de todo 

fenômeno, enquanto os anima e faz ser o que são. Contudo, nos fenômenos resta sempre um 

resíduo que impede que se possa conhecê-los de modo exaustivo e que exige, ainda, para que 

se os conheçam, que eles sejam conhecidos como sínteses. Em outras palavras, que exige, para 

                                                 
infinito, mas nesse caso não em virtude de um infinito numérico, mas por mérito de um infinito qualitativo. Como 

veremos a seguir, além das sínteses reais deverem ser postuladas como tais para que seja possível qualquer 

conhecimento fenomenal, o conhecimento das sínteses reais é inesgotável, o resultado da análise de sínteses reais 

são sempre outras sínteses reais. Ademais, em uma síntese conhecemos as partes em função do composto e o 

composto em função das partes. Desse modo, as sínteses reais são infinitos qualitativos que expressam ação, paixão 

e reação ligadas a incomensuráveis estímulos internos e externos. Externos enquanto cada síntese se relaciona com 

o universo inteiro. Internos porque a relação com o universo inclui na síntese a relação (ação, paixão, reação) do 

todo sobre as partes e vice-versa. E tudo isso de forma não simétrica, já que a ação, paixão e reação que constitui 

a síntese (como operação) não é o produto de uma simples soma.  
157 Isso significa que o vínculo sintético não é nunca percebido. As ciências positivas simbolizam esse 

vínculo sintético por meio do número. No que diz respeito às sínteses reais, contudo, essa é apenas uma 

representação do vínculo real projetada no fenômeno sensível, sem ser ela mesmo sensível. O que se percebe nas 

sínteses reais são qualidades heterogêneas. A ação se exerce sobre estas qualidades como que lhe emprestando a 

unidade de composição. E não importa saber se as sínteses reais seriam independentemente do sujeito o que são 

com o sujeito. De fato, tudo o que poderemos saber sobre estas sínteses é o que são com o sujeito, em sua ação. 

As sínteses reais são, necessariamente para nós, fenômenos.  
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que seu conhecimento seja possível, que os fenômenos sejam postulados (representados) como 

sínteses dotadas de uma iniciativa própria, subjetiva, responsável por sua unidade. Desse modo, 

o fenômeno é conhecido como coação entre iniciativas subjetivas distinguíveis, mas 

inseparáveis, uma imediatamente posta pelo agente como ato de sua própria consciência ou 

ação subjetiva (vista de dentro) e outra por ela postulada (vista de fora): 

 

 

...visto de fora, o subjetivo é aquilo que justamente, indeterminado e 

inacessível ao conhecimento matemático ou sensível, constitui, entretanto, por 

sua ação precisa a realidade particular de cada síntese: visto de dentro, é então 

aquilo que é determinante, eficaz, ativo, singular — o recurso do dinamismo 

mental. É assim que a verdadeira ciência da consciência não saberia ser senão 

uma ciência da ação... (Action, p. 98-99).  

  

 

Por um lado, na perspectiva da própria ação subjetiva, o subjetivo é o resíduo que 

distingue o sujeito consciente dos elementos de sua consciência e dos objetos que a nutrem, ou 

seja, dos fenômenos (Cf. Action, p. 99). Seus sinais revelam-se na novidade presente nas 

subjetivas reações ao determinismo das condições da própria ação. Essa é a subjetividade 

interna. Por outro lado, sem oposição à subjetividade interna, mas tendo-a como condição de 

possibilidade, há outro modo em que o subjetivo também pode ser aproximado: como resíduo 

que constitui a unidade da realidade singular de cada síntese postulada pela consciência (Cf. 

Action, p. 99).  

Dessa forma, a inteligência dos fenômenos exige o estudo da subjetividade ou da ação 

subjetiva. A submissão do fenômeno a um exame reflexivo nos leva a identificar a subjetividade 

como sua condição. Para conhecer os fenômenos, é preciso postular a realidade objetiva da 

síntese que é cada fenômeno, é preciso reconhecer uma subjetividade externa (síntese real), o 

que não seria possível sem a iniciativa de uma subjetividade interna.  

Contudo, é preciso deixar claro, a subjetividade externa não é apenas uma suposição 

adequada, uma conveniência reflexiva que assegura a possibilidade do conhecimento 

fenomenal. Se isso fosse tudo a ser dito, seríamos obrigados a concordar com o monismo 

idealista, para o qual o fenômeno é o simples resultado de uma operação do pensar ou, melhor 

ainda, seu epifenômeno, e cairíamos na armadilha das antinomias às quais ele conduz. Mas, por 

que não podemos restringir a pesquisa a esses resultados?  

O estudo anterior que fizemos do Le point de départ permite-nos formular uma resposta: 

porque não podemos nos restringir ao simples exame reflexivo da questão que diz respeito ao 
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sentido dos fenômenos. Só abstratamente poderíamos falar de um conhecimento reflexivo 

separado da prospecção. O conhecimento nunca é assim realmente. No conhecimento em ato 

se dá sempre uma integração entre prospecção e reflexão, o que vale também em relação ao 

nosso conhecimento fenomenal, especialmente em relação a ele.  Os fenômenos não são 

conhecidos nunca como sendo o resultado do uso exclusivo nem da sensibilidade, nem do 

entendimento. Nascendo no conhecimento em ato, ou seja, da interação entre prospecção e 

reflexão, os fenômenos têm como sua condição última a totalidade da ação de quem os 

conhece.  

Ainda que todo fenômeno seja marcado pelos sinais da ação da subjetividade interna, 

concomitantemente, no fenômeno a ação nunca é totalmente do agente, mas sempre também 

implica um sofrimento, uma colaboração de uma fonte externa ao sujeito, de um centro de 

iniciativa estranho ao sujeito e que se soma a sua iniciativa para constituir a síntese ativa que é 

o fenômeno. Ainda que a subjetividade externa seja postulada como condição de possibilidade 

para se conhecer os fenômenos, isso não significa que ela não poderia ser aproximada por outras 

perspectivas. Ela, que é uma condição de possibilidade postulada do ponto de vista da reflexão, 

é também, como iniciativa estranha ao sujeito, imediatamente experienciada do ponto de vista 

da prospecção. Não há como agir sem sofrer e ser mudado; não há experiência fenomenal sem, 

ao mesmo tempo, percepção da coação entre iniciativas independentes. 

Dizíamos há pouco que não poderíamos nos contentar com o monismo idealista. Agora 

devemos enfatizar que não podemos, tampouco, dar razões ao dualismo realista. Com efeito, 

não se pode concluir, a partir do que estamos afirmando, por uma oposição entre sujeito e 

objeto, subjetividade e objetividade, porque não estamos falando de uma adequação entre 

pensar e ser, entre fenômeno e númeno, mas de uma (in)adequação entre pensar e ação, interior 

ao próprio fenômeno e nele sintetizada. De uma perspectiva, o fenômeno não pode ser objeto 

de conhecimento sem ser representado. De outra e concomitantemente, ele é uma ação, uma 

presença. Assim, o que afirmamos conhecer até o momento não são entidades objetivas 

separadas, mas perspectivas múltiplas e sintetizadas na inteligência da experiência fenomenal, 

ou seja, no conhecimento em ato. 

O estudo que estamos conduzindo, a esse ponto, deve se fazer inteiramente filosófico, 

ou seja, lançar-se no exercício do conhecimento em ato, voltado para a totalidade da ação, 

superando o modo de conhecer próprio da ciência positiva, em uma verdadeira revolução 

fenomenológica. Blondel falará aqui de uma ciência da ação ou de uma ciência do sujeito que 

somos nós mesmos. A subjetividade não é (o) nada. Ainda que não seja um fenômeno, mostra-

se à consciência como algo: como resíduo dos fenômenos, condição do conhecimento em ato 
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dos fenômenos. Em suma, embora não no mesmo sentido dos fenômenos de que é condição de 

possibilidade, a ação subjetiva, porque de alguma forma se mostra, revela-se suscetível de 

ciência, ainda que de uma ciência com características próprias. 

De fato, por sua natureza, ela não poderia ser conhecida estaticamente. Como um ato, 

deve ter um método de aproximação condizente. É por essa razão que Blondel proporá o exame 

da ação não do ponto de vista estático da especulação isoladamente considerada, mas do ponto 

de vista dinâmico do conhecimento em ato, síntese de prospecção e reflexão. O estudo da ação 

deve levar em conta a artificialidade que é para ele o uso de toda reflexão isolada.  

Superadas as dúvidas sobre a metodologia positivista, que se mostrou incompetente para 

levar a frente o estudo dos fenômenos, o olhar filosófico é orientado para a clarificação do 

dinamismo interno à ação, de tal forma a colocar em avaliação o que resta ainda obscuro na via 

dos fenômenos, na qual a ação se exerce. Isso será desenvolvido nas restantes IIª, IIIª, IVª e Vª 

Etapas da IIIª Parte da Action. Nessas, Blondel dilatará sua filosofia da ação como um estudo 

científico do dinamismo da vontade, que busca em diversas e seguidas cadeias de fenômenos 

queridos a satisfação de seu desejo.  

 

 

6.3. CONDIÇÕES DA AÇÃO E DE SUA CIÊNCIA 

 

O que seriam os fenômenos? Inicialmente, descobrimo-los como fenômenos sensíveis 

e, como tais, dotados de uma ambiguidade fundamental, enquanto oscilam entre o objetivo e o 

subjetivo. Acertamo-nos, ainda, que é dessa ambiguidade que as ciências positivas partem e 

que, em explorá-la, procuram a fundação de um conhecimento que se possa dizer coerente e 

consistente. Traduzindo a infinidade qualitativa do fenômeno sensível pela infinidade 

quantitativa do sistema numérico, as ciências positivas promovem um pacto fecundo entre 

cálculo e empiria, alcançando certa paz do conhecimento e do sucesso prático. Os fenômenos 

sensíveis são transformados, então, em fenômenos positivos. 

Chegando ao fenômeno positivo a partir do fenômeno sensível, restava-nos perguntar 

se esses seriam tudo o que poderíamos afirmar como sendo e, consequentemente, o que 

realmente poderíamos aspirar por conhecer e possuir. Nossa investigação nos levou a uma 

resposta: os fenômenos — sensíveis e positivos — não são tudo o que podemos afirmar que é, 

em razão, ao menos, do que descobrimos como sua condição, ou seja, da subjetividade ou da 

ação subjetiva, que nos fenômenos se apresenta como resíduo prático.  
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A partir de agora, dando continuidade a nossa pesquisa, é preciso lançar-nos ao exame 

desse resíduo e, assim, levar em conta a presença da ação subjetiva no estudo dos fenômenos. 

Em virtude das exigências científicas a serem abraçadas para se considerar algo dessa natureza, 

isso nos conduzirá a uma mudança de perspectiva, a uma revolução fenomenológica.  

Quanto a isso, já tivemos oportunidade de discutir, quando da consideração do Principe 

élémentaire, a respeito do problema de se propor uma ciência da ação. Afirmávamos que ele 

concernia à aparente incompatibilidade entre moral e ciência: não há moral se a ação não é 

livre, entretanto, não há ciência sem um corpo de conhecimentos do qual se possa dizer ser 

válido universalmente, ser regulado por necessidade, ou seja, não há ciência sem determinismo. 

Como, então, conciliar determinismo e liberdade para constituir uma ciência da ação?  

Contudo, a discussão que fizemos acerca do fenômeno sensível e do fenômeno positivo 

dá-nos o direito de nos aproximarmos dessa questão por outra perspectiva.  Se conhecer é 

sempre conhecer em ato; se não se dá nunca nem um puro conhecimento reflexivo, nem uma 

pura intuição sensível, mas sempre um conhecimento que é uma síntese entre prospecção e 

reflexão, então conhecer não pode ser realmente senão o exercício da inteligência da ação e isso 

trará repercussões importantes para a compreensão do que seja a própria ciência.  

De uma parte, a percepção sensível mais originária é já uma síntese de prospecção e 

reflexão e o conhecimento típico das ciências positivas uma forma, injustificável e artificial, de 

uso da reflexão para elucidar a prospecção. De outra, se à percepção sensível não podemos 

ainda dar o nome de ciência, o fazemos em relação às ciências positivas de modo análogo ao 

que realmente significaria um corpo de conhecimentos científicos, ou seja, universalmente 

controláveis e necessários.158 

 Ora, a questão a ser colocada agora se mostra não como dizendo respeito à possibilidade 

de uma “ciência da ação” entendida como uma “moral científica” ou, de algum modo, 

“positiva”, mas à própria possibilidade de uma ciência autêntica ou de um corpo de 

conhecimentos necessários e controláveis que não poderia existir senão como uma ciência da 

ação, com a qual não só a moralidade, mas qualquer forma de tentativa de elucidação da 

prospecção deve fazer previamente as contas. É nesse sentido que a ciência da ação diz respeito 

não só aos prolegômenos necessários a toda moralidade, como também aos prolegômenos 

necessários a todo conhecimento. É nesse sentido, ainda, como veremos com o 

desenvolvimento dessa tese, que haverá modo de falar da metafísica, como programa de 

                                                 
158 Com efeito, já nos é suficientemente claro que a ciência positiva goza de um conjunto de 

conhecimentos necessários apenas para quem assume os postulados injustificados que permitem o matrimônio 

fecundo entre cálculo e empiria. 
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conhecimento, cujas pretensões são mais universais e radicais do que qualquer outro, 

identificando-a com a ciência da ação.  

A partir de agora, concentrar-nos-emos sobre o modo como, no exercício da liberdade, 

a ação e a ciência da ação encontrarão a sua gênese. Para tanto, seguiremos a investigação 

proposta na IIª Etapa da IIIª Parte da Action, que se inicia pela explicitação da ação subjetiva 

no interior da experiência fenomenal.   

 

 

6.3.1. A Ação Subjetiva e a Gênese da Consciência e da Liberdade 

 

Devemos proceder com cautela no estudo da ação subjetiva ou subjetividade. Como já 

asseveramos, ela não é nem objetivável, nem muito menos um eu isolado, numênico, 

contraposto não só a objetos, mas aos próprios fenômenos. Os resultados atuais de nossa 

pesquisa não amparam essa interpretação. O que podemos afirmar é apenas que a subjetividade 

deve ser entendida como o princípio de ação que sustenta todo fenômeno até aqui considerado.  

A esse ponto de nossas investigações, mais uma vez, a grande intuição da filosofia 

blondeliana deve ser levada em conta: a ação não é a ideia da ação. Nem a ação subjetiva, 

residual nos fenômenos, é a ideia que dela se faz, nem os próprios fenômenos são a ideia que 

deles fazemos. Para continuar a estudar os fenômenos e, desse modo, aproximar-nos do 

significado real da subjetividade, neles descoberta, é preciso assumi-los como eles são, ou seja, 

como ações de conhecimento, ações epistêmicas. Como tais, os fenômenos não são nem só 

objetos de reflexão, nem só objetos de intuição prática. Nossa experiência fenomenal se dá por 

meio do ato de conhecer, que é sempre prospectivo e reflexivo ao mesmo tempo. Os fenômenos 

são, assim, ações, conhecimento em ato, e só os estudando desse modo poderíamos nos 

aproximar de seu verdadeiro sentido.  

Em consequência disso, devemos atentar para o fato de que não nos sentimos atraídos 

pela experiência fenomenal apenas em razão de uma curiosidade especulativa. Diversamente, 

como conhecimento em ato, os fenômenos são dotados de importância para nós porquanto têm 

algo a comunicar em relação ao nosso destino, porquanto são veículos de realização de nossa 

vontade. Enquanto conhecimento em ato, nos fenômenos buscamos conhecer melhor para agir 

e viver melhor.  

Atraindo nossa vontade, os fenômenos são para nós moventes (causas eficientes) e 

motivos (causas finais) de ação, sistematizados em uma síntese que compõe nossa própria 

consciência, pela iniciativa original de um resíduo prático, que é o ato da subjetividade interior 
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ou “a iniciativa primeira do esforço interno” (Action, p. 116, nota 1). Em outras palavras, os 

fenômenos são a operação e a obra conjunta, que nasce do enlace do ato interno com algo que 

não é ele, repercutindo, ao mesmo tempo, como ação e paixão subjetiva.  

Na ação subjetiva os moventes, as influências ou forças exercidas sobre nós pelos 

determinismos que precedem nossa ação, são transformados em ideais ou motivos e sintetizados 

em sistemas de causas finais. E tudo isso de acordo com uma lógica da privação, segundo a 

qual uma vez sendo dado, nenhum movente ou motivo deixará mais de contribuir para a síntese 

de nossa consciência, para o que somos e para nossa ação. Uma contribuição, diga-se 

claramente, permanentemente dinâmica, sendo a própria consciência também uma ação e não 

uma entidade estática.  

A síntese dinâmica da consciência exclui qualquer dar-se isolado de motivos e 

moventes.159 Sem a condição ou o determinismo que nos obriga permanentemente a distanciar-

nos dos moventes para transformá-los em motivos da ação, criando sínteses sempre renováveis 

de motivos e moventes, não seríamos conscientes e livres. Porque a nossa ação concreta é 

marcada pelo poder e pela necessidade de elucidar permanentemente seus moventes, 

transformando-os em motivos e organizando-os em sistemas de ideias que se renovam 

constantemente, temos autoconsciência e liberdade.   

Desse modo, mais do que a consequência aritmética do jogo de forças fenomenais, a 

consciência é uma síntese ativa, resultante da ação subjetiva, onde se relacionam os diversos 

motivos e moventes da ação. Como síntese, a consciência é bem mais do que a simples soma 

de suas partes. Embora sofra a influência dos moventes e motivos da ação, a consciência nasce 

sob a forma de um sentimento de independência, como um conhecimento prospectivo de nossa 

liberdade. Elucidando e traduzindo para o pensar o sentimento de infinidade de que o querer é 

dotado, que se manifesta desde os mais simples movimentos da vontade, ou seja, elucidando e 

traduzindo o caráter irrevogável do querer — a inexorável obrigação anterior à ação de ser o 

que se quer ou o sentimento prospectivo da irremediável privação positiva que se é160 —, como 

ideia de uma potencialidade de realização infinita, a consciência nasce livre.  

A ação consciente se reveste do poder de transcender suas condições, pensando-se sob 

a forma de uma ideia infinita, e quando se decide por uma entre tantas outras opções que se lhe 

                                                 
159 De fato, a ação consciente supõe sempre diferenciações entre estados espirituais contrastantes. A 

indiferenciação desses estados teria como resultado uma espécie de monoideísmo e, consequentemente, a ausência 

de consciência e de liberdade. 
160 Por isso é preferível falar de “potencialidade infinita” e não de “falta infinita” porque a inexorabilidade 

do querer não remete a uma simples falta, mas a uma falta necessária — potência —, a uma privação positiva, ou 

seja, remete à ausência de um estado de ser cujo dar-se parece ser natural e se realizaria, ou se realizará, caso os 

obstáculos que o impedem sejam superados.   



218 

 

aparecem como possíveis não o faz sem projetar na escolha relativa, transformando-a em um 

ideal, o infinito poder que recolhe nessa sua autopercepção: “A ação consciente encontra sua 

explicação, sua razão total somente em um princípio irredutível seja aos fatos de consciência, 

seja aos fenômenos sensíveis; ela não é consciente de sua própria iniciativa a não ser atribuindo-

se um caráter de infinidade e de transcendência” (Action, p. 119). Em virtude da ideia do 

infinito, ou seja, da consciência da infinita privação positiva da vontade, o agente pode orientar 

o seu querer para os objetos de forma soberana, ora depositando a força dessa ideia infinita em 

um objeto, ora em outro, ainda que sem anular a influência que cada um deles exerce sobre a 

síntese total que constituem. Nesse sentido, os fenômenos são queridos como moventes e 

motivos da ação, mas não sem incluírem a esperança de que em cada escolha possa ser 

encontrada a resposta definitiva para o que se quer, porque em querer os fenômenos queremos 

muito mais do que o que eles são, queremos, como privação positiva que somos, a nossa própria 

adequação, queremos infinitamente.  

A infinidade de nosso querer, sua transcendência em relação a suas condições, 

manifestada pelo nosso infinito poder de resistência em relação a todas as pressões dos 

determinismos exercitados sobre nós, caracteriza aquilo que Blondel chamará vontade que 

quer161. Entretanto, ainda que fundando o imenso poder de nossa liberdade, possibilitando a 

percepção consciente da amplitude infinita do impulso do nosso querer, o movimento de nossa 

vontade necessariamente se exercita por meio de escolhas precisas, fins parciais e atos 

concretos. A essa vontade concreta, realizada, ao objeto do nosso querer, Blondel chamará 

vontade querida. A tensão existente entre a vontade que quer e a vontade querida constituirá o 

motor de toda ação, sendo significada pela expressão “inquietude fundamental” (Action, 132).  

A obrigação ou a privação positiva, que se põe como condição anterior de qualquer ação 

concreta e marca irremediavelmente nossa vontade, sendo conscientemente percebida como 

inquietude fundamental, não tolhe nossa liberdade, mas a impõe. Exigimos de nós mesmos uma 

ação sempre renovada. Nossa consciência e ação são sempre errantes e, por isso mesmo, 

percebemo-nos conscientes e livres. Porque nossa ação nos obriga a realizar-nos sempre mais, 

nunca nos contentando com o que já somos, descobrimos poder transcender todas as suas 

inclinações, relativizá-las; descobrimo-nos capazes de escolha.  

Mas, atenção, a liberdade não é originalmente uma dedução, mas uma experiência, 

concomitantemente, de autodeterminação e de determinismo. Agindo livremente 

(prospectivamente), descobrimo-nos conscientes e capazes de ações livres (reflexivamente), 

                                                 
161 Álvaro Pimentel (2008) traduzirá essa expressão para o português por “vontade volente”.   
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sem nos termos dado nossa própria liberdade e sem podermos dela prescindir: “É, então, porque 

nós encontramos dentro de nossos atos um tipo de soberania criadora que nós temos a 

consciência de nós e a razão; é porque nós somos racionais e conscientes de nós mesmos que 

nós nos julgamos capazes de iniciativas voluntárias” (Action, p. 119).  

Dessa forma, o sentido que imprimimos à nossa liberdade nos é imposto como uma 

escolha. É para nós, como afirma Blondel, uma lei ou uma norma. Uma vez conscientes, não 

podemos não agir livremente. Embora nenhuma escolha particular seja necessária, somos 

obrigados a escolher. Uma vez conscientes, somos como que obrigados à ação livre, não 

obstante nós mesmos. A ausência da liberdade não se daria senão na ausência da própria 

consciência e mesmo a neutralidade é impossível, porque corresponde à escolha não indiferente 

de não escolher e deixar-se guiar de forma não autônoma. Em suma, a liberdade é para nós, ao 

mesmo tempo, necessária e voluntária (Cf. Action, p. 124-128).  

Isso explica também, sem contradição, a admissão de que uma liberdade absoluta não 

pode ser dada, ou seja, de que a liberdade e o determinismo se dão sempre juntos.  A vontade 

não é incondicionada ou uma força criativa infinita, mas se determina sempre a partir de 

moventes e motivos, segundo uma normatividade ou lógica que lhe é necessária. Encontramo-

nos submetidos às forças que regem o mundo dentro do qual agimos; somos moldados pela 

influência de nossa educação, de nossa língua, de nossa cultura, etc. E, não obstante, o poder 

infinito de nossa vontade nos permite relativizar qualquer influência.  Desde que conscientes, 

como já dissemos, somos capazes de superar qualquer condicionamento, ou melhor, de 

rearranjar, segundo a lógica da privação, qualquer disposição sintética dos moventes e motivos 

de nossa ação.  

Para que haja liberdade, assim, não é exigido o desenraizamento da ação e de sua 

necessidade. Ao contrário, a liberdade só subsiste colocada entre dois determinismos: um 

antecedente e outro consequente. Por um lado, a dinâmica da vontade exige a ação e, na ação, 

a concretização da escolha entre seus fins possíveis. A escolha é obrigatória, já que mesmo 

escolher não escolher é já escolher. O puro formalismo moral é, de fato, uma impossibilidade 

prática. Por outro lado, uma vez concretizada, a escolha alimenta o poder de decisão e 

potencializa a liberdade, além de retroalimentar a imensa engrenagem do determinismo, 

provocando novos condicionamentos. Portanto, em relação ao determinismo antecedente, a 

liberdade é obrigada a ratificar as condições. No que diz respeito ao determinismo consequente, 

ao ratificar as condições do determinismo antecedente por meio da ação concreta, a liberdade 

aciona uma imensa cadeia de consequências, as quais, não raramente, fogem ao seu próprio 

controle. Nessa dinâmica, porém, reside o único modo de fortalecer a autonomia. Em suma, 
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não se pode querer-se livre sem querer um ato, sem mergulhar no determinismo que o precede, 

acompanha e segue, e, desse modo, sem se engajar na ação, pactuando com aquilo que foge ao 

controle do agir consciente.  

E, do que foi dito, já podemos colher algumas conclusões. Começamos a compreender 

como é possível se pensar uma ciência da ação. Embora essencialmente ligada à liberdade, a 

ação humana possui determinações necessárias. Como, para sustentar-se livre, necessariamente 

a ação deverá ratificar o determinismo de suas condições, na própria afirmação da liberdade, a 

ciência da ação descobre um corpo de conhecimentos necessários e controláveis. Descobrimos 

que, uma vez conscientes desse aliquid, que necessariamente desejamos (irrevogabilidade do 

querer), não o podemos querer senão livremente (necessidade da voluntariedade do querer). 

Descobrimos que o problema moral é, de uma só vez, necessariamente e voluntariamente posto 

e, consequentemente, que uma ciência da ação é possível.  

Em suma, para se fazer o exercício de uma ciência da ação é preciso eliminar todas as 

variáveis do problema que ela constitui e concentrar-se sobre o que aí há de necessário. Por 

enquanto, mostrou-se necessário o determinismo antecedente e consequente à ação querida, ou 

seja, o determinismo de suas condições. Segundo ele (Cf. Action, p. 146): a) a consciência e a 

liberdade se dão sempre em razão do poder da ação voluntária de transcender suas condições, 

percebendo-as no contraste entre estados do espírito, motivos e moventes da ação, por um lado, 

e a inquietude fundamental, por outro; b) uma vez que se dá uma consciência, o exercício da 

liberdade é obrigatório;162 c) necessariamente, a liberdade se conserva ou se anula 

determinando-se em ações; enfim, d) os atos voluntários têm sempre consequências necessárias.  

Tendo estudado o determinismo antecedente à ação, observando a dinâmica dos seus 

moventes e motivos, agora é preciso estudar mais detalhadamente o determinismo a ela 

consecutivo, continuando o acompanhamento do constituir-se da ciência da ação. O movimento 

da ação será necessariamente impulsionado para um acabamento perfeito. Isso significa que ele 

não pode parar enquanto não solucionar o problema que impõe a inquietude fundamental, 

enquanto não encontrar uma perfeita adequação entre a vontade que quer e a vontade querida, 

ou melhor, enquanto não realizar uma ação perfeita. Nessa direção, é preciso forçar a ação 

humana até suas últimas possibilidades, até que se chegue ao estado da ação-limite, superior ao 

                                                 
162 Ainda que, concretamente, a ação livre não seja necessária, sendo possível que a escolha pessoal se 

comprometa pelo influxo de moventes e motivos que acabem subjugando a consciência a ponto mesmo de anular 

o seu caráter transcendente em relação a suas condições e, consequentemente, o contraste de seus estados. É o que 

ocorre, por exemplo, no monoideísmo. O que afirmamos seguramente, entretanto, é que uma vez que haja 

consciência e até enquanto ela durar, a ação livre é obrigatória.  



221 

 

qual não se possa realizar nada de mais perfeito.163 Entretanto, isso não quer dizer que a ação 

perfeita corresponda a essa ação-limite. Talvez sim, talvez não. A ação-limite realiza o que 

pode ser realizado de mais perfeito; entretanto, hipoteticamente, a perfeição almejada por nossa 

vontade mais profunda (vontade volente) — a ação perfeita — pode ser irrealizável.164 

Procuraremos a seguir acompanhar o desenvolvimento da ação em vista dessa sua almejada 

perfeição.   

 

 

 

 

 

6.3.2. A Primeira Expansão Exterior da Vontade: o Corpo da Ação 

 

Tendo em vista a perfeição da ação, o agente será obrigado a emigrar do estado espiritual 

da intenção e determinar a sua opção por meio de um compromisso concreto. Ele precisará agir. 

Caberá por tarefa à ciência da ação a compreensão dessa necessidade. Caso queira descobrir 

tudo a que leva o estudo dos fenômenos, tendo partido das condições anteriores da ação — do 

determinismo anterior, que lhe condiciona, e da liberdade e consciência, que necessariamente 

são aí engendradas —, a ciência da prática deve segui-la em sua expansão.  

Blondel dedicará a IIIª Etapa da IIIª Parte da Action ao estudo da ação no momento de 

sua passagem do esforço intencional à sua primeira expansão exterior. Ao centro dessa etapa 

estará a consideração do sentido do corpo, ou mais precisamente, o conhecimento em ato que 

dele é possível. Para nossa investigação será importante, mais uma vez, colher daí o que há de 

necessário na expansão da ação e que virá a constituir novos elementos para o conjunto de 

conhecimentos próprios da ciência da prática.  

                                                 
163 Analogamente à definição abstrata da perfeição proposta por Agostinho de Hipona e Anselmo de Aosta 

— Deus ou o ser perfeito seria aquele do qual não se pode pensar nada de mais perfeito — propomos esta definição 

da ação-limite. Entretanto, é preciso dizer que, de antemão, não poderemos saber se esta ação-limite corresponderá 

ou menos à perfeição da ação, almejada pela inquietude fundamental.   
164 A noção de “ação-limite”, que estamos propondo, embora não se encontre textualmente na Action 

(1893), parece-nos essencial, juntamente com o conceito de ação perfeita, este sim aí encontrado, para justificar 

mais claramente a necessidade de procurar desenvolver a ciência da ação até suas últimas consequências. Ademais, 

entendemos por ação-limite não uma ação particular ou um escalão de certo tipo de ação, mas o estado sintético 

em que se encontra a ação do ser perceptivamente relacional forçada até suas últimas possibilidades, ou seja, a 

síntese de todos os escalões da ação levada até seus limites. Isto nos parece importante para não se cair em uma 

interpretação de ação-limite como de uma ação de certo escalão, julgada melhor que uma ação de outro escalão. 

Em termos mais claros, para não se criar o problema de se procurar comparar os diversos escalões da ação como 

se eles pudessem ser julgados a partir da maior ou menor distância em relação à ação-perfeita; como se pudéssemos 

dizer, por exemplo, que a ação moral fosse mais ou menos perfeita que a ação artística ou que a ação social.  
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Esse estudo será conduzido a partir de três questões fundamentais e interdependentes, 

ou melhor, de uma questão fundamental que se desdobra em outras duas. A questão central é, 

como já insinuamos há pouco, a de mostrar qual é o sentido do corpo, o que ele é realmente 

para nós, como ele se dá, fenomenalmente. Em consonância com isso, será esclarecido como a 

paixão e o trabalho orgânico, a que o corpo é necessariamente sujeitado, são também eles 

elementos da ação subjetiva e voluntária, de tal modo que a vida corporal e a vida espiritual do 

agente são um mesmo todo sintético. Igualmente, será elucidado como o corpo contribui para 

o desenvolvimento do querer, inserindo-se no processo de produção de nossa ação. 

Procederemos, então, explicitando a fenomenologia do corpo.  

É de se notar, como já alertamos na introdução desta tese a respeito da limitação de todo 

discurso (p. 22ss), que a descrição que seguirá não é feita tendo como pretensão uma 

representação exata e minuciosa de todos os pormenores que acompanham a fenomenologia do 

corpo. A própria noção de inadequação do conhecimento reflexivo, aquisição imprescindível 

para se entender a filosofia blondeliana, impediria de sustentar tal projeto. Então, o que se 

pretende com tal exposição? O que se quer com qualquer exercício fenomenológico realizado 

de acordo com as prerrogativas da filosofia da ação, ou seja, a elucidação da prospecção pela 

reflexão. Tudo o que será explicitado tem como objetivo fazer ver como a experiência que 

fazemos de nosso próprio corpo não se explica senão referindo-se à totalidade de nossa ação e, 

assim, a tudo o que nela se encontra implicado.  

6.3.2.1.  Da intenção à sinergia interna 

   

 Na sua primeira expansão exterior, o agente encontra seu próprio corpo ou organismo: 

“O primeiro campo onde se desenvolve a intenção é o organismo” (Action, p. 149). A emigração 

do estado da intenção interior ao conhecimento em ato do corpo se dá por meio de um 

movimento complexo. Para explicitar esse movimento será necessária a proposição do estudo 

de diversas ações que se fundam sobre o princípio de que a toda alteração mental corresponde 

uma alteração orgânica e vice-versa. Sigamos o percurso descrito por Blondel. 

Na origem do conhecimento em ato do corpo, encontra-se uma ação aferente165 do 

organismo, que apenas teoricamente pode ser determinada. De fato, essa ação não é percebida 

conscientemente.  O que se percebem já são seus resultados, sob a forma de ideias ou motivos 

da ação. Sendo seus resultados, os motivos da ação são a tradução mental de anteriores 

                                                 
165 Lidaremos aqui com os conceitos de ação eferente e aferente. A ação eferente é aquela cuja tendência 

é a externalização, conduzindo-se do interior à periferia. A ação aferente é, ao contrário, aquela que se conduz da 

periferia ao centro (ou interior).   
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atividades orgânicas, de primitivas e inconscientes paixões do corpo, moventes da ação. De 

fato, essa transcrição dos moventes em motivos da ação é imediata.  O corpo não sofre sem 

reagir; afetado, concomitantemente, o organismo também afeta. Em outras palavras, seu sofrer 

só é possível em razão do poder de sua própria iniciativa. Ele é afetado apenas porque, por uma 

potência própria, que é já uma privação positiva, é passível de afetação, de modo que não sofre 

sem ser também parte do princípio da atividade que lhe influencia. Em resumo, 

conscientemente, os estados orgânicos (moventes da ação) são percebidos como sínteses 

mentais ou fins (motivos da ação).  

À descoberta da primeira ação aferente do organismo, acrescenta-se outro achado a 

respeito de uma primeira ação eferente do pensamento.  Imediatamente à percepção ideal dos 

motivos da ação, são provocados novos estados orgânicos. Por iniciativa das sínteses mentais, 

ainda que de forma imperceptível, os estados orgânicos mais uma vez se transformam: “Há, 

então, fenômenos orgânicos que não são mais a condição antecedente, mas a condição 

concomitante e consequente das energias conscientes” (Action, p. 152). 

Ora, porque não percebemos nem a primeira paixão do organismo, nem sua modificação 

resultante dessa primeira ação das energias conscientes sobre ele, não podemos encontrar já 

aqui a consciência do corpo. Ambas essas ações se traduzem para a consciência apenas em 

motivos da ação, ideias que são a consequência imediata da primeira ação aferente do 

organismo (sobre a consciência) e a causa, também imediata, da primeira ação eferente do 

pensar (sobre o organismo).  

Essas duas modalidades de ações, dadas concomitantemente em razão de uma íntima e 

misteriosa relação entre o organismo e o pensar, são sintetizadas em uma nova ação eferente da 

vontade (sobre o organismo), resultante da produção de uma intenção ativa pelo agente, a partir 

da pluralidade dos motivos, ou seja, da resolução de agir por um motivo, o que implicará, mais 

uma vez, uma modificação do organismo. Teoricamente, porém, dando-se originariamente sem 

inibição ou contrariedade, esses seus efeitos corporais não seriam percebidos. Contudo, essa 

opção não significa apenas escolher um motivo, mas rejeitar diversos outros (privação 

positiva), constituindo um sistema de forças. E, dessa forma, organizados em um sistema, os 

motivos não contemplados começam a oferecer resistência contra a decisão tomada e a 

contrariedade é manifestada: “O concerto dos fins queridos provoca então uma coalisão de 

potências hostis que não se limitam mais a fazer seu pequeno efeito na consciência comum, 

nem a permanecer no estado de virtualidade. Elas se agrupam e, da defensiva, tendem à 

ofensiva” (Action, p. 166). 
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Ainda que a oposição entre motivos concorrentes não seja percebida em sua natureza 

subjetiva, seus efeitos orgânicos o serão claramente. A oposição interior dos motivos da vontade 

traduz-se como resistência corporal. Essa será a primeira alba explícita da consciência corporal. 

Para agir, o agente sente a necessidade de fazer um esforço, um sacrifício, de superar a algo 

que, apesar de próprio, não é dócil ao seu querer. O agente aí sente a resistência corporal como 

um obstáculo material. E aqui, na experiência do contraste, o corpo faz a sua primeira aparição 

à consciência, sendo sentido como uma resistência material ou como um termo de expansão 

exterior, que é “meu”, mas não totalmente “eu” (Cf. Action, p. 155). Sem sair de si, o agente 

encontra uma resistência, percebida como não sendo inteiramente o seu si mesmo, porque não 

lhe é totalmente dócil, aparentando mesmo ser uma alteridade a se superar para a realização de 

sua decisão.  

Mas, vinculada a essa primeira aparição do corpo à consciência, há uma segunda ação 

eferente da vontade “que, imaginada sob uma forma orgânica, é imperceptível em seus efeitos 

orgânicos para ser percebida apenas em uma representação motriz” (Action, p. 154). Com 

efeito, o corpo não se oferece a nós como uma massa inerte e extensa que reage, estranhamente, 

a uma força subitamente sobre ela exercida. Diversamente, ele se dá a nós como algo próprio 

“pela mediação de uma imagem que opera pouco a pouco em nós com a cumplicidade secreta 

dos membros” (Action, p. 154). Ao agir, sem poder explicitar distintamente as causas orgânicas, 

dou-me conta de que o meu corpo possui também certa docilidade motriz, de que alguns de 

seus órgãos respondem à minha vontade. Quero, ordeno e, então, o corpo se move e, então, o 

corpo é capaz de empregar energia e esforço muscular para tentar superar a resistência que lhe 

parece contrária. Essa docilidade do corpo leva a concebê-lo conscientemente sob a forma de 

uma imagem motriz. Nessa imagem, a consciência antecipa a resistência e, prospectivamente, 

comanda o corpo a fim de superá-la. Nem sempre o resultado é o esperado. Às vezes, e por 

força do hábito, a ação resultante é adequada ao fim que se espera. Outras vezes, a previsão é 

surpreendentemente mal sucedida, e se estranha a falta ou excesso de força empregados no agir. 

Em todo caso, a experiência do corpo que aí se faz é a de uma representação motriz, ou seja, de 

uma síntese ideal resultante da percepção da própria potência de controlar os membros ou 

elementos corporais, segundo a ideia do esforço a ser empregado, dependente do que se prevê 

da resistência.  

Dessas duas últimas ações eferentes da vontade, podemos concluir que a experiência 

que fazemos do corpo é ao mesmo tempo de resistência e docilidade, uma experiência não do 

outro de si, mas da alteridade de si a si mesmo.  A resistência nos é consciente em razão da 

percepção da oposição múltipla e contínua dos motivos de nossa ação, da percepção da divisão 



225 

 

interior de nossa vontade. Sendo impossível realizá-los todos e obrigatório decidir-se entre as 

alternativas que se apresentam, dá-se a consciência de uma primeira desproporção entre nossa 

ação e seus motivos, faz-se experiência da privação positiva concomitante à ação que constitui 

o momento da opção.  

Por essa percepção, a resistência orgânica aparece para o agente como um obstáculo 

material.  Entretanto, o mesmo obstáculo material serve de motor para nossa ação, que é atraída 

pelo desejo de superá-lo. Procurando superar o obstáculo material, nossa vontade age sobre 

nossos órgãos, exigindo sua cooperação para, em cada realização do querer particular, tentar 

cumprir a operação perfeita a que aspira e da qual se sente privada. Assim, por um lado, o corpo 

a nós se oferece como impenetrável à visão interior e resistente ao querer atual. Por outro, como 

meio ou condição necessária para a superação contínua da resistência, em razão de sua 

acessibilidade à ação; mostra-se parte essencial de minha ação, veículo de sua expansão.  

Por mais forte que seja o combate interior, na ação todas as tendências opostas são 

dominadas e obrigadas a cooperar, segundo a normatividade já por nós enunciada quando do 

estudo do Principe élémentaire. Uma vez tendo agido, as energias difusas em nós e mesmo os 

impulsos rebeldes são captados em uma atividade geral e convergem para a integridade da vida 

individual. Partindo da anarquia das forças que se revoltam contra a opção tomada, pela ação o 

agente tende, assim, à unidade. É o que Blondel chamará de sinergia interna.  

Essa expressão significa que a realidade mesma dos estados subjetivos, com todas as 

suas condições orgânicas e psicológicas, é unificada na ação. Na sinergia interna, a ação 

possibilita a mútua implicação entre corpo e espírito: “a ação faz o organismo material 

participar da intenção que o anima, como também ela repercute os hábitos do corpo nos estados 

de consciência” (Action, p. 187).  Portanto, o princípio da unidade da vida individual nem é a 

consciência, nem tampouco a vontade, mas a ação:  

 

 

Enquanto na consciência há irradiação, em muitos sentidos e camadas, de 

desejos e de movimentos esboçados, é uma ação que, concentrando por vezes 

violentamente essas energias difusas, as subordina a um sistema único e 

alcança a convergência dos pensamentos pelo concurso de operações 

orgânicas, drenando de uma só vez toda atividade disponível para não formar 

do corpo e do espírito a não ser um mesmo todo expressivo (Action, p. 184).  

 

 

Parecendo sacrificar e mortificar a energia de muitas tendências em função da decisão 

executada, o que se traduz em resistência e osbstáculo material, na verdade o que se dá na 
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execução do ato escolhido é a reconciliação de todas essas forças na unidade de uma 

subjetividade dinâmica (lei da solidariedade das forças discordantes e lei das compensações). 

 Entretanto, a unidade que se conquista não é idêntica à unidade que se quer, e aqui está 

a chave de compreensão da última ação aferente do organismo sobre a consciência. O 

organismo, sintetizando todas as ações anteriores, realiza outra ação aferente (sobre a 

consciência) “que constitui propriamente a resposta provocada e esperada” (Action, p. 156). O 

agente age e ao fazê-lo, há uma repercussão da ação em sua vida subjetiva, uma sanção. Mais 

ou menos adequada à minha vontade volente, o sentido de minha ação dependerá da 

contribuição que ela dará para a superação de minha desproporção ou menos.  

Em razão disso, a ação revela mais uma face de sua desproporção ou privação positiva, 

desta vez como posterior à ação (sanção). Essa diz respeito à diversidade entre o que posso 

realmente fazer e a síntese ideal que reúne os motivos de minha ação sob a regia da ideia da 

ação perfeita, ou seja, à inadequação entre a ação que realizo e a ação última que busco. Não 

há como tomar consciência dessa desproporção sem ser, ao mesmo tempo, atraído pelo desejo 

de superá-la. Essa provocação, então, retroalimenta a ação corporal. Assim, dinamicamente, a 

corporeidade ou o modo como o corpo é experienciado em primeira pessoa (no conhecimento 

em ato) é permanentemente enriquecido pelas consequências da sanção.  

A corporeidade se apresenta para o agente irremediavelmente ligada à tentativa de 

superar, em sua própria ação, a desproporção entre suas tendências, entre o que ele quer ser e o 

que ele realiza, o que ele é.166 A partir dessa perspectiva, a consciência corporal, filosoficamente 

considerada, tem um sentido muito diferente do habitualmente pensado, não consistindo tanto 

na elucidação da própria inércia e fisiologia material, quanto na inteligência do modo como as 

tendências se relacionam, do modo como se pacificam e se harmonizam os desejos íntimos, ou 

seja, na inteligência do como o agente lida com a própria desproporção.  Nosso corpo se faz um 

com nossa ação, na direção da realização da vontade e é por isso que seu estudo é importante 

para a filosofia.167 De fato, conhecer o modo em que fisiologicamente as operações corporais 

são dadas não é filosoficamente relevante. O importante mesmo é tomar consciência do jogo 

das forças que daí se produz e do sentido duplo que o corpo terá em razão dele: ora o corpo 

                                                 
166 É preciso lembrar que a desproporção não é simplesmente o resultado de oposições psicológicas.  Ela 

também, em um movimento de retorno, as alimenta, de modo que o contraste psicológico é constantemente 

enriquecido pela desproporção entre o que se quer e o que se pode realizar.  
167A interpretação que o isola, reduzindo-o a uma pura materialidade, explica-se apenas pela má 

compreensão do próprio sentido da matéria. Tudo o que interessa a nossa consciência diz respeito ao nosso destino, 

ou seja, relaciona-se com o progresso da vontade, inclusive a matéria. Com efeito, a noção de matéria simboliza 

tudo o que, ainda não integrado ao próprio agente, atrai a sua ação, ao mesmo tempo que nela desperta oposição, 

sendo interpretado como um fim, entre outros fins, a ser possuído.   
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aparece como fadiga e empobrecimento da vida subjetiva e de seu querer ideal (dor), ora como 

o instrumento de um ganho desejável e de um acréscimo dessa mesma vida subjetiva (prazer). 

Nos dois casos, ele será a tradução para a consciência de tendências e ações mais ou menos 

ajustadas ou refratárias à vontade. Em poucas palavras, será a tradução da desproporção da 

vontade, da privação positiva que lhe caracteriza.  

Sem poder concentrar em um só ato todos os seus movimentos e tendências contrárias, 

a vontade lida constantemente com a impossibilidade da pacificação. Seja lá o que fizer, o 

agente deve sempre lastimar uma parte de si mesmo, embora sem nunca poder suprimi-la168: “o 

sofrimento nasce então de uma ação parcial que atua certas energias disponíveis e as atua com 

excesso, ao mesmo tempo que sacrifica tendências sufocadas” (Action, p. 161). Portanto, sobre 

nós operam duas leis divergentes: 1) uma lei dos membros, de cada motivo ou força, que, como 

que dotado de um instinto de conservação e independência, insiste em se afirmar. Em razão 

dela, a resistência orgânica não se restringe à inércia bruta, mas tende a despertar em nós estados 

de consciências hostis, “vontades novas que se orientam contra a vontade” (Action, p. 166). 2) 

Uma segunda lei, agora do espírito, de acordo com a qual somos dotados do poder de determinar 

nossa vontade e fazer com que nosso corpo colabore com a realização da perfeição da ação, ou 

seja, de querer o que realmente queremos.  

Ainda que em conflito, essas duas leis evidenciam a difusão do psicológico no 

organismo e isso terá um impacto significante sobre a nossa compreensão da liberdade. Como 

já acenamos, ao falar de sua gênese, ela não poderá ser mais entendida como sendo o resultado 

do cultivo de uma espiritualidade pura ou do respeito às regras do formalismo moral. 

 

 

6.3.2.2. Corpo e ação voluntária  

 

O exercício da liberdade não concerne originariamente à superação dos determinismos 

antecedentes ou da resistência orgânica, entendidos como conquista ou usurpação do outro de 

si mesmo, mas, sobretudo, ao conflito interior da própria vontade, da própria alteridade de si a 

si mesmo, e, desse modo, à ação — já que somente nela a desproporção da vontade é 

manifestada. A ação “renova constantemente com os contrastes e as lutas íntimas, a fonte do 

pensamento e da liberdade” (Action, p. 167). O agente decide o destino de sua liberdade 

engajando-se na dinâmica da ação voluntária, marcada irremediavelmente pela sinergia 

                                                 
168 A lógica aqui reinante, não esqueçamos, é a privativa. 
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interna, e, assim, ainda que contribuindo para a própria heteronomia, não age sem fazer uso de 

todas as energias aí disponíveis, incluindo nosso querer mais profundo.   

Já sabemos que em toda ação voluntária, mesmo naquela que segue a decisão mais 

firme, subsistem atividades subalternas e resistências. Porque há nas potências rebeldes uma 

energia análoga àquela da própria escolha realizada, elas são capazes de subordinarem a si nossa 

vontade ativa. Uma vez iluminadas pela consciência, toda potência, mesmo as hostis ao que 

queremos realmente, é marcada por um caráter racional que a torna suficientemente atrativa no 

que concerne à esperança da satisfação do nosso querer e que, retrospectivamente, a justifica 

diante da consciência, de modo tal que, realizando o que não queríamos, acabamos por querê-

lo: 

 

 

Desde que pelo impulso do movimento passional se fez aquilo que não se 

queria, [...] o ato que se acreditava não razoável parece conter imediatamente 

uma razão imprevista, uma razão de onde, imagina-se, veio-lhe uma parte de 

sua força triunfante, uma razão capaz de lhe ganhar o consentimento da 

vontade vencida... (Action, p.173). 

  

 

Mas, em razão da sinergia interna, o espírito não se difunde apenas nas potências 

volitivas ou nos motivos da ação. A forma superior da vontade e aquela da consciência 

encontram razão e estão introduzidas em todos os elementos da vida subjetiva, incluindo suas 

condições orgânicas mais rudimentares: 

 

 

Lá mesmo onde a reflexão não intervém, onde a livre decisão do espírito não 

penetra, há ainda em nós uma dialética imanente que preside a nossas 

operações sensíveis, que inspira nossas percepções e nossas conclusões 

imediatas. As próprias sensações têm um caráter racional e uma contextura 

lógica: elas resultam de inferências adquiridas ou de integrações primitivas 

onde se manifesta a força sintética e, por assim dizer, a aptidão (predisposição) 

silogística de nossa atividade mental... (Action, p. 174). 

 

 

Na ação, tudo do homem é unificado. De uma parte, a ação eleva as funções orgânicas 

à ilimitada fecundidade da razão e da liberdade. Pela ação, o organismo é levado a concentrar-

se na realização da intenção que a anima, participando da dinâmica da vontade e da vida 

espiritual. Na realização da decisão, o corpo colabora com o exercício da liberdade. Nesse 
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sentido, pela ação o corpo se espiritualiza. De outra parte, sem afirmar-se concretamente pela 

ação, que passa pela corporeidade, a decisão livre não se manteria tal. Uma decisão livre não 

atuada perde-se no que foi realmente feito. Quem não age conforme sua escolha sucumbe ao 

que não escolheu, não só porque enquanto há consciência a ação voluntária é sempre 

obrigatória, mas também porque a ação cria hábitos corporais, que têm poder disciplinador em 

relação ao sistema de forças, de modo que o que se quer somente pode se manter como sendo 

querido caso se realize na ação. Logo, tanto realizar a escolha amplia o poder de 

autodeterminação, quanto não determinar a ação de acordo com a resolução tomada o reduz: 

“A ação querida é o princípio da ação cada vez mais voluntária e livre” (Action, p. 193).  

Contudo, se é verdade que a ação voluntária pode nos ajudar a querer o que realmente 

queremos,169 é preciso dizer que nem tudo o que voluntariamente realizamos garante o 

progresso na superação da própria desproporção e, assim, na satisfação da vontade volente, 

apesar de sempre devermos implicá-la em tudo o que fazemos.  

Aqui tocamos em um ponto muito sensível da filosofia blondeliana, que seria impossível 

justificar caso considerássemos a ação somente a partir: ou do ponto de vista de uma lógica 

analítica e opositiva, para a qual as forças discordantes que a constituem fossem interpretadas 

como ideias separadas, abstratamente reconciliáveis na região do possível, ou como uma 

extensão de forças incoerentes que se irradiariam no organismo, estando encravadas no 

inconsciente. Por tudo o que já consideramos até agora a esse respeito, podemos afirmar 

seguramente que a ação não é nem o resultado da simples soma de forças, abstratamente 

consideradas, nem a cega consequência da determinação de influências inconscientes, mas uma 

“concentração sistemática da vida difusa em nós, uma tomada de possessão de si” (Action, p. 

194).  

A ação se faz em razão de um impulso que leva a vontade a querer igualar-se: “O desejo 

de reencontrar ela mesma através dos obstáculos que nos separando, por assim dizer, de nós 

mesmos, a impedem de ser já o que ela quer ser e ir livremente ao que ela desejaria querer e 

alcançar” (Action, p. 194). Pela ação, a lei do espírito, que exige a adequação da vontade a ela 

mesma e, assim, uma constante superação da privação positiva que se é, penetra a lei dos 

membros, que são obrigados a se unirem em vista do querer último.  Sem agir é impossível não 

                                                 
169 Somente agindo, podemos conhecer nosso querer verdadeiro, ou seja, a direção de nossa vontade mais 

profunda. Só agindo, podemos não só conhecer o nosso verdadeiro querer, mas decidir-nos por ele. Só agindo, 

enfim, esse querer poderá ser concretizado. Conhecer e decidir-se não são menos momentos da ação total do que 

a iniciativa operativa e a própria operação. Nada há em nós que não passe pela ação e pela consciência do 

sofrimento ou da desproporção que dela surge. Mais ainda, se a desproporção oferece a chave do sentido do esforço 

orgânico, consequentemente, nada há em nós que não se ligue a nossa consciência corporal.  
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só realizar a unidade que se busca, como também conservar a unidade individual que já se é: “é 

preciso que o equilíbrio constantemente ameaçado seja constantemente reparado” (Action, p. 

197). Consequentemente, meus atos são não só a melhor expressão de minha unidade 

individual, do que sou, como também são o veículo de crescimento e de saída de mim mesmo 

em direção ao que quero ser.  

E, contudo, não basta apenas agir por agir.  Somos atraídos a agir segundo uma lógica 

que possa levar a ação à sua perfeição, à sua consumação. Sem conhecer ainda, a esse ponto da 

investigação, essa lógica em sua inteireza, é essencial, pelo menos, respeitar a necessidade de 

não parar o progresso da ação, de acatar o apelo da privação positiva que aí se insinua.  

Enfim, sou uma síntese do que já fiz e do querer que me leva a fazer mais. Mas, sendo 

impossível contentar cada uma das minhas tendências, dá-se uma desproporção da minha ação 

em relação a elas, que não deixam por isso de serem suas causas eficientes. A desproporção 

entre minha ação e suas causas eficientes é justamente o que explica o aparecimento de sua 

causa final. Somente porque não se encontra a suficiência onde se está, porque se está aí na 

inquietude e na privação positiva, sente-se o desejo de ir além e se concebe a imagem ideal 

desse fim a ser realizado. E, desse modo, a exigência da superação dessa desproporção é 

traduzida na ideia da causa final. É preciso que eu saia de mim mesmo. É preciso agir em 

direção da conquista de algo, meu querer, que sinto como meu, mas que não é totalmente 

integrado ao que eu sou.  Desse modo, o primeiro dever é o de agir, procurando superar a 

desproporção. Nessa direção, a vontade tende à superação do obstáculo material, ou seja, a um 

termo que lhe parece exterior.  

Assim, concluindo o exame do corpo da ação, podemos reunir algumas afirmações 

seguras: 1) o antagonismo de tendências subjetivas, inicialmente imperceptível em sua natureza 

ideal, oferece-se ao agente sob a forma de resistência corporal ou esforço orgânico; 2) a 

resistência corporal, por sua vez, é transposta para a consciência como imagem de um obstáculo 

material, interpretado não apenas como algo a ser superado, mas também como ocasião de 

superação; 3) essa duplicidade do corpo, resistente e enriquecedor, permite a imagem da 

desproporção entre a ação e suas causas eficientes, e, por sua vez, essa imagem da desproporção 

permite a concepção da ideia da causa final; 4) a ação e seu sentido como privação positiva é a 

chave de compreensão da vida subjetiva: nada há em nós sem que diga respeito à ação e à sua 

íntima desproporção, incluindo a consciência, a liberdade e a própria ideia de infinito, a elas 

ligada.  5) Mais ainda, se nada é para nós sem se referir à nossa ação e se a ação, por seu caráter 

desproporcional, expressa-se necessariamente como corporeidade, então, o sentido de tudo o 
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que podemos afirmar como sendo passa por esse conhecimento em ato que possuímos de nosso 

corpo, ou seja, pela própria corporeidade. 

Tendo estudado o corpo como condição indispensável da ação e de seu sentido (corpo 

da ação) é preciso ir adiante e estudar a ação que lança suas raízes no corpo (ação do corpo). 

Em seguida, consideraremos como, estimulada pela desproporção, a ação subjetiva buscará em 

diversos ciclos a colaboração externa para a consecução do que ela somente pode interpretar 

como um fim intimamente seu, mas devendo ser ainda reintegrado ao que ela é.  

 

 

6.3.3. Da Ação Individual à Ação Social: a Exergie e a Allergie da Ação 

 

Agir não é criar do nada. Toda ação representa uma aliança da vida subjetiva com o 

meio onde ela busca sua expansão. Na execução material o ato se propaga exteriormente e, 

desse modo, expressa-se ou encarna-se no que Blondel chamará de corpo do signo. Na IVª 

Etapa da IIIª Parte da Action denominada “Da ação individual à ação social”, Blondel procurará 

estudar a coação que caracteriza essa expansão da ação, que também é sua primeira expressão 

sensível exterior. Para tanto, serão elucidados: 1) a propagação do ato inicial ao corpo do signo; 

2) a influência e a colaboração que toda ação suscita em suas investidas; 3) o mecanismo dos 

fenômenos, que são o vínculo de toda colaboração e troca. Procuraremos, a partir de agora, 

concentrar-nos nesse percurso.  

 

 

6.3.3.1. O signo expressivo 

 

Se, por um lado, em conformidade com a lógica privativa, não há nada no agente que 

não contribua com a síntese ativa que é ele, que não lhe imprima algo; por outro lado, não há 

ação que não seja também uma expressão. Não podendo ser sem agir, o ser do agente implica, 

ao mesmo tempo, não só concentração interna, como também expansão externa.  

Impreterivelmente, não há ação que não irradie no meio exterior, ainda que seus sinais sensíveis 

não sejam inteiramente explícitos:170 “a vida individual tem uma expansão inevitável” (Action, 

p. 203). 

                                                 
170 Porque é parte do que é o agente, nem mesmo o pensamento mais puro se subtrai da necessidade dessa 

repercussão. 
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Caracterizando-se pelo que Blondel chamou de exergie, a vida individual se realiza 

exprimindo-se na sua expansão exterior. “Signo” é a noção que indica para a filosofia 

blondeliana toda e qualquer expressão da vida subjetiva. Todos os atos que saem do organismo 

humano, ainda que se tornem uma obra independente dele, são um organismo de signos e um 

símbolo expressivo da vida subjetiva, que lhes é a origem, de modo que a ação carrega sempre 

a marca do que é o agente. Ainda que parcialmente, minha ação exprime a totalidade do meu 

eu atual, ou seja, minha ação determinada é também ela uma expressão da ação que sou eu:  

 

 

Além dos fenômenos que são os instrumentos de minha decisão, além do 

resultado material de minha operação, produz-se em mim uma síntese de 

imagens, de estados internos e de movimentos expressivos cujos atos 

particulares que a manifestam são apenas uma derivação mais ou menos direta 

e uma aplicação mais ou menos parcial e artificial (Action, p. 205).  

 

  

A vida subjetiva é uma síntese de imagens, estados internos e movimentos expressivos. 

Ela é a ação de minha ação, seu centro de irradiação. No que diz respeito à ligação da vida 

subjetiva com as imagens (ideias) e os estados internos (caracterizados pela infusão do espírito 

no corpo) já estamos suficientemente familiarizados. É importante focar, presentemente, nos 

movimentos expressivos, nos signos, que, diferentemente dos dois outros mencionados 

elementos da vida subjetiva, parecem ser a ela externos.  

Todavia, antes de proceder com o estudo desses movimentos expressivos, é preciso 

esclarecer bem sob qual luz ele deverá ser conduzido. O signo ou a expressão sensível é uma 

consequência natural da continuidade expansiva da operação interior, por meio da qual o 

determinismo é reintegrado como condição da própria ação, condição consequente. Entretanto, 

o importante agora a ser levado em conta não é o modo como o ato se manifesta externamente 

como fenômeno positivo. A expressão externa não nos importa mais nesses termos. Não se trata 

de propor uma investigação sobre a questão física da produção e da transmissão de signos, no 

mesmo estilo das ciências positivas. Isso seria abandonar o ponto de vista filosófico que nos 

levou a considerar a subjetividade, descoberta como sendo o resíduo de todo fenômeno positivo. 

Nem muito menos, trata-se de acercar-se do problema da comunicação das consciências como 

se o fez tradicionalmente em metafísica, porque, como Blondel mesmo afirma, em razão da 

maneira como foi posta, essa questão se tornou uma quimera. Diversamente, trata-se de 

continuar estudando o desenvolvimento da ação e de seu princípio subjetivo. De procurar 

mostrar como o que parece estar fora do encadeamento das forças físicas, a subjetividade, 
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deverá ser cientificamente reencontrado na engrenagem dessas forças, porque o é na vida.  E, 

assim, o problema da comunicação das consciências também será renovado em seus elementos, 

justamente a partir do reexame do sentido do signo ou expressão externa. Em síntese, o 

importante agora é descobrir o sentido filosófico dessa contínua expansão exterior, da exergie 

que “obriga o agente à necessidade aparente de se exprimir” (Action, p. 206). 

Ora, quando a intenção penetra e move os órgãos, o corpo e suas servidões são 

integrados como intermediários da liberdade e da vida subjetiva. A liberdade, encarnando-se 

ou naturalizando-se corporalmente, encontra modo de comunicar-se, de falar “aos brutos de 

fora com a linguagem dos brutos” (Action, p. 206). É preciso estudar, então, a que aspiração 

profunda responde essa necessidade de exprimir-se a partir da corporeidade, de constituir signos 

— que são a própria base da linguagem e do simbolismo de qualquer ciência —, dando sentido 

ao que se faz.  

Penetramos aqui a questão de uma ciência da obra, inclusive da própria obra científica, 

e que diz respeito ao como a vida subjetiva se encarna no mundo e ao porquê essa encarnação 

no mundo dos fenômenos é tão eficaz, já que o agente consegue operá-la com a ajuda de 

símbolos arbitrariamente constituídos (Cf. Action, p. 206).  

Para levar à frente essa investigação, Blondel propõe o estudo do que há de original na 

expansão da vida subjetiva na expressão exterior da ação, ou seja, propõe o estudo da 

originalidade inconfundível do signo (Cf. Action, p. 207). E o que seria ela?  

Já dissemos que todo ato realizado leva a marca de seu realizador. Essa marca é 

constituída pela inusitada “unidade de relações inteligíveis que formam a síntese ou o 

organismo mesmo do signo” (Action, p. 208). O agente é a causa eficiente da ordem aí presente 

e, assim, essa marca diz respeito ao próprio modo como o signo é sintetizado por ele. Todavia, 

a originalidade do signo não tem na vida subjetiva sua única raiz. Ainda que a referida 

originalidade diga respeito ao modo próprio a cada agente de expressar a totalidade de seu ser 

na ação, toda operação possui um elemento diverso do agente. De fato, no signo se dá um 

comércio do agente e de algo a ele estranho. Mais especificamente, o signo é uma nova síntese 

da vida individual e do meio onde ela se expande. Não é nem só uma operação intestina, nem 

só um fato puramente exterior, mas uma obra sintética (Cf. Action, p. 208). Nesse sentido, ele 

é como que a substância sensível dos desejos e dos estados invisíveis, consequência da 

encarnação da vontade, de sua “penetração no mundo” (Action, p. 209). 

Penetrando no mundo por meio da operação que procura realizar sua intenção, a vontade 

aspira a ser a alma de tudo o que a cerca. Assim, o signo que exprime exteriormente essa 

penetração da vontade é, ao menos em germe, o símbolo de “uma invasão conquistadora e de 
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uma absorção do universo pela vontade” (Action, p. 210). Esses símbolos são propostos ao 

conhecimento reflexivo como um fim distinto, como um objeto parcial, como uma obra a ser 

realizada.  

Anteriormente, havíamos observado que na origem da reflexão está a desproporção 

entre as condições da ação e o querer profundo da vontade. Somos conscientes de nós mesmos 

e livres apenas porque sentimos a desproporção entre o que fazemos e o que queremos ser 

realmente, somente porque sofremos em uma privação positiva. Essa desproporção se traduz 

para nós como oposição entre os motivos de nossa ação, que, por sua vez, traduz-se em 

resistência corporal. Ademais, já sabemos que os motivos da ação se apresentam como fins 

distintos. Agora, porém, podemos incorporar outra aquisição interpretativa: na operação, 

expansão exterior, não é mais a ideia de um fim, mas o fim mesmo que a vontade operante 

continua a perseguir e começa a assimilar. 

 Como a liberdade, a consciência e a corporeidade, a exergie é consequência da 

desproporção entre o que somos e o que queremos ser, da privação positiva que nos marca. 

Ora, como no que nos é interior, no que nos é exterior subsistem forças e potências resistentes 

a nossos desígnios. Também o mundo exterior nos recorda a desproporção de nossa vontade. 

Mas, essas forças resistentes, dotadas de energia própria, são também capazes de se converter 

em aliadas à iniciativa da vontade. Nesse sentido, o mundo em que nos inserimos é 

experienciado como uma extensão, a ser conquistada, de nossa corporeidade. Encarnar-se no 

mundo é estender a própria corporeidade, a própria vida subjetiva. Ao encarnar-se no mundo, 

a vontade nada mais pretende senão integrar o mundo exterior à vida subjetiva.  

E assim, o estudo da exergie nos conduz a algumas certezas (Cf. Action, p. 213): 1) toda 

ação acarreta necessariamente o meio estrangeiro onde ela se exprime, ou seja, toda ação é uma 

coação; 2) o traço original da operação ou do signo, expressão da expansão exterior da ação,171 

consiste em uma unidade de relações inteligíveis, sintetizada pelo agente, que constitui um 

primeiro crescimento ou encarnação de sua intensão subjetiva; 3) por fim, toda operação nem 

é só um arranjo de fatos sensíveis, nem muito menos uma pura criação subjetiva ex nihilo, mas 

                                                 
171 Blondel distingue o uso que faz dos termos “ato” e “ação”, “obra” e “operação”: “L’acte, c’est plutôt 

(et sauf emplois particuliers) l’initiative première de l’effort interne, soit que par nature tout doive se borner à cette 

opération spirituelle, soit que l’on envisage, dans l’oeuvre même, la part toute subjective de l’agent. Le mot action 

indique plutôt le passage de l’intention à l’exécution qui l’incarne, et souvent, par suite, le résultat ou l’oeuvre 

même de cette opération transitive. Entre acte et action il subsiste donc une différence analogue, mais contraire à 

celle qu’il y a entre oeuvre et opération” (Action, p. 116, nota 1). Dessa forma o ato é a noção que designa a 

iniciativa primeira do esforço interno, no agente (iniciativa primeira da subjetividade interna, como veremos a 

seguir) ou mesmo no que a obra guarda de subjetividade (iniciativa primeira da subjetividade externa, como 

veremos adiante). A obra, o resultado da ação, que em muitos casos é outra ação. E, finalmente, ação e operação 

confluem em seus sentidos, sendo a operação a noção que diz a ação em seu caráter expressivo. 
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um concurso entre a vida subjetiva e o meio onde essa se expande.  Em suma, da exergie que a 

caracteriza, a ação revela-se também como sendo uma allergie, uma síntese de forças distintas: 

coação.172 

Como allergie, a ação mostra-se um signo, um fenômeno intencional, uma síntese 

significativa. O que ela intenciona? Qual será o seu sentido? É o de tornar possível o concurso 

entre as causas eficientes no signo. Com efeito, em toda operação, sob o influxo de uma causa 

final, promove-se a colaboração entre duas causas eficientes. A vontade se propõe um fim 

significativo, essa é sua causa final. Mas, para tanto, é necessário que se assegure a associação 

empírica entre o agente (causa eficiente) e o meio de expansão de sua atividade (causa 

eficiente). Desse modo, sendo um momento obrigatório para o desenvolvimento da vontade, a 

                                                 
172 Blondel fará também certa distinção entre coação e cooperação, nítida já na Action (1893). Os dois 

termos dizem respeito à colaboração entre centros de iniciativa diversos para a constituição de uma obra comum. 

Todavia, na Action o termo coopération será preferido para significar a colaboração entre agentes livres para a 

produção de uma obra comum (este será um dos vocábulos utilizados no título da IVª Parte, IIIº Capítulo da Action: 

Influence et Coopération), enquanto o primeiro termo (coaction) é usado geralmente para descrever a coolaboração 

entre o agente livre e as forças ou elementos brutos, tendo em vista a produção da obra comum (por exemplo, na 

IVª Parte, IIº Capítulo da Action, cujo título será: La coaction). Os contextos nos quais, a partir do emprego dessas 

noções, pode-se colher sua distinção serão aqueles em que importa destacar o tipo de colaboração realizada. 

Todavia, essa distinção não possuirá contornos rígidos. Primeiramente, porque os termos coaction e coopération 

são naturalmente aproximados por constituírem casos específicos de colaboração (collaboration) na ação de 

iniciativas diversas para a produção de uma obra comum ou, ainda, tipos de allergie: “Après ce qu’on a nommé 

l’exergie, c’est  donc, si l’on peut dire, l’allergie, ‘Action des autres’ qu’il faut analyser” (Action, p. 213).  

Acrescente-se a isso que as noções de coaction e coopération são também usadas no texto da Action de modo a 

não dar conta da especificidade que permite distingui-las, especialmente em contextos nos quais o que é importante 

a ser afirmado é a referência a uma colaboração para a produção de uma obra e não o tipo da colaboração. 

Restringindo-nos apenas aos dois capítulos da Action há pouco citados (IVª Parte, Capítulos IIº e IIIº), a partir dos 

quais essa diferenciação será mais sensível, poderemos colher alguns textos que corroboram essa interpretação. 

Por exemplo, na conclusão do Iº Capítulo da IVª Parte, que remanda imediatamente para o IIº Capítulo da IVª 

Parte, Blondel faz uso do termo coopération — e não do termo coaction, que pareceria mais indicado — no 

contexto significativo da colaboração com as forças brutas (Action, p. 213): “L’intention en voie de se réaliser ne 

descend donc sur le terrain des phénomènes bruts que pour y trouver et qu’en y trouvant déjà écho, complicité et 

coopération”. Ademais, ele fará uso do vocábulo coaction querendo significar qualquer colaboração do agente 

com forças a ele exteriores, o que inclui o contexto significativo da cooperação: “Notre action n’est donc jamais 

seulement notre action: ce n’est pas assez qu’elle soit amenée à sortir de l’enceinte individuelle, il faut encore que, 

par une sorte d’affinité naturelle et par coaction, elle suscite des puissances étrangères à nous, et que son oeuvre 

ou son phénomène résulte d’une convergence et d’une synthèse d’opérations issues d’origines différentes” (Action, 

IVª Parte, IIº Capítulo, p. 215).  O mesmo se pode dizer do termo cooperação. Blondel faz uso deste sintagma 

também para significar, de modo não específico, qualquer operação exterior da vontade que une a iniciativa do 

agente a outra fonte de iniciativa a ele estranha: “Ainsi le phénomène de Action suppose la convergence de deux 

séries de phénomènes, l’une partant de l’agent, l’autre suscitée d’autre part. (…) L’opération extérieure de la 

volonté constitue donc une synthèse de phénomènes qui enveloppent entre eux une énergie interne, une 

coopération forcée” (Action, IVª Parte, IIº Capítulo, p. 225). Por fim, nessa mesma direção em outra passagem 

significativa, dentre as tantas que poderíamos ainda citar, embora Blondel fale de mudança da natureza da 

colaboração que marca a cooperação, não limita seu emprego somente à relação entre espontaneidades conscientes: 

“à mesure que les forces concourantes à l’oeuvre commune sont douées d’une spontanéité plus consciente, la 

nature de la coopération semble changer” (IV Parte, Capítulo III, p. 240). Em suma, podemos concluir que o uso 

específico e distinto dos termos coação (coaction) e cooperação (coopération) não é sempre respeitado por Blondel 

no texto da Action (1893). O que não quer dizer que, em contextos mais restritos e específicos, a distinção de uso 

a que aludimos não possa ser colhida. Ela o será. O que estamos mostrando é apenas que a distinção e o uso 

específico desses dois sintagmas no texto da Action (1893) não ocorre segundo uma regra inflexível.   
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allergie implica a confrontação de duas subjetividades dinâmicas: a subjetividade interna e a 

subjetividade externa: “para agir eficazmente é necessário descobrir e converter a nossos fins 

aquilo que, dentro dos fenômenos percebidos, lhes é o invisível fenômeno subjetivo e a ação 

própria” (Action, p. 221). 

Os fenômenos são, então, percebidos por nós como fins para nossa ação. Para conquistá-

los, para converter a nós sua ação própria, é preciso agir. Minha ação pessoal revela-se um meio 

para a possessão dos fenômenos. Entretanto, os fenômenos são percebidos como fins para 

minha ação apenas porque são meios para que, por minha ação, eu possa integrar a mim mesmo. 

Sendo assim, o agente e os fenômenos transformam-se ininterruptamente em fim e meio um 

para o outro.173 De uma só vez, os fenômenos são fins e instrumentos para a realização de minha 

ação.  

Para além das aparências sensíveis, a operação mecânica comporta um duplo 

movimento para ser dada: a) primeiramente, é preciso interpretar os fenômenos como uma 

síntese significativa (com sentido) e descobrir o que lhes determina e produz; b) depois, é 

preciso estimular as suas condições, agindo sobre elas para a obtenção do efeito que se espera. 

No primeiro momento, procura-se interpretar o quid proprium das suas condições, ou seja, sua 

natureza subjetiva e ativa, da qual se espera uma conformidade com o fim proposto (Cf. Action, 

p. 219).174 No segundo momento, de posse da interpretação há pouco mencionada e guiando-se 

por ela, passa-se à prática, estimulando de modo preciso as referidas condições.175 A eficácia 

da operação implica a capacidade de fazer cooperar as forças obscuras que são suas condições. 

O segundo momento consiste, portanto, na atuação dessa capacidade, nunca realizada em plena 

luz. 

O agente não saberia promover a colaboração entre as condições de sua ação se não 

agisse. Nada pode substituir a experiência efetiva, porque a obra operada é sempre uma síntese 

                                                 
173 Essa compreensão da ação permitirá a reconsideração por parte de Blondel da noção peripatética de 

ato, tendo em vista complementá-la por meio da filosofia da ação: “On doit donc compléter l’ancienne définition 

péripatéticienne et dire qu’une acte est plus que le passage  d’une puissance à l’achèvement sous l’empire d’une 

puissance déjà en acte: c’est la synthèse et le progrès de deux puissances concourantes, sous la médiation e par 

l’échange d’une cause efficiente et d’une cause finale” (Action, p. 216). Como se observa, esse modo de definir o 

ato parece bem mais apto a, como já procuramos mostrar, não ceder aos problemas implícitos em uma semântica 

da substância, como parece ocorrer com a definição peripatética.  
174 Esse é também o sentido de todo o esforço por conhecer. No conhecimento, a vida busca entender as 

condições da ação e promover sua colaboração, tendo em vista a realização da vontade, a consecução de seus fins. 

O desejo de conhecer é uma expressão do modo como a ação procura ser eficaz. Relaciona-se com o interesse 

espontâneo que a ação tem em fazer com que suas condições cooperem para sua realização: “Au fond, les sciences 

analysent les procédés du vouloir et contribuent à servir ses intentions; leur vraie raison d’être, c’est d’assimiler à 

la volonté d’autres énergies et d’ajouter à la vie individuelle quelque chose de la vie universelle” (Action, p. 223).  
175 Não obstante, é impossível separar as condições seja da operação projetada, seja da operação realizada, 

como se elas gozassem de uma objetividade à parte. Ambas são conhecidas apenas na unidade fenomenal dos 

signos que constituem: reflexivo, no primeiro caso; prospectivo no segundo.  
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diversa da obra projetada, ou seja, porque a ação não é a ideia da ação. Necessariamente, essas 

forças ocultas, que são as condições da ação, são aproximadas por um duplo trabalho de 

penetração, reflexivo e prospectivo. Para fazer com que elas trabalhem a favor do agente é 

preciso penetrar em sua intimidade. Em suma, é preciso agir pensando (prospecção) e pensar 

agindo (reflexão): “Agir é penetrar por tato e por adivinhação na intimidade fechada de outros 

sujeitos e lhes interessar a si” (Action, p. 222).  

De fato, essa colaboração que é difícil de ser concebida abstratamente, não o é 

praticamente. A estranheza do que não posso atingir abstratamente, torna-se para mim familiar 

por meio de minha ação que, na prática, revela-se o verdadeiro vínculo causal. A colaboração 

se dá efetivamente na ação voluntária, sendo essa uma síntese resultante da realização de uma 

disposição subjetiva (causa final), por meio de uma associação empírica entre subjetividades 

interna e externa (causas eficientes). Uma vez efetivada, a ação apresenta-se para nós como o 

vínculo de união entre as potências que lhe servem de condição; entre o agente e o que com ele 

colabora, apenas abstratamente isoláveis, dado que só são em virtude da síntese da qual são 

elementos.  

Em razão disso, o determinismo da natureza ganha consistência filosófica, sendo 

reintegrado no determinismo da ação. Qual seria seu sentido? Ele significa a necessidade ou 

normatividade a nós imposta, como que de fora, como condição de nossa ação, representado 

como “ordem das coisas ou da natureza”. Dessa normatividade nem mesmo o espírito mais 

inventivo está imune: “Nós não trabalhamos venturosamente, no vago e indeterminado, mas a 

ordem das coisas dirige nosso esforço, sustenta nosso pensamento, orienta nossa ação por 

insensíveis contradições” (Action, p. 224). Esse determinismo só possui sentido para nós porque 

é preciso levá-lo em conta para realizar nossa ação, ou seja, absorvê-lo ou reintegrá-lo no 

determinismo da ação. Em outras palavras, para continuar desenvolvendo a ação e realizar as 

pretensões da vontade é preciso, assim, preservar a fidelidade às exigências do determinismo 

da ação, que englobam também o determinismo da natureza.  

Em síntese: 1) a ação individual se impõe exteriormente expressando-se como signo de 

um sistema orgânico de fenômenos. 2) Esse signo possui sempre algo de estranho em relação à 

vida individual que o quer e a seus efeitos, de modo que a ação é uma coação. 3) A coação só 

é possível pela correspondência do meio onde a ação se desenvolve, segundo a normatividade 

própria do determinismo da ação, que engloba a normatividade do determinismo da natureza. 

Em suma, o fenômeno da ação, sua expressão significativa, supõe sempre uma convergência de 

duas séries de fenômenos: “uma que parte do agente, outra que é suscitada de outra parte” 

(Action, p. 225). A operação exterior da vontade constitui uma síntese de energias, uma allergie: 
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o signo expressivo se dá por iniciativa de um agente, mas, para o dá-se do signo, é necessário 

que o agente queira e obtenha uma reação do determinismo da natureza, ainda que o que se 

obtém nunca é igual ao que se quis.   

Desse modo, a coação produz sempre uma obra inédita, cuja novidade as condições 

anteriores não são mais capazes de explicar. A síntese nova que daí advém ganha consistência 

própria e como que se aparta de suas origens, não se reduzindo a simples soma de seus 

elementos. Todavia, isso não apaga a presença das condições que foram a ocasião do ato 

realizado, mas servirá para revelar o verdadeiro caráter da comunhão que se gerou entre essas 

condições.  

A obra é o resultado da iniciativa subjetiva que apela por uma colaboração, segundo 

uma normatividade necessária. Já dissemos que, ainda que difícil de ser idealizada, a 

colaboração torna-se possível na prática. Na ação, as subjetividades externas são integradas ao 

agente. Ora, a natureza das subjetividades externas não é a única coisa que se acessa pela 

operação. Também o agente aí se mostra, comunica-se. É o que veremos.  

 

 

6.3.3.2. O signo como expressão universal do agente 

 

A obra não só deixa claro o apelo do agente em relação a uma colaboração estrangeira, 

como também expressa o sentido que esse dá a sua própria ação. Querendo a obra, o agente 

quer muito mais do que a simples obra, quer a intimidade mesma entre ele e seu colaborador, 

quer fundar uma comunhão de ações, quer encontrar um acréscimo de vida que não encontra 

em si mesmo. O agente quer provocar por seu agir a descoberta de possibilidades novas de 

expansão.  A obra é a ocasião de um querer mais amplo ou, melhor ainda, da continuidade da 

abertura do querer à possibilidade de sua adequação. A obra é ocasião de esperança na expansão 

da vontade e é por isso que a obra se insere no determinismo da ação.  

Consequência da expansão da ação, o signo que é a obra tende à universalidade e possui 

uma expressão universal. Por um lado, tende à universalidade, como já se afirmou, porque na 

allergie a vontade está à procura de uma integração do universo a si. Em suma, a obra é o que 

é em razão do que a allergie representa para a vontade. Essa é a condição prática da obra: ser 

ocasião de expansão da vida subjetiva, ser ocasião da transformação do universo em uma 

extensão da própria corporeidade, contribuindo para a superação da desproporção da vontade.  

Por outro lado, a expressão universal da obra é uma consequência inteligível de sua 

condição prática, em dois sentidos: porque existe para todos e porque o agente a quer válida 
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para todos. Primeiramente, uma vez realizada, a obra ganha uma repercussão universal, 

passando a existir para todos os outros do mesmo modo que para aqueles mesmos que a 

produziram: “o que eu fiz por mim mesmo com o concurso de outro não é mais nem somente 

para mim, nem para esse outro” (Action, p. 227). Ademais, essa expressão universal da obra 

também significa que o agente não espera fazer dela um ídolo ou uma simples e artificial 

projeção do seu querer — ainda que acabe por fazê-lo —, mas encontrar nela um acréscimo 

real para sua vida. Em outros termos, não aspira com ela criar uma fantasia conforme seus 

gostos, mas uma resposta verdadeira, ou seja, real e geral, válida universalmente. Portanto, 

nenhuma obra que ele realiza é só para si. O agente quer sempre que ela seja válida para todos, 

assim como ela existe para todos.   

Lançada no mundo, a obra liberta-se de suas origens. Torna-se de certo modo impessoal 

no que diz respeito a suas condições. Ao mesmo tempo, porém, a obra permite que a comunhão 

se estenda, não só entre o agente e seus colaboradores, mas entre esses e o universo mesmo. Na 

obra, o desejo de universalidade, implicado desde a resolução inicial da vontade, o desejo de 

superar verdadeiramente a própria inadequação, pode continuar sustentando a esperança de uma 

resposta, na abertura aos outros. Em suma, a ação é o órgão de comunicação e reprodução 

espiritual: “A ação é a multiplicação do verbo interior que, revestida de um corpo para se 

oferecer a todas as sensibilidades, propõe-se em comunhão ao universo e aí repercute 

infinitamente sua semente fecunda: é o órgão da reprodução espiritual” (Action, p. 232).   

Na obra a ação manifesta sua tendência à universalidade. Por essa tendência ela aborda 

e penetra outros centros de iniciativa; mais ainda, penetra outras consciências (Cf. Action, p. 

232). Naturalmente opacas umas às outras, porque são o resíduo resistente dos seus próprios 

fenômenos, na obra as subjetividades encontram modo de constituir uma comunhão real de vida 

e de pensamento. Na obra realiza-se a autêntica máxima universal prática, sem o formalismo 

do dever pelo dever. É o que comumente chamamos de “sentido”.   

Possuir sentido é ser dotado de um caráter universal e, em certo modo, impessoal, 

porquanto o que tem sentido não é válido só para mim, mas universalmente. Ainda que por 

caminhos secretos, a comunhão real das inteligências se faz na obra, na constituição do sentido.  

O sentido sempre implícito na obra está em que ela leva necessariamente consigo algo do 

pensamento que a produziu. Ora, todo pensamento é já ele mesmo uma obra de sentido. Uma 

expressão particular, é verdade, mas uma expressão particular do universal, ou seja, uma 

expressão subjetiva que não só tende a uma expressão universal, como também que existe e 

quer ser válida universalmente.  
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A obra é o elo que torna possível a comunicação entre consciências. Sem o intermédio 

de sua materialidade inteligível, essa comunicação seria impossível. E, assim, podemos 

compreender por que toda obra é um signo: porque é uma expressão com sentido. A obra exige 

ser interpretada ao agir espontaneamente sobre quem a percebe. Sua influência depende da 

unidade de matéria e ideias que ela é. Quanto mais virtualidades latentes a obra insinua, quanto 

mais ela é expressiva, tanto mais ela é fecunda e potente enquanto princípio de coação. 

Ademais, por seu caráter universal, uma vez atuada a obra ultrapassa sempre a visão de seu 

autor.  

Isso explica também o sentido dos signos linguísticos. A linguagem é uma obra coletiva 

de várias consciências. Resultado da coação, ela também contribui para a coação. No uso que 

faz da linguagem, a consciência encontra modo de constituir sentido, de expressar-se e de 

compreender expressões, ou seja, de comungar com outras consciências. O uso da linguagem 

é, portanto, a produção de uma obra dinâmica que permite a abertura da subjetividade, a 

superação de suas fronteiras interiores.  

Como toda obra, o uso linguístico, a que chamaremos fala, é também uma expressão 

particular do universal. Na fala se produz sentido e coação. Por um lado, a subjetividade que a 

produz permanece imanente no signo linguístico. Por outro, como em toda obra, a comunhão 

de consciências ou a coação linguística só é produzida por intermédio de um trabalho próprio 

de digestão interior da subjetividade a qual a obra se direciona.  

Ao que já havíamos dito a respeito da ação como vínculo causal entre duas causas, uma 

para a outra eficiente e final (agente e meio), acrescente-se na obra outras causas: as outras 

consciências. Ao sentir, compreender ou perceber uma obra, o expectador é influenciado pelo 

que ela tem de inteligível e material, mas também pelas condições de sua recepção da obra: “De 

minha vontade à vontade de outrem, por meio da execução material e dos fenômenos sensíveis 

que precedem e preparam a regeneração espontânea de meu pensamento em uma consciência 

estranha, há um processo duplo e inversamente simétrico”. (Action, p. 241).  

E, desse modo, a esse ponto de nossa investigação, ampliamos nossa compreensão do 

sentido da ação. Agir é, portanto, tornar possível a coação não somente entre uma subjetividade 

interna e outras subjetividades brutas, mas também entre consciências: “Agir é evocar outras 

forças, apelar para outros eu” (Action, p. 239). Esse apelo para outros “eu” é parte também ele 

do apelo secreto do querer, mas o apelo aqui é diverso do feito na direção das forças brutas. 

Das forças inteligentes não posso obter uma ação original em relação à minha iniciativa 

subjetiva da mesma forma que o faço em relação às forças brutas. Na obra, agimos diretamente 

sobre as forças brutas. Diversamente, à medida que a cooperação é requisitada de 
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espontaneidades mais conscientes, nossa influência se torna cada vez mais indireta, de modo 

que, ao mesmo tempo, é verdade que eu ajo sobre elas, mas também que somente elas agem 

sobre si mesmas (Cf. Action, p. 240).  

  Em suma, a ação leva o agente a encontrar outros sujeitos. É o que veremos a seguir, 

considerando o que Blondel chamará de coenergia, a partir do estudo do Iº Capítulo da Vª Etapa 

da IIIª Parte da Action.   

 

 

6.3.4. A Ação Social: a Coenergia, o Amor e a União das Vontades 

  

Anteriormente, observamos como para a produção da obra o agente deve reclamar a 

colaboração de forças brutas. A intimidade das forças brutas era buscada apenas em razão do 

acréscimo que a obra, com tudo o que ela poderia produzir e manifestar, oferece ao movimento 

de expansão e adequação da vontade a si mesma. Essa união ou síntese que é a obra é um efeito 

da ação.  

Observamos, ainda, que a obra tem sentido apenas porque tende a uma expressão 

universal. As obras não são realizadas somente para seu autor, mas estão abertas ao universo, à 

relação com tudo o que é. Em razão disso, não só minha obra, enquanto sou um agente, é uma 

obra também para o outro, como também as obras alheias são percebidas como sendo para mim. 

Eu percebo signos estrangeiros, embora muito semelhantes aos meus próprios signos. Assim 

procedendo, espontaneamente sou levado a acreditar que esses sinais, análogos aos meus, 

possam ser a irradiação de subjetividades interiores, também elas análogas à minha. Então, a 

aparição dessas possíveis subjetividades me afeta.   

O impulso de expansão de minha vontade a constringe a ir sempre mais além. Como já 

se afirmou profusamente, a ciência da ação tem por obrigação acompanhar seu trajeto até ao 

ponto de identificar ou não a confluência entre a minha ação limite e a perfeição de minha ação 

a que aspiro. Nesse percurso, minha obra mostrou ser-me importante, mostrou-se como um fim 

para minha ação. Mas, ela é para mim um fim somente enquanto é um meio de adequação de 

meu próprio eu, ou melhor, ela me é um fim provisório, porquanto é de fato um meio para o 

que eu deverei ser. De modo análogo ao que é minha obra para mim, a obra alheia, repercutindo 

no que eu sou, também se revela como podendo contribuir para minha adequação. Eu a percebo, 

assim, ao mesmo tempo em que a desejo.  

Mas, isso não é ainda tudo o que concluo a respeito da obra alheia. Além disso, se o 

outro é semelhante ao que eu sou, sua obra não é senão um meio para sua adequação. Se o outro 
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é análogo ao que eu sou, o outro é mais que sua obra e, assim, sua obra, como todos os seus 

signos sensíveis são uma irradiação de uma profundidade que lhes supera imensamente.  

Mais do que me interessam suas obras, interessa-me essa profundidade imensa do outro. 

O outro é um bem maior que sua obra, como eu o sou em relação à minha obra.  Desse modo, 

eu não só concebo o outro como maior que sua obra, como também eu o quero mais do que 

quero sua obra. O anseio por encontrar uma adequação de mim a mim mesmo, leva-me a buscar 

minha adequação no outro, a perceber a privação positiva que o outro me provoca. Quero o que 

ele tem de mais precioso. Das forças brutas o agente que sou exigia uma colaboração. Agora 

esse agente espera do outro eu o que ele possui de “infinito e incomunicável. [...] espera-se dele 

menos o que ele faz do que o que ele é” (Action, 247). É o que examinaremos a seguir com 

mais detalhes. 

 

 

6.3.4.1. A unidade voluntária e a ação fecunda da vida comum: a coenergia e o querer o outro 

como outro 

 

Eu não só creio que o outro seja, mas quero que ele seja como eu sou e, sendo assim, se 

una a mim. Se o outro fosse apenas como as obras, ele não seria novidade alguma. O interesse 

que tenho pelo outro não se explica tanto em razão da necessidade que tenho de suas obras ou 

mesmo de que ele colabore comigo para a produção de uma obra comum, quanto em razão do 

desejo de que ele se una a mim: quero-o muito mais do que quero suas obras. A obra é o 

resultado da iniciativa subjetiva ou da colaboração de iniciativas subjetivas, que operam sobre 

as forças brutas, um produto ou uma síntese sempre externa ao que é o agente. Mas a união 

entre vontades não é a obra, ou seja, o resultado ou o produto de uma ação comum. Ela é sim o 

princípio de uma nova e superior colaboração e a fonte de novas obras. Ainda que eu não possa 

querer o outro sem querer, ao mesmo tempo, as consequências de nossa união — a coação e as 

obras que daí derivam —, se eu o quero como outro eu, quero-o antes de tudo. A privação 

positiva que vivencio em virtude do que o outro eu é para mim é inteiramente nova. 

Não posso querer o outro eu como quero a colaboração das forças brutas. Das forças 

brutas, por mais resistentes que eu as possa encontrar, consigo sempre obter uma colaboração 

mais ou menos conforme minha intenção. Todavia, ao menos aparentemente, há uma resistência 

no outro que eu não poderei nunca superar: a força infinita de sua vontade, semelhante à minha.  

Mas, não é a simples semelhança ao que sou que me faz querê-lo mais do que quero as 

obras, as minhas e as suas. Não o quero somente como outro eu mesmo, que se iguala ao que 
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sou, porque isso não traria nenhum acréscimo ao que eu já sou. Quero-o como livre alteridade 

subjetiva de meu próprio eu.176 Se é que existem outras subjetividades como a minha, não há 

outro meio de reclamar sua colaboração e a abertura ao que nelas há de incomunicável senão 

requisitando a sua livre adesão a uma ação que, então, será nossa ação. É o que Blondel chamará 

de coenergia (coenergie), ou seja, a união de vontades em expansão: “De dois seres forma-se 

uma só e mesma fecundidade. Constitui-se, caso se possa dizer, uma coenergia” (Action, p. 

245). 

Em síntese, espontaneamente somos levados a crer na existência de nossos semelhantes, 

porque espontaneamente somos levados a reconhecer, na origem de signos sensíveis análogos 

aos nossos, o invisível presente de outra vontade, que nos atrai em sua infinidade muito mais 

do que suas obras e muito mais do que a semelhança que essa possui com nossa própria vida 

subjetiva (Cf. Action, p. 248). Essa outra vontade mostra-se para mim, em seu fundo, como 

liberdade, consciência, razão e não poderia ser conhecida senão desse modo, ou seja, enquanto 

alteridade subjetiva de minha subjetividade.  

É bem verdade que posso sempre tentar reduzir minha relação com as sínteses vivas que 

percebo como subjetividades semelhantes ao que eu sou ao patamar de minha relação com as 

forças brutas, das quais exijo apenas o concurso para a realização da obra que almejo. Essa 

ambiguidade possível relaciona-se ao fato de que seja na operação que se destina à simples 

produção da obra comum, seja na coenergia, o fim último a ser buscado é sempre a 

equacionalização da própria inadequação. Todavia, a natureza diversa das forças exige atitudes 

diversas. Eu não quero diretamente as forças brutas, mas a obra que obtenho influenciando-as. 

Ora, querer o outro em razão da obra é não querê-lo como livre alteridade subjetiva de meu eu; 

é impedir-me de fruir de sua infinidade; é reduzi-lo ao meu próprio eu, enganando-me ao 

afirmar sua alteridade, quando na verdade a subordino ao que sou. É procurar sua iniciativa não 

pelo que ela possui de incomunicável, mas pelo que ela pode me oferecer para a obra, comum, 

                                                 
176 Nesse sentido, poderíamos afirmar que o estudo da ação em sua expansão nos leva a reconhecer no 

“outro eu” muito mais do que a projeção de nosso próprio eu. Os limites linguísticos nos levam a pensar que o uso 

de um mesmo termo “eu” não faz senão expressar um modo de pensar o outro precisamente como um “outro eu”, 

reconduzindo tudo ao solipsismo do “eu próprio”. Todavia, não é esse o resultado a que a filosofia da ação nos 

conduz. Ainda que eu chame a alteridade livre de “outro eu”, com isso digo apenas uma perspectiva, mas não tudo 

o que ele é. Ele é também um “outro eu”, mas o que ele é não só supera infinitamente a representação que eu faço 

de meu próprio eu, como também supera a própria incomunicabilidade de meu eu. A diferença aqui é, assim, 

elevada a uma dúplice potência: a representação que faço de seu eu é diferente da representação que faço de meu 

eu, ainda que aproximadas, mas não possui qualquer proximidade com o que meu eu possui de incomunicável e 

menos ainda como o que o seu eu possui de incomunicável. Os ecos desse modo de pensar a relação entre o que, 

na falta de outro termo mais preciso, chamávamos de livres alteridades subjetivas, podem ser, por exemplo, vistos 

na obra de Emmanuel Lévinas, especialmente no período posterior à Totalité et infini, como em Autrement qu’être 

ou Au-delà de l’essence e em Entre nous: essai sur le penser-à-l’autre. 
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mas fundamentalmente de acordo com meus projetos. Em fim de contas, querer somente a 

colaboração do outro para uma obra comum — e não a ele mesmo — é querê-lo como a uma 

obra, é subordiná-lo a mim.   

Mas, isso fazendo, não só é o outro a perder. Eu também perco. Reduzir o outro a meu 

eu é impedir-me de conquistar justamente o que nele eu quero antes de tudo, o que nele 

permanece além do comunicável. Ainda que no fundo de meu desejo do outro esteja o querer 

minha própria adequação, não o quero como quero as obras e engano-me no que diz respeito 

ao meu querer verdadeiro, querendo-o como as quero: “o mesmo movimento que me leva a 

querer que um outro seja como eu, conduz-me a querer que ele continue outro para mim, porque 

precisamente eu desejo dele aquilo que ele possui de incomunicável” (Action, p. 249). 

É verdade, assim, que minha união com o outro é motivada por certo interesse: quero-o 

enquanto quero me adequar. Não obstante, ao mesmo tempo, o sucesso que se busca em nossa 

união tem como condição imprescindível que eu e ele saiamos de nosso egoísmo. E por quê? 

Porque para nos manter unidos e expandir nossa ação além dos limites da obra, é preciso que 

nossas vontades cooperem intimamente, conservando sua infinita alteridade. Nossa união não 

só não será fecunda, como também nem será a união de dois centros subjetivos de livre 

iniciativa sem que eu e ele nos comprometamos nessa coenergia, nessa ação comum e unitiva. 

Como uma pedra angular em relação à abóbada da qual faz parte, ainda que condição de nossa 

cooperação, a união entre nossas subjetividades se sustenta apenas pela própria cooperação 

“coenergética”, que é ocasião de altruísmo.  

Com efeito, para agir, é preciso sair de si e, como a previsão de toda ação é falha, é 

preciso apostar sem certeza. Porque nunca ajo em plena luz, porque minha ação é 

inexoravelmente uma aposta, ela será sempre também um exercício de altruísmo, desapego, 

desinteresse. Nunca sei com certeza se obterei o resultado que almejo. Não há ação sem risco. 

Devo esforçar-me, mas consciente de que talvez nem me aproxime do resultado que espero. 

Ainda mais quando essa aposta é realizada em comunhão com outra vontade que, enquanto 

livre, pode ser infinitamente resistente, até ao ponto de morrer para se afirmar. Uma morte, 

porém, que seria a própria prova definitiva de seu poder infinito de resistência.  Assim, eu não 

posso fazer com que outra subjetividade livre como a minha compartilhe comigo uma ação 

comum a não ser envolvendo sua vontade, fazendo com que ela se una à minha, conquistando 

seu afeto. Para conservar a esperança de adequar-me, já que na colaboração com as forças brutas 

a coação se mostrou insuficiente, é preciso, paradoxalmente, que eu supere o simples interesse 

de adequar-me. É necessário me desinteressar de mim mesmo pelo outro. Exigência paradoxal, 

mas imprescindível.  
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Não encontrando na obra bruta a própria adequação, o impulso que move a expansão de 

minha ação leva-me espontaneamente a desejar a existência de outros sujeitos. Entretanto, 

somente sou capaz de admitir que alguém é em si como eu sou em mim “na condição de 

respeitá-lo em sua integralidade, ou melhor, na condição de que eu me subordine a ele à medida 

que eu o subordino a nossa ação comum” (Action, p. 249). Em suma, o impulso de adequação 

que anima minha ação me leva não só a crer e desejar que outros sujeitos sejam, como também 

a desejar o seu afeto. Quero o afeto do outro, inteiramente conservado em sua vontade livre e 

infinita. O desejo de união com outro eu transforma meu egoísmo em altruísmo. Não quero o 

outro como uma obra, uma coisa.  Ao contrário, inteiramente conservado naquilo que ele é, 

quero que ele se interesse por meu destino permanecendo inteiramente preservado em sua 

condição de completa alteridade.  

Essa união de vontades, na qual se refletem egoísmo e altruísmo, é o princípio do amor 

e da vida social.  A vida social não se funda sobre o exterior dos fatos, sobre os fenômenos, o 

contato entre sensibilidades ou o comércio de interesses, mas “implica a união ativa entre os 

próprios sujeitos, as energias e as vidas postas em comum” (Action, p. 248). A vida social não 

nasce do interesse pela obra, mesmo pelo estado civil que garanta a paz, mas do desejo de 

conquistar a vontade do outro, de obter seu afeto. As obras sociais são, ao mesmo tempo, a 

consequência e o meio pelo qual a união de vontades se dá, de modo que a vida social implica 

o amor recíproco de cada sujeito pelos seus semelhantes, como será mostrado a seguir. 

 

 

6.3.4.2. O amor ativo como vínculo da vida social 

 

Permanecendo o que é, quero que o outro me ame. Mas, não há modo de, ao mesmo 

tempo, conquistar seu afeto e preservar seu ser, sem amá-lo, sem querer que, amando-me, ele 

caminhe em direção da adequação de si mesmo. Ora, querer que ele me ame, sem deixar de 

permanecer como é, implica em que eu o ame como eu me amo, implica em que eu deseje que 

ele se realize como eu busco me realizar. Em suma, o amor a si exige o amor aos outros e o 

amor aos outros implica o amor a si. O amor explica-se na síntese que é essa união de vontades. 

Egoísmo e altruísmo são elementos dessa síntese, mas o são somente enquanto partes sempre 

relacionadas.  

Porque devo relacionar-me, as sínteses sociais são dadas. Elas se fundam sobre essa 

mútua afeição, onde se joga os referidos egoísmo e altruísmo. Nascendo, assim, da união entre 

vontades livres, a sociedade soma-se ao mundo ambiente como um novo ciclo de expansão da 
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ação. Como os coagentes brutos, essas outras liberdades poderão colaborar com a ação ou, ao 

contrário, prejudicá-la. Naturalmente, a ação somente será beneficiada e poderá expandir seus 

limites por meio da colaboração livre. A ação se mostra, dessa forma, como sendo um vínculo. 

Dessa vez, vínculo social. Ora, o princípio primeiro desse vínculo é a afeição ou a amizade. A 

origem do vínculo social está no desejo de que o que descubro como outro eu se una ao que eu 

sou, ajude-me a superar minha privação, e, desse modo, contribua para com a minha adequação. 

Mas, isso somente será possível se o outro permanecer sendo como eu uma vontade livre e 

infinita, se o outro se conservar inteiramente como privação positiva do que eu sou.  

O movimento da ação se expandirá no interior do ciclo social em diversos âmbitos, a 

partir de uma ação particular que lançará seus fundamentos: a união conjugal, alargada, 

naturalmente, em união familiar. A família não bastará para realizar os fins da ação, 

pressupondo toda uma organização social que se alargará da cidade à constituição de uma nação 

e de um estado, e das diversas nações a uma ordem mundial, nas quais a colaboração das 

liberdades se potenciará cada vez mais fortemente (Action, IIIª Parte, Vª Etapa, Iº Capítulo). 

Procuraremos tecer algumas considerações a esse respeito.  

Antes de tudo, é importante deixar claro que para a ciência da ação, como em todos os 

outros ciclos, também no ciclo social deve-se distinguir o que é necessário do que é acidental 

no processo de expansão da vontade. Com efeito, nem tudo o que faz parte do modo concreto 

em que historicamente a vida social se encontra organizada é um resultado de uma lei 

implacável. A análise blondeliana da vida social distinguirá, por exemplo, a necessidade da 

existência de um poder ou da autoridade social, do modo acidental como essa mesma autoridade 

é exercida (Cf. Action, p. 268). A nós será importante apenas a consideração da energia e 

expansão necessária da vontade que caracterizam o ciclo social. Assim, aplicada ao estudo da 

vida social, a filosofia da ação se preocupará em distinguir aí o que há de necessário do que é 

acidental. Mas como? Procurando determinar dialeticamente, no que pode ser violado, o que 

nunca o é e, no que é violado, o que permanece conforme a lógica da vontade humana, ainda 

que, historicamente falando, essa lógica nem sempre seja respeitada.  

Em segundo lugar, é preciso estar atentos a duas considerações. Inicialmente, é 

importante observar que o estudo blondeliano da expansão da ação fez com que o ciclo social 

fosse descoberto, teoricamente, como uma etapa posterior à explicitação da própria consciência. 

De fato, não há sociedade humana sem o encontro e o reconhecimento entre consciências.  

Concretamente, porém, sabemos que não há vida humana sem o amparo de uma sociedade, por 

pequena que seja. Sem o mínimo amparo social, nem a consciência, nem qualquer vida humana 

poderiam ser dadas. Assim, quando se propõe na Action a descoberta do ciclo social como 
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posterior à consciência não se está senão utilizando de uma estratégia explicativa. 

Concretamente, porém, a ação é sempre um todo compacto e simultâneo. Depois, digamos 

também que, por outro lado, a permanente percepção do uso dessas estratégias nos permitirá 

conservar o estatuto crítico de nosso discurso: a consciência de seus limites.  

Finalmente, a observação do ciclo social nos permite constatar que a vida social 

constitui-se pelo entrelaçamento entre diversos órgãos elementares ou diversas organizações 

componentes. Essas são sociedades, inicialmente de pequeno porte, que se relacionam de modo 

cada vez mais amplo e complexo. Entretanto, se isoladas como substâncias à parte, elas seriam 

descaracterizadas em sua natureza própria e sintética. Com efeito, a grande dificuldade do 

estudo das sociedades humanas está em descobrir, não perdendo de vista o permanente reenvio 

que um grupo social tem em relação a todos os outros e à vida social como um todo, a sua 

natureza própria que, não obstante, o diferencia de tudo o mais. Em outras palavras, em estudar 

a síntese que é a vida social sem deixar de considerar as sínteses que são seus elementos 

componentes.  

Dito isso, observemos mais uma vez que toda a expansão da vida subjetiva em direção 

de estratos sociais cada vez mais amplos se sustentará sob o alicerce da mútua afeição que o 

agente experiencia. Cada sociedade é, assim, uma síntese de vontades cuja unidade é garantida 

pela afeição comum de umas pelas outras e que se unem em organizações cada vez mais 

abrangentes, na esperança de que essas organizações, potencializando suas possibilidades, 

possam também potencializar as possibilidades dos seus membros constituidores.  

Por exemplo, é o que ocorre na união conjugal, que se alarga em união familiar. A união 

conjugal se explica fundamentalmente pelo encontro de dois “eus” que procuram — cada um 

— a adequação de sua própria vontade no infinito da vontade do outro. Isso se traduz na 

exigência de um amor incondicional pelo cônjuge, que é o princípio de uma inédita coação. O 

amor conjugal é a expressão da necessidade de uma mútua e absoluta afeição. Entretanto, como 

toda união entre vontades, ele também se sustenta apenas pela comunhão de ações. Ainda que 

concretamente ela não seja vivenciada desse modo, a união conjugal responde à exigência 

fundamental do ser amado por outro eu e, assim, amá-lo absolutamente na condição de outro 

eu, preservando-o em sua completa originalidade e alteridade. Segundo Blondel, é por essa 

razão, ainda, que a união conjugal é naturalmente como que monoteísta. Nela, um eu exige 

outro eu só e todo para si. Entretanto, para que o outro se conserve em sua alteridade é 

necessário que essa exigência seja recíproca:  
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...o amor verdadeiro abarca a pessoa inteira [...]. Ele é, caso se possa dizer, 

monoteísta. Porque não lhe é suficiente dizer: um coração em dois corpos. Ele 

une não somente duas vontades amantes, as inteligências que se compenetram 

e se penetram, mas ele funde as partes tenebrosas e ignoradas, aquelas de onde 

nascem os atos, aquelas nas quais a vontade se encarnou e enriqueceu. 

Respeitando a distinção das consciências que continuam a gozar de suas 

propriedades e de sua união querida e sentida, ele mistura as substâncias. Ele 

associa intimamente as ações. Ele identifica as fontes do ser e da vida. Ele sela 

definitivamente, até em seus lugares mais primitivos, as pedras do edifício 

comum: duo in carne una unum sunt177 (Action, p. 257).  

 

 

Ainda, a união conjugal, concretamente sustentada na coação, tende a exprimir-se. Ela 

não é só para si mesma, como também para todo o universo. Exprimindo-se em sua coação, a 

união conjugal se torna fecunda, reproduzindo-se não só em operações e obras comuns, como 

também no amor comum a outras subjetividades semelhantes aos coagentes. Mas, como ampliar 

a perfeição da ação que se constitui na união conjugal, totalmente e mutualmente exigente, 

amando além dos limites desse referido amor sem, porém, diminuí-lo? Alargando-o em união 

familiar, pela abertura a um amor ainda mais incondicional: o amor aos filhos (Cf. Action, p. 

258). Com efeito, diferentemente do amor conjugal que implica um grau maior de egoísmo, o 

amor aos filhos tende ao completo altruísmo. Ainda que no amor conjugal caiba sempre certo 

grau de liberdade na escolha entre coagentes, os filhos não se escolhem. O filho é sempre outro 

eu completamente inusitado para seus pais.  

Evidentemente, posso sempre escolher não ter filhos, como posso escolher não me unir 

conjugalmente. O que não posso é deixar de sentir o desejo de ser amado exclusiva e 

absolutamente por outro eu e de, assim, também amá-lo, porque isso percebo como um 

progresso no fluxo de minha ação. Ora, basta que o agente se dê conta da possibilidade de 

radicalizar ainda mais a expansão de sua vontade, para que essa expansão seja querida.178 Os 

filhos representam um grau ou patamar ulterior da incondicionalidade desse amor.  Assim, 

porque a vontade é atraída inexoravelmente na direção da realização de uma ação cada vez mais 

perfeita, o amor conjugal é, espontaneamente, atraído a ampliar-se no amor parental, na união 

familiar.    

                                                 
177 O que em português seria: “Dois que advêm um, em uma única carne”.  
178 Segundo uma tradição tipicamente escolástica — que, talvez, remonte ao socratismo platônico — se 

diria que bastaria conhecer a verdade para ser obrigado a aderir a ela. Essa interpretação marcaria profundamente 

a apologética tradicional cristã, para a qual seria suficiente mostrar a consistência e coerência doutrinal para se 

obter o assentimento da vontade à religião. Para a filosofia blondeliana a expressão válida é nitidamente diversa: 

quando se elucida que a expansão da vontade é possível, imediatamente ela é desejada. As repercussões disso para 

a apologética serão sensíveis: é preciso uma apologética que mostre a religião — e o cristianismo — como ocasião 

de expansão da vontade e não como uma doutrina sublime. 
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Os filhos são como que o selo indelével da união conjugal e o símbolo da perpetuação 

da vida e da energia da vontade. Eles não rompem a obrigação da mútua afeição conjugal, mas, 

ao contrário, a consagram: “Esta perpetuidade que exige o amor, essa unidade indissolúvel e 

sobrevivente, ei-la no filho” (Action, p. 258). Para os cônjuges, os filhos são o signo concreto 

da infinita exigência de seu amor e o sinal do vínculo familiar.  

Em relação aos filhos, os pais179 ou curadores são munidos de uma obrigação sem fim. 

Assumindo a responsabilidade pela vida dos filhos, com tudo o que ela significa como vida de 

outro eu, são os maiores encarregados não só por sua conservação, como também — e aqui se 

concentra toda a seriedade desses vínculos — pelo seu progresso. Como o amor aos outros 

“eus”, também o amor aos filhos  paradoxalmente — já que o amor ou é “espontaneamente 

livre” ou não é — uma obrigação infinita.  

A criança é concebida e nasce sob a base de uma ação social a ela anterior.180 Sem entrar 

na discussão a respeito dos modos concretos e diversos em que essa intervenção pode ser dada, 

digamos apenas que, para os objetivos de nossa pesquisa, não é tanto importante considerar a 

presença social que sustenta a aparição da vida humana, quanto a presença social que é 

descoberta com o desenvolvimento da vida humana consciente, pela necessidade de superar o 

próprio egoísmo, implícita na ação (Cf. Action, p. 261-262).   

A criança descobrirá, primeiramente, a sua própria vontade ao mesmo tempo em que se 

descobre parte de uma primeira sociedade humana próxima a si: os seus curadores ou a sua 

própria família. De fato, para ela não existirá senão esse primeiro núcleo social, de modo que 

tudo o mais será reportado a ele (Cf. Action, p. 261). Neste núcleo estreito, ela aprenderá a 

conhecer outras vidas e outras vontades, que a princípio não saberá distinguir de si em seu 

estreito egoísmo. Paulatinamente, aprendendo a fazer essas distinções, a criança “faz 

verdadeiramente a aprendizagem do nosso e do nós” (Action, p. 261). O convívio social, assim, 

tem aqui seu momento preparatório à vida coletiva, a primeira aprendizagem, eminentemente 

prospectiva, sobre a necessidade da superação do egoísmo e da construção da mútua afeição. 

Descobrindo obstáculos para sua vontade, a criança descobre outras vidas e a elas se afeiçoa.  

À consciência da própria individualidade, acrescenta-se, assim, o sentimento da 

subjetividade alheia. Em seguida a essa primeira descoberta, a criança descobrirá outras 

                                                 
179 Blondel falará aqui em família em uma acepção tradicional (pais e filhos), mas em nada seu discurso 

será comprometido pela flexibilidade ou alargamento da compreensão desse conceito, necessários para nos 

acomodarmos ao nosso momento histórico, em que a família tradicional não é mais um modelo tão hegemônico.  
180 Ainda que consideremos todos os avanços científicos no campo biomédico, não há vida humana sem 

uma cooperação ou ação comum que lhe forneça as condições de sua existência. Mesmo que venha à vida por 

mera realização técnica ou de modo acidental, o ser humano deve sua existência, pelo menos, à intervenção de 

agentes (ou agente) que, de uma forma ou de outra, liga-se a uma organização social, da qual é parte. 
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famílias, outros grupos sociais e outras individualidades subjetivas, as quais não só conceberá 

como também sentirá como distintas de si (Cf. Action, p. 261-262).  

Assim, a consciência de si, dos seus e do próprio grupo é enriquecida pela consciência 

dos outros, indiscutivelmente de modo muito obscuro. Pouco a pouco, a criança vai 

amadurecendo seu amor por si e pelos outros, no interior do convívio social, sob a tutela dos 

que lhe devem a conservação da vida e seu progresso ou, em uma palavra, educação (Cf. Action, 

p. 259). E isso eles — geralmente os pais — lhe devem de modo ilimitado, visto que “se trata 

de formar sua razão e de realizar nele, ao infinito, o que eles têm de melhor” (Action, p. 259).  

Blondel continuará suas descrições das sociedades humanas, observando como essa 

primeira sociedade familiar se ampliará em outras sínteses sociais, como a nação181 (Cf. Action, 

p. 262-274) e até naquela que se fundaria na própria solidariedade da espécie humana em geral 

(Cf. Action, p. 274-277). Não obstante todas as observações que poderiam ser feitas em relação 

à acidentalidade do modo em que Blondel desenvolve sua descrição das diversas sínteses 

sociais e de suas relações, o importante a ser notado aqui é o que permanece de essencial e 

necessário em todas elas.  

A esse respeito, existe no texto da Action uma constante insistência na superação do 

próprio egoísmo, como veículo de aperfeiçoamento da ação subjetiva. Em todo o progresso da 

ação no ciclo social, uma constante se impõe: é imprescindível a abertura a esse amor altruísta, 

que se descobre como orientado não só para a realização da pessoa amada, dos filhos, dos 

amigos, mas até para a realização daquele “que não possui outro título que o de ser homem; um 

desconhecido, um inimigo, talvez, mas um homem” (Action, p. 276).  Em definitiva, insiste-se 

                                                 
181 Blondel insiste em afirmar que cada um dos escalões sucessivos do progresso da vontade, incluindo 

os escalões da vida social, são sempre sínteses próprias e não redutíveis às suas partes. Assim, por exemplo, embora 

toda nação seja constituída por sociedades mais restritas, incluindo as famílias, uma nação não será nunca a simples 

soma de seus grupos elementares, nem muito menos de seus grupos familiares: “Ce serait une erreur d’imaginer 

que, en s’agrandissant peu à peu, le cercle du foyer domestique se reforme autour de l’autel de la patrie. Ni dans 

la constitution historique des peuples, ni dans l’éveil de chaque conscience individuelle, le sentiment national 

n’apparaît ainsi, parce qu’en effet, tout au fond de nos affections,  la patrie est autre chose qu’une famille accrue, 

et parce que le mouvement d’où procède l’organisme moral de la cité est entièrement original” (Action, p. 262). 

Ademais, cada sociedade tem sua própria fisionomia única e irrepetível, ainda que compartilhe de características 

comuns a outras sociedades. Por conseguinte, cada nação será também uma realidade inconfundível. Todavia, 

dizer que cada ciclo social e cada sociedade presente nesses ciclos é uma síntese própria não significa negar a sua 

origem comum: o princípio da mútua afeição, em função da desproporção da ação. Nem mesmo as nações, que 

são organizações sociais mais amplas, são estranhas à intimidade das afeições recíprocas e neutras no domínio 

reservado das consciências (Cf. Action, p. 263). Em suma, “La cohésion matérielle et la solidité extérieure d’une 

nation n’est qu’un effet dont il faut découvrir la cause dans la volonté de chacun de ceux qui la composent” (Action, 

p. 264). Cada nação é a síntese social resultante do modo como cada cidadão, unindo-se aos seus compatriotas, 

coloca sua vontade própria em função da expansão da ação coletiva, fundando e alimentando o que Blondel 

chamará de “sinergia nacional” (Action, p. 264). Mas, essa sinergia nacional, como os outros motivos da ação, 

não é um fim para a ação, senão como um meio para que ela se aperfeiçoe sempre mais.   
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na abertura a um amor que transcende mesmo a própria espécie e que se projeta ao infinito: “O 

amor estende-se além da pessoa, além da espécie, ao infinito” (Action, p. 260).   

O desapego de si, o êxodo em direção às obras, o engajamento social e o amor 

sacrificado pelo outro se mostram imperativos imprescindíveis da ação. Percebendo a 

inadequação que marca sua ação, o agente descobre sempre novos estados de privação positiva 

a serem superados em razão de um estado profundo de privação positiva sempre e cada vez 

mais superior. As sociedades humanas não são a única, nem a última resposta a essa privação 

que se está descobrindo em sua imensa extensão, mas a condição ou a ocasião de novas 

possibilidades de expansão da ação. Ou ainda, analogamente ao que ocorre em relação às obras, 

as organizações da vida social apresentam-se ao agente como fins para sua ação, apenas 

enquanto são também meios de garantir sua realização.  

Entretanto, não se podem querer os fins de nenhuma sociedade, sem querer, ao mesmo 

tempo, os meios para torná-los possíveis, estimulando sua fecundidade. Por isso mesmo, não 

há verdadeiramente sociedade onde os homens não estejam ligados por um laço de mútua 

afeição, que os leva a agir e se sacrificar uns pelos outros. As sociedades não poderiam se 

manter sem esse esforço comum, sendo preciso garantir as condições que o estimulem, caso se 

deseje manter o caminho da expansão da vontade desobstruído. Assim, edificada sobre o 

princípio primeiro da afeição mútua, a sociedade necessita ainda de outros elementos que 

possam garantir a perenidade de sua abertura. É por essa razão que se explicam as obrigações 

aí implicadas — incluindo a obrigação com a educação.   

Desde que “para ser melhor eu mesmo e para tornar-me uno, eu não posso ficar só, eu 

exijo que à cooperação social presida um princípio de paz e de harmonia” (Action, p. 269), que 

poderíamos condensar nas condições mesmas da organização política (autoridade) e da justiça 

(Cf. Action, p. 269).  A vida social exige necessariamente a autoridade e a justiça, 

evidentemente de forma diferenciada, em cada uma de suas sínteses sucessivas. Por meio delas, 

a sociedade cumpre seu papel de contribuir para a adequação de cada agente, porque por elas 

toda a força do corpo social é posta à disposição de cada um de seus membros.  

A justiça é a noção que expressa, sob a forma de causa final, o voltar-se da coação social 

para a garantia do respeito ao bem comum. É, assim, a ideia que reflete a imagem de uma 

sociedade capaz de cumprir seus fins, não absolutamente, mas de acordo com condições 

históricas bem precisas: “O que há de absoluto na justiça humana é que ela é relativa às 

exigências da consciência e da vida comum, em uma civilização e em uma época determinadas” 

(Action, p. 271). A autoridade, por sua vez, é o princípio garantidor da justiça social, sendo 

exercida na forma de uma organização política, por meio de instituições de serviços e pela 
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produção de obras. A autoridade é, assim, a fonte do exercício do poder, sua causa eficiente. 

Ela não se funda sobre convenções artificiais. Evidentemente, o modo como a organização 

política é disposta e o poder exercitado nas instituições públicas é acidental. Esse exercício 

pode ser desviado de seu objetivo, voluntária ou involuntariamente, de modo a comprometer a 

expansão da ação. Contudo, o que há de essencial aqui diz respeito a sua origem. O poder se 

funda sobre uma vontade anterior às condições artificiais e móveis de seu exercício, sobre a 

vontade do bem da vida em comum (Cf. Action, p. 271). O poder brota da vontade de 

compartilhar uma vida em comum de maneira justa e exige, para tanto, o exercício da 

autoridade.  

Uma nação é, de fato, um grupo humano que, em uma vida em comum, compartilha a 

mesma ideia de justiça social e, para torná-la possível, se compromete no respeito por uma 

mesma autoridade (Cf. Action, p. 272).  Mas a ação social não se limita a um povo ou nação 

determinada. Por uma solidariedade crescente, toda sociedade tende a abrir-se de modo cada 

vez mais amplo. No seu movimento de adequação de si mesmo, o homem que faz parte de uma 

organização social tende a reconhecer seus semelhantes além de seu próprio grupo e, portanto, 

a associar o bem de seu próprio grupo à abertura a outros grupos (Cf. Action, p. 274-275).  

Esse reconhecimento do outro, e não só do outro de meu grupo social, é o responsável 

primeiro pela justificação da própria ideia do que é eminente em moral. Com efeito, não 

obstante todas as diferenças a respeito da consideração dos juízos morais, o dá-se conta de que 

no escravo ou no inimigo reside a própria humanidade foi uma imensa e indiscutível conquista 

da razão (Cf. Action, p. 276). Desse modo, ainda que sem uma clara consciência ou sem que se 

queira conformar a própria decisão particular ao sentido último a que ela remete, “a ação 

humana implica, de fato, a solidariedade dos homens e exprime a unidade da espécie” (Action, 

p. 276).  

Aquém de todos os acidentes que marcam o exercício da ação humana, nela atua sempre 

uma lógica necessária: “A ação quer ser por livre escolha o que já é pelo impulso do seu 

primeiro élan” (Action, p. 277).  Assim, o reconhecimento do outro eu é acompanhado pela 

obrigação do próprio agente de erigir a si mesmo como máxima universal, ou seja, de 

reconhecer e sentir que em minha ação particular eu implico a vontade e a ação dos outros, que 

minha ação interessa à humanidade porque não posso não reconhecer e não sentir o outro 

homem como uma infinidade semelhante a minha, mesmo o estrangeiro, o escravo ou o inimigo 

(Cf. Action, p. 277). Quando o faço, quando não reconheço a sua alteridade inexorável, estou 

agindo livremente contra o que para o progresso de minha ação é normativo.  
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Enfim, a lógica da ação que se descobre sob a vida social nos conduz não só a entender 

que não há como viver somente para si ou para os seus, como também que é preciso romper os 

limites da vida social, já que ela não é o fim último da ação, mas um meio para potencializar 

suas possibilidades: “Assim, pela força do movimento contínuo que ela carrega, a ação romperá 

os próprios limites da federação humana” (Action, p. 277).   

A vida social se funda sobre a mútua afeição, sobre o amor. Desse modo, procede da 

vontade mais íntima de cada um, da vontade de adequar a própria ação. É importante perguntar-

se, porém, se assim explicada, esse desejo de adequar a própria ação, de adequar a vontade 

querida à vontade que quer, não consistiria apenas em um meio de esconder uma realidade de 

dor e de morte; uma arma natural de proteção da vida do indivíduo e da espécie, contra a 

aniquilação a que eles estão condenados (Cf. Action, p. 260).  

Ora, isso seria verdade se a vontade se limitasse ao próprio interesse do indivíduo ou da 

espécie. Entretanto, ainda que englobe esses interesses, a vontade profunda que anima a ação 

de cada indivíduo, como veremos a seguir, aspira a fins mais universais. Mesmo que a ordem 

social pudesse alcançar o ideal de sua justiça e organização política, resta a pergunta se os 

fenômenos não poderiam oferecer mais possibilidades à vontade e, assim, uma melhor 

satisfação. Impulsionada por seu querer infinito a ação procurará sempre uma superação do que 

já é e, em última instância, uma transcendência. É o que procuraremos considerar em seguida. 

 

 

6.3.5. A Moral Natural: o Interesse e o Desinteresse da Ação  

 

Não é possível conceber uma maior perfeição para nossa ação atual sem, ao mesmo 

tempo, desejá-la. Bastará que o agente se dê conta da possibilidade de radicalizar ainda mais a 

expansão de sua vontade — possibilidade percebida prospectivamente antes de o ser 

reflexivamente —, para que essa expansão seja querida. Portanto, a ação é forçada a ir sempre 

mais além do que já é em razão da percepção de sua privação.  

Anteriormente observamos como o desejo de solidariedade se universaliza na vida 

social, impulsionado pela possibilidade da expansão da vontade. Para essa universalização 

convergem sempre duas tendências. Por um lado, existe um desígnio egoísta da vontade por 

adequar-se a si mesma. Por outro lado, para agir em vista de si, é necessário ao agente romper 

com o próprio egoísmo, abrindo-se a fins cada vez mais universais. Assim, para expandir a 

própria vida, é preciso certo desinteresse por si mesmo. Procuraremos entender agora “como, 

então, o homem se eleva a um caráter cada vez mais desinteressado e moral, sem que ele deixe 
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de trabalhar no verdadeiro sentido de seu destino, perdendo de vista a si mesmo” (Action, p. 

279). 

Não há como contribuir para a própria adequação e para a realização das pretensões do 

amor a si sem agir. Para agir, entretanto, é preciso um desapego forçado ao que se é: “Agir é, 

de algum modo, confiar-se ao universo” (Action, p. 280). Para agir devemos sempre abandonar 

o que somos e investir no que queremos ser. Para agir é preciso aceitar não só que não seremos 

mais os mesmos, como também aceitar que o que seremos “ultrapassa nossa previsão, nossa 

compreensão, nossa livre disposição” (Action, p. 280). Ainda que de forma não completamente 

explícita, nossa ação implica o recebimento de lições inusitadas provenientes da experiência 

prática.   

Esse determinismo da ação, segundo o qual o agente é levado sempre a sair de seu 

egoísmo, a entregar-se ao desinteresse e a esperar como reação de sua ação o que não pode 

completamente controlar, é o princípio da experiência moral ou da moralidade. Ela também é 

marcada pela consciência da desproporção de nossa ação. Porque nossa ação depende 

inexoravelmente de fatores que fogem ao nosso controle, ela receberá a posteriori lições do 

meio onde se desenvolve. A experimentação será, então, ocasião de percepção da desproporção 

entre o que projetamos realizar e o que de fato realizamos. As lições da experiência verterão, 

justamente, sobre a finitude de nossa ação pessoal expressa nessa desproporção.  

Todavia, essas lições a posteriori não seriam possíveis senão em razão da orientação do 

movimento a priori da vontade (Cf. Action, p. 289). Percebemos a finitude de nossa ação 

realizada apenas porque somos capazes de nos dar conta da desproporção entre esta e o ideal 

que a inspira originariamente, ou seja, aquilo que “não é, em certo sentido, senão um extrato e 

uma antecipação da experiência, postulado ou hipótese necessária à interpretação dos fatos, ou, 

mais ainda, adaptação real e progressiva da ação e da consciência às condições de vida” (Action, 

p. 283). 

Para uma perspectiva habitual, os fatos parecem ser indiferentes em relação ao bem e 

ao mal. A experiência comum, de fato, é a de que os percalços da vida como também suas 

alegrias infringem seus golpes indiferentemente sobre bons e maus. A corrupção da vida e a 

morte atingem todos: “Bens e males misturados, indiferença e desordem aparentes no caos da 

vida universal, eis a evidência dos fatos: a amoralidade mesma” (Action, p. 281). Todavia, por 

um misterioso sistema de compensações, surge em nós de modo espontâneo a concepção e o 

sentimento do sentido da vida (Cf. Action, p. 281). À medida que concebemos uma perfeição 

para nossa vida, somos atraídos por ela como a um fim e, a partir dela, julgamos nossos atos. 
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Os sistemas morais podem ser explicados por esse mecanismo, sejam as moralidades populares, 

sejam aquelas que têm pretensões científicas. 

As moralidades populares, por exemplo, nada mais são do que coletâneas de 

ensinamentos morais, organizadas a partir das já citadas lições da experiência empírica, onde 

fatos e ideais morais encontram-se misturados. Elas têm justamente por objetivo orientar a ação 

concreta e factual, de modo a aproximá-la cada vez mais do seu ideal e, para tanto, constituem-

se pela organização de preceitos empíricos. Os preceitos empíricos são, assim, interpretações 

das lições da experiência, dadas apenas porque provocadas por nossa ação e não “simples 

hábitos individuais generalizados” (Action, p. 284). Por conseguinte, eles não são nem o ideal 

moral, nem a transcrição puramente positiva dos fatos, mas uma síntese que engloba tudo isso.  

A ciência dos costumes ou a moral científica, por sua vez, não está distante dessa 

concepção popular de moralidade. O que aproxima a moral científica da moral popular é o fato 

de que uma e outra são sempre ligadas à prática e à sua ordenação (Cf. Action, p. 282). A moral 

científica apenas a traduz de modo mais rigoroso e sistemático. Nesse sentido, poderíamos 

distinguir três metas de que ela se ocupa: 1) determinar com precisão e rigor a lei das 

consequências dos atos humanos; 2) explicar a formação das noções morais; 3) regrar o 

movimento e acelerar o progresso da ação pela consciência que dele se toma, contribuindo para 

o progresso dos costumes. 

A moral científica, como a popular, é forçada a esperar a resposta da imensidão universal 

às iniciativas do agente que aí se põem. Respostas essas que “resultam de longas apalpadelas, 

de provas inumeráveis e, por assim dizer, de uma lenta acumulação” (Action, p. 283). Após 

identificar essas respostas, geralmente traduzidas em preceitos empíricos, ela se dedicará a 

estudar seu sentido, sua formação e sua justificação.  Porém, seus resultados não escapam da 

necessidade de novas provas práticas, em razão da insistente percepção da desproporção da 

ação realizada em relação ao ideal moral, ou seja, em razão da infinidade das possibilidades de 

aperfeiçoamento da ação. Desse modo, contribuindo para a reformulação dos costumes e para 

a aceleração do progresso da ação, a moral científica se constrói dinamicamente por meio da 

permanente “experimentação da impenetrável complexidade da vida” (Action, p. 282).  

Essa “instabilidade moral” explica-se porque, ainda que religada aos fatos, em razão da 

necessidade da experimentação, a consciência do dever moral é superior aos fatos. Da simples 

positividade dos fatos, não se poderia extrair nenhuma lição, porque, como já dissemos, assim 

entendidos, os fatos seriam moralmente indiferentes. Essas lições morais são possíveis somente 

em virtude da comparação que se pode estabelecer entre os fatos ou a positividade de nossa 

ação realizada e a perfeição a que essa ação aspira, ou seja, seu ideal moral. Em outras palavras, 
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são possíveis apenas em razão da privação positiva que caracteriza o realizado, que caracteriza 

a vontade querida e atuada.  

Considerada sob esse aspecto, a moral científica é o estudo técnico e rigoroso da 

moralidade, entendida como “resumo e conclusão sempre provisória e mutável da história, não 

somente da humanidade, mas do universo inteiro” (Action, p. 283). A moralidade resume por 

meio de suas orientações empíricas, ou seja, de suas ideias reguladoras da conduta, a lenta 

aprendizagem da experiência humana em sua vivência na totalidade universal. Ela é como “a 

expressão de nosso sentido social, do sentido da vida, universal em nós” (Action, p. 284). Essa 

experiência humana, com efeito, diz respeito não apenas à ação do indivíduo sobre a sociedade 

e da sociedade sobre o indivíduo, como também da sociedade sobre ela mesma e da totalidade 

do universo sobre o indivíduo e a sociedade (Cf. Action, p. 284). Por isso mesmo a verdadeira 

tarefa da moral científica é: “mostrar ao homem que ele não é um todo, mas a parte de um todo. 

É a de estudar as condições da sociedade imensa onde ele põe sua vida e de formular o que é 

necessário à existência da parte e do todo” (Action, p. 284).  

Entretanto, poder-se-ia objetar: como falar aqui de necessidade quando estamos lidando 

com preceitos empíricos que, como já se afirmou, não são nunca definitivos, mas sim 

provisórios e ligados às condições da experiência? Como falar de necessidade prática e, assim, 

de ciência da prática, quando toda moralidade determinada parece ser sempre um momento 

provisório no processo dinâmico de progresso da ação em vista de sua perfeição? 

Mais uma vez, a resposta a essa questão seria impossível para um pensar que se orienta 

segundo uma lógica opositiva. Diversamente, sob o fundamento de uma lógica baseada no 

princípio da stérēsis, a solução desse problema é simples: em razão do determinismo da ação, 

para o qual confluem interesse e desinteresse ao mesmo tempo. O interesse e desinteresse da 

ação justificam tanto o caráter relativo, quanto o caráter necessário da moralidade.  

Ainda que os preceitos empíricos sejam o resultado sempre provisório das lições da 

experiência humana — acumuladas em uma tradição cultural que tende não só à universalidade, 

como também à evolução moral —, eles não são menos necessários como meios para que a 

vontade sincera e consequente atinja o seu fim, ou seja, realize seu interesse. Sem poder 

controlar a ação, a vontade individual não possui outro caminho para realizar-se a não ser se 

entregar a essa grande corrente de ideias, de sentimentos, de regras morais (Cf. Action, p. 285). 

Os preceitos empíricos são, dessa forma, deveres provenientes do determinismo da ação.  

Ainda que a concepção do dever presente nesses preceitos emane também dos fatos ou 

da empiria, os fatos, isoladamente considerados, não a podem produzir, em razão de sua 

relatividade moral. Nesse sentido, o dever deverá ser entendido como o resultado real e ideal, 
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ao mesmo tempo, da prática positiva da vida. Real porque fundado sobre a experiência, porque 

formado a partir dos ensinamentos da experiência. Ideal porquanto o dever aponta na ação para 

o que dela não se reduz aos simples fatos, seja porque os resultados da ação não são 

completamente controláveis, seja porque o agente não procura os fatos pelos fatos, mas nos 

fatos a superação da privação positiva que ele é (Cf. Action, p. 286).  

Dito isso, como temos feito, podemos elencar da seguinte forma as aquisições a que o 

estudo da moralidade já nos conduziu, revelando em seu fundo uma lógica privativa e não 

opositiva (Cf. Action, p. 286-290): 1) Para manter-se fiel a si mesma e conservar sua autonomia, 

a vontade deve lançar-se na ação e buscar nela a adequação a que aspira. Não agir representaria 

um suicídio para ela. 2) Agindo, a vontade procura a si mesma, sendo essa procura, esse 

interesse próprio, o critério de sua sinceridade. 3) No início do seu movimento, a vontade é 

impulsionada por amor próprio. Mas, dado que a ação é obrigatória e que não se pode controlar 

completamente o complexo de ações e reações implicado na prática — existindo entre o que se 

quer e o que se realiza uma distância incomensurável —, sem ter certeza do resultado de sua 

ação, o movimento da vontade não poderá realizar-se senão implicando certo desinteresse. Para 

manter-se aberta à possibilidade de sua adequação, a ação é obrigada a se abandonar à imensa 

e impenetrável força do universo. Buscando-se, a vontade é obrigada a se sacrificar e afastar-

se de si mesma em direção à vida comum e universal. Em síntese, o interesse e o desinteresse 

de si mesmo são igualmente fundados no determinismo da vida prática. 4) A moralidade nasce 

como desejo (interesse) de orientação e aceleração da expansão da vontade, sem deixar de lado 

seu caráter desinteressado. O desinteresse das máximas morais não é contraditório em relação 

à ambição do querer pessoal, porque esse só terá meios de realizar-se no risco do desapego, na 

saída de si. O sentido do desinteresse não está em uma confiança cega em um poder acima do 

homem, mas na vontade pessoal e se opera por meio dela. Desinteresse significa o necessário 

desapego de si, a saída de si para ser mais uno e mais completo. 5) O interesse e desinteresse 

da ação, aproximados por uma lógica do terceiro incluso, justificam tanto o caráter relativo, 

quanto o caráter necessário da moralidade. Os preceitos morais são relativos às condições de 

compreensão da ação. Nesse sentido, a moralidade é provisória. Não obstante, a fidelidade ao 

dever moral — ou seja, ao imperativo de expandir a própria ação em direção de sua perfeição 

— é uma condição necessária para o progresso da ação. Não há outro meio de manter-se 

voluntariamente fiel a esse dever moral a não ser apostando nas lições da experiência prática 

— geralmente organizadas sob a forma de preceitos —, o que implica também a consciência da 

provisoriedade dos próprios preceitos. 5) A autonomia prática admite uma heteronomia prática. 

Obrigado por uma lei que brota de si mesmo, o agente necessariamente é levado a submeter-se 
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a outras leis das quais ele não é totalmente responsável. Para conservar sua autonomia, ele 

deverá entregar-se à heteronomia implícita na ação. 6) Isso fazendo, a vontade assume para si 

e ratifica não só as aparências do determinismo universal ou os seus próprios fenômenos 

(acessíveis à reflexão), mas a realidade universal que é a fonte do mesmo determinismo (da 

qual prospectivamente ela faz experiência). Entregando-se à ação voluntária, integrando nela 

as determinações, até certo ponto previsíveis, de nossas representações fenomênicas (fatos) 

como seus elementos, a vontade integra igualmente o que se mantém como resíduo 

impenetrável e imprevisível na própria representação e que é experienciado prospectivamente: 

a íntima e inacessível potência da vida universal que modela o próprio indivíduo, seu 

pensamento e ação limitados. 7) O dever moral possui raízes imanentes, relacionadas à 

necessidade da ação de emigrar da interioridade subjetiva e, para tanto, de assumir a 

heteronomia implícita nos fatos, o que implica o desinteresse. Todavia, ainda que religada aos 

fatos, a consciência do dever moral é superior a eles. Ela nasce do contraste que se experiencia 

entre o que se realiza e o que se quer realizar, mas esse contraste não se explica recorrendo à 

identificação de uma simples incapacidade por parte do agente em prever o resultado de suas 

ações. Em outros termos, o contraste não é apenas a falha da previsão reflexiva, mas a distância 

entre o querer profundo da vontade (ideal último da ação perfeita) e o que foi querido (fato). O 

que explica o dever moral é a desproporção e o incômodo da própria privação positiva que é o 

agente, dos quais o citado descontrole dos resultados da ação é apenas um dos elementos.  

Enfim, não nos dando o mundo da vida nem como o que é previsto pela reflexão, nem 

como o que ele deve ser para nossa vontade, a prática é a ocasião estimuladora de uma iniciativa 

original do espírito humano, pela qual ele supõe espontaneamente outro mundo ideal. Essa é a 

origem do caráter metafísico da moral (Cf. Action, p. 290), que procuraremos aprofundar a 

seguir.    

 

 

6.3.6. O Caráter Metafísico da Moral 

 

Espontaneamente, em sua ação voluntária, o homem cria noções ideais e procura a elas 

conformar sua conduta, seu sentir, seu pensar e os fatos que experimenta: “Mesmo no que temos 

a mais completa experiência possível, há sempre algo que, para esclarecer e regrar a ação, 

supera a experiência” (Action, p. 290). Porque toda ação voluntária implica o ideal do querer 

da vontade — a privação positiva de todo momento determinado —, toda ela terá um caráter 

metafísico. Isso é o que será preciso entender mais claramente.  
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A metafísica será gerada necessariamente na dinâmica da ação. Todavia, não como a 

representação definitiva de tudo o que é, ou como o ponto máximo da explicação reflexiva a 

que pode atingir o entendimento, muito menos como fim último da vida. Ainda que faça parte 

do progresso dinâmico da vontade, a metafísica não é tudo desse progresso. Ela é para a vontade 

apenas um entre os muitos de seus fenômenos; um degrau ou meio para ir mais além: “Ela 

forma um degrau do determinismo da ação e como um novo fenômeno que, ligado aos outros, 

possui sua eficácia própria. É uma passagem que permite o movimento da vida, movendo-se 

ela mesma” (Action, p. 290).  

A ciência da ação se preocupará em explicar o sentido da geração necessária da 

metafísica como um fenômeno da vontade, apontando o que ela possui de real, idealmente e 

praticamente. Vejamos como isso é possível.  

O papel que a metafísica desempenha no determinismo da ação se relaciona com a 

introdução nele do pensar e tem por momento explícito a percepção da finitude da experiência 

e da desproporção (privação positiva), o que constitui um motor para o progresso da vida. 

Conforme nossas considerações anteriores, a prática humana — em virtude de suas lições — 

fornece a matéria de uma ciência dos costumes. Todavia, também como já foi afirmado, é 

importante esclarecer que, em seu engajamento prático, nossa conduta não poderia fornecer 

nada se o agente não percebesse a privação que a marca, ou seja, se não percebesse o abismo 

que a separa do seu ideal, concebido sob a forma de um fim último a esperar (Cf. Action, p. 

292).  Toda ação particular tem sentido apenas em sua relação com a ideia de uma ação 

completa ou perfeita, e é irremediavelmente por isso uma privação positiva. Quanto mais 

clareza tenho de minha ação determinada, mais percebo sua limitação e mais explícita é sua 

ligação a um princípio universal, a uma ideia de todo, a uma ideia de uma ação completa a partir 

da qual ordeno a minha vida, de tal forma que “toda maneira deliberada de viver engloba uma 

metafísica pelo menos esboçada” (Action, p. 292).  

O fundamento real da metafísica é, desse modo, a experiência da privação positiva. A 

metafísica se nutre do real e da experiência — da prática —, sugerindo algo que ultrapassa o 

real e a experiência — o ideal —, mas sem romper com eles. Ela prolonga o mundo dos fatos 

brutos em um mundo do pensar, que se torna sua lei e sua condição. Não há mundo para nós a 

não ser na condição dessa prolongação. Percebido, o mundo é já um mundo natural prolongado 

em um mundo do pensar.  

Enraizando-se na prática, na experiência atual, o pensar a supera, porque, a partir dos 

fatos, projeta o que a vontade aspira a ser, o estado do qual se sente privada. Além dos fatos, 

mas não sem eles, o pensar, com sua dialética e energia própria, conduz-nos a construir uma 
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ordem ideal que os explica e que é como que a verdade a priori de todas as coisas (Cf. Action, 

p. 294). Ao mesmo tempo em que concebe essa ordem ideal, o pensar revela a finitude do que 

não é ainda aquilo a que a vontade aspira. Dando-nos a entender que a vida não é já perfeita, a 

experiência da finitude é também ocasião de estímulo para que o homem em sua ação passe dos 

fatos ao direito, ou seja, engaja-se em direção ao que deve ser (Cf. Action, p. 290).  

Por fornecer condições para esclarecer à experiência atual e apontar para sua superação, 

para o que deve ser, a metafísica possui uma eficácia real, uma função prática. Entretanto, a 

relação que ela tem com a prática não se desenvolve apenas na direção de sua influência sobre 

ela, mas também implica em uma reação: a prática também tem uma eficácia real sobre a 

metafísica, porquanto o ideal se torna inteligível, determina-se, por meio da prática. Os ideais 

da ação se apresentam como ideias metafísicas diretivas, porém, longe de representarem uma 

realidade universal, absoluta e estática, elas são a expressão da “aspiração universal de uma 

vontade particular” (Action, p. 293). Essas ideias diretivas não só são constantemente 

reformuladas pelas lições da prática, que possuem raízes no agir particular, como também não 

se constituem senão a partir dessa mesma prática.  

É por isso que a metafísica não pode ser interpretada como uma estática representação 

do mundo, que de modo externo à prática a inspiraria. Diversamente, a metafísica penetra a 

prática e é por ela penetrada. Ainda que para a constituição das referidas ideias diretivas 

contribua as relações do agente na comunhão de todos e com tudo — universalmente —, a 

transcrição dessas em uma metafísica é sempre pessoal, é sempre conforme à própria 

experiência particular, inexoravelmente dinâmica. Em suma, a metafísica estimula as ações que 

se transformam em uma “naturalização do possível no real” (Action, p. 291), mas apenas 

mantém a sua eficácia própria porque constantemente é retroalimentada pelo que apreende da 

prática concreta.  

Um olhar mais atento ao que aqui estamos afirmando não pode ser indiferente à 

vinculação entre metafísica e especulação — agora mais clara —, de tal forma a evidenciar que, 

ao falarmos da mútua penetração entre metafísica e prática, estamos nos referindo tão somente 

a uma nova tradução da desproporção entre a vontade que quer e a vontade querida, como 

privação positiva entre especulação e prática e sua tentativa de superação, ou seja, como 

conhecimento em ato: “a especulação e a prática estão sempre de uma só vez em avanço e recuo 

uma sobre a outra, mas com uma perpétua pretensão de igualarem-se. Elas não conseguem” 

(Action, p. 292).  É o que em Le point de départ Blondel chama de necessidade de integração 

entre reflexão e prospecção. 
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Esse aparente fracasso do conhecimento em ato, como toda desproporção, constituirá 

um estímulo e, assim, um ganho necessário para a ação. Em razão dele, a ação tende cada vez 

mais a superar a si mesma, a um fim último e perfeito. Acima da prática e da especulação, para 

ordenar seus ritmos e suas influências, sem romper com a unidade da vida, o agente projeta 

como que uma ideia de fim superior a todos os outros ideais práticos. Essa concepção de fim é 

responsável por unificar tudo o que é o agente em uma só unidade de consciência e ação (Cf. 

Action, p. 293).  

Pela influência dessa ideia de fim, desse ideal metafísico regulador último da dinâmica 

relação entre especulação e prática, moral e metafísica convergem entre si. Não só a metafísica 

encontra seu sentido em função da superação da finitude da prática, como também toda prática 

ou conduta deliberada implica uma solução do problema humano, ou seja, em uma concepção 

completa de vida e de seu sentido, enfim, em uma metafísica que lhe serve de estímulo. 

Portanto, moral e metafísica não se relacionam acidentalmente, mas necessariamente.  

O que a vida é para nós, seu sentido, liga-se a uma unidade de explicações de nossos 

estados intelectuais, morais e sociais, que procede dos fatos, mas não se reduz a ser o seu 

resultado. Essa unidade metafísica de explicações possui tanto um caráter prático, quanto ideal. 

Embora se enraíze na prática, a metafísica a ultrapassa. Por meio de suas ideias reguladoras, a 

partir da interpretação do que é nossa prática determinada, o caráter ideal (metafísico) da ação 

aponta para o que deve ser. Integrando à prática um princípio capaz de a explicar e dirigir, a 

razão especulativa tende a servir à razão prática, à prospecção.  Desse modo, necessariamente, 

a razão especulativa (ou reflexiva) tende a orientar a ação, mas sem deixar de ser uma razão.  

Enfim, a geração em nós da metafísica é uma necessidade prática ligada à ação 

voluntária, de modo que na metafísica se encontram determinismo e liberdade. Com efeito, 

consciência, liberdade e metafísica sustentam-se mutualmente e necessariamente. O que há de 

absoluto e necessário na metafísica é o acréscimo do ideal à prática ou à ação dada e constituída, 

a privação positiva, que a ação voluntária sempre provoca. Por conseguinte, para a ciência da 

ação é perfeitamente justificado assumir a metafísica como tema de estudo. Nesse sentido, a 

ciência da ação descobre as condições de uma ciência da metafísica.  

 

 

6.3.7. A Ciência do Fenômeno da Metafísica e do Fenômeno da Moralidade 

 



262 

 

Recapitulando, do mesmo modo em que desde os fenômenos mais simples, como a 

sensação mais elementar, o homem é inclinado a buscar no além desse fenômeno o seu sentido, 

assim também:  

 

 

...nós atribuímos um sentido ulterior à nossa própria vida: aquilo que não nos 

dá a experiência, nós pretendemos nela encontrar ou colocar. Parece que nós 

emprestamos a todo real algo que permite entrever que ele não é o que deve 

ser, que ele não é o que nós queremos que ele seja. Do fato, então, o homem 

passa fundamentalmente ao direito (Action, p. 290). 

 

 

Blondel chamará essa inclinação de “geração necessária de uma metafísica” (Action, p. 

290), identificada posteriormente como fenômeno da metafísica: “a metafísica não é tudo. Ela 

é algo no progresso dinâmico da vontade. Ela forma um degrau do determinismo da ação e 

como um fenômeno novo” (Action, p. 290). Ele o explica como sendo um produto próprio da 

ação voluntária, consistindo na criação de noções universais, ideais, com as quais se conformam 

sentimentos e fatos (Cf. Action, p. 291). Entretanto, Blondel alerta:  

 

 

Mas a esta metafísica, a qual ordinariamente se pretende fazer uma ordem à 

parte, uma ordem soberana e absoluta, uma ordem talvez quimérica, é preciso, 

se me é permitido dizer, forçar a reentrar em seu lugar. [...] de bom grado a 

idolatria do entendimento a fará o tudo, o deus; a metafísica não é tudo; ela é 

algo dentro do progresso dinâmico da vontade; ela forma um degrau do 

determinismo da ação e como que um fenômeno novo que, ligado a outros, 

possui sua eficácia própria. É uma passagem que permite o movimento da 

vida, movimentando-se ela mesma (Action, p. 290). 

 

 

Assim entendida, a metafísica é um fenômeno do pensamento. Precisamente aquele 

fenômeno do pensamento responsável pelo encadeamento de todos os objetos da vontade, 

permitindo o movimento da vida. O fenômeno da metafísica é a determinação no real daquilo 

que supera o “fato”. É o que a ação voluntária acrescenta necessariamente à realidade dada para 

constituir a si mesma (a própria ação). É o que, “em uma palavra, constitui a contribuição 

permanente do pensamento e da ação no conhecimento do mundo e na organização da vida 

humana” (Action, p. 297). 

Nessa acepção, podemos falar de uma ciência metafísica, ou seja, da ciência da ação 

enquanto essa “define as ideias sem as quais a ordem real não seria nem inteligível, nem 
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possível” (Action, p. 297). A metafísica enquanto ciência do fenômeno da metafísica é 

responsável por esclarecer ou indicar o verdadeiro sentido da ordem real no que diz respeito à 

relação da prática com suas ideias diretivas, sem as quais essa ordem seria impossível.  

Ademais, a metafísica não só é uma ciência reguladora do entendimento, como também 

é uma ciência promotora da ação, de modo que a própria moral tem no fenômeno da metafísica 

um elemento indispensável (Cf. Action, p. 291). Por seu caráter metafísico, a ação humana 

percebe-se como inadequada e tende a buscar o centro de seu equilíbrio na projeção que faz de 

si mesma, fora de toda realidade dada de fato (Cf. Action, p. 296). O sentimento da obrigação 

prática se constitui nesse movimento. Somente porque, em razão de uma metafísica implícita, 

nós colocamos o verdadeiro motivo de nossa conduta além dos fatos, percebendo-nos em uma 

privação positiva, a obrigação prática pode ser sentida como um imperativo moral (Cf. Action, 

p. 298-304). A obrigação moral ou prática não pode ser explicada recorrendo-se simplesmente 

aos fatos isolados ou ao puro ideal, mas apenas quando se o faz em relação à totalidade da ação.  

A ação pode, nesse sentido, ser dita ação moral. Essa é a síntese entre o real (que não é 

o simples resultado dos fatos isolados) e o ideal (que não é nunca puramente abstrato) de nossa 

prática. Esclarecida pela razão, a prática ganha sentido, faz-se prática inteligente, moraliza-se e 

sente o peso da obrigação, sem deixar de ser prática e de superar o horizonte do próprio sentido, 

de forma que o pensar fecunda a prática e é por ela fecundado. Desse modo, não são os fatos e 

o ideal que explicam a ação por serem suas partes, mas, ao contrário, como toda parte é parte 

de um todo, eles se explicam no horizonte da ação, que lhes sintetiza (Cf. Action, p. 302).  

A prática é o único lócus onde o homem pode aspirar por igualar a amplidão de sua 

vontade volente. Ao tentar realizar essa adequação, o homem constitui os fenômenos 

metafísicos e os fenômenos morais em uma profunda e recíproca relação. Ainda que a razão 

prática mantenha sempre seu primado em relação à razão especulativa, não existe oposição 

entre essas. A ação voluntária não pode ser isolada da materialidade do agir, e não se pode 

licitamente romper o vínculo entre o pensar especulativo e a prática moral. Ao contrário, no 

que lhes diz respeito, a correlação mútua é condição imprescindível para se entender seu 

sentido: 

 

 

Há correlação entre o que frequentemente tem sido oposto. Operando na 

natureza e nela procurando a si mesma, a vontade é conduzida a colocar fora 

da ordem real um sistema de verdades metafísicas. E é porque essas 

concepções guardam ainda uma impenetrável virtuosidade — impenetrável 

para o pensar que aí se bloqueia, mas acessível ao movimento da ação — que 



264 

 

a vontade se emancipa, sem renegar suas origens, e persegue livremente, nesse 

novo domínio, suas sínteses morais a priori (Action, p. 300). 

 

 

Blondel identifica essas sínteses morais a priori da vontade com a noção de dever. O 

dever — e a moral, que explora seu sentido — é a expressão inteligível de uma síntese prática. 

Na prática e somente nela se constitui a consciência das obrigações práticas (dever). Praticado 

ou não, o dever expressa a dinâmica desproporção entre o que é e o que deve ser a ação 

voluntária, iluminando suas ideias reguladoras da metafísica e a sua concepção de natureza, que 

é a forma como o mundo da vida é concebido pelo pensar. A consciência das obrigações práticas 

ou o dever não é nem uma simples ideia reguladora do entendimento (fenômeno metafísico), 

nem apenas uma reflexão sobre o dado empírico (fenômeno positivo ou natural), mas a 

expressão inteligível que simboliza a integração desses fenômenos, ou seja, um postulado 

prático182 produzido necessariamente pela expansão da vontade (Cf. Action, p. 302).  

Ora, o que há de absoluto no dever ou no fenômeno moral e que o faz objeto de estudo 

de uma ciência da ação não diz respeito à necessidade de uma prática específica, não se liga à 

questão que versa sobre se o dever é isso ou aquilo. Com efeito, não há nada de mais relativo e 

variável que a noção de bem e absoluto moral (Cf. Action, p. 302). O que há de necessário no 

dever e garante a possibilidade de seu estudo científico, independente de toda relatividade como 

o dever é traduzido nas morais particulares, é a existência necessária de uma ordem a ser 

observada, é que existe para a vontade uma orientação a ser respeitada no escalonamento dos 

elementos que constituem essa ordem (Cf. Action, p. 302). Em outros termos, o que há de 

necessário a respeito do dever é a existência de uma lei para a vontade que se determina a partir 

“do encadeamento necessário de conquistas da vontade” (Action, p. 302). Dado que há relações 

naturais e uma hierarquia de funções ligadas ao progresso da ação, “é uma lei, para a liberdade 

sincera e consequente, seguir a orientação e respeitar o encadeamento. [...] O dever não é nem 

um fato dado, nem uma ordem que se impõe cegamente à consciência. É um postulado 

necessário da vontade” (Action, p. 302). 

Para manter-se fiel ao dever de adequar-se, a vontade é obrigada a emigrar de si mesma, 

a buscar se realizar além do que já é e cada vez mais. Essa heteronomia crescente da vontade 

serve para garantir sua autonomia real: no fim das contas, a vontade busca a si mesma. Em 

todos os escalões pelos quais a vontade transita se encontram fenômenos, ou seja, formas de 

                                                 
182 A essa altura da obra, Blondel procurará esclarecer o uso específico que ele faz da noção de postulado. 

Remetemos às explicações que demos na introdução desta tese (p. 25).      
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perceber, na obra da própria vontade, as produções da vida, sendo esses “queridos como o 

campo onde a liberdade germina e frutifica” (Action, p. 302). O dever, por sua vez, é o 

imperativo que leva a preservar a hierarquia e a ordem das necessidades práticas da ação, que 

a vontade sinceramente impõe a si mesma diante de suas produções, de seus fenômenos, 

inserindo-se aí como seu elemento.  Como os outros fenômenos, o dever moral é parte do todo 

que é nossa ação e a partir desse todo ganha sentido. Desse modo, o que aparece para uma 

observação ascendente como um desenvolvimento necessário do determinismo da ação, 

revelando a vontade em suas expansões necessárias, sob um olhar reflexivo descendente 

aparece como uma hierarquia de relações obrigatórias e de deveres a consagrar por meio de 

uma prática.  

À luz desse olhar descendente e a partir da síntese moral (dever), o fenômeno universal 

“não parece existir senão para transformar-se no teatro da moralidade ou, melhor ainda, para 

ser o corpo mesmo da vontade” (Action, p. 303). Toda essa ordem universal, que se apresenta 

à vontade como natural, parece disposta como sendo o campo onde a liberdade moral encontra 

aplicação. Esse é seu sentido e seu fim: ser condição para a constituição do fenômeno moral, 

ou seja, permitir que a liberdade moral seja exercida como sua forma realizante. Desse modo, 

a natureza é assimilada ao pensar e esse, por sua vez, é assimilado à vontade (Cf. Action, p. 

302).  

Toda moralidade não é senão o resultado do imperioso desejo da ação de se suspender, 

de encontrar seu fim e o sentido de tudo o que constitui em um absoluto, em algo de 

independente e de definitivo que esteja fora do encadeamento dos fenômenos. Em suma, em 

um real fora do real, em uma transcendência que não seja um momento intermediário do 

desenvolvimento da vontade, mas a sua perfeição última (Cf. Action, p. 303).  

Não obstante, é preciso deixar claro, os fenômenos morais não podem ser já esse 

absoluto, porque eles são, justamente, fenômenos, ou seja, produções da vontade, que 

expressam seu estado de privação positiva. Os fenômenos morais não podem ser entendidos 

coerentemente como o absoluto, porque seu sentido está justamente em ser fenômenos da ação, 

cuja natureza finita e intermediária é a de postular outras coisas além de si mesmos, é a de 

postular a perfeição da ação para além do que já se é. 

O dever moral de nunca se bloquear em um momento intermediário do desenvolvimento 

da vontade, de respeitar a hierarquia de seus escalões, de forçar a ação a ir sempre mais além, 

até o limite de suas possibilidades, até que se possa realmente saber se a ação limite 

corresponderia à ação perfeita, depõe contra a paralização da ação no próprio fenômeno moral. 

De fato, tentar manipular resultados e transformar a manifestação necessária de um momento 
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intermediário da expansão da vontade (fenômeno) em seu tudo absoluto constituirá uma 

estratégia que não só se opõe ao que no dever é inviolável, como também à própria ciência da 

ação. É o que Blondel chamará de ação supersticiosa.  

 

 

6.3.8. A Ação Supersticiosa 

 

Em cada um dos seus fenômenos, a vontade busca se adequar a si mesma. Na ação 

voluntária há, porém, algo que nenhuma experiência consegue exaurir: a infinidade de sua 

fecundidade. O sentimento da infinidade interior da vontade e de sua privação positiva se 

expressa pela percepção de que todo fenômeno ou ação querida (realizada) comporta sempre 

um ideal ou uma perfeição ulterior. O caráter metafísico de toda ação humana é a marca, ao 

mesmo tempo, de sua imperfeição e de sua infinita virtualidade.  

Percebendo sua infinidade interior como falta ou privação, a vontade espontaneamente 

tende a projetá-la em seus próprios fenômenos, simbolizando-os como meios para sua 

adequação. A prova prática da ação, que constitui o caminho de solução para o problema 

metafísico e moral, permite que esses símbolos sejam avaliados no que diz respeito a sua 

autenticidade.  Já que os fenômenos da vontade são intermediários ou meios de conduzi-la 

aonde ela deseja ir, essa autenticidade diz respeito à capacidade de cumprir isso mesmo que 

prometem.  

Desse modo, os símbolos, que a vontade se dá como seus fenômenos, paradoxalmente, 

são uma tentativa de representar o irrepresentável, de determinar o infinito. Ora, essa tentativa 

se cumpre ou tomando o conjunto dos símbolos como um grande e dinâmico processo ou cada 

símbolo de modo isolado. Em ambos os casos, contudo, busca-se o conjunto ou a parte em 

função do infinito que neles se almeja, ou melhor, da (in)adequação infinita de si mesmo (Cf. 

Action, p. 306-307).  

Concomitantemente, toda ação comporta: a) um ritual ou um modo concreto de pôr-se, 

b) um objeto que reflete a vontade do agente e c) um progresso no sentimento de si, já que ela 

é a ocasião para conhecer-se e para aprender a se adequar (Cf. Action, p. 307). Por exemplo, a 

ação artística (ritual) se expressa na produção da obra de arte (objeto) como uma tentativa de 

transcender a brutalidade dos fatos naturais para, finalmente, encontrar a adequação a que a 

vontade anseia (progresso no sentimento de si). Tornada pública pela ação que a impõe 

universalmente, a obra de arte vive por meio da iniciativa de cada agente que a contempla e 

como que a realiza novamente, transformando-a em um intermediário que tem algo a ensinar a 



267 

 

respeito da inadequação da vontade humana singular que com ela se relaciona. O mesmo se 

poderia dizer de qualquer outro fenômeno da vontade ou de qualquer outro símbolo que a 

vontade passa a considerar, assumindo-o como uma criação própria, dando-lhe sentido.  

Todavia, também é possível que se tente suprimir o intermediário enquanto 

intermediário, seja tomando-o pela perfeição que ele não é, seja procurando anular 

absolutamente sua necessidade prática. No primeiro caso, a ação transforma-se no culto a um 

ídolo. No segundo, a vontade cultua-se a si mesma em uma autolatria. De qualquer modo, a 

ação torna-se supersticiosa,183 porque presume ter encontrado a confluência da ação limite com 

a ação perfeita na realização que se lhe apresenta ainda como imperfeita.  

Tomar o intermediário pela perfeição que ele não é, é transformá-lo em um ídolo. O 

ídolo é um paradoxo para a vontade. Em razão da homenagem que o agente lhe presta é como 

que revestido virtualmente de infinidade, é divinizado. Em virtude de sua condição fenomenal, 

por outro lado, é percebido como algo que pode ser dominado (Cf. Action, p. 308). O objeto 

divinizado não é naturalmente harmonizado com a tarefa que se lhe encarrega, ou seja, aquela 

de portar em si o infinito. O que se revela aos sentidos sobre o ídolo não parece em nada com a 

grandeza que se lhe quer atribuir, mas isso apenas alimenta ainda mais o enigma e o mistério a 

partir dos quais ele é imaginado. A própria absurdidade, que se constata ao perceber no ídolo a 

disparidade entre sua condição fenomenal e o ideal de que se o carrega, alimenta o mistério nele 

presente, de modo que esse paradoxo estimula ainda mais seu culto (Cf. Action, p. 308).  

O ídolo torna-se a encarnação do desejo que toma corpo: “o desejo de uma resposta 

infinita a uma infinita tendência” (Action, p. 308). Mas, o que se adora realmente no ídolo? 

Evidentemente, no ídolo não se adora sua imperfeição, mas nele o homem adora o segredo 

impenetrável de sua própria consciência e anseia por revelá-lo (Cf. Action, p. 308).  

O ídolo é, assim, um fetiche ou uma projeção do agente para fora de si mesmo. No 

fetiche o agente projeta sua humanidade, a infinidade de sua vontade, mas na verdade não a 

realiza. O ídolo não pode realizar sua vontade porque, na verdade, ele é apenas uma projeção 

da própria privação positiva de quem o projeta. O ídolo é a imagem misteriosa da permanente 

e móvel distância que separa no agente seu ideal de seu desenvolvimento real. É por isso que o 

ídolo, o culto e o sentimento de si mesmo a ele ligado possuem uma evolução solidária em 

relação aos agentes. Na verdade o que evolui com a evolução da percepção do ídolo é a 

                                                 
183 Porque pode apresentar-se a qualquer instante da expansão da vontade e de seus fenômenos, a 

superstição é capaz de atingir todas as formas da vida humana, individual e social, de sua síntese mais complexa 

a seu aspecto mais rudimentar. Ela é capaz de transfigurar e aperfeiçoar, para o pensar apenas — artificialmente 

—, todos os escalões da vontade, que antes apareciam incompletos, tendo como que por razão “fechar o ciclo da 

ação e dela formar como que um sistema fechado” (Action, p. 310).  
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concepção da própria humanidade e seu ideal, ou seja, o sentimento de si, que se projeta no 

ídolo e no seu culto (Cf. Action, p. 308-309). 

Isso também explica a transformação do culto ao ídolo em um culto à humanidade, ou 

melhor, o caráter antropomórfico de que o ídolo é naturalmente revestido. Por esse 

procedimento, aos sortilégios e magias, cuja lógica é a da automaticidade do estímulo-resposta, 

que marcam a prática do culto ao fetiche, na evolução da idolatria se acrescentam orações e 

sacrifícios, ou seja, uma prática comunicativa fundada na crença da relação com uma liberdade, 

porque o ídolo é revestido de uma consciência análoga à consciência do homem (Cf. Action, p. 

309). A essa consciência o homem deve recorrer, a fim de obter o seu concurso soberano e de 

confirmar os projetos e empreendimentos que, acredita-se, sem ela não se realizariam. E, por 

fim, assim também se explica a evolução ainda ulterior da compreensão de que Deus não exija 

só sacrifícios e orações, mas também que as ações humanas sejam o que devem ser, ou seja, 

moralizem-se (Cf. Action, p. 309). 

Dizíamos há pouco que a ação supersticiosa não só toma o intermediário pelo que ele 

não é (idolatria), como também procura mascarar a própria necessidade que vincula o agente 

ao intermédio da ação para a realização de sua adequação (autolatria). Em ambos os casos se 

dá uma confusão na interpretação do sentido desse intermediário, necessário para a perfeição 

da vontade, ou seja, uma confusão no sentido da ação humana e de suas produções. Enquanto 

na idolatria a perfeição da ação é projetada em um objeto exterior ao agente, na autolatria pensa-

se encontrar essa perfeição no seu próprio interior. O divino não é mais um objeto externo de 

culto, mas o culto próprio: divina é a própria ação humana (Cf. Action, p. 313). Essa nova 

modalidade de superstição não diz mais respeito a um finito exterior, mas envolve toda a vida 

do homem, sua conduta, do nascimento à morte, dando sentido a tudo o mais que serviu para 

constituí-la. Da idolatria se passa, dessa forma, à autolatria. Vejamos como.  

O agente não se sente senhor nem de toda a sua potência, nem dos resultados de seu 

esforço. Já que não podemos agir esperando encontrar perfeitamente na ação o que 

planejávamos, justifica-se a expectativa de que na ação haja sempre uma diferença em relação 

à simples intenção: “é preciso, dir-se-á, que haja um supérfluo na ação” (Action, p. 312).  

Todavia, à medida que o ídolo se humaniza, o rito preenche todas as ações humanas, como se 

esse supérfluo presente no que se realiza pudesse ser controlado ou atingido por essa 

consciência outra, que escapa ao homem, mas o abarca. A superstição promete o acesso a uma 

consciência que tudo pode controlar, mesmo esse supérfluo que toda ação necessariamente 

implica (Cf. Action, p. 311).  
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Esse processo não encontra no estágio de antropomorfização do ídolo sua forma última. 

Há uma superstição muito mais sutil que a partir daí toma fôlego. Percebendo que, na verdade, 

o homem busca-se ao buscar tanto os objetos externos, quanto essa consciência superior, a ação 

supersticiosa se reduz em seus termos. Dos três elementos que descobríamos presentes na ação 

supersticiosa, suprime-se a referência intencional a qualquer objeto, permanecendo apenas o 

sentimento de si e o culto. Assim, suprimida a referência a um objeto transcendente, o homem 

vê-se colocado diretamente na presença do mistério da infinidade de sua vontade, cuja 

percepção ele leva em sua própria consciência, e o cultua (Cf. Action, p. 313).   

Na autolatria reverte-se a perspectiva da religião e se busca o termo do culto no adorador 

mesmo, até o ponto em que o agente procura livrar-se da própria etiqueta de superstição. Mas, 

o que pode ser encontrado no agente ou no adorador mesmo? Apenas os fenômenos de sua 

vontade. Esses, então, são tomados como o verdadeiro culto e considerados pontos terminais 

da ação, ou melhor, resultados da ação levada a seus limites.  

Entretanto, para realizar essa façanha é preciso romper com os laços que fazem de todo 

fenômeno cultuado uma parte de um todo, ou seja, um estágio do desenvolvimento da vontade. 

É preciso isolar o fenômeno escolhido de todas as suas raízes e revesti-lo exclusivamente do 

caráter infinito que lhe diria respeito apenas enquanto parte do todo da ação. Assim, explica-se 

o culto supremo à moralidade, desencarnada de suas condições, tanto sensíveis quanto 

metafísicas. O mesmo realiza o culto supremo à metafísica.  

O metafísico que o realiza pretende alojar no pensamento o infinito perseguido, 

dispondo da representação do infinito como do infinito mesmo. Assim, o pensamento é 

divinizado, como se a ideia que o metafísico dispõe na forma de uma substância ou ser pudesse 

lhe garantir igualmente o acesso e o domínio externo do que ele intenciona com essa mesma 

ideia (Cf. Action, p. 314).  

Todavia, sendo condescendente com a veneração ao ser, que sua vontade deseja, ainda 

que ele considere suas ações como “desembaraçadas de toda forma parasitária e de todo rito 

obscuro e sacramental” (Action, p. 315), o que ele faz é fingir que não age supersticiosamente 

“e crer que vive de ideias claras e de práticas racionais” (Action, p. 315), enquanto, de fato, 

desejando impor ontologicamente a ideia do ser por suas afirmações, somente o implica em sua 

ação como um ideal. Como ocorre com os outros escalões da ação, para divinizar o pensar, é 

preciso desenraizá-lo de suas condições, tirá-lo de seu contexto próprio.  É preciso que seus 

fenômenos ou representações deixem de ser, justamente, fenômenos da ação total e sejam 

dotados de consistência independente. É preciso que eles sejam contrapostos ao sujeito, como 

um absoluto exterior à ação, e — ao mesmo tempo e paradoxalmente — adequados ao sujeito, 
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como uma interioridade própria à ação, já que em caso contrário seria impossível que pudessem 

cumprir a perfeição da ação que prometem.184 Contudo, isso fazendo, não há como não cair em 

uma antinomia.  

Como a privação positiva não se supera no interior da própria ação, como a distância 

entre o real e o ideal, entre o que fazemos e o que queremos, encontra-se sempre implicada em 

nossa ação — já que toda ação realizada, em sua finitude, carrega inexoravelmente o desejo de 

uma ação melhor —, todo ideal de vida restrito unicamente aos limites dessa mesma ação é 

supersticioso.  

Talvez, uma forma de se livrar da superstição sem ultrapassar esses limites seria se livrar 

do ideal, porque não se poderia livrar-se dos fenômenos. Entretanto, livrar-se do ideal é também 

impossível, uma vez sendo a consciência posta e, assim, o fenômeno gerado. Não só o ideal 

encontra-se implícito em todo fenômeno, como também todo esforço intencional de se livrar 

do ideal é incapaz de superar a fronteira dos fenômenos, enquanto também ele, o esforço, é um 

estado de consciência — “intencional”.  

Todo estado de consciência do que se faz implica, de fato, três partes inseparáveis (Cf. 

Action, p. 315): 1) o sentido e a importância relativa do que se faz; 2) a persuasão, no que se 

faz, do caráter sagrado e soberano do objeto de devoção, que a partir desse sentido relativo se 

revela e 3) a orgulhosa pretensão de procurar sempre render a esse mesmo objeto de devoção 

um culto apropriado, como se o fim e o resultado dos próprios atos pudessem trazer um mérito 

ao modo como a vida é vivida pelo agente. Em síntese, a consciência da finitude de nossa ação 

(1) e do próprio dever da sua autenticidade (3) é inseparavelmente ligada a um ideal concernente 

à própria vida (2).  

Portanto, o objeto de devoção, ideal e divinizado, é um imenso postulado que sobrevive 

em toda ação voluntária, mesmo naquelas que pretendem bani-lo absolutamente, de modo que: 

“não se encontra o divino em nenhuma parte quando não se o leva em si. Mas não se o pode 

suprimir de todas as partes senão o concentrando em si e substituindo a fé ausente por uma nova 

credulidade” (Action, p. 316). Consequentemente, toda convicção que envolve um sentido para 

a vida imanente à própria ação é já uma superstição, mesmo quando essa convicção corresponde 

a uma negativa para a pergunta sobre esse sentido (Cf. Action, p. 316). Até mesmo a negação 

do sentido da vida que se traduz na assunção da ação pela ação não escapa de ser tragada pela 

superstição. É o que Blondel chamará de novo misticismo (Cf. Action, p. 316).  

                                                 
184 É o que pretendem as teorias exclusivamente realistas, que não possuem outro remédio a não ser crer, 

sem razões fundantes, que há uma heteronomia entre a subjetividade e o ser (objetivo) e, ao mesmo tempo, que 

essa heteronomia é superada por uma lei metafísica que faz coincidir ser e pensar.  
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Interpretando-se como uma vigorosa reação presumivelmente contra todas as mais 

variadas formas de superstições — morais, metafísicas, religiosas e científicas —, o novo 

misticismo assume todas as negações da crítica moderna contra o obscurantismo da crença. 

Para ele, toda ação, com seus objetos de devoção e ritos, sustenta um esforço quimérico e nulo 

pela realização do seu autor. De fato, assume-se como certa a hipótese de que não existem 

critérios de ação ou virtudes, porque todo sentido é desprovido de razão. Ora, justamente porque 

é vão agir, porque toda ação é finita e decadente, é bom, sincero, desinteressado e imperioso 

agir (Cf. Action, p. 317). A grande e única virtude consiste em agir. A ação transforma-se em 

um culto sem objeto, sem crença em um progresso na própria adequação, sem nada além de si 

mesma: pouco importa o que se faça, é imperioso apenas agir por agir: “agir por agir transforma-

se na superstição daqueles que não querem mais outra” (Action, p. 317).  

E de que superstição se trata? O que o novo misticismo faz é, na mesma lógica das outras 

formas de ação supersticiosa, interpretar o finito como absoluto, mais especificamente, cada ato 

como o absoluto: 

  

 

Longe de se procurar fundar sobre a suficiência do que quer que seja, a 

vontade triunfa sobre a insuficiência de tudo. Ela adora o que lhe escapa e a 

supera sempre. Ela é divina enquanto vive, ama, produz e se prodigaliza, 

mesmo esterilmente. De todos os atos supersticiosos que haviam tido a 

pretensão de abarcar e fixar o absoluto, não sobrevive mais senão a superstição 

da ação e a fé no devir, ou, melhor dizendo, o amor do que não pode ser feito, 

nem tocado, do que não é e nem nunca será real (Action, p. 318). 

 

 

Dessa forma, esse movimento — não obstante — supersticioso assume os resultados 

mais sofisticados da crítica niilista para provar a vaidade de tudo.185 Entretanto, como já tivemos 

oportunidade de observar anteriormente ao analisarmos o niilismo, não se pode conceber a 

miséria de tudo sem, ao mesmo tempo, implicar uma perfeição.  

 Se as coisas estão assim estaria nossa vida e ação condenadas definitivamente à 

superstição?  

 

 

6.4. A NECESSIDADE DE UMA CRÍTICA À SUPERSTIÇÃO 

                                                 
185 Sobre os resultados extremos do niilismo remetemos à leitura de um texto nosso, escrito em parceria 

com Iraquitan Caminha, publicado pela revista Mosaicum, denominado As razões do niilismo em Nietzsche 

(CAMINHA; SOUZA, 2013). 
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O percurso que nos conduziu a identificar a presença da superstição no interior de toda 

ação humana que pretenda uma autossuficiência, partiu da tentativa de descortinar o sentido de 

nossa experiência. Essa descoberta foi um achado filosófico resultante do exercício rigoroso da 

crítica racional que procurava abandonar, justamente, os prejuízos de compreensão ou as 

diversas superstições que encobrem o sentido de nossa vida ou existência.  Desde seu início, 

assim, ainda que explicitamente não chamada por esse nome, a filosofia ou ciência da ação se 

constituiu em uma verdadeira crítica à superstição.  A crítica à superstição é a condição 

metodológica da própria ciência da ação ou, melhor ainda, é a sua forma.  

Quais são os procedimentos que essa crítica impõe? A crítica à superstição impõe a 

regra metodológico-filosófica (filosoficamente científica) tanto de não conceder a nenhuma 

explicação a necessidade que ela não possui, quanto de reconhecê-la quando dada. Ela impõe 

que a ação seja acompanhada, enquanto é o que é: movimento de expansão da vontade. Ela 

exige que a ação seja esclarecida, de modo a identificar o que há nela sempre e necessariamente 

implicado, o que na ação há de necessário no voluntário e de voluntário no necessário.  

A fim de que essa crítica cumpra seu papel, ela deve lutar com todas as forças para que 

a reflexão possa garantir o esclarecimento da ação, de modo a permitir que toda superstição que 

lhe diga respeito seja revelada.  Nenhum dado ainda duvidoso que se descubra sobre a ação 

poderá deixar de ser considerado e criticado, tendo em vista a determinação de seu verdadeiro 

sentido.  Nessa direção, a crítica à superstição prescreve uma lei fundamental: é preciso levar 

a ciência da ação até os limites das possibilidades da questão que concerne à adequação da ação, 

sem deixar-se deter prematuramente. Toda e qualquer superstição sustenta-se, de fato, sobre o 

alicerce comum da capitulação prematura da crítica, que deixa o caminho aberto para a 

ontologização injustificada e injustificável da idealização infinita do finito.  

É preciso ser criticamente implacável contra a superstição. Para tanto, a metafísica não 

pode ser poupada por essa crítica, uma vez que em seu exercício o fenômeno da metafísica se 

revelou como o centro mesmo de toda superstição. A força da superstição provém da pressão 

por uma realização concreta que o fenômeno da metafísica impõe sobre o agente. O alcance da 

superstição é quase tão amplo quanto o alcance do fenômeno da metafísica. Entretanto, há algo 

que permite relativizá-la: a consciência da natureza do fenômeno da metafísica em sua relação 

com o que pode se esperar da ação. Em outras palavras, a autoconsciência a respeito da 

limitação da capacidade do agente de bastar-se a si mesmo é o único modo de se prevenir contra 

a superstição. Somente porque sua ação é imperfeita, não sendo ainda o que deve ser, é que o 

agente idealiza uma perfeição; mas é somente porque se reconhece incapaz, por seus próprios 



273 

 

recursos, de atingir a essa perfeição idealizada — imposta a ele, porém, sem remédio —, que o 

agente pode se colocar em uma posição não supersticiosa. Reconhecendo a superstição como 

um fenômeno necessário à ação que procura bastar-se a si mesma, o agente é capaz de superá-

la, ao renunciar ao projeto ou ideal de sua autossatisfação.   

Ora, isso esclarecido, é chegada a hora de parar o movimento da ciência da ação? A 

relativização da superstição é o término possível de uma ciência da ação que deve se conformar 

com a consciência da superstição? Toda outra forma de experiência humana se encontraria 

esgotada, no que diz respeito ao seu sentido, pela consciência da superstição? A ação chega a 

seu limite na consciência da natureza supersticiosa de suas tentativas de autorrealização? Seria 

possível, sem divinizar a ação, restringir-se sinceramente a sua insuficiência e como que dar a 

única resposta possível a ela agindo por agir, como se esse fosse o único e autêntico ideal de 

vida? 

É preciso entender bem essas questões antes de uma resposta. Nelas está em jogo o 

sentido de tudo o que fazemos e pensamos. De fato, em razão da importância da inteligência da 

superstição para a compreensão do sentido de nossa experiência, nenhuma outra realização 

humana parece levar a ação a um limite tão extremo quanto o ato de promover essa crítica à 

superstição: “É um grande serviço a ser feito ao homem, o maior de todos, o de fazer esvanecer 

sucessivamente a seus olhos todas as superstições” (Action, p. 318).  

Implícito nesse serviço crítico, encontra-se ainda um grande ideal ou, melhor, uma 

grande obra religiosa: o absoluto rigor exigido pela crítica à superstição a faz aceitar a 

impossibilidade prática de anular o ideal que, em última instância, expressa-se sob a forma do 

ideal de sinceridade.186 Em nome dele, é preciso não parar prematuramente o movimento 

crítico, mas levá-lo a suas extremas consequências: “Há na obra destrutiva do pensamento um 

grande sentido religioso. Desse modo, no lugar de reprimir esse movimento, é preciso, com 

todas as forças, impedir que ele se detenha prematuramente” (Action, p. 318).  É imperioso 

perceber com clareza os resultados a que a crítica à superstição nos conduziu, para saber se o 

que realmente resta é aceitar a insuficiência de toda ação.  

Ao atravessar o campo dos fenômenos nos damos conta de que o infinito permanece aí 

apesar de tudo, como um resquício que não é um acréscimo exterior à ação querida, porque ele 

lhe é sempre interior. A superstição não consiste em simplesmente constatar em toda ação a 

presença do ideal (infinito), mas em procurar fazer o finito tomar as prerrogativas do infinito. 

Consequentemente, uma adequada e rigorosa compreensão da superstição nos leva a assumir 

                                                 
186 Como bem o diz Nietzsche no § 4 da introdução a Aurora, afirmando a sinceridade como verdadeira 

e última (ainda possível) obrigação moral do niilismo ativo.  
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pelo menos duas conclusões: 1) é impossível não admitir a insuficiência da ordem natural ou 

fenomênica e não provar um desejo ulterior e 2) é impossível encontrar em si o contentamento 

para esse desejo sempre ulterior, que é a própria raiz do fenômeno metafísico bem como de 

toda superstição.   

Apesar de toda variação, o que permanece de absoluto em toda ação humana é, assim, 

que a aspiração por se adequar é, no que diz respeito aos recursos do próprio agente, necessária 

e impraticável (Cf. Action, p. 319). Daí poder-se-ia concluir que: “toda satisfação religiosa é 

necessariamente impotente para contentar esse desejo quimérico” (Action, p. 320). A assunção 

dessa insuficiência parece corresponder à última consequência da crítica à superstição e ao 

sentido de nossa ação levada ao seu extremo limite: “...termina-se por se contentar de uma 

falência que é preciso ser forte para sentir e clarividente para discernir. Resta-se satisfeito de 

não poder se satisfazer” (Action, p. 320). Se as coisas estão realmente assim, essa atitude 

corresponde à única superação possível da superstição. Essa seria, então, a nossa ação-limite.   

Todavia, essa conclusão é também abusiva. Blondel chamará a postura que se funda 

nesse excesso de irreligião mística187 (Cf. Action, p. 320). Seu erro consiste em tomar a 

impotência humana de realizar-se pela própria impossibilidade de isso ocorrer. Com efeito, a 

única conclusão possível diante dos resultados que até agora colhemos no exercício da crítica 

à superstição seria: “...o homem é impotente em suscitar para seu desejo necessário do divino 

uma satisfação qualquer” (Action, p. 320). Ora, confundir a impotência humana de realizar-se, 

de superar sua privação positiva, com a impossibilidade de isto ocorrer é também uma 

superstição: “Uma impotência pode aí ser constatada, mas não uma impossibilidade” (Action, 

p. 320). 

Como já consideramos anteriormente, a contradição não existe de fato e a possibilidade 

ou impossibilidade não diz respeito ao real-concreto, mas às nossas representações188: “na 

                                                 
187 O novo misticismo, como Blondel o denomina (Cf. Action, p. 316), é uma variação dessa irreligião 

mística. O que poderíamos, a partir do texto da Action, considerar como sua especificidade é o fato de o novo 

misticismo implicar um culto à ação, quando poderíamos pensar na irreligião mística sem necessariamente incluir 

esse culto. Observando a distinção que o niilismo completo comporta em seu interior (niilismo ativo e niilismo 

passivo), poderíamos dizer que o niilismo completo, em suas duas versões, seria classificado como uma irreligião 

mística e que o niilismo ativo poderia ser classificado como novo misticismo, o que não é o caso do niilismo 

passivo, já que esse último não implica, como o outro, a superação da consciência do fim do sentido da vida por 

meio de uma postura ativa, que valoriza o agir por agir, como tratamos com Iraquitan Caminha em nosso texto As 

razões do niilismo em Nietzsche (CAMINHA; SOUZA, 2013).   
188 Contradição, possível e impossível são noções que podem ser significativamente esclarecidas quando 

referidas àquelas outras de suficiência, contingência, necessidade e realidade. A contradição como um conceito 

que intenciona significar uma absoluta relação de oposição não se dá de fato, concretamente, e nem mesmo para 

o pensar, não só porque o que é absolutamente oposto não pode de modo algum coexistir, mas porque, em fim de 

contas, é impensável uma relação entre o que é absolutamente oposto. A contradição, mais exatamente, só pode 

ser pensada como relação entre juízos completamente opostos em seus valores de verdade, de modo que se um é 

verdadeiro o outro é, necessariamente, falso e vice-versa. No que nos interessa agora, devemos observar que os 
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ordem dos fenômenos não há contradição ou exclusão, possibilidade ou impossibilidade, mas 

simplesmente fatos determinados” (Action, p. 321).  Os fatos são simplesmente o que são, não 

se podendo, a partir deles, deduzir validamente outros fatos ou sua negação. Quando dos fatos 

se pretende extrair uma negação que se exerce sobre a possibilidade mesma de outros fatos, 

comete-se um abuso, porque isso não é possível a não ser abandonando o rigor da ciência e os 

fatos, tomando-os por ideias, essas, sim, caracterizadas por relações de contradição: 

“Superstição, a mais ímpia” (Action, p. 320).   

Ademais, segundo Blondel, falando rigorosamente, não há uma consciência da 

impotência da realização da ação humana senão por uma noção da sua possibilidade (Cf. Action, 

p. 321). De fato, o homem não pode se contentar com os fenômenos porque o seu contentamento 

exige outras possibilidades. Nada na ordem fenomenal proíbe essas outras possibilidades. Ao 

contrário, a insuficiência dos fenômenos não é realmente uma falência, mas um indício de que 

se deve ir mais além. A superstição está, justamente, em se impedir esse movimento 

progressivo.  

Desse modo, sob pena de se cair em superstição, detendo prematuramente a ação, uma 

crítica realmente rigorosa exigirá a superação do fenômeno da superstição, em cujo centro se 

encontra o fenômeno da metafísica, em direção de uma metafísica não mais simplesmente 

fenomenal. Nesse sentido, podemos falar também de superação da metafísica em Blondel, 

como aprofundamento. Enfim, já que nada o proíbe, para não sermos reféns da superstição é 

preciso preservar a possibilidade de adequação além dos limites dos recursos do agente, ou seja, 

é preciso a abertura a uma esperança religiosa ou sobrenatural.   

                                                 
fatos concretos não admitem contradição, por uma necessidade prática ou concreta.  De fato, necessário é o que 

não admite dar-se senão como se dá, deu-se ou se dará, seja em uma ordem ideal (necessidade lógica), seja em 

uma ordem concreta (necessidade prática). Por sua vez, chama-se possível ao que satisfaz as condições suficientes 

para que uma dada ordem de realidade ou de normalidade se dê e, dessa forma, impossível é o que não satisfaz 

nem mesmo a essas exigências (LALANDE, 1999). Mas, é importante observar, a suficiência não implica, por si 

mesma, a necessidade do dar-se dessa ordem ou normalidade. Consequentemente, no que concerne à realidade, 

podemos até entendê-la como a realização do possível ou seu necessário futuro; podemos entender que o que foi 

realizado poderia ter sido realizado de modo diverso de como foi (contingência do que foi) ou mesmo, em certo 

sentido, de modo contraditório de como o foi; que a realização de um dos diversos possíveis corresponderá a uma 

ordem concreta de fatos (contingência do que será); enfim, que qualquer noção enquanto tal é também um tipo de 

entidade (mental) e, assim, faz parte da realidade, ou seja, podemos entender por qual razão os entes ideias não 

podem ser excluídos da realidade — tomada , evidentemente, em sentido mais amplo. Rigorosamente falando, 

porém, a noção de possibilidade ou impossibilidade (e de contingência), como a de contradição não se realizam 

em fatos concretos — a nós acessíveis por meio da experiência prática, prospectiva e retrospectiva ao mesmo 

tempo, ou melhor, naquilo que podemos chamar, como o faz Blondel, de existência objetiva. A possibilidade, a 

impossibilidade (e a contingência), como a contradição, diz respeito apenas à ordem das nossas ideias; no máximo, 

ao que pensamos sobre a ordem dos fatos concretos. A ordem objetiva dos fatos concretos, porém, é simplesmente 

o que é e, portanto, não admite nem a possibilidade (e a contingência) ou a impossibilidade, nem a contradição. 

Essas noções dependem, de qualquer forma, de nossa ação para serem produzidas.   
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E, assim, tocamos em um ponto nevrálgico do discurso filosófico. Tudo não leva a crer 

que o modo de pensar filosófico deva sua especificidade justamente ao fato de esse se 

desvencilhar de explicações que recorrem a elementos sobrenaturais? Correndo o risco de 

resumir extremamente as implicações do problema, não poderíamos dizer que a difusão 

generalizada do sentimento e da interpretação da metafísica como um conhecimento 

inadequado não se justificaria principalmente em razão dos constantes recursos, criticamente 

injustificados, que ela fez a forças e estruturas sobrenaturais ou metanaturais?  

O impasse é apenas aparente. Não estamos lidando aqui com uma noção de filosofia ou 

ciência previamente estabelecida, a ser usada posteriormente como parâmetro de exclusão de 

dados, estruturas e explicações que com ela não se adequem. O único critério de exclusão ou 

inclusão é o respeito às exigências da crítica à superstição. Se o sobrenatural puder criticamente 

ser justificado como tema da filosofia e, assim, da metafísica, as questões indicadas há pouco 

se esvanecerão.   

Vale lembrar que a filosofia não é somente uma teoria. A teoria é um de seus elementos, 

é claro. Todavia, a teoria de que se faz uso em filosofia não é um fim em si mesma. A filosofia 

é sim uma tarefa. Sua especificidade consiste em promover um progresso contínuo da ação 

humana através de um constante trabalho de iluminação da prospecção por meio da reflexão e 

de renovação da reflexão pelo influxo da prospecção. É o que chamamos de reintegração entre 

prospecção e reflexão.  

Nessa tarefa a parte que cabe à via indireta (da filosofia como ciência da ação) é a de 

manter-se fiel ao seu desígnio de revelar o verdadeiro sentido da ação humana. Para tanto, a 

crítica à superstição deverá ser assumida como sua forma metódica. Ora, é por fidelidade às 

exigências da crítica à superstição que o sobrenatural não pode ser menosprezado como 

hipótese de estudo. Ainda que este seja um discurso difícil, é preciso romper os preconceitos 

que se cristalizaram a esse respeito e assumir a competência própria à filosofia em relação à 

ordem sobrenatural. Uma vez tendo o sobrenatural entrado em seu campo de estudo, como uma 

hipótese necessariamente a ser considerada, para a filosofia implicará igualmente sucumbir a 

uma superstição tanto negar a sua competência própria em relação a essa ordem, quanto dela 

abusar. Evidentemente, se por fidelidade a sua forma específica, a filosofia não só poderá como 

deverá assumir a sua aptidão legítima em falar a respeito do sobrenatural, por essa mesma 

fidelidade não poderá deixar que seu discurso ultrapasse os limites do que realmente pode ser 

afirmado e venha a cair novamente em superstição.  

De fato, de que outro modo a filosofia poderia cumprir sua tarefa? Desde que o 

sobrenatural se revela como uma hipótese de solução para o problema da ação, a filosofia não 
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poderá mais deixar de considerá-lo. A compreensão da filosofia como uma tarefa revela que a 

filosofia não só se relaciona com o conhecimento do que é (ponto de vista da metafísica), mas 

também possui intrinsecamente um compromisso prático, um dever de vir a ser o que deve ser 

(ponto de vista da moral). Assim, a tarefa prática da filosofia — contribuir para a realização da 

vida humana — traduz-se no exercício fiel e sincero da própria crítica à superstição. Em 

definitivo, essa crítica é a sua forma, de modo que a fidelidade à sinceridade do uso da razão é 

um legítimo e fundamental imperativo moral.    

Enfim, podemos concluir seguramente, com Blondel, que “tanto toda religião natural é 

artificial, quanto a espera religiosa é natural” (Action, p. 321). Suficientemente esclarecidos 

sobre a artificialidade da religião natural, ou seja, da impossibilidade do homem de se bastar a 

si mesmo por sua ação, é preciso agora levar a ciência da ação, pelo exercício da crítica à 

superstição, à consideração das esperanças naturais da religião em relação ao sobrenatural. É o 

que será estudado no próximo capítulo. 



7. O SER NECESSÁRIO DA AÇÃO: A HIPÓTESE DO TRANSCENDENTE 

 

 

Esgotados todos os recursos da via dos fenômenos, a tensão entre a vontade que quer e 

a vontade querida não se resolve e a privação positiva que se é não se supera. Descobrindo que 

não podemos não querer, que não podemos querer o nada, que o mínimo que podemos querer 

é a ordem dos fenômenos e que a insuficiência dessa ordem nos leva a querer mais, a vontade 

humana é conduzida a um conflito. Forçosamente deverá optar entre duas alternativas: 1) ou a 

capitulação do dinamismo infinito da vontade, pela admissão prematura da hipótese de seu 

absurdo, constituindo uma ação supersticiosa; 2) ou continuar o movimento da ação e buscar o 

aliquid de nossa vontade na única hipótese que resta por examinar: a do sobrenatural, que 

Blondel também chamará de único necessário (Cf. Action, IVª Parte). 

E aqui não cabe uma via intermediária. Mesmo aquele que, alegando neutralidade, 

quisesse se esquivar de uma decisão não seria capaz de fazê-lo, porque a neutralidade não é 

indiferente diante de um imperativo propositivo, como é aquele que leva a vontade a procurar 

sua adequação. A desproporção da ação exige uma atitude (imperativo moral), a sinceridade 

intelectual um exame da questão (imperativo científico). Fingir que o problema da superstição 

não é posto ao se negar prematuramente o sobrenatural, procurando neutralizar a sua força 

provocadora, é apenas um modo de não agir como se deve e de não pensar como se deve. É, 

enfim, uma superstição: não é seguir o inteiro movimento da vontade até suas últimas 

possibilidades, mas se decidir, ainda em caminho, por sua interrupção.    

Isto esclarecido, não podemos não reconhecer que a formulação blondeliana do 

problema central da filosofia se reveste de um caráter tradicionalmente metafísico. A 

necessidade da consideração do sobrenatural por parte da filosofia revela que a questão 

metafísica não é apenas um luxo, a que o pensar poderia se dar em seus primórdios, ou um 

resquício da “inclinação religiosa”, que marcou a humanidade em estados anteriores de sua 

história. Ela é posta necessariamente para todo aquele que age voluntariamente.  

Se a filosofia possui, como conhecimento, uma inclinação eminentemente radical e 

universal — metafísica, portanto —, sendo sua preocupação principal pensar a totalidade do 

que é de modo o mais profundo e abrangente possível, e se nada é sem dizer respeito a nosso 

destino, o estudo do desenvolvimento da ação nos fornece a chave para entender o problema 

central da filosofia a ser colocado de dois modos: 1) o problema eminente da filosofia é o 

problema do sentido da vida ou da ação humana. Nessa perspectiva, a filosofia está 

essencialmente a serviço de uma tarefa prática. 2) Todavia, é também o problema da superação 
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da superstição, ou seja, da superação do prematuro cancelamento tanto da expansão da ação, 

quanto do movimento crítico-filosófico que lhe diz respeito, incluindo aquele que se detém 

definitivamente no fenômeno da metafísica. Nesse sentido, a filosofia é também uma 

investigação crítico-teórica a serviço da autenticidade do conhecimento. Melhor ainda, a 

filosofia é tudo isso ao mesmo tempo. De fato, esses não são senão dois modos de exprimir um 

mesmo problema e não dois problemas distintos.  

Ora, se os problemas centrais da filosofia são esses, ela se liga essencialmente à 

investigação que diz respeito à questão sobre a possibilidade da metafísica. Essa pode ser 

fundamentalmente formulada de dois modos: 1) o problema da metafísica é o problema de se 

saber se a experiência ou o âmbito dos fenômenos exaure a totalidade do que é, ou se a 

totalidade do que é inclui algo que a transcende (BERTI, 2004). Em outras palavras, como tudo 

o que é só é para nós porque diz respeito ao nosso destino, o problema da metafísica consiste 

em saber se nossa ação supera o limite dos fenômenos. Se isso não é possível, a metafísica da 

transcendência também não o será, e a ciência mais abrangente e radical não seria mais do que 

uma fenomenologia. 2) Mas, é também o problema de se dever superar a superstição, tomando 

o que é (e que interessa ao nosso destino) em seu verdadeiro sentido, incluindo a superstição 

do fenômeno da metafísica.  

Mais uma vez não são dois problemas, mas dois modos de expor um mesmo problema. 

Melhor ainda, são três modos de elaboração de um mesmo problema: o conhecimento da ação, 

do ser e as exigências da crítica à superstição revelam a confluência de seus sentidos por meio 

do progresso de uma mesma filosofia da ação, que desemboca em uma metafísica à segunda 

potência, ou seja, como veremos adiante, em um conhecimento em ato — prospectivo e 

reflexivo — da totalidade do que pode ser afirmado como ser e que expressa e realiza a 

consumação da ética, da metafísica e da ciência.   

O rigor exigido pela crítica à superstição, imprescindível para uma resposta adequada 

ao problema da existência, levará à necessária afirmação da hipótese da metafísica como uma 

continuação natural da fenomenologia da ação, fundando o que Blondel chamará metafísica em 

segunda potência para distingui-la do fenômeno da metafísica (Cf. Action, IVª Parte, IIº 

Capítulo). O desenvolvimento da crítica até suas últimas consequências se revela, assim, como 

um caminho possível de esclarecimento seja do problema moral, seja do problema da 

sinceridade intelectual (científico), seja do problema da metafísica. 

É preciso forçar rigorosamente a crítica. A resolução da equação da vontade se mostrou 

ao mesmo tempo necessária e irrealizável, a não ser que a última hipótese possa reger, a do 
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único necessário ou sobrenatural, do ser que se oferece como dom.189 Esta hipótese é 

necessariamente implicada no movimento de nossa vontade, que desde o primeiro momento a 

exige e, por isso, pode se reconhecer incompleta. Não levar até as últimas consequências essas 

exigências, parar prematuramente, será abraçar a atitude supersticiosa.  

Observe-se que essa exigência da vontade, a da consideração da hipótese do único 

necessário, não é uma suposição vazia e gratuita, mas uma necessidade que se impõe 

dialeticamente no próprio exame das hipóteses sobre o sentido da vida humana. Ela é exigida 

como condição imprescindível de uma crítica que se pretenda verdadeiramente rigorosa, porque 

é para a vontade um fim natural, necessariamente implicado na dinâmica da ação. Uma 

exigência não só crítica e abstrata, mas prática, moral: por um querer irredutível, a vontade 

anseia por ir além dos limites fenomenais e a ciência não a pode impedir. Ao contrário, caso 

ela pretenda continuar relevante, ou seja, controlável, crítica e criticável, deve considerar e 

favorecer essa possibilidade. Por exigência crítico-moral, somos levados à proposição dessa 

última hipótese e atingimos a fronteira dos fenômenos. A esse ponto, nossa ação se abre para a 

possibilidade do que não é fenomênico, do que, por definição, não é natural, não podendo ser 

conhecido a partir de uma experiência direta. Mas, como fazer essa aproximação?  

Para uma concepção que interprete o sobrenatural como uma oposição ao natural o 

problema é insuperável. Se existe uma contradição entre natural e sobrenatural, um dos dois 

termos não é real, porque o real não comporta contradição. Consequentemente, por razões 

científicas a fenomenologia não se abriria para uma transcendência e, assim, para uma 

metafísica da transcendência. Seríamos, então, levados a um problema análogo ao que 

enfrentou Berkeley no que diz respeito à relação entre natural e sobrenatural. Ele optou por 

salvar o sobrenatural e sua filosofia é uma justificação dessa escolha. Por fidelidade crítica, a 

filosofia da ação não poderia fazer o mesmo. Seu desenvolvimento nos leva a afirmar 

seguramente que a ordem fenomênica ou natural é dada e que, portanto, a fenomenologia tem 

todos os direitos de se dizer científica. E o sobrenatural? E a metafísica que se anuncia para 

além do fenômeno? 

O estudo do desenvolvimento da ação humana nos levou a constatar a impotência do 

agente de se bastar. Porém, para sermos fieis às exigências da crítica à superstição, tivemos 

                                                 
189 Como nos assevera Álvaro Pimentel, a lógica da ação é uma lógica do dom, exige o acolhimento do 

ser como dom: “querer é fundamentalmente para nós, querer o Ser que é dom. E assim participamos à ‘livre 

necessidade’ do Ser. Nós não podemos deixar de nos querer e por isso nos movemos no sentido de realizar nossa 

vontade mais profunda, até descobrirmos que o que quer em nós é o próprio Ser, dando-se a nós. Em certo sentido, 

aliás, ‘é impossível não acolhê-lo’, pois toda ação vive de sua mediação e é por ela sustentada” (PIMENTEL, 

2008, p. 242).  
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que reconhecer que sua impotência não implica uma impossibilidade. Se por seus próprios 

recursos a ação não se completa, resta a possibilidade de que ela possa receber uma ajuda 

provinda de um além ou aquém de si mesma, um dom sobrenatural. Dessa forma, o sobrenatural 

é, ao menos, uma hipótese ainda possível. Já que a filosofia, do modo como a descobrimos, 

ocupa-se de tudo o que diz respeito à ação humana, a hipótese do sobrenatural não pode não ser 

alvo de seu interesse. Mais ainda, a filosofia é sujeita à obrigação de estudá-la. É o que 

procuraremos fazer a seguir.  

 

 

7.1. O APARENTE FRACASSO DA AÇÃO QUERIDA E SUA RESISTÊNCIA 

 

A nossa vontade é paradoxal. Por um lado, parece subsistir apenas porque é capaz de 

penetrar, dominar e suscitar seus órgãos de expressão, porque é capaz de uma iniciativa própria, 

de se autodeterminar. Por outro lado, ao se realizar, emigrando de onde já está, a vontade sempre 

descobre no que quis algo que lhe escapou, descobre a desproporção entre o que quer e o que 

fez, descobre-se como privação positiva, sujeita a uma normativa que não escolheu.  

Desse modo, configura-se o duplo determinismo da vontade: “Trata-se daquilo que, em 

nós mesmos, é o princípio de nossa própria vontade. Daquilo que, fora de nós, revela-nos que 

esse princípio não parece nosso, porque somos sempre vencidos na vida e na morte” (Action, 

p. 326). A vontade sente-se livre, autônoma, capaz de autodeterminação, sente que, em último 

caso, só encontra nela mesma a razão decisiva de suas escolhas e ações. Entretanto, ela não 

domina nem sua origem, nem seu fim. Não escolhe nem querer, nem o que deve querer: “A 

vontade é forçada a se querer ela mesma” (Action, p. 328). Não só somos forçados a querer a 

adequação de nós mesmos, mas a querer tudo o mais a partir da lógica que rege essa adequação. 

No confronto desse querer fundamental tudo o mais é nada ou, menos que nada, é dor, porque 

não é indiferente como poderia ser o nada. Como isso poderia ser explicado? 

Parecia que a realização de suas inclinações representaria para a vontade um 

apaziguamento. Mas, atravessando as satisfações fenomenais, a vontade encontra apenas um 

vazio mais amplo. E não é preciso tudo provar para constatá-lo. Basta, para tanto, a 

aproximação do mal, do sofrimento e da antecipação da própria morte, que o agente experiencia 

em sua tentativa de se adequar fenomenalmente. Não há como não as compreender como 

oposições à vontade (Cf. Action, p. 329). A vontade contra elas se rebela e quando por elas se 

decide é apenas porque as compreende como meios de chegar aos seus opostos.  
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Ora, os desmentidos e obstáculos contrários à vontade não surgem apenas de seu 

exterior. Não raramente, a vontade também descobre oposições a si em si mesma e, em virtude 

delas, fracassa. A experiência humana comum não é só a de que é preciso sofrer o que não se 

quer, mas também a de sofrer por ter querido o que realmente não se queria e de não poder 

remediar os próprios atos (Cf. Action, p. 330). Uma fatalidade dolorosa nos acompanha antes, 

durante e após nossos atos, evidenciando-se no que não podemos fazer ou desfazer como 

queremos: “aceitar o que não se quer, não fazer tudo o que se quer, fazer o que não se quer e 

acabar querendo-o: nunca nos livramos inteiramente dessa fatalidade humilhante e dolorosa” 

(Action, p. 329).  

A consciência dessa fatalidade, ou seja, da inconformidade de nossa ação com nossos 

íntimos desejos, evidencia o que “favorável ou contrário às aspirações profundas do homem, 

lhe é igualmente imposto, sem que ele tenha ainda consentido” (Action, p. 330). Esse é o grande 

“escândalo da razão” (Action, p. 329). Nele se revela irremediavelmente a impotência de nossa 

vontade não só de se bastar a si mesma, como também de querer com plena independência 

“aquilo mesmo que consegue produzir ou corrigir” (Action, p. 332). Submetido a um 

determinismo implacável, o agente faz a experiência do fracasso de sua vontade, contradita e 

vencida, não só porque não é capaz de alcançar por si mesmo o que quer como seu fim 

verdadeiro, como também porque não é capaz de controlar totalmente os resultados das ações 

que realiza como instrumentos ou meios para aquele mesmo fim.  

Não obstante, o sentimento ou a consciência desse aparente fracasso de nossa ação não 

poderia ser dado a não ser por um contraste, nem sempre consciente. A presença em nós da 

limitação implica em nós outra presença: a de uma vontade superior às contrariedades da vida 

e aos desmentidos empíricos.  Essa vontade superior se impõe a nós como um déspota que, 

paradoxalmente, não nos é um estranho, mas o mais íntimo do nosso íntimo, porque a realizar 

é o sentido de nossa vida, a nossa mais profunda satisfação: “...o ser que nós temos, nós o 

padecemos, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de adotá-lo como se fosse de nosso 

pleno agrado” (Action, p. 333). 

Assim, a consciência de todo objeto ofertado à vontade, a consciência do fenômeno 

enquanto fenômeno — do que não pode se sustentar independentemente do que é o agente, mas 

não se resume a ele —, só é possível porque nela se encontra implicado o que o fenômeno não 

é, ou seja, o invencível apego da vontade a ela mesma, a seu infinito querer: “as contradições 

em aparência mais repugnantes à vontade servem apenas para colocar em luz seu invencível 

apego a si mesma” (Action, p. 335).  
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A ciência da ação, exercitando-se com o rigor exigido pela crítica à superstição, 

esforçando-se por revelar o que está por trás do fracasso da vontade, deve proceder 

metodicamente. Aplicando o que Blondel chama de método dos resíduos (Cf. Action, p. 322, 

332, 335), ela deve abstrair da ação voluntária tudo o que é querido para não deixar senão o que 

não o é, ou seja, o que aí há de necessário. E o que seria? O contraste na limitação entre o 

limitado e o ilimitado. 

Aparentemente malograda e contradita, a vontade parece se direcionar apenas para o 

nada de sua ação. Como já afirmávamos anteriormente, comparada com o que ela quer, sua 

ação é nada ou, pior ainda, é dor. A vontade não encontra na ação o nada, mas somente o 

contraste entre o que faz e o que quer ser, encontra sua própria natureza, a privação positiva 

que é, e, em razão dela, sofre.  

Contudo, devemos estar atentos para o que nos é revelado pela ciência da ação. A dor 

não é mais original do que suas condições. A dor é o resultado do contraste e esse, por sua vez, 

não se explica sem o recurso à relação, que é o próprio contraste, entre a percepção do limite e 

do ilimitado na vontade, que sobrevivem em nós, mas não de forma independente. O agente 

sofre porque o que ele é consiste em querer ser mais do que a sua posição atual. Eu quero e, se 

nada do que “é querido” (atualmente) me contenta em definitivo, se eu não quero apenas os 

limites do que é e do que eu já sou, isso se deve a que me quero como mais do que tudo aquilo 

que é e que eu já sou (Cf. Action, p. 336). Não deixamos de querer o que queremos por não o 

conseguir, mas, ao contrário, o desejamos ainda mais. Desejo-me cada vez mais como um além 

de mim mesmo, porque nada que é e que eu já sou é já o que eu quero ser. No que quero, como 

no que não quero, quero a mim mesmo acima de tudo.  

Que conclusão podemos tirar dessa constatação? Aparentemente negativa, ela é 

positiva: é impossível parar o movimento da vontade, é impossível recuar (Cf. Action, p. 336). 

Tudo o que se quis não pode não ser, mas também não pode continuar sendo o que é porque 

minha vontade, que o define, não se estagna. Nem o fracasso da vontade pode continuar a ser o 

que é, e por isso ele é apenas aparente: 

 

 

Lá onde se diz: nada dos fenômenos, insuficiência dos fenômenos, fracasso e 

insignificância da ação humana, é preciso traduzir: necessidade e desejo de 

outras coisas, de algo ao preço do qual os fenômenos não parecem nada, de 

modo que, reciprocamente, retomando a linguagem das aparências, é essa 

coisa que parece nada, já que ela está fora dos fenômenos, mas sem essa 

realidade os fenômenos não existiriam e sem os fenômenos nós não 

conheceríamos essa realidade (Action, p. 336). 
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Enfim, essa unidade do duplo determinismo através do qual são impostas 

obrigatoriamente à minha ação seja a infinidade da vontade, seja a finidade dos fenômenos, 

torna inteligível tudo o que é. Tudo o que é somente o é para mim enquanto implicado nesse 

determinismo da ação que me impõe não querer nada senão me querendo a mim mesmo. Assim, 

necessariamente, eu me quero, ainda que entre “mim e mim mesmo” exista um abismo. 

 

 

7.2. A INEVITÁVEL TRANSCENDÊNCIA DA AÇÃO HUMANA E O RIGOR DO 

MÉTODO NEGATIVO PARA SUA APROXIMAÇÃO 

 

Anteriormente, havíamos constatado como as exigências da crítica à superstição 

impediam que a ciência da ação concluísse seu estudo sobre a ação humana sem a considerar 

até suas últimas possibilidades. Agora podemos compreender melhor que a exigência da crítica 

à superstição não é só uma norma exteriormente imposta por aquilo que nós, com Blondel, 

chamávamos de via indireta, ou seja, pela ciência da ação. A crítica à superstição, que impõe 

que a ciência não pare antes do tempo devido, é a tradução de uma exigência ou necessidade 

prática: a de que a vontade não pare seu movimento de adequação de si mesma enquanto isso é 

ainda possível.  

Ainda que todos os recursos da própria vontade estejam esgotados, as possibilidades do 

movimento de sua adequação não são completamente eliminadas. Esse movimento continua 

porque, se a vontade é impotente para bastar-se, é possível que ela possa receber do que não é 

ela mesma o acréscimo de si que ela não pode se dar. Não tendo total controle sobre a ação que 

realiza, a vontade pode continuar esperando que, em sua abertura ao que ela não é, sua ação 

possa encontrar o inusitado que lhe completaria, o único necessário a que aspira e que dá sentido 

a tudo o mais.  

A ciência da ação não atinge essa hipótese do único necessário por uma dedução 

abstrata, mas pelo acompanhamento de uma dinâmica real: “o que faz a força dessa prova é que 

ela manifesta simplesmente a expansão real da vontade” (Action, p. 339). Esse procedimento 

nos ensina muito a respeito da especificidade da exigência científica no interior de uma filosofia 

da ação. A ciência da prática não pode prescindir da prática. Por provas práticas, a inteligência 

da expansão real da vontade nos faz alcançar o que é de modo mais exato e rigoroso, sem que 
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com isso seja preciso entender a constituição de fórmulas mais precisas sobre o ser, mesmo 

porque essas fórmulas serão sempre provisórias e inadequadas.  

E aqui é preciso lembrar o verdadeiro sentido do uso do pensar reflexivo em função da 

cientificidade própria da filosofia da ação. Nem o fim da ciência é a simples representação do 

real, nem essa representação poderia ser satisfatoriamente realizada. Como já deixamos claro 

anteriormente, quando do estudo do Principe élémentaire, as ideias sobre o que é, os frutos da 

reflexão, por mais nobres que sejam, são sempre curtas em alguma direção, não só em razão da 

simples riqueza da realidade — como se bastasse enriquecer a teoria para adequar-se a ela —, 

mas em virtude de sua heterogeneidade em relação às nossas representações. Nossas 

representações são, assim, contingentes em relação ao que é. Então, como realizar uma ciência 

mais apta a dirigir-se ao ser? 

Para uma ciência mais próxima ao ser, que é o que pretende a filosofia da ação, é preciso 

descartar o que no pensar permanece arbitrário, variável e artificial, e apegar-se ao que 

permanece não só diante do pensar, mas apesar dele, necessário (Cf. Action, p. 340). E falando 

de necessidade, não estamos nos referindo a uma necessidade apenas lógico-formal. A este 

respeito, afirma Blondel: 

 

 

Uma prova que é só um argumento lógico é sempre abstrata e parcial. Ela não 

conduz ao ser, ela não liga necessariamente o pensar à necessidade do real. 

Uma prova que resulte do movimento total da vida, uma prova que é a inteira 

ação terá, ao contrário, sua virtude impositiva. Para igualar, pela exposição 

dialética, a força espontânea é preciso não deixar ao espírito nenhuma 

escapatória. É próprio da ação formar um todo. É, então, por ela que irão se 

unir em uma síntese demonstrativa todos os argumentos parciais: no seu 

isolamento permanecem estéreis. Porém em sua unidade são probantes.  É 

nessa condição somente que eles imitarão, estimularão o movimento da vida 

(Action, p. 341).  

 

 

Pelo exercício crítico e dialético, a ciência ou filosofia da ação deve partir dos 

argumentos parciais, das hipóteses provisórias, para por seu intermédio igualar a força 

espontânea da ação e encontrar sua necessidade unificante, porque “é próprio da ação formar 

um todo” (Action, p. 341). Sinteticamente, o que há de necessário na expansão da ação, na qual 

a realidade se dá, e que pode ser colhido por sua ciência é o seu dúplice determinismo. A 

realidade nos impõe um determinismo a respeito do qual devemos nos adequar para agir, mas 

essa mesma realidade, com seu determinismo implacável, só é algo para nós porque é absorvida 

por um outro determinismo, o da nossa ação. A realidade é apenas enquanto diz respeito ao 
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nosso destino, ou seja, à totalidade de nossa ação, e é por isso que a realidade pode se dizer 

“vida”.  

A própria necessidade lógico-formal é apenas um resultado de uma normatividade mais 

original, como Blondel deixa claro nos escritos que estudamos nos capítulos anteriores.  O 

pensar não só não pode igualar a riqueza da realidade em suas representações, como também 

não é essa sua verdadeira função. Quando procura fazê-lo, é apenas em razão dos seus 

verdadeiros problema e função, relacionados com o esforço por adequar a ação. Todavia, ainda 

que a especulação sobre a melhor exatidão de suas ideias a respeito do que é seja sempre 

contingente, o pensar poderá desenvolver uma dialética impositiva e necessária. Como diz 

Blondel, fá-lo sempre que “não deixa ao espírito nenhuma escapatória” (Action, p. 341).   

Como em cada um dos momentos do determinismo da ação, a expansão da vontade não 

nos deixa nenhuma escapatória em relação à necessidade de elaboração da hipótese a respeito 

de uma ajuda que venha de fora para completar a ação humana, ou seja, do auxílio do 

sobrenatural, que é, portanto, transcendente em relação ao que é o agente, ainda que 

hipoteticamente. Dito isso, podemos partir para o exame do modo como essa hipótese se 

revelará para a ciência da ação, ou seja, para o estudo a respeito da eficácia que ela terá sobre a 

ação humana.  

Blondel precederá suas considerações sobre a hipótese do sobrenatural por uma 

discussão a respeito de sua legitimidade filosófica, o que resultará em uma investigação de seus 

parâmetros metodológicos (Cf. Action, p. 341-356). Não é surpresa a desconfiança em se 

enfrentar filosoficamente a temática do sobrenatural. Podemos sintetizar essa preocupação por 

meio de algumas perguntas: o sobrenatural poderia ser tema de uma filosofia ou ciência da ação 

sem que, com isso, essa seja contaminada pela superstição e traia seus próprios critérios 

metodológicos? Como seria possível um estudo autenticamente filosófico — que, portanto, 

respeite os limites da argumentação racional ou do exercício da razão natural, sendo 

racionalmente controlável, crítico e criticável — de uma hipótese que, por definição, transcende 

o âmbito fenomenal e natural?  

Rigorosamente falando, “não deixar ao espírito nenhuma escapatória” (Action, p. 341) 

em relação ao que se afirma é, sem dúvida, um meio adequado de demonstrar cientificamente 

(de uma cientificidade filosófica) algo. Blondel assumirá essa condição para a constituição de 

sua ciência ou filosofia da ação: “...nada é cientificamente demonstrado sem que se tenha 

estabelecido a sua necessidade” (Action, p. 341). As exigências da crítica à superstição levam 

a assumir esse critério como parâmetro de juízo a respeito do que pode ser afirmado sobre a 

ação humana e, consequentemente, a respeito do que pode ser afirmado em relação ao 
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sobrenatural na ação humana, sobre o qual as asserções tradicionais não raramente extrapolam 

os limites da argumentação puramente racional. Eis o sentido do que Blondel chamará de 

“verdade real” (Action, p. 341): o reconhecimento da necessidade de uma explicação.   

Assim, Blondel procura exercitar um método de prova que não só forneça à investigação 

as justificações suficientes para sustentar as explicações das quais ela se ocupa, mas que 

evidencie, além da suficiência, a necessidade dessa mesma explicação. Sem atingir essa 

necessidade, não há como garantir a cientificidade que a crítica à superstição, em si mesma 

radical, exige. Mas como estabelecer a necessidade de uma explicação e fundar uma verdade 

real? Blondel é bastante claro a esse respeito. Para fundar uma verdade real, não é suficiente 

supor que ela é, mostrando que nada impede que ela seja, mas é preciso, dialeticamente, 

supondo que ela não é, “mostrar que é impossível que ela não seja” (Action, p. 341).  

Como já deixamos suficientemente claro, “...a ordem inteira da natureza nos é 

forçosamente uma garantia do que a ultrapassa. A necessidade relativa do contingente, revela-

nos a necessidade absoluta do necessário” (Action, p. 344). Ora, ao se descobrir a necessidade 

da hipótese do sobrenatural, o tema de estudos da filosofia da ação é alargado, cobrindo não só 

o fenômeno, como também o que no fenômeno é apenas vislumbrado pela fenomenologia — 

mais precisamente, a influência que o fenômeno da metafísica exerce sobre todo fenômeno —

, ou seja, o que chamamos de único necessário ou sobrenatural. Evidentemente, se damos o 

nome de “ser” a tudo o que é, não só a descoberta da necessária condição sobrenatural de todo 

fenômeno alargará, sem dúvida alguma, o alcance compreensivo da noção de “ser”, como 

também, com razão, chamaremos de “ser” a esse único necessário. Em verdade, estando 

implicado em todo fenômeno, como sua condição, caberá à concepção do único necessário de 

nossa vontade eminentemente o título de ser. A ideia do único necessário é a concepção que 

expressa a abertura transcendente de tudo o que podemos afirmar que é e somente é assim 

afirmado enquanto, concomitantemente, é desejado e concebido pelo agente.    

O justificado alargamento do campo de estudos da filosofia, de nossa compreensão do 

fenômeno e da nossa noção de ser, exigirá um método capaz de assumir a descoberta do único 

necessário de nossa experiência vivida, ou seja, do caráter transcendente do fenômeno, não 

como uma contradição abstrata à própria imanência fenomenal, mas dela constitutiva. Para se 

estudar o único necessário, condição não fenomenal de todo fenômeno, Blondel utilizará um 

método dialético análogo ao que tradicionalmente se reconhece como sendo uma argumentação 

negativa ou por prova indireta.   

E devemos frisar bem: análogo e não o mesmo, porque a argumentação negativa aqui é 

completamente transformada pelo tipo diverso de lógica que inspira a ciência da ação. Com 
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efeito, a argumentação negativa tradicional se desenvolve principalmente por meio de um 

procedimento chamado prova por absurdo. A prova por absurdo visa estabelecer indiretamente 

que uma proposição é necessária, mostrando que é impossível negá-la sem cair em uma 

contradição. Assim, admite-se a certeza sobre a necessidade de uma proposição mostrando que 

a sua contradição é impossível. Um recurso bastante útil, principalmente quando é difícil 

sustentar um juízo com base em argumentações propositivas e diretas.  

Contudo, realizados, como acabamos de descrever, esses procedimentos não 

funcionariam no que concerne à ciência da ação, à sua questão fundamental e às hipóteses que 

pretendem ser sua solução. E por quê? Por que não seria isso já o anteriormente indicado critério 

de cientificidade da filosofia da ação, ou seja, o “estabelecimento da necessidade das 

explicações” que funda uma “verdade real”?   

Por uma razão simples: porque a ação é irredutível à ideia da ação, a prova prática é 

irredutível à hipótese teórica, a lógica da vida é irredutível à lógica reflexiva e abstrata, a 

necessidade real é irredutível à necessidade lógico-formal. Em razão da especificidade do 

problema da ação, ou seja, porque não se pode resolver o problema da ação de modo puramente 

teórico e sem agir, a ciência da ação e a crítica à superstição, que é seu parâmetro, não podem 

se contentar com a necessidade lógico-formal. É verdade que a crítica à superstição exige certa 

“necessidade”; entretanto, por esse conceito se deve entender aquilo que é a fonte de toda 

necessidade lógica: a necessidade da lógica da vida, prática.   

Desse modo, sendo a ação concreta a fonte de toda necessidade, posteriormente 

reverberada formalmente através da expressão e disposição das ideias, no contexto de uma 

rigorosa filosofia ou ciência da ação, as teóricas hipóteses de solução para o problema da ação 

não suprimem, antes impõem a necessidade científica da prova prática. O que essas hipóteses 

possuem de necessário — e, assim, de científico — deve ser buscado na ação. Portanto, é 

preciso estudá-las a partir da perspectiva da sua realização prática.  

Ora, em sua realização prática essas hipóteses não são contraditórias. E, a esse ponto, o 

abismo entre teoria e prática mostrará toda a sua magnitude. Parece que a hipótese do nada (da 

nadificação da vontade) seria radicalmente contraditória no que diz respeito à hipótese dos 

fenômenos e à hipótese do sobrenatural, justamente porque as excluiria. De fato, “nada” é o 

extremo contraditório ao que é, seja ele natural ou sobrenatural. Por outro lado, a hipótese do 

sobrenatural parece também ser oposta em relação à hipótese dos fenômenos, se por “hipótese 

dos fenômenos” entendemos não já a esperança de que os fenômenos contenham o infinito que, 

por definição, não contém, mas que essa hipótese consista em se contentar com a positividade 
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limitada, é claro, mas real dos fenômenos.190 Contudo, ainda que teoricamente essas hipóteses 

possam parecer contraditórias, na prática elas não o são. 

As hipóteses de solução ao problema da ação podem ser pensadas como contraditórias. 

Ainda, não só podem, como até devem ter sua prova prática experienciada de modo separado. 

Todavia, é impossível que as soluções para as quais apontam sejam contraditórias. Com efeito, 

como já dissemos, a contradição não existe de fato. A contradição é apenas uma forma de pensar 

radicalmente a oposição, especialmente entre ideias ou juízos, mas não corresponde a nenhuma 

realização prática. Enquanto teste prático, todas as hipóteses podem ser traduzidas em ações, 

ainda que não concomitantemente para um mesmo agente, mas as soluções a que aspiram não 

são praticamente realizáveis, simplesmente porque se o fossem a contradição se daria de fato.  

O virtual não substitui o real, a ideia da ação não substitui a ação e o ideal de vida não 

aniquila a necessidade de se viver. Viver — e viver de modo a dar sentido ao que se vivencia 

— é uma imposição, uma necessidade da qual o ser perceptivamente relacional não pode se 

eximir, ainda que essa deva ser voluntariamente assumida.  Assim, como o problema da ação é 

necessário — sendo impossível não dar sentido (significar) à própria ação voluntária —, anular 

a vontade, contentar-se com o descontentamento e a limitação dos fenômenos ou procurar um 

contentamento suprafenomenal (sobrenatural) são as suas opções de solução possíveis,191 no 

seio das quais subsiste uma multiplicidade hipotética e impõe-se a impossibilidade de 

contradição prática. Ademais, estabelecida a necessidade da pergunta sobre o sentido da vida 

humana, a menos que conscientemente se opte por uma resposta parcial (contra a ciência) e por 

um fracasso prematuro (contra a prática), é preciso que todas essas hipóteses sejam 

investigadas. E por quê? Porque nada nessa empreitada, se é que ela é rigorosamente científica 

e moralmente sincera, pode ser tido como certo sem que se estabeleça a sua necessidade. A 

ação não pode deixar de procurar sua própria realização, necessariamente o deve fazer. Mas 

para tanto, deve colocar em prova as hipóteses formuladas a esse respeito.  

Se as coisas estão assim, teremos como certo que:  

1) devemos distinguir, no que diz respeito ao problema da ação, entre uma hipótese e a 

solução à qual ela intenciona.  

                                                 
190 Esse é o sentido da hipótese dos fenômenos estudada na ação. Ela é o que é somente porque avalia o 

fenômeno como o que ele é, ou seja, como experiência limitada.  
191 Recordemos que o possível não indica algo real, mas apenas uma noção mental, como deixamos claro 

anteriormente.  
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2) A fidelidade rigorosa à necessidade ou ao determinismo da ação é a condição da 

cientificidade rigorosa dos procedimentos através dos quais as hipóteses sobre o problema da 

ação são avaliadas e das afirmações que se constituem a partir disso.   

3) A lógica da stérēsis, lógica moral ou, simplesmente, lógica da vida, descoberta na 

raiz das relações entre as hipóteses de solução para o problema da ação, não é caracterizada por 

oposições ideais, mas por uma íntima implicação prática. Porque todas essas hipóteses dizem 

respeito ao mesmo problema da ação, devem ser julgadas de acordo com o determinismo ou a 

necessidade que lhe é própria, ou seja, segundo os mesmos critérios práticos de prova.  Com 

efeito, as hipóteses sobre o problema da ação se excluem mutualmente para a reflexão apenas 

porque podem ser pensadas a partir de uma mesma ideia de totalidade, que justamente traduz 

uma mesma unidade de referência: em torno do problema, do determinismo nele implícito e da 

solução a ser encontrada. 

4) Em razão dessa unidade de referência, a consideração da prova prática de cada 

hipótese implicará já na consideração da prova prática de cada uma das outras. 

5) Ainda que, em virtude da necessidade ou do determinismo da ação, a solução para o 

problema da vida humana seja única, ela não excluirá a possibilidade do teste prático das várias 

hipóteses possíveis, mesmo das que parecem a ela contraditórias, porque “a contradição não se 

dá de fato” (Principe élémentaire, p. 369). Nesse sentido, porém, o fracasso de uma hipótese 

em solucionar o problema da ação não implicará em demonstrar a necessidade da hipótese ou 

hipóteses teoricamente a ela contraditória ou contraditórias, mas na necessidade de reinterpretar 

os dados do problema de modo a determinar que outra hipótese ainda viável poderia preencher 

as lacunas deixadas pela hipótese que fracassou.  

6) Por fim, por um lado a solução ao problema da ação será necessariamente uma 

solução prática; em outras palavras, a ciência da ação deverá exigir para reconhecer a solução 

ao problema da ação que essa seja uma solução prática. Por outro lado para que uma hipótese 

seja imposta cientificamente como hipótese não é necessária a constatação de sua 

correspondência com a solução prática do problema da ação, mas é suficiente que se demonstre 

a sua necessidade como hipótese, ou seja, como possibilidade prática. Em suma, se aquilo a 

respeito do qual se estabelece a necessidade é inegavelmente científico e se a hipótese é o que 

ainda diz respeito ao âmbito do possível — e não já ao real —, uma hipótese sobre o sentido da 

ação será cientificamente relevante quando se descubra ser impossível que ela não seja uma 

verdade real, enquanto hipótese, ou seja, será cientificamente relevante quando seja 

estabelecida a necessidade de sua prova prática. Porque é necessário que um conjunto de 
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hipóteses seja submetido à prova para se chegar a uma solução a um dado problema, é 

cientificamente adequado as considerar.  

Dito isso, fica mais fácil compreender as motivações para o estudo das diversas 

hipóteses sobre o problema da ação. No início da Action poderíamos aceitar que o estudo dessas 

diferentes hipóteses deveria ser levado a termo em sua totalidade porque nada o impedia. De 

fato, ainda que descobríssemos, mesmo antes de considerar todas as hipóteses possíveis, que 

uma delas aponta para a solução real da questão que a provocou, nada asseguraria, teoricamente 

falando, que essa mesma questão não admitisse uma multiplicidade de respostas ou uma solução 

mais complexa do que a solução já encontrada.  Contudo, e essa será uma razão mais decisiva, 

chegando o momento de considerar a hipótese do sobrenatural, descobrimos não já a simples 

falta de impedimentos, mas a necessidade de devermos avaliar todas as hipóteses implicadas 

no problema da ação.  Constatada a unidade de referência de todas as hipóteses aí envolvidas, 

confirma-se a necessidade de se fazer a avaliação das outras hipóteses, simplesmente porque 

essas são momentos indispensáveis do processo de busca da solução do mesmo problema da 

ação. Desse modo, seguindo o determinismo da ação, somos levados a reconhecer, por 

necessidade prática, que a hipótese do sobrenatural exige o estudo de todas as outras hipóteses. 

Com efeito, ela somente pode ser tema de investigação filosófica quando aproximada pela 

consideração do seu contraste em relação às outras hipóteses.  

Os resultados colhidos até a soleira da hipótese do sobrenatural são esclarecedores. Não 

só a hipótese do nada e aquela dos fenômenos se mostraram impotentes para cumprir o que 

delas se esperava a respeito do problema da ação, como elas se revelaram implicadas uma na 

outra e na última hipótese, a do sobrenatural.  

O estudo da hipótese do nada revelou o absurdo de não se afirmar justamente as outras 

duas hipóteses, a dos fenômenos e a do sobrenatural, porque a vontade não pode ser suprimida.  

Em seguida, procurando afirmar o mínimo possível, ou seja, os fenômenos como sendo 

a única ordem em que a vontade poderia, não digamos, completar-se definitivamente, mas ir 

realizando-se realmente, descobrimos que justamente essa limitação fenomenal não pode ser 

explicada senão pressupondo — e concebendo — necessariamente uma ordem a ela superior, 

a ordem sobrenatural, que claramente se traduz para a filosofia como suprafenomenal, porque 

a finitude própria dos fenômenos, ou seja, da vontade entregue a seus recursos, só é concebida 

por um contraste em relação a uma perfeição querida e suposta. Em outras palavras, os 

fenômenos implicam o sobrenatural, que é descoberto para a filosofia como suprafenomenal.  

Mas, isso ainda não é tudo. Caso pudéssemos negar que a questão da ação exista de fato, 

caso pudéssemos nadificar nossa vontade ou nos contentar fenomenalmente, nem seria 
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problema a finitude fenomenal, nem seria imposta filosoficamente a necessidade da prova 

prática da hipótese do sobrenatural. E observemos bem. Estabelecer necessariamente que não 

exista um problema da ação, que seja possível querer o nada ou apenas se contentar com os 

fenômenos não anularia a possibilidade do sobrenatural, mas excluiria o direito científico ou 

filosófico de o tematizar. Em outras palavras, mesmo nesses casos, poder-se-ia sempre conceber 

um sobrenatural independente de nós, todavia, seria impossível estabelecer sua necessidade. As 

consequências seriam especialmente devastadoras no que diz respeito à relação entre natural e 

sobrenatural. Suprimido ou resolvido o problema da ação de outro modo diverso do apontado 

pela hipótese do sobrenatural, este seria completamente estranho à ciência e à ordem natural: o 

sobrenatural não poderia ser concebido senão como oposto ou, mais precisamente, supérfluo 

em relação a ela. Consequentemente, seria uma hipótese inalcançável para a razão e para a 

filosofia.  

De fato, a relação que se estabelece entre o natural (fenomenal) e o sobrenatural, que 

para uma lógica abstrata parece ser uma impossibilidade contraditória, é o grande enigma aqui 

a ser explicado. Um problema, porém, que possui raízes práticas. Na prática, a perfeição da 

vontade, que fundamenta a hipótese do sobrenatural, é sempre pressuposta e sentida como uma 

falta. Na prática, ainda, essa suposição é a responsável por fazer de nossa experiência de vida 

uma unidade. Não certamente uma unidade artificialmente imposta por uma consciência que é 

o princípio de representação de tudo o que constitui sua experiência e que tudo submete às suas 

leis, porque a consciência se subordina a uma lei mais radical e original, à lei de expansão da 

própria vida, à lógica da vida e ao seu determinismo, da qual as leis da consciência são apenas 

reflexos.  

Visto a partir dessa lógica originária, da lógica da privação, o sobrenatural não é uma 

ordem de representações distinta e oposta à ordem natural, mas um complemento inusitado que 

se acrescenta à ordem natural, sendo condição do próprio sentido finito que essa ordem tem 

para o agente, sem, contudo, ser um resultado dessa ordem. Em suma, o estudo das hipóteses 

de solução ao problema da ação, que desemboca na consideração da ordem natural ou 

fenomenal, não só mostra que nada nele impede a hipótese do sobrenatural, como, ademais a 

exige necessariamente: o sentido que a ordem fenomenal tem para o agente estabelece 

necessariamente a sua hipótese. Que se entenda corretamente: estabelece a hipótese do 

sobrenatural, não já sua realização.  

Procurando proceder orientados por uma crítica a toda superstição, devemos saber em 

que consiste a hipótese imposta por essa suposição e esse querer necessários do sobrenatural, 

que levam nossa vontade a transcender seu enraizamento fenomenal sem, contudo, contradizê-
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lo. A dificuldade em formulá-la está em que o método para se chegar a ela não pode partir de 

afirmações propositivas. De fato, como veremos adiante, Blondel afirma com todas as letras 

que a hipótese do sobrenatural é quase um nada (Cf. Action, p. 342). É preciso cuidado ao nos 

aproximar desse quase nada. Ora, o modo próprio de pensá-lo se constitui como negação. Para 

concebê-lo de algum modo, é preciso negar os fenômenos.  

Sobre isso, primeiramente é importante precisar que “negar” não é um ato inteiramente 

abstrato e reflexivo. Estamos desenvolvendo uma investigação fundada em uma compreensão 

de certo modo nova do trabalho filosófico, para a qual a reflexão tem sentido apenas em relação 

à prospecção. A ação de negar não diz respeito à oposição de representações, mas ao 

reconhecimento, na ação, do limite pela implicação do ilimitado, da finitude pela implicação 

do infinito. Entender isso leva também à compreensão do que se nega no fenômeno: ao 

reconhecer a natureza relativa do fenômeno, enquanto nele se percebe limite e determinação, 

nega-se que o ser se resuma ao que é objeto imediato de desejo e de conhecimento. A finitude 

fenomenal faz emergir a incomparável excelência do que, não sendo fenômeno, é quase nada. 

É esse quase nada que, paradoxalmente, significa o tudo e a perfeição a que nossa vontade 

aspira: “aspirando a ele e desejando-o o que se quer e o que se afirma não é o que se faz e o que 

se pensa, mas o que não se pode nem fazer, nem pensar e, entretanto, não se pode impedir de 

querer e afirmar” (Action, p. 342). 

Portanto, nossa ação e, consequentemente, nossa ciência da ação não se limitam ao que 

poderíamos chamar de pura imanência fenomenal — só teoricamente concebível —, mas são o 

que são em razão de uma vontade naturalmente metafenomênica, capaz de unificar o natural e 

o que o transcende. Uma vontade que não tem domínio sobre o que transcende o natural, mas 

que espontaneamente e necessariamente tende a afirmá-lo. Uma vontade a ser compreendida a 

partir do sentido sublime do que é quase nada no que é querido e realizado.  

Porque a reflexão — e a lógica que a caracteriza — é incapaz de dar conta dessas 

distinções sutis entre os fenômenos e a concepção da superabundância do ser que eles implicam, 

entre o querer profundo do agente e o que é percebido e produzido por ele, não podemos nomear 

o infinito e ilimitado que é suposto senão como quase nada. A esse respeito, afirma Blondel: 

“aqui a afirmação é menos justa e a negação mais verdadeira: a negação penetra mais 

profundamente na natureza desse mistério presente em nossos atos. [...] Sob todas estas 

perspectivas se esconde uma homenagem ao ser. É o nada que forçosamente o confessa” 

(Action, p. 342).  Chamando a essa suposição necessária, a esse quase nada, de ser, conclui 

Blondel:  
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Eis porque, no confronto das obras feitas, das palavras e dos pensamentos 

definidos, parece que o verdadeiro nome desse desconhecido seja “morte e 

nada” e não ser e vida. A fim de não o reduzir às determinações e aos símbolos, 

que o aniquilariam de algum modo, indica-se o que ele não é e não o que é, 

dizendo com verdade que ele não é nada, nada de tudo o que é: de tal modo o 

homem é pleno do imperioso sentimento que em sua ação o essencial supera 

a realidade percebida ou produzida (Action, p. 342).192 

 

 

Eis porque dizíamos anteriormente que o método aqui adotado é apenas análogo ao que 

se reconhece tradicionalmente como método por argumentação negativa ou prova indireta. De 

fato, na Action, Blondel não procurou fornecer uma explicitação direta da solução que a 

hipótese do sobrenatural prometeria ao problema da ação e do sentido da vida humana. Ao 

contrário, colocando-a em suspensão, procurou evidenciar o que as outras hipóteses de solução, 

aparentemente a ela contraditórias, teriam a oferecer. Procurando demostrar as hipóteses 

aparentemente a ela excludentes, consegue-se evidenciar como a hipótese do sobrenatural 

encontra-se por elas implicada irremediavelmente na totalidade unificante de nossa própria 

ação.  

Em suma, por meio de um procedimento indireto, a filosofia da ação fundamenta a 

possibilidade de uma investigação que supera o limite imposto pela fenomenologia. A hipótese 

do sobrenatural não poderá não ser objeto de ciência. Ao contrário, superstição seria não 

considerar o que ela revela a respeito da unidade de nossa ação; superstição seria não levar a 

filosofia a investigar o para-além dos fenômenos que foi evidenciado pela própria 

fenomenologia da ação como estando nela implicado, na figura do fenômeno da metafísica. 

A ideia do alcance da perfeição última da ação e o desejo por realizá-la, ainda que 

desprovidos de um sentido claro e distinto — já que sentimos sua força, embora não saibamos 

explicitamente o que realmente sejam essa ideia e esse desejo —, são justamente as formas 

pelas quais o fenômeno da metafísica se faz consciente e constitui a expressão da unidade de 

nossa ação. Em outras palavras, as inseparáveis ações de conceber e desejar que seja possível 

uma perfeição sempre além do que nossa ação já é, pelo influxo do fenômeno da metafísica, 

permitem-nos pensá-la — e a nós mesmos — como um todo único. Em suma, o fenômeno da 

metafísica é uma condição indispensável da síntese em que se constitui a ação humana e, assim, 

de toda experiência fenomenal.  

                                                 
192 São evidentes as repercussões contemporâneas desse modo de pensar. Basta observar o claro impacto 

em certos escritos de Heidegger.  
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Nessa direção, a metafísica, enquanto filosofia aplicada ao estudo do fenômeno da 

metafísica, ou seja, do que para a investigação fenomenológica é, ao mesmo tempo, nada e 

superabundância fenomenal, será completamente transformada.  

 

 

7.3. O SENTIDO QUE A METAFÍSICA E SUAS ARGUMENTAÇÕES TRADICIONAIS 

ASSUMEM PARA UMA FILOSOFIA OU CIÊNCIA DA AÇÃO 

 

Que nome poderíamos dar ao exercício do filosofar que, aplicando a anteriormente 

citada dialética ou método por argumentação indireta, constitui-se como estudo ou investigação 

especializada do que é descoberto como não redutível ao puramente fenomenal? Talvez, para 

evitar confundi-la com alguma sua depreciação reflexiva, poderíamos nomeá-la diversamente, 

mas nada impede que ela seja chamada simplesmente de metafísica, conquanto esse termo tenha 

sua compreensão renovada, nos moldes sugeridos pela Action (1893) de Maurice Blondel e 

desenvolvidos por nossa atual pesquisa.  

De fato, o respeito a um rigoroso método filosófico-crítico que se rende à certeza 

somente diante das necessidades práticas — da lógica da vida, da stérēsis ou da privação — e, 

consequentemente, à concepção de filosofia como uma tentativa de reintegração entre 

prospecção e reflexão, para a realização da ação, são responsáveis por uma completa 

transformação da noção de conhecimento, resgatando a metafísica e sua racionalidade própria 

como exercício da filosofia em seu momento mais radical e completo: quando a ação se 

reconhece como um todo único. E frisemos bem, como “exercício”, porque a filosofia — e, 

consequentemente, a metafísica — tem sentido apenas como exercício de realização prática.  

Nessa direção, a metafísica não pode ser concebida nos moldes de um procedimento 

puramente mental e abstrato, desvinculado da ação concreta. O fenômeno da metafísica, sobre 

o qual se apoia, não é um ente separado, mas tem sentido apenas em seu contexto próprio, na 

síntese da qual participa, que é a ação total. Assim, ele pode ser colhido racionalmente de modo 

legítimo na finitude fenomenal do que se faz, pensa-se e se deseja. A metafísica, dessa forma, 

não se ocupa apenas do fenômeno da metafísica, mas diz respeito à totalidade de nossa ação, 

unificada sim em razão do único necessário, mas não reduzida a ele como a seu único elemento. 

Dito isso, é importante colher pelo menos alguns exemplos de como essa transformação 

da metafísica concretamente se dá. Seguindo o desenvolvimento da Action, proporemos o 

estudo do novo sentido de três argumentações metafísicas clássicas: a argumentação 

cosmológica, a argumentação teleológica e a argumentação ontológica. Essas três 
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argumentações historicamente condividem a mesma lógica e as mesmas pretensões.193 

Procuremos colher, de todo modo, as distinções que podem ser feitas a seu respeito, porque 

essas serão úteis para a compreensão posterior da transformação que as referidas argumentações 

sofrerão em virtude da ciência da ação. 

Tradicionalmente, essas argumentações são utilizadas para sustentar a afirmação da 

existência e/ou da natureza própria do que é transcendente ou do ser, cujas características, em 

nítida oposição com os seres, são as de ser: a) necessário em oposição à contingência dos seres 

(argumentação cosmológica); b) originário e final em oposição à derivação dos seres 

(argumentação teleológica) e c) absoluto em oposição à relatividade dos seres (argumentação 

ontológica).194  

No que lhe concerne, o que a argumentação cosmológica tem de essencial é sua 

característica de partir da nossa necessária concepção do que é conhecido, possuído e feito, ou 

seja, dos fenômenos, como contingentes, visando atingir, por contraste e de forma indireta, à 

afirmação do ser necessário como seu oposto. Por uma definição que lhe é bastante cara, 

contingente é justamente o que deve seu ser a outro, ou seja, o que passa do não-ser ao ser, em 

virtude de outro. Como é muito provável que do nada não poderia provir nada, é preciso que 

originariamente se dê um ser que, portanto, será o ser necessário. Reduzindo-se ao ponto de 

vista da lógica reflexiva, não há como não pensar em contingente e necessário como noções 

opostas, ainda que interdependentes, já que não há contingente sem necessário. O necessário 

aqui é como que um resultado de uma conclusão racional: como há contingente, deve-se supor 

que haja um necessário.  

De modo bastante aproximado a esse estilo de argumentação, apresenta-se uma segunda, 

teleológica. Essa parte da constatação do caráter transitório dos seres, inclinados a buscar 

sempre o fim próprio a sua natureza.  Se os seres respondem a essa lei ordenadora, é porque 

provavelmente deve existir, pelo menos, um princípio que os atraia, como a seu fim.  

Diferentemente das outras duas argumentações, a ontológica não pretende atingir a 

afirmação do ser necessário, perfeito, originário ou, em um termo, do absoluto, partindo de seu 

contraste com o que é contingente, imperfeito e derivado, mas a procura justificar diretamente, 

por dedução, ou seja, como resultado de uma necessidade lógica.  Fundamentalmente isso se 

                                                 
193 Em verdade, muito já se escreveu em filosofia sobre a redutibilidade de todos esses argumentos ao 

mesmo argumento, geralmente, como o fez Kant, ao argumento ontológico. A esse respeito remetemos ao valioso 

estudo de Francesco Tomatis (2003), O argumento Ontológico: a existência de Deus de Anselmo a Schelling.  
194 Nosso intuito aqui não é de fazer uma exposição pormenorizada de tais argumentações, mas apenas o 

de mostrar como elas são essencialmente reformuladas em razão da nova compreensão de filosofia e de metafísica 

sustentadas a partir da ciência da ação.  
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dá de dois modos: ou em virtude de se acreditar que a existência seja um predicado da essência 

do ser pensado como perfeito (como o faz Descartes) ou em razão de se dever concluir da 

simples possibilidade de algo a necessidade de uma existência necessária, porque do contrário 

a referida possibilidade seria impossível (como o faz Kant).195 Qualquer que seja o caso, porém, 

pressupõe-se que a existência possa ser deduzida por necessidade lógica.    

Dito isso, façamos uma única consideração, suficientemente devastadora no confronto 

dessas argumentações, ou melhor, de possíveis interpretações a respeito dessas argumentações: 

como elas são construídas sobre bases meramente ideais, lógico-formais, não podem ser 

adequadamente sustentadas interpretações a seu respeito que, eventualmente — e não dizemos 

com isso que foi o caso dos autores que delas fizeram uso —, pretendam nelas enxergar uma 

absoluta necessidade científica e a legitimidade de suas aplicações existenciais. Em outras 

palavras, elas não são argumentações sólidas — válidas e cujas premissas são verdadeiras — e 

não servem para justificar afirmações sobre a realidade. Seu valor se reduz ao âmbito do 

possível, mostrando apenas que há indícios que sustentam a possibilidade de supor que um ser 

necessário, perfeito, absoluto, seja.  

Mesmo a sustentação do argumento ontológico feita ao estilo de Kant é sujeita a isso. A 

argumentação kantiana não é sólida por duas razões fundamentais. Primeiramente, porque esse 

argumento conduz apenas a identificar a existência como a condição necessária de toda 

possibilidade, mas não que essa existência se confunda com um ser perfeito. Como sustentará 

o próprio Kant (2001) na Crítica da razão pura, do mesmo modo que não é contraditório pensar 

na eternidade de um princípio sem princípio, não é também contraditório pensar na eternidade 

                                                 
195 O argumento ontológico não é aceito por Kant como prova da existência do ser necessário ou de Deus, 

diferentemente do que ocorre com Descartes, mas é aceito propriamente como “argumento” — de modo não 

definitivo — somente na segunda acepção, citada acima. A diferença desses dois modos de recepcionar a prova 

ontológica está na consideração do caráter da existência. Para Descartes a existência é um predicado do ente, 

deduzível logicamente. Kant não aceita a interpretação da existência como um predicado, porque essa não 

significaria nenhuma qualidade fenomênica distinguível do que o ente já é — númeno —, mas apenas o posicionar-

se do ente como fato. A existência, para Kant, não é uma qualidade como os outros predicados, mas é o próprio 

ser do ente enquanto ente. Portanto, não existiria modo de concluir a partir da concepção de nenhuma essência 

(ideia) a existência, como de nenhum fenômeno o que é o númeno, nem mesmo da essência do ser perfeitíssimo. 

As essências dizem respeito ao possível, mas não ao real. Desse modo, o argumento ontológico pôde ser 

recepcionado por Kant somente porque permitia essa compreensão diversa. Inicialmente, ele o pensa a partir da 

necessidade não de se deduzir a existência (real) da enunciação de uma essência perfeita (possível), mas de se 

dever pressupor necessariamente uma existência (real) como condição de possibilidade de toda essência (possível). 

Do contrário, nenhuma possibilidade poderia ser formulada, porque o possível é já existente, ainda que como 

possível. Dessa necessidade da existência deriva tudo o mais que é possível, porque qualquer coisa que possa ser 

pensada só poderia ser sua consequência. Com efeito, seria contraditório que uma possibilidade existisse, sem que 

nada exista. Em suma, se há um possível, existe algo realmente. E daí o caminho para se postular a necessidade da 

existência estaria aberto. Enfim, apesar de parecer conceder muito a esse argumento em seu escrito intitulado 

Único argumento possível para uma demonstração da existência de Deus, diversamente, na Crítica da Razão 

Pura, Kant deixa claro que a dedução que faz coincidir essa existência necessária com a existência do ser perfeito 

é ilegítima (Cf. TOMATIS, 2003, p. 78-92).  
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da sucessão dos seres finitos, contingentes e transitórios, ou, em outras palavras, do que é 

principiado. Ademais, poder-se-ia também objetar que o argumento kantiano faz ver que a 

existência é reconhecida como condição necessária de qualquer possibilidade, mas não como 

uma necessidade em si. O argumento segundo o qual “se existe algo, existe algo de 

absolutamente necessário” só seria sólido se fosse possível justificar como verdadeira sua 

premissa implícita, ou seja, de que “do nada não pode provir nada”, o que não pode ser feito 

por uma dedução lógico-formal, já que diz respeito a um juízo sobre a existência.   

Esse modo metafísico de argumentar, quando pretende extrapolar seu valor de 

argumentação provável, conduz a antinomias insuperáveis. A partir de uma necessidade lógico-

formal não se pode concluir por juízos sobre a existência, mas apenas pela validade ou menos 

de um discurso, por sua coerência ou falta de coerência lógico-formal. Em suma, o motivo da 

fragilidade do uso abusivo desses tipos de argumentação se torna claro: sua pretensão de fazer 

com que relações meramente lógicas e ideais impliquem em juízos de existência, apoiada na 

pressuposição de que o real e o racional coincidam e, consequentemente, de que conhecer seja 

reproduzir idealmente o real.  

Evidentemente, uma pretensão completamente distinta e distante da compreensão que a 

ciência ou filosofia da ação tem a respeito do sentido do que seja o conhecimento e sua relação 

com que é. Basta lembrar que, para ela, a ação não é a ideia da ação. Nesse sentido, o uso 

distorcido dessa metafísica tradicional é superado pela filosofia da ação.  

Contudo, não estamos falando aqui de uma superação desse tipo de metafísica — que 

muitos não hesitariam em chamar de metafísica tout court, o que não nos parece exato, porque 

não é verdade que os diversos filósofos que se utilizaram dessas argumentações em seus 

discursos não reconhecessem seus limites — em um sentido meramente negativo, mas em uma 

superação também propositiva. A metafísica e suas formas de argumentações serão 

completamente transformadas quando vistas a partir do ponto de vista da lógica da privação e 

da ciência da ação, para as quais o parâmetro de juízo da argumentação, em conformidade com 

as exigências da crítica à superstição, é a necessidade prática. Isso, porém, não equivalerá a 

perder a referência a sua fisionomia tradicional, ou seja, aos seus problemas e à discussão das 

argumentações historicamente produzidas para enfrentá-los. Vejamos o que isso quer dizer.  

Por exemplo, a partir da ciência da ação, o que podemos dizer a respeito do caráter do 

contingente, que é o ponto de partida da argumentação cosmológica? Por contingente podemos 

entender o que não deve seu ser a si mesmo. Nessa acepção, contingente são todos os 

fenômenos. É próprio do fenômeno o ser finito, contingente ou imperfeito. Mas a finitude, a 

contingência e a imperfeição são sempre noções relativas. Se algo é finito, contingente ou 
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imperfeito o é em relação ao que é infinito, necessário e perfeito. Ora, as argumentações 

tradicionais deixam margens para o entendimento de que esse infinito/contingente/perfeito seria 

extrínseco ao finito/necessário/imperfeito. Todavia, os resultados da ciência da ação não 

permitem essa interpretação. Diversamente, a finitude, contingência ou imperfeição dos 

fenômenos é percebida apenas pelo contraste no seio da própria fenomenalidade entre o que os 

fenômenos realizam e o que nossa vontade neles espera encontrar, ou seja, a infinidade, 

necessidade e a perfeição que eles não são, mas que é condição para que eles sejam, porque não 

há fenômeno sem vontade e vontade sem ideal. Embora sem se identificarem, o infinito, o 

necessário e o perfeito são imanentes ao finito, contingente e imperfeito.  

Ainda que não compartilhe o privilégio do único necessário, o contingente participa da 

necessidade do real: “O que é existe necessariamente enquanto é, ainda que por natureza não 

seja nada de necessário” (Action, p. 344). Não há como afirmar de modo mais necessário do 

que se dever afirmar necessariamente a existência de algo. Os fenômenos são necessariamente 

o que são: uma existência fenomenal e, portanto, um finito e imperfeito que implicam infinidade 

e perfeição, sem que com isso devamos dizer ou que seu ser seja dissolvido no infinito/perfeição 

ou que o infinito/perfeição seja seu resultado.   

 Afirmação inquietante essa: sem o fenômeno metafísico do único necessário, sem o 

élan infinito da vontade que ele expressa como ideia, os fenômenos não são nada e não podem 

ser compreendidos como fenômenos. Afirmação ainda mais inquietante: sem o único 

necessário, nada pode ser afirmando como sendo.  Afirmações inquietantes, mas estabelecidas. 

O que pode ser afirmado como sendo o é porque nós o queremos e, ademais, nós somos 

enquanto o queremos querendo esse único necessário (Cf. Action, p. 343).  

Nem o nada, nem os fenômenos podem ser concebidos sem esse único necessário ou 

sem o ser aí insinuado, se nos é permitido assim chamá-lo, porque os fenômenos dele dependem 

e o nada tem sentido apenas em relação ao contraste que a presença do único necessário revela 

no seio dos fenômenos.  Com efeito, o único necessário é esse quase nada dos fenômenos que, 

porém, faz os fenômenos serem o que são, de modo que o fenômeno — ou seja, o que é feito, 

conhecido e possuído — necessariamente é o que não se basta, mas também não é um nada e 

nem pode ser compreendido como tendência ao nada, em virtude da superabundância de ser do 

que nele parece mesmo não ser. 

Análoga revolução é efetuada na compreensão da argumentação teleológica. O Ser 

necessariamente exerce influência como causa final, mas em um sentido completamente 

diverso: enquanto por seu intermédio o agente é levado a procurar se adequar, é levado a buscar 

a luz de seu pensamento e a eficácia de sua ação no que está nele, mas não é ele, nem tampouco 
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dele (Cf. Action, p. 345). Nesse sentido, o agente é um acesso privilegiado ao ser: “Para 

encontrá-lo nós não podemos partir dele, onde nós não estamos. É preciso partir de nós, onde 

ele está” (Action, p. 344).  

Partir de nós em direção a ele significa começar a viver e a procurar se adequar, ou 

melhor, pensar e agir de modo que, sem cessar, o pensar ultrapasse a prática e seja por ela 

ultrapassado. Desse modo, no viver, o ponto de coincidência entre o real e o ideal é sempre 

superado, como um horizonte, que nunca é atingido e se faz sempre além. O viver é marcado 

por esse jogo entre o ideal e o real de nossa ação e nós somos levados necessariamente a 

conceber essa dialética somente porque descobrimos “de um mesmo golpe uma potência e uma 

sabedoria que nos supera. [...] Se todo o resto se resume e se funda na nossa ação e no nosso 

pensar, nosso pensar e nossa ação não se fecundam mutuamente senão graças ao ‘ato puro do 

pensar perfeito’” (Action, p. 345).  

Impossibilitados de se igualarem, meu pensamento e minha ação são o que são em meio 

a uma desproporção que me marca, desproporção entre o que para mim é minha causa eficiente 

e o que é minha causa final. Entretanto, eles não podem ser em mim o que já são, na 

desproporção, sem a mediação permanente da noção de um pensamento e de uma ação perfeitos 

(Cf. Action, p. 346). Em nós, no real, no movimento da vida, descobrimos, como pela 

imperfeição de uma imagem, a perfeição inacessível, sem que nós nos confundamos com ela 

ou ela conosco: “eu encontro nessa sabedoria imperfeita das coisas e de meu pensamento a 

presença e a ação necessária de um pensamento e de uma potência perfeitos. [...] E ainda que 

eu encontre em mim essa presença e essa ação, eu não posso dizer que elas são minhas” (Action, 

p. 347).  

Mesmo que eu não possa fazer dessa perfeição antevista uma premissa para uma 

dedução, mesmo que não possa ainda a considerar subsistente ou constituída em si mesma, 

necessariamente sou levado a lhe conceber porque “sou necessariamente levado a reconhecer o 

que me falta naquilo mesmo que faço” (Action, p. 347). Porque reconheço o que me falta no 

que faço, porque me reconheço limitado em minha ação, reconheço que ela está em mim, como 

uma lembrança sem passado, ou seja, sem temporalidade, uma lembrança eterna do que eu não 

posso ainda fazer ou pensar, do que eu ainda não sou, embora eu não possa nada fazer ou pensar 

senão por ela (Cf. Action, p. 347). Em suma, esse único necessário é o mais profundo de minha 

vontade, o mais radical em mim, embora inacessível: o distante mais próximo e o próximo mais 

distante.196  

                                                 
196 Uma expressão que parafraseia o título de uma obra de Iraquitan Caminha (2010), O distante-próximo 

e o próximo-distante. Caminha, interpretando a filosofia de Merleau-Ponty, fala aí da percepção como esse 
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A ideia de perfeição que é ele não é uma ficção arbitrária sem fundamento real, mas 

“uma realidade completamente viva em nossa consciência e que empresta à nossa ação total 

tudo o que já há de certeza positiva em nós” (Action, p. 348). E, assim, chegamos ao sentido 

que a argumentação ontológica tem para a filosofia da ação.  O absoluto ou o perfeito não é 

uma abstrata síntese lógico-formal a partir da qual se deva deduzir uma existência real ou como 

causa (Kant) ou como efeito (Descartes), mas um fenômeno real, o fenômeno da metafísica: 

“não é um ideal de onde se pretende extrair o real, mas um real no qual se encontra o ideal” 

(Action, p. 348). Ele é “real” como o que ele é, ou seja, como “ideia” experienciada, que é a 

condição de possibilidade da nossa ação e do nosso pensamento. Nosso pensamento e nossa 

ação são porque, como sua condição, ele é — e, assim, ele o é de modo mais originário que 

nossa ação e pensar.  

Pelo conhecimento que temos de nossa ação, somos obrigados a afirmar não já o 

absoluto em si mesmo, porque não o alcançamos onde não estamos. Isso ultrapassaria qualquer 

competência filosófica. Contudo, somos obrigados a afirmar a sua presença fenomenal em nós, 

porque nós temos necessariamente dele a ideia, sendo essa ideia uma realidade em nós (Cf. 

Action, p. 348).  Evidentemente, uma realidade misteriosa e obscura para nossa inteligência, 

não por falta e sim pelo excesso (perfeição) que ela nos comunica (Cf. Action, p. 349). 

Em suma, as noções de causa primeira, fim último, ser necessário, ideal, absoluto ou 

perfeição, como todas as concepções da razão humana que a metafísica tradicionalmente 

utilizou para significar o ser eminente, se consideradas separadamente como produtos ou 

pressupostos do trabalho discursivo são estéreis e falsas. Entretanto, consideradas na unidade 

sintética da ação, elas passam a reproduzir o movimento mesmo da vida, revelando a sua 

necessidade prática. A ação leva ao único necessário, revela-o e é nele sintetizada, não como a 

um ser eminente e existente separadamente, mas como uma sua necessária condição: “somente 

o desenvolvimento total e concreto da ação o revela em nós, não sempre sob as características 

que o tornam reconhecível ao espírito, mas do modo como lhe faz uma verdade concreta e que 

lhe torna eficaz, útil e alcançável por parte da vontade” (Action, p. 350).  

O único necessário é, assim, uma ideia necessária que possui uma influência necessária. 

Uma influência que leva nossa ação a se revestir de um caráter transcendente e sobrenatural. 

                                                 
distante-próximo, definindo-a como sendo “aproximação à distância na medida em que a experiência de perceber 

atinge a coisa mesma sem, porém, ser a preensão de um dado percebido integralmente” (CAMINHA, 2010, p. 23). 

O que desejamos ressaltar com o uso da referida expressão é o concomitante resguardo e oferecimento que marcam 

o único necessário e, aliás, todo fenômeno. 
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Nesse sentido, nossa ação é sempre uma ação metafísica. Nós não vivemos e não queremos a 

não ser metafisicamente, porque vivemos e queremos por intermédio do único necessário.  

Não é sem motivos que, com mais ou menos clareza, a argumentação metafísica 

tradicional e também os mais diversos e, entre si, desconhecidos povos e línguas reconheceram 

essa presença sublime e esse sentimento íntimo a que significam, na diversidade dos termos, de 

forma análoga. Em nossa língua o chamamos de deus ou divino. Ele reentrará na filosofia da 

ação na forma do único necessário.  

 

 

7.4. A IDEIA DE DEUS E O PROBLEMA DA SUPERSTIÇÃO 

 

Inicialmente, é importante esclarecer que o modo de considerar as questões metafísicas 

por parte da filosofia da ação não se confunde com o discurso religioso que afirma a existência 

de Deus como um ser separado e subsistente em si mesmo. Isso extrapolaria os limites impostos 

pela crítica à superstição, para a qual a cientificidade filosófica de uma afirmação depende de 

sua necessidade de fato. Por respeito a essa mesma crítica à superstição, porém, a filosofia 

deve ir até onde lhe é permitido ir. 

Nessa direção, demonstrou-se que muito pode ser filosoficamente afirmado a respeito 

do que está além ou talvez aquém dos fenômenos sem ferir minimamente a competência 

filosófica. Temos como seguro que necessariamente somos levados a conceber a ideia da 

perfeição última ou do único necessário, a que chamaremos também, em consonância com o 

vocabulário escolhido pela tradição filosófica, de ideia de deus ou pensamento de deus. Essa 

não é, como já explicamos, o simples resultado de uma necessidade lógica, mas um postulado 

prático ou uma necessidade vital — necessidade prática.197 A ideia de deus é necessariamente 

implicada no determinismo da ação, de modo que viver metafisicamente, como viver nessa 

relação e para essa relação, não é opcional. E o mesmo devemos dizer a respeito do pensar: 

pensar metafisicamente também não é opcional.    

Em seu determinismo, a ação impõe um problema. Agindo, descobrimos a infinita 

desproporção em nós mesmos, entre o que somos e o que almejamos ser, descobrimos a 

privação positiva que nos marca. Tomamos consciência dessa privação positiva somente 

                                                 
197 A necessidade lógica não é oposta à necessidade da ação ou necessidade vital. Entretanto, é muito 

limitada em relação a ela, porque é uma sua expressão resumida e abstrata. Não obstante, como deixamos claro 

quando do estudo do Principe élémentaire, a lógica reflexiva tem um papel importante para a realização da ação, 

enquanto resume para o pensar a imensa complexidade do real. Sem esse atalho, a ação voluntária seria quase 

impossível, porque impraticável.   
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porque reconhecemos no que fazemos o contraste com a perfeição que aí nos é anunciada, mas 

não atingida, com esse único necessário. Assim, o pensamento ou ideia de deus é uma ideia 

necessária, mas não se reduz a uma simples ideia. Ela também possui uma influência necessária 

sobre nós.  

A ação não só nos impõe necessariamente um problema, como também nos sugere o 

único caminho para continuar a tentar solucioná-lo, levando em conta a influência necessária 

que a ideia de deus tem sobre nós. Por afirmar a absoluta perfeição, nós não conseguimos já 

igualá-la. Isolado, o pensamento é incapaz de dar corpo a essa ideia. Mas, a ideia persiste e não 

pode ser aniquilada. Por isso mesmo, somos levados a voltar para a ação e procurar nela o 

complemento e o comentário que essa ideia exige.  

Essa ideia não se revela em seu sentido de forma meramente conceitual. A ideia de 

perfeição é condição da percepção da limitação, mas não enquanto impõe ao finito uma 

negação, que é traduzida reflexivamente na determinação dos conceitos. Diversamente, sua 

influência sobre o finito, ainda que não completamente acessível ou traduzível conceitualmente, 

é estimulante, porquanto permite conceber o limitado como abertura. O ideal, a ideia da 

perfeição, ainda que não seja inteiramente clara, não é para nós algo frio e paralisado, mas 

exerce sobre nós uma influência necessária: não há como não ser atraído por ela. Blondel 

chamará essa influência necessária sobre nossa ação de théenergie:  

 

 

Pensar em Deus é uma ação, mas também nós não agimos sem cooperar com 

ele e sem que ele colabore conosco, por uma sorte de “théenergie”. A ação é 

uma síntese do homem com Deus, porque ela está em perpétuo devir, como 

atravessada pela aspiração de infinito crescimento (Action, p. 352).  

 

 

Em seu determinismo, a ação humana exige que a perfeição projetada seja a ela 

reintegrada. Portanto, não só o pensar é dotado de um caráter de transcendência, não só a ideia 

da perfeição é uma realidade transcendente, como também a ação é munida de um caráter 

transcendente. Mesmo quando se nega a deus, o que se nega são palavras, são as afirmações 

que se fazem sobre deus, mas “a realidade dos atos humanos não é atingida, em seu fundo, pelo 

jogo superficial das ideias e das palavras” (Action, p. 352-353).  

O que necessariamente surge na consciência do agente e o que lhe influencia 

inevitavelmente não é a concepção de uma verdade especulativa a ser definida, por mais nobre 

que essa pareça, “mas a convicção, talvez vaga, mas certa e imperiosa de um destino e de um 
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fim ulterior a atingir” (Action, p. 353). Ainda que, escapando ao espírito científico e às 

exigências da crítica à superstição, possamos nos eximir de resolver reflexivamente questões 

metafísicas, não podemos nem deixar de formulá-las, nem deixar de viver metafisicamente e 

dar uma solução prática, ainda que não seja a mais acertada, ao problema metafísico que a ação 

nos impõe (Cf. Action, p. 353). Em outras palavras, necessariamente o agente é levado a desejar 

igualar seu pensamento e sua vida, segundo uma lógica prática para a qual “a ideia de Deus 

(que se saiba nominá-la ou não) é o inevitável complemento da ação humana. Mas também a 

ação humana tem por inevitável ambição de atingir e empregar, de definir e realizar em si essa 

ideia de perfeição” (Action, p. 354).  

A vivência — e não o puro pensar ideal — é o lugar para se encontrar a ideia de deus. 

Filosoficamente falando, o que deus é para nós é esse acréscimo de vida interior que reclama a 

continuidade da ação. A ideia necessária de deus não é para nós uma definição especulativa, 

uma representação ideal de uma presumida realidade, mas um real ideal que inspira o nosso 

compromisso com a prática. A concepção de deus que nos é própria não se deixa reduzir pelo 

jogo de nossos conceitos, mas pode ser aproximada inteligivelmente ao se pensar a théenergie. 

O ser perceptivamente relacional não pode ser sem essa ação comum com o que se lhe apresenta 

como divino. Necessariamente, tudo o que pode ser afirmado por ele como sendo o é por 

intermédio dessa théenergie. Nesse sentido, o natural e o sobrenatural não se opõem, ainda que 

não se confundam.   

Isso não significa que o agente não possa se aproveitar dessa presença necessária de 

deus sem a tornar voluntária. Não posso não viver metafisicamente, mas posso viver de modo 

a não realizar voluntariamente o que exige o determinismo de minha ação. Posso barrar o seu 

progresso, porque depende de mim agir ou não agir em conformidade com suas exigências.  

Aqui, tocamos a questão mais importante a respeito da ação humana e do qual dependerá 

tudo o que a ação é. Havíamos anteriormente nos referido ao perigo da superstição. Agora, se 

compreender-se-á mais claramente em que ele consiste em sua expressão mais essencial. Toda 

superstição diz respeito à opção de se parar o movimento da ação de modo prematuro, ou seja, 

quando as possibilidades de adequação da vontade ainda estão abertas. Superstição é afirmar 

uma resposta que não soluciona o problema da ação, seja lá como isso possa se determinar 

concretamente.198  

                                                 
198 Poderíamos elencar a esse respeito: a) procurar viver como se o problema não existisse; b) esforçar-se 

por aniquilar a vontade; c) eleger artificialmente um ídolo limitado como se ele fosse já a realização do ilimitado; 

d) contentar-se com a impotência da vontade de se bastar a si mesma, não procurando aniquilá-la, mas, ao 

contrário, afirmando-a em toda a sua dramaticidade.  
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Em face da descoberta da presença necessária da ideia de deus no interior mesmo do ser 

do agente, esse é levado a se colocar diante de uma suprema opção: empenhar-se ou não para 

com a hipótese do sobrenatural.  Resta ao homem essa última hipótese a ser provada: a de que 

ele possa se realizar pela intervenção de uma iniciativa sobrenatural e salvadora, que ele não 

deve a si mesmo e que seria a concretização existencial do que é intencionado pela própria ideia 

de perfeição. Ora, é impossível não querer infinitamente, mas ele pode, querendo infinitamente, 

não querer continuar o movimento da vontade, na direção da solução da própria inadequação. 

O agente não é livre para não querer se igualar à perfeição a que aspira, não é livre de desejar 

ser deus, mas é livre para não buscar na ação o comentário e o complemento dessa aspiração: 

“O homem aspira a fazer-se deus: ser deus sem Deus e contra Deus, ser deus por Deus e com 

Deus é o dilema” (Action, p. 356).  

Essa é a extrema opção da liberdade. Blondel caracterizará a relação de oposição entre 

as opções aí implicadas de antibolia (Cf. Action, p. 323). Diferentemente da antinomia, que 

caracteriza uma contradição apenas aparente e que se mostra como tal em virtude do emprego 

da lógica opositiva que está na base de sua proposição, a antibolia é uma contradição a ser 

compreendida a partir do próprio ponto de vista dinâmico da ação e da lógica da privação que 

o caracteriza. Na antinomia o que é presumivelmente contraditório não o é realmente, porque 

sua realização concomitante pode e se dá de fato, enquanto que na antibolia a contradição é 

dada — para o pensar, evidentemente —, porque os termos da relação não podem ser 

simultâneos de fato. Assim, a analogia entre essas duas noções guarda essenciais diferenças:  

 

 

As antinomias são resolvidas de fato; e como não se trata aí senão de 

fenômenos heterogêneos e solidários, os termos, em aparência incompatíveis 

para o entendimento são realmente correlativos e simultâneos. Não será o 

mesmo agora [na antibolia]: os termos da alternativa, simultaneamente 

inteligíveis, excluem-se de fato, porque trata-se agora não do que parece, mas 

do que é. Ou seja, seremos forçosamente levados a afirmar o ser, forçosamente 

conduzidos a pôr uma alternativa a seu respeito, forçosamente obrigados a 

optar entre duas decisões, tal que uma exclui radicalmente a outra (Action, p. 

323, nota 1).  

 

 

Se o único necessário — ou, se preferirmos, o ser — é a condição de possibilidade de 

toda ação e de todo fenômeno, dessa opção dependerá o sentido que daremos não só a ele, mas 

a tudo o mais: “Em face do ser, e do ser somente, se aplica a lei de contradição em todo seu 

rigor e se exerce a liberdade em toda sua força” (Action, p. 356). O determinismo da ação, que 
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nos foi revelado pela ciência da ação, será sempre o mesmo, mas tudo o que é para nós será 

revestido de um sentido completamente diferente dependendo dessa opção suprema.  

 

 

7.4.1. A Lei do ser e a Morte da Ação ou a Opção Negativa 

 

O agente não pode querer sem que esse querer passe pelo querer mais fundamental do 

único necessário. Ele é livre de procurar ou não realizar seu querer, de ratificar ou não a ordem 

através da qual sua ação se lhe apresenta, até suas últimas consequências. Todavia, não é livre 

para prescindir de querer por intermédio do querer do único necessário. É impossível para o 

agente suprimir a dinâmica de sua vontade e a concepção do único necessário que ela implica, 

mas é possível que ele a vivencie sem querê-la de modo voluntário: “No que é voluntário, há 

então algo que pode não ser querido. No querido, algo que pode não ser voluntário” (Action, p. 

360).  

Não querer realizar o próprio querer até suas últimas consequências, ser livre de não 

realizar voluntariamente o que se nos impõe necessariamente, não muda nada nem do 

conhecimento necessário do determinismo da ação, nem da realidade de nossa submissão a ele. 

Todavia, muda tudo no que diz respeito às possibilidades de nossa ação. Negar-se a conceder à 

hipótese do único necessário a prova que a crítica à superstição exige é proibir-se tudo o que 

realmente se quer, é parar supersticiosamente o movimento da vontade. Essa constitui a opção 

negativa, a morte da ação (Cf. Action, p. 360).  

Pela opção negativa a ação se esteriliza,199 devendo dirigir-se aos fenômenos para neles 

encontrar apenas a desilusão da inadequação entre a finitude, que oferecem à vontade, e a 

infinidade, que prometem e não permitem que seja esquecida. Por um lado, na opção negativa, 

os fenômenos alternadamente parecem ser tudo o que pode ser querido. Por outro, a aspiração 

                                                 
199 É preciso lembrar que estamos diante de uma opção que se coloca ao final de um percurso realizado 

pela ciência da ação. Não estamos lidando aqui simplesmente com as possibilidades de opções que se colocam ao 

homem por meio da via de solução direta, a do viver concreto, mas com as possibilidades de opções que se colocam 

diante da ciência da ação. Em outras palavras, as opções se justificam nos termos que serão postos aqui apenas 

porque a ciência da ação já empreendeu um percurso dialético imenso que descartou outras possibilidades, como 

a da não existência do problema ou a do aniquilamento da vontade. Para a ciência da ação, chegada a esse ponto 

de seu desenvolvimento, a escolha é simples, ou optar por continuar o movimento da vontade ou impedi-lo. Como 

já estabelecemos que pelo menos podemos querer os fenômenos, impedir o progresso da ação, a esse ponto, 

significará decidir-se por um querer supersticioso dos fenômenos. É claro que negar o problema e pretender 

aniquilar a vontade seriam opções negativas e, também, supersticiosas, mas essas não se justificariam mais para a 

ciência da ação a esse ponto, o da opção fundamental, porque ela já estabeleceu a necessidade e a realidade do 

querer fenomenal, ainda que esse não se sustente sem invocar o querer suprafenomenal. De fato, a hipótese do 

sobrenatural é necessária, como hipótese, para se explicar o sentido que o querer fenomenal possui.  



307 

 

da vontade não cessa de nos parecer infinita; de querer no que se quis o que não se pôde ainda 

conquistar; de reconhecer a incompetência fenomenal em bastá-la; de testemunhar que o que 

se quer é muito mais do que o que foi realizado; de reconhecer que a possibilidade de realizar 

uma ação mais perfeita do que a que foi realizada, um bem melhor do que o que já foi feito, 

permanece uma lei para a ação: “se eu o amo e se eu o quero [o bem] como é necessário, eu 

estou pronto a sacrificá-lo a um melhor” (Action, p. 363). 

Pelo impulso natural da vontade, nossa ação é levada a realizar-se, mas na opção 

negativa esse impulso é confiscado e o agente por ela se força a considerar o que conhece 

insuficiente como suficiente. Artificialmente, a vontade enche-se da enfermidade do finito e o 

finito da infinidade da vontade. Todavia, como nosso querer não é infinito pelo que já tem, mas 

pelo que lhe falta, por essa estratégia nossa privação não é superada, mas realçada. Na opção 

negativa, sem perder sua capacidade de estimular a abertura do finito, a ideia de perfeição serve 

agora para enfatizar a percepção da própria impotência, da privação que se é, sentida como 

infinita. Ao mesmo tempo em que se fecha o caminho para a possibilidade do infinito, termina-

se por confirmar a necessidade de considerá-lo, ainda que de uma forma negativa.   

À luz da lógica da stérēsis, é possível entender que escolher não é só escolher a 

determinação e o limite do que se escolhe, mas também escolher tudo o que está implícito nessa 

determinação e limite, ou seja, é escolher também se privar do que não foi escolhido.  O que é 

por nós escolhido não repercute em nossa ação apenas pelo que ele é em seus limites, mas 

também pelo que representa em relação ao nosso destino. Escolher algo é escolhê-lo levando 

em conta não só as outras opções particulares, que também poderiam ter sido escolhidas, mas 

também considerando o modo como a vida singular, em sua totalidade, coloca-se em relação 

ao único necessário e, consequentemente, ao ser em sua totalidade.200  

Consequentemente, escolher a morte da ação não é só escolher a finitude, como também 

é rejeitar a própria possibilidade da realização infinita de nossa ação. Sem signo, sem ser 

fenomenal, o infinito se nos oferece pela mediação de motivos particulares, de fins da ação ou, 

em uma palavra, de símbolos que se revestem de uma responsabilidade infinita e de sentidos 

verdadeiramente contraditórios. As ações não são contraditórias enquanto fatos, mas o são 

enquanto ao que representam para nosso destino. Em virtude do que representam em relação à 

                                                 
200 Para tentar esclarecer essa ideia, Blondel sugere como exemplo uma escolha que se faça entre dois 

números, que simbolizam artificialmente dois bens: “7” e “13”. Escolher “7” não é só escolher algo limitado, mas 

ainda bom. Escolher “7”, podendo ter escolhido “13”, é também escolher “- 6”. Ora, se esse “13” representa um 

ilimitado, um infinito, escolher “- 6” é privar-se desse infinito, é escolher “- ∞” (Cf. Action, p. 362-363). 
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realização última de nossa ação possuem um valor infinito ou valem menos do que nada, são 

bens ou males201 (Cf. Action, p. 363). 

Rigorosa e cientificamente falando, paradoxalmente, o homem não é capaz nunca de se 

dar a solução do seu destino, mas pode ser o responsável pelo seu fracasso. Nenhuma virtude 

possui um valor infinito em si mesma, mas só relativamente ao destino do homem — que elas, 

a propósito, não podem realizar por si mesmas, já que o homem só é capaz de produzir 

fenômenos. Todavia, a falta humana e a simples pretensão de não superar a ordem natural e 

limitar-se aos aparentes próprios limites constitui um mal de proporções infinitas, porque 

significa assumir prematuramente e supersticiosamente o fracasso da ação, ou seja, sem que se 

estabeleça a necessidade de fazê-lo (Cf. Action, p. 364).202  

A superação dos próprios limites, de fato, é o grande imperativo universal de que a ação 

se reveste, o verdadeiro imperativo prático, a lei autônoma da vontade.  Por seu determinismo 

e sentido, a ação é levada a superar todas as suas limitações. O que lhe parece limitado só é algo 

para ela, só tem sentido, porque ela é capaz de enxergar sua superação. Mesmo o limite temporal 

não lhe é um obstáculo invencível.  

Como todo outro limite, o limite temporal não contradiz a infinidade requerida pela 

ação, mas, ao contrário, a confirma. Ao se entregar a uma realização miseravelmente curta, o 

agente conserva, por esse mesmo ato, sua eterna aspiração, sua abertura permanente ao ser 

como além de todo limite (Cf. Action, p. 367). Uma abertura que pode até ser esquecida, mas 

nem por isso será suprimida. O tempo nos parece curto e finito somente porque a ambição do 

nosso querer é supratemporal, eterna. Em outros termos, “A ação não cai sob a lei da duração” 

(Cf. Action, p. 366), mas, ao contrário, a lei da duração só tem sentido em virtude da ação. A 

ação não é limitada pelo tempo, mas o tempo parece passar em virtude da ação, em virtude do 

que de eterno a ação possui.  

A eternidade é outro nome do infinito a que nossa vontade aspira.  Ela não é uma soma 

infinita do tempo finito, como o tempo não é o resultado de uma simples análise da eternidade. 

Contudo, o tempo tem sentido somente em relação a ela. A eternidade não deve ser buscada 

fora do homem, mas no seu mais profundo interior, enquanto simboliza o desejo de que a ação 

                                                 
201 O sentido que as noções de “bem” e “mal” adquirem para a filosofia da ação é esse: bem é tudo o que 

se somando à ação, segundo a ordem que permite sua realização, contribui para o seu progresso. Mal é tudo o que 

na ação a impede de adequar-se (Cf. BLONDEL, 1995, p. 725). Nesse sentido, não há “bem” e “mal” em si, mas 

apenas em referência ao modo como ele é integrado à ação.  
202 É por isso que, segundo a filosofia da ação, a crítica à superstição é o maior serviço que a ciência pode 

prestar à humanidade. De acordo com os critérios da crítica à superstição, se nada pode ser considerado científico 

sem que se estabeleça a sua necessidade e se tudo que fazemos e pensamos diz respeito ao problema da adequação 

de nossa ação, então não há nada mais importante para a ciência do que favorecer o pleno esclarecimento do 

determinismo da ação, ou seja, a plena expansão da ação no que ela tem de necessário. 
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humana possa, de algum modo, implicar em uma resposta à disposição infinita da vontade. 

Nesse sentido, como afirma Blondel, “a desgraça do homem não consiste em introduzir o tempo 

na eternidade, mas a eternidade no tempo” (Action, p. 367).  

Introduzir a eternidade no tempo significa o esforço voluntário da opção negativa, a 

morte da ação. Significa tentar dissolver o infinito no finito, silenciar sua influência. Significa 

tentar usar Deus contra Deus, ou seja, aceitar de Deus o que não se pode recusar para tentar 

recusá-lo (Cf. Action, p. 368). Na morte da ação, o agente se carrega de uma culpa infinita, por 

querer a Deus e não agir para alcançá-lo (Cf. Action, p. 368).203 Opta-se por privar-se de Deus, 

empregando para tanto a força da vontade que se alimenta dele. Priva-se de Deus, sem 

realmente deixar de utilizá-lo, em uma espécie de extrema privação positiva (Cf. Action, p. 

368).  

Diversamente, introduzir o tempo na eternidade, ainda que esteja ligado à ação 

voluntária, não é uma escolha, mas uma imposição do próprio determinismo da ação, do que 

Blondel chamará de lei do ser (Cf. Action, p. 370). O tempo é introduzido na eternidade, porque 

não se pode viver no tempo sem referência à transcendência absoluta do ser, que lhe dá sentido.   

Uma vez realizada, a ação voluntária se põe definitivamente e indestrutivelmente, de 

modo que quando o feito é não pode mais não ser. O agente poderá até procurar agir de modo 

diverso, mas não poderá retornar ao já feito e refazê-lo: “Fazer é obra de um instante. Ter feito 

e querido é para sempre” (Action, p. 370). E é por isso que a lei de (não) contradição — a da 

impossibilidade de fato da contradição — possui um sentido real: não porque a contradição ou 

a não contradição possa ser abstraída dos fatos, mas porque a ação se funda sempre em um 

passado, um já estabelecido, que não admite contraditório.  A lei de contradição, assim 

entendida, é a própria lei do ser, ou seja, a expressão inteligível — embora não uma simples 

representação —, da dinâmica ou lógica concreta que caracteriza nossa ação, pela qual tudo 

passa a ter sentido, pela qual os fenômenos recebem consistência ontológica (Cf. Action, p. 

370). Lei do ser — do agir — e não simplesmente da consciência, porque a consciência não se 

dá essa lei, mas a descobre como a normatividade da realidade, que só possui sentido em 

referência à ação voluntária.  

Com efeito, as aparências que se sucedem conscientemente como um fluxo temporal e 

fenomenal ganham consistência ontológica com a ação voluntária, que fixa a sua realidade — 

                                                 
203 É preciso entender bem o que isso significa no contexto de nossa pesquisa. Culpa aqui não é uma 

imposição exterior que recai sobre o agente. Ela não é o resultado da violação de uma lei externa, de uma imposição 

heterônoma. Nós mesmos somos nossa própria lei. Nossa própria vida nos julga de acordo com o rigor interno de 

nosso movimento voluntário, somos nossa medida e sanção (Cf. Action, p. 369).  
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como fenômenos — de modo permanente. Uma vez sendo, por intermédio da ação voluntária, 

e não podendo mais não ser, os fenômenos revelam sua consistência ontológica. Assim, a 

irrevogabilidade do que eu quero e faço, ou seja, dos fenômenos postos por minha ação 

voluntária, mostra que “na livre opção se insinua o absoluto e o infinito de uma vontade que 

doa um ser aos fenômenos, e que deles faz uma realidade subsistente e indestrutível” (Action, 

p. 370). A ação voluntária é, dessa forma, a chave para a compreensão da realidade dos 

fenômenos.  

Mas, se essas afirmações são lícitas, por que a consciência da irreversibilidade do tempo 

não seria justamente a representação abstrata da não contradição, que dizíamos não ser nunca 

dada? Ora, não é suficiente referir-se à consciência da irreversibilidade do tempo ou do já feito 

para explicar essa lei do ser. Suas origens são mais remotas. A percepção da indestrutibilidade 

e definitividade do feito e, consequentemente, de certa consistência ontológica do fenômeno 

não é simplesmente o resultado abstrato da representação de um objeto colocado diante da 

consciência. Antes de serem representados (reflexivamente), os fenômenos se fazem 

prospectivamente presentes na ação voluntária e no que ela significa em relação ao nosso 

destino. Eu sou responsável pelo que realizei voluntariamente. Sou responsável pelo que minha 

ação voluntária significa em relação ao meu destino, em relação à resposta que construo ao 

apelo que o único necessário é para mim. Não posso mudar o caráter que minha ação passada 

tem em relação a esse apelo e, ainda mais, não posso mudar o sentido e a necessidade do apelo, 

a lógica da vida, a lei do ser. O passado me parece sempre poder ter sido diverso somente 

porque suas possibilidades possuíam sentidos diferentes em relação ao meu destino, em relação 

ao apelo do único necessário que nele se insinua, da minha relação originária com o ser.  Dessa 

forma, nossa percepção a respeito da nossa incapacidade de mudar o já realizado somente é 

possível e dotada de sentido porque nada que realizamos é indiferente em relação ao que é 

eternamente idêntico em nosso querer.  

A lei do ser não é simplesmente um produto especulativo, mas possui raízes práticas, 

unificando tudo sobre seu império: o fenomenal e o suprafenomenal. Entendendo-a, 

entendemos que o ser é indestrutível, eterno, definitivo, simples. Em poucas palavras, é o que 

é sem admitir contradição. E isso quer dizer que não somente o já realizado não admite 

contradição, como também, mais originariamente, que a lógica e o determinismo da ação, a lei 

mesma que a rege, não admite contradição, não admite reparo. Segundo essa mesma lógica, 

tudo o que pode ser afirmado como sendo diz respeito à totalidade de nossa ação, na qual o 

centro unificador é o único necessário, é a relação com ele.  
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A percepção da imposição eterna dos feitos, da força da lei de contradição sobre os 

fenômenos, deve-se a que, sob a ação de nossa vontade, neles se insinua o único necessário. O 

único necessário é a fonte da lei do ser, da lógica privativa que nos permite conhecer tal e qual 

conhecemos, ou seja, somente na referência à totalidade de nossa ação.  

Em razão disso, confirma-se o que já foi afirmado: se é que podemos chamar a algo 

eminentemente de ser, esse ser é o único necessário. Não há como afirmar os seres, como os 

conhecer e desejar, senão passando por ele, ou seja, pelo que no fenômeno da metafísica é 

anunciado. O que os seres são para nós, depende do que o único necessário é em nossa ação. 

Por essa lei do ser torna-se claro que não se pode deixar de viver metafisicamente, mas também 

que não se pode deixar de pensar metafisicamente, porque não se pode excluir o único 

necessário de nosso pensar e de nossa vida: “Ser chamado à vida e à liberdade é participar da 

livre necessidade de Deus, que não pode deixar de ser querido” (Action, p. 371). 

Uma lei que vale até para a opção negativa. Mesmo nela, a lei do ser não é revogada, de 

modo que a opção negativa não significa escapar da necessidade de se viver e pensar 

metafisicamente. É o que se pode chamar de estado natural para o homem: “por si mesmo o 

homem não pode nada. Seu estado natural não pode ser mudado. E não ser mudado é o 

inevitável fracasso de seu destino” (Action, p. 372). Na opção negativa o homem não quer mais 

que esse único necessário continue sendo para ele. E, em certo sentido, não será mais para ele. 

Não será mais para ele enquanto solução possível ao problema de sua ação, mas continuará 

sendo para ele enquanto privação positiva.  

Se a opção positiva implica um “talvez” para a realização do querer, a negativa implica 

uma certeza: a de que, em razão dela, essa realização não será mais possível. Querendo ser sem 

o único necessário, a vontade quererá o que jamais poderá ser: “o que ela quer lhe escapará 

eternamente, o que ela não quer lhe será eternamente presente” (Action, p. 372). Desse modo, 

quem quis o que diante do único necessário representa a possibilidade de uma desvalia absoluta 

— mais que um nada, porque não é indiferente — o terá e saberá que o tem, mas nem por isso 

será destruído (Cf. Action, p. 372).  

Querer e agir contra a disposição mais profunda da própria vontade, não destrói a 

vontade. Porém, por continuar sendo o que é — uma lei para si mesma —, nesse querer sem 

esperança a vontade condena-se e o faz, em certo sentido, eternamente. É condenada a dever 

agir contra si mesma e ao desespero de não poder mudar sua desproporção enquanto perdurar 

sua opção negativa. Mas, sobretudo, a dever assumir uma infinita responsabilidade pelos atos 

postos definitivamente e sem reparo possível — ou seja, eternamente — contra a própria lei do 

ser.   
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7.4.2. O Compromisso Prático e Científico implicados na Abertura da Ação a sua Expansão 

 

A crítica à superstição tem suas raízes no determinismo da ação, expressando reflexiva 

e metodicamente a fidelidade que o agente deve ter em relação a sua própria lei prática. Para 

ser o que quer ser, ele não pode se conformar com respostas parciais e prematuras. Essa é a sua 

lei interior, imperativo fundamental da crítica à superstição.  

Por sua própria iniciativa, a ação não pode mais do que realizar o fenômeno. No 

fenômeno, porém, ela implica muito mais do que realiza. A limitação fenomenal é ocasião de 

uma dúplice descoberta. Por ela, o agente descobre, ao mesmo tempo, possuir uma vontade 

infinitamente ambiciosa e, porque incapaz de se dar por si mesmo a resposta a que anseia, 

infinitamente impotente (Cf. Action, p. 375). 

Significaria isso que nossa própria iniciativa é estéril? Se somos impotentes para nos 

realizar, se essa possível realização a que aspiramos não é o resultado de nossa iniciativa, por 

que continuar preocupando-nos com o sentido que imprimimos ao nosso agir? Nossa realização 

implicaria na absoluta supressão de nossa autonomia, ou seja, da nossa condição de senhores 

de nosso próprio destino?204 Apoiada no determinismo da ação, a crítica à superstição exige 

que essa impotência seja reconhecida: “...[A vontade] não é fiel a sua infinita ambição senão 

reconhecendo sua infinita impotência” (Action, p. 375). Todavia, essa impotência seria o signo 

do fracasso da ação e de sua impossibilidade de realização? Chegaríamos a esse ponto no limite 

da ação — na ação limite — e descobriríamos, com certeza, que ela não é equivalente à 

perfeição a que almeja? 

A opção diante do único necessário diz respeito a esse contexto. Se o querer do único 

necessário talvez jamais possa ser realizado, a opção negativa implica assumir prematuramente 

e acriticamente a irrealização do querer. A opção negativa implica assumir a impotência do 

querer como a última palavra. A positiva, em assumir essa mesma impotência, porém, sem 

concluir mais do que se pode concluir, ou seja, sem deduzir, a partir da impotência do agente 

em se dar a adequação de sua vontade, que essa mesma adequação não possa ser realizada por 

outros meios e segundo outras hipóteses. 

                                                 
204 Não lidamos aqui com uma questão qualquer. Ela é a tradução para a filosofia do problema que diz 

respeito à inteligência das religiões e que influenciou largamente a história, especialmente das sociedades 

tradicionalmente cristãs: o problema da relação entre a graça divina e a ação humana. Especialmente importante a 

esse respeito serão as discussões em torno da reforma e da contrarreforma que, de modo mais ou menos explícito, 

influenciará toda a filosofia moderna e contemporânea.  
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Mas, que hipóteses restam? A resposta nos é já familiar: resta-nos a hipótese do 

sobrenatural, ou seja, abrir-nos à esperança de que a ação se faça perfeita por uma iniciativa 

sobrenatural. E é preciso deixar claro, mais uma vez, que não estamos lidando com uma 

hipótese supérflua, mas com algo exigido pelo próprio determinismo da ação. Com efeito, não 

há como reconhecer a enfermidade da vontade sem, concomitantemente, conceber, pelo mesmo 

ato, os indícios da cura. 

Evidentemente, a fisionomia da perfeição não nos é totalmente clara. Como poderia ser 

se nem mesmo a ideia da perfeição é uma definição especulativa, mas uma realidade ideal, que 

como toda realidade é mais do que a análise reflexiva que dela fazemos? Ainda assim, cabe à 

ciência da ação contribuir a fim de que o que há nela de obscuro seja iluminado.  

Como descobrir, porém, o sentido dessa perfeição ideal sem permitir que o 

determinismo da ação seja acompanhado até o extremo de suas possibilidades? Impossível. O 

único caminho é a fidelidade às exigências que são impostas à ação para se desenvolver até 

seus limites últimos. É preciso ir até onde a ação pode ir, mesmo que isso exija um risco 

extremo: “agir pelo que não é nada diante dos sentidos, nem mesmo do espírito. É essa aparente 

loucura que exige a razão quando ela vai até onde deve ir” (Action, p. 377). Por fidelidade ao 

determinismo da ação, é preciso se empenhar até os limites da ação, é preciso buscar em cada 

realização uma melhor realização que não foi ainda atingida e agir em vista desse melhor (Cf. 

Action, p. 363). Ademais, por fidelidade ao espírito científico, é preciso aderir às exigências da 

crítica à superstição e acompanhar a ação que se empenha até seus extremos.  

Para a realização dessa tarefa, não posso, enquanto agente, omitir nada do que já sei: 1) 

caso queira me realizar — ou seja, condicionalmente — devo assumir que não posso me dar a 

perfeição a que almejo; não posso negar a relevância de meu querer que a ela me conduz; nem 

aniquilar minha vontade ou apagar o seu impulso, conformando-me com a minha impotência e 

permanecendo apenas na ordem fenomenal, já que nem essa ordem pode ser negada, nem pode 

simplesmente ser dada sem preanunciar uma outra ordem. 2) Portanto, para alcançar essa 

perfeição, só resta a hipótese do sobrenatural. 3) Não tenho o poder de dar-me a resposta, mas 

sim, de desistir de minha realização, de obstruir sua possibilidade, porque ainda que eu não 

possa me dar a solução para o problema de minha inadequação, posso definitivamente impedir 

que a solução seja buscada, fechando-me à última hipótese que restava a ser posta em prova, a 

do sobrenatural. Em suma, definitivamente, a realização de minha ação não é um simples 

resultado de minha iniciativa, contudo, ela depende de minha abertura ao que a transcende e 

que, transcendendo a fenomenalidade, é condição necessária de minha realização, se é que ela 

realmente se dará.  



314 

 

Consequentemente, a filosofia ou ciência da ação ganha um acréscimo de luz em relação 

a sua tarefa própria. Por exigência da crítica à superstição, ela deve assumir como tarefa o 

estudo dos meios adequados a garantir a continuidade do progresso da ação. Não é sua 

responsabilidade realizar a ação humana, mas garantir, enquanto há possibilidade, que a ação 

humana esteja aberta a sua plena expansão e adequação. Nesse sentido, a pergunta fundamental 

que ela deve se fazer é “como se oferecer e se abrir aos equivalentes da ação perfeita e se 

preparar, se existe uma, a uma revelação mais clara do destino humano?” (Action, p. 372). 

Procuraremos nos debruçar sobre essa questão.  

 

 

7.4.3. A Vida da Ação: o Sentido da Opção Positiva  

 

Incapazes de realizar nosso próprio destino, como agentes, somos responsáveis por 

garantir a possibilidade de sua realização. Eis mais claramente porque a moral ou, caso se 

prefira, nenhuma moral — como nenhum outro fenômeno da ação — é suficiente para nos 

realizar, embora a fidelidade ao determinismo da ação, à lei do ser ou à lei interior da vontade, 

seja uma moralidade indispensável, ou melhor, a essência da autêntica moralidade. Para que 

sejamos o que queremos ser, é preciso que a totalidade do ser seja em nossa ação o que ela é 

para nossa vontade mais profunda e, assim, é preciso que em nós a moral e a metafísica 

convirjam uma para a outra e se conformem. Mas, como tornar isso possível? 

Antes de responder, devemos enfatizar o que para nós é já uma certeza: a solução para 

o problema da ação, a que intenciona a hipótese do sobrenatural, explicita-se como sendo a 

identidade entre o que o ser é em nossa ação e o que o ser é para nossa vontade mais profunda, 

ou seja, para nossa vontade verdadeira (Cf. Action, p. 374). A opção negativa força o que o ser 

é para nossa vontade mais profunda aos limites do que o ser é em nossa ação. A opção positiva, 

diversamente, estimula o que o ser é em nossa ação a abrir-se à realização do que o ser é em 

nossa vontade mais profunda.  

Ora, somos impotentes para realizar essa identidade, ainda que ela não seja impossível. 

Se é que essa identidade é possível, ela só o poderá ser como um dom, como um resultado de 

uma iniciativa que não é nossa, mas para a qual somos necessariamente atraídos. Somos 

impotentes para nos realizar, mas não para acolher o dom de nossa realização (Cf. Action, p. 

375). Ao contrário, o dom é insinuado no próprio determinismo de nossa ação como seu ponto 

máximo de convergência. Em outras palavras, paradoxalmente, o dom sobrenatural não é nosso 
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e, por isso mesmo, é um dom, mas não nos é estranho, porque virtualmente ele nos faz ser o 

que somos: um agente em caminho, uma relação dinâmica com o ser percebido como infinito.  

Enquanto nossa ação não é ainda perfeita, o sobrenatural não pode ser para nós senão 

uma promessa. Em conformidade com o modo próprio da filosofia da ação de entender o sentido 

do conhecimento e da própria filosofia, o sobrenatural não é para nós nunca um objeto ou um 

sujeito objetivado que, de qualquer desses modos, se coloca diante de minha consciência como 

em uma relação de oposição. Ainda que hipoteticamente, a realidade do dom sobrenatural 

somente pode ser rigorosamente entendida pela filosofia da ação como sendo a própria 

perfeição da ação, a vida que atinge sua perfeição absoluta. O dom sobrenatural não é uma 

coisa, nada de objetivável, mas um estado de vida, um estar-se realmente em relação com o ser 

em sua excelência. Enquanto esse estado de vida ainda não é, o dom sobrenatural não pode ser 

senão uma hipótese. Diga-se de passagem, uma hipótese necessária que se relaciona de modo 

absolutamente essencial com nossa própria liberdade.  

Sem esse dom, não somos livres para nos realizar. Sem esse dom, nossa impotência 

equivaleria, em fim de contas, à própria impossibilidade de nos realizar. Com o dom, porém, 

nossa impotência ganharia outro sentido. De fato, ela perderia toda sua força negativa, porque, 

se o dom já fosse, não seria mais relevante sublinhar como éramos impotentes para nos realizar, 

já que o que importaria é o que seríamos por ele.  

Mas, não sabemos ainda se ele é ou se ele não é. Nessa condição, o que nos resta a fazer? 

Resta-nos nos preparar para o acolher. E o que significa acolhê-lo? Não significa fazer que ele 

já seja em minha ação o que ele é para minha vontade verdadeira e mais profunda, mas permitir 

que isso seja possível. O que podemos controlar a respeito do que a hipótese do dom é para nós 

é a conservação dessa abertura.  

Rigorosamente falando, se fosse possível estabelecer a impossibilidade de que o agente 

possa se realizar, seria absolutamente impossível sustentar cientificamente — na acepção da 

filosofia da ação como filosofia científica — a relevância de se conservar a abertura ao dom. E 

digamos ainda mais, do ponto de vista da razão especulativa seria irrelevante para o agente a 

conservação da própria autonomia em suas escolhas e, assim, de se sustentar qualquer 

moralidade. Ciência e moral habitariam mundos completamente estranhos entre si. 

Evidentemente, poderíamos sempre recorrer a outros expedientes para justificar nossas 

escolhas, mas não à ciência.  

Por outro lado, se fosse possível cientificamente estabelecer a absoluta necessidade da 

ação perfeita, não haveria sentido em se falar ainda do sobrenatural como uma hipótese. O dom 

sobrenatural, de fato, não seria mais hipotético. E por quê? Porque o único modo de se atingir 
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tal necessidade seria a própria realização da ação perfeita. Em outras palavras, como o dom 

sobrenatural não é uma definição ou um objeto, mas um estado de vida, o único modo de 

estabelecer cientificamente a sua necessidade seria vivenciando-o. Mas, a esse ponto, a ciência 

da ação não seria o exercício pela reintegração entre reflexão e prospecção, mas a própria 

identificação entre prática e saber, a metafísica realizada na realização da ciência e da moral.  

Contudo, ao ponto em que se encontra, para a ciência da ação não é necessário nem que 

o dom sobrenatural possa ser, nem que ele não o possa.  Não obstante, essas duas alternativas 

não possuem o mesmo peso para ela, em razão da necessidade ou do determinismo da ação. A 

hipótese do sobrenatural não é um simples resultado da criatividade ou da imaginação humana, 

mas representa o ponto a partir do qual concebemos tudo o que é. Fechar-se a essa hipótese 

equivale não só a não deixar a razão ir até onde ela deve ir, mas também violentar a razão onde 

ela já está. Por isso é tão apropriado qualificar essa atitude como preconceituosa ou, em 

linguagem blondeliana, supersticiosa. 

Embora não necessariamente estabelecida de fato, a opção positiva é necessariamente 

requerida como condição para se assegurar a cientificidade da filosofia da ação. Mas, a opção 

positiva não pode ser sustentada apenas de modo teórico, tampouco a resposta que ela oferece 

dispensa o engajamento pessoal.  

Ciência estranha essa, a da ação. Ao mesmo tempo em que exige a validade universal 

de suas afirmações, reconhece a necessidade universal da particularidade, individualidade e 

concretude de sua prova definitiva. Sua última certeza é a de que a solução para o problema que 

inspira todas as suas investigações não pode ser buscada a não ser em uma ciência prática — e 

não simplesmente “da prática”—, em um agir particular. Uma opção que, de algum modo, se 

limitasse à enunciação da crença na realidade do único necessário, não diferiria muito da 

superstição que caracteriza a opção negativa, porque se, por ela, a razão não seria violentada 

onde já está, contudo, ela seria impedida de ir até onde deve ir.     

Para que a razão possa ir até onde deve ir (exigência científica) e para que o agente possa 

ser o que deve ser (exigência prática), existe uma imprescindível condição: conformar-se à lei 

do ser, ou seja, agir de acordo com o que se quer mais intimamente.  

Evidentemente, o trabalho realizado pela filosofia ou ciência da ação, animado pelas 

exigências do que chamamos crítica à superstição, é absolutamente útil a esse respeito. A 

ciência da ação nos mostrou o sentido do nosso querer mais profundo, permitindo-nos enxergar 

a finitude e relatividade de todos os outros bens em relação ao que para nós se mostra como o 

verdadeiro bem, ou seja, a ação conforme à totalidade de suas exigências. O verdadeiro bem 

está onde se coloca a lei, a ordem, a autoridade absoluta da vontade mais íntima (Cf. Action, p. 
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377). A ciência da ação ou da prática exige um complemento e um comentário prático, uma 

ciência prática, para que seja garantida a sua tarefa própria. Em suma, é preciso agir 

conformando-se à própria lei que se é para si mesmo.  

Embora nenhum agente possua o mesmo grau de clareza ou o mesmo domínio 

epistêmico sobre o sentido da própria ação, embora as descobertas da filosofia não nos toquem 

da mesma forma, é sempre preciso agir, porque se o esclarecimento da razão sobre suas tarefas 

não é universal, o problema da ação o é: universal e particular, concomitantemente. Cada 

agente, em conformidade com as próprias luzes, necessariamente ensaia para ele uma solução 

de modo particular e intransferível. Cada agente procura conformar a própria vida com o que 

crê como bem de modo individualmente original, desenvolvendo o que poderíamos chamar de 

consciência moral. Para a ciência da ação, a consciência moral não é o nome de uma coisa ou 

faculdade, mas significa um modo de ser: é o modo próprio e dinâmico de viver do agente, 

construído pela relação entre sua reflexão e sua prospecção. É, em suma, a fisionomia dinâmica 

do esforço por reintegrar o que ele crê e sua ação experienciada. 

A fidelidade à própria consciência moral é o dever supremo de todo agente, porque é o 

único meio que ele dispõe para combater a impotência de sua ação. Ser fiel à consciência moral 

não significa simplesmente seguir um conjunto determinado e estabelecido de regras de 

conduta, mas se esforçar por manter a abertura à expansão da ação. Assim, não uma, mas duas 

condições ligadas à fidelidade à lei do ser se impõem para que a opção positiva ocorra de fato: 

é preciso agir conformando a vida ao que se crê como bem — procurar a vida boa —, mas 

também se manter aberto a reformar as próprias crenças quando o exigir a vida. Nas palavras 

de Blondel, é preciso “agir segundo a luz e a força que se tem sem limitar a generosidade e a 

amplidão do desejo” (Action, p. 375).  

O mesmo imperativo moral que leva o agente a agir de acordo com seu querer mais 

profundo e de acordo com as próprias luzes, o incita a permanecer aberto a toda verdade mais 

completa. Ainda que não possamos nos dar nossa adequação, somos responsáveis por isso que 

podemos chamar de “a disposição de uma vontade sã”. Essa é a “salvaguarda da sinceridade 

agente e a chave do destino humano” (Action, p. 375).  

O valor de um motivo qualquer que solicita a vontade não está no grau de conformidade 

desse motivo com o querer superficial do agente, mas em sua concordância ou menos com a lei 

da expansão da ação (Cf. Action, p. 378). Portanto, nenhuma paixão, nem mesmo a paixão do 

bem, é o fator decisivo de uma escolha verdadeiramente moral. A ação moral caracteriza-se por 

um fundamental desinteresse. Desinteresse duplo. Primeiramente, porque moralmente falando 

o melhor não equivale sempre ao mais prazeroso. Ademais, porque, ainda que a ação moral 
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tenha por objetivo último garantir a possibilidade da realização da ação, nada nela acarreta a 

necessidade dessa realização, por virtude da própria gratuidade do dom sobrenatural.  

Para agir moralmente é preciso agir de acordo com o que há de mais verdadeiro e 

essencial em nossa ação, como se não houvesse mais tempo de dedicar-se ao que nos é 

supérfluo, como se estivéssemos prontos para morrer: “é como se estivesse para morrer que é 

preciso viver, com essa simplicidade que vai direto ao essencial e ao verdadeiro” (Action, p. 

379). Com efeito, “não se ama o verdadeiro bem se não se ama por ele o que há de menos 

amável” (Action, p. 380) e, assim, mesmo o sofrimento ou a morte. Não todo sofrimento, mas 

aquele que possui sua origem na moralidade revela “o escândalo de nossa liberdade e de nossa 

razão” (Action, p. 380). Em que ele consiste? Na evidência de que não podemos nos conformar 

com nossas experiências finitas. O sofrimento como que “nos impede de nos aclimatarmos 

nesse mundo” (Action, p. 381). O sofrimento moral diante de nossas faltas, a inquietude que 

ressurge mesmo quando o que faltava é preenchido, como afirma Blondel, “prova que todas as 

alegrias e possessões presentes são igualmente nulas se comparadas ao preço do bem que 

desejamos” (Action, p. 382). É possível ter tudo e sentir que não se tem nada, como não ter nada 

e sentir que se tem tudo, porque nossa realização — nosso bem — não está no que possuímos, 

mas no que superamos e no que nos privamos em razão do infinito: “...a marca de uma vontade 

sincera e consequente com sua primeira generosidade é, então, a de não se contentar com nada 

finito” (Action, p. 383). 

O sentido da opção positiva revela-se, assim, mais claramente. Em que ela consiste? Em 

realizar uma experimentação, que podemos qualificar propriamente de metafísica: em nos 

esforçar por tentar fazer com que a totalidade do ser seja para nós o que ela é para nossa vontade 

verdadeira e mais profunda. Falávamos anteriormente de conservar a disposição de uma 

vontade sã como a nossa responsabilidade diante da hipótese do dom sobrenatural. Ora, 

nenhuma vontade é sã se ela não se desapega de seus interesses imediatos, não em razão do 

próprio desapego, mas para dar lugar ao que ela própria antevê como essencial.  

Porque os interesses imediatos e superficiais são mais facilmente percebidos do que esse 

querer profundo, o agir moral geralmente exige esforço. Ele será mesmo penoso toda vez que 

se sinta a desconformidade entre o querer superficial dos fenômenos e o querer profundo do 

único necessário. Em suma, a experimentação metafísica, que consiste em nos esforçar por 

tentar fazer com que a totalidade do ser seja para nós o que ela é para nossa vontade mais 

profunda, é uma verdadeira mortificação: 
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O que morre é o que impede de ser, de fazer, de viver. O que sobrevive é já o 

que renasce. Sobreviver a si mesma, eis a prova da boa vontade. Estar morto 

não seria nada. Mas, sobreviver a si mesmo, sentir-se despojado de suas 

complacências íntimas e de seus desejos de independência, estar nesse mundo 

como se não estivesse, encontrar, no que concerne a toda atividade humana, 

mais entusiasmo no desapego do que no que se pudesse alcançar na paixão, é 

a verdadeira obra mestra do homem. A ilusão consiste em viver ao modo de 

tantas pessoas, como se não tivesse que morrer nunca. A realidade está em se 

viver como se já se estivesse morto (Action, p. 383-384). 

 

   

Essa imensa obra de mortificação, que corresponde à opção positiva, implica em que, 

como que se esquecendo da gratuidade do dom, o agente aja como se a realização da hipótese 

do sobrenatural dependesse exclusivamente dele, até ao ponto de estar disposto mesmo a morrer 

de fato para realizá-la. A essência dessa disposição é, assim, o completo desinteresse de si, a 

absoluta dedicação pela superação e pelo desapego do que se é: “nenhuma vontade é boa se ela 

não sai de si, para deixar inteiramente lugar para a invasão total de si” (Action, p. 385).  

Contudo, afirma Blondel: “Depois de fazer tudo sem esperar nada de Deus, é preciso 

ainda esperar tudo de Deus como se não houvesse nada feito” (Action, p. 385).  Persuadir-se 

que naturalmente a abnegação de si nos dará a plena possessão da perfeição de nossa ação é 

ainda tratar o único necessário como a um objeto: “é doá-lo a si e não doar-se a ele” (Action, p. 

385).  

A opção positiva exige, ao mesmo tempo, que não confiemos inteiramente no já 

realizado e que não desconfiemos das obras futuras (Cf. Action, p. 386). Blondel a caracteriza 

como sendo uma inquietude perseverante que “não é boa senão na medida em que ela estimula 

a atividade presente, ao mesmo tempo em que ela não nos permite nunca de aí nos limitarmos” 

(Action, p. 386). Ela é, paradoxalmente, uma aposta no esforço próprio e um voto de confiança. 

A ciência da ação nos ajuda a enxergar de que grau de desinteresse toda nossa iniciativa na 

direção da expansão da ação deve ser acompanhada, em virtude da insuficiência de qualquer 

ação humana para realizar-se.  

Em suma, a resposta do sobrenatural, a ação perfeita, é absolutamente necessária ao 

homem e ele absolutamente impotente para realizá-la (Cf. Action, p. 388). Entretanto, a ciência 

ou filosofia da ação não pode se contentar em investigar a impotência da ação humana sem trair 

as exigências da crítica à superstição. De fato, a necessidade científica e crítica a obriga a ir 

além. Depois de esclarecida a respeito das impotências que aí se revelam, ela deve continuar 

acompanhando o determinismo da ação, de modo a considerar os meios que, não obstante sua 
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condição, são oferecidos para que a ação possa atingir seu fim: “sim ou não, esses meios 

respondem à sua exigência?” (Action, p. 393). 

  

 

7.4.4. A Realização da Ação: o Fim do Destino Humano 

 

Sob o influxo das exigências da crítica à superstição, o progresso da ciência da ação 

nos leva a uma conclusão que pode parecer desconcertante para grande parte dos cultores da 

filosofia contemporânea: o sobrenatural não é um verdadeiro escândalo para a razão, mas 

“ignorá-lo ou negá-lo é que é contrário ao espírito filosófico” (Action, p. 389). 

Consequentemente, ignorar ou negar a metafísica é também contrário a esse espírito.   

É preciso, porém, ter muito cuidado com essas afirmações. Apoiando-nos na filosofia 

blondeliana, não estamos sustentando que o sobrenatural é, enquanto solução ao problema da 

ação, uma realidade indiscutível. Diversamente, constatamos que o sobrenatural é sim, 

enquanto realidade ideal, racionalmente necessário; que sua hipótese é exigida pelo 

determinismo da ação, ainda que sua prova seja impossível para uma iniciativa humana isolada. 

Entretanto, isso basta para nos assegurar que sua consideração não é estranha à ordem filosófica. 

Como nos diz o próprio Blondel a respeito do sobrenatural: “Duas proposições ultrapassam 

igualmente o direito estrito da ciência puramente humana: ‘não é’ — ‘é’. Ora, mostrar que é 

impossível à filosofia repelir ou constituir só por suas forças uma verdade, uma ação, uma vida 

superior à natureza, é ainda obra de filósofo” (Action, p. 389).  

 

 

7.4.4.1. O estudo da hipótese do sobrenatural como operação filosófica 

 

Embora não seja criticamente legítimo concluir já pela realidade do sobrenatural como 

solução ao problema da ação, temos que concluir não só pela viabilidade ou possibilidade, como 

também pela necessidade racional de sua hipótese e da prova que ela acarreta. Em outras 

palavras, a ilegitimidade de se negar racionalmente o influxo real da noção do sobrenatural 

sobre nossa ação não implica sustentar que o dom sobrenatural se realize de fato, mas sim que 

a noção do sobrenatural nos é necessária e, desse modo, que a prova da hipótese que ela constitui 

não nos é nem contraditória, nem arbitrária, mas exigida por uma ação plenamente consequente 

consigo mesma:  
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...se ela o fosse [arbitrária ou contraditória] seríamos, pelos fatos, autorizados a 

negligenciá-la como uma ficção evidentemente quimérica. Mas, tudo o que precedeu 

tem por resultado nos conduzir à consciência de uma incurável desproporção entre o 

élan da vontade e o fim humano da ação (Action, p. 390). 

 

 

Para conservar-se sincero e conforme a sua própria lei interior, o agente não pode deter 

a expansão de sua ação antes de ser obrigado a fazê-lo. Essa que é sua suprema exigência prática 

(moral) traduz-se também em uma suprema exigência científica, ou seja, a de se conceder o 

direito de negar a possibilidade da realização das hipóteses de sua adequação somente diante 

de uma impossibilidade de fato, ou seja, somente diante do anúncio da contradição que os fatos 

seriam — o que não é possível — se sua hipótese fosse admitida.205 Portanto, sabendo-se que 

a hipótese do sobrenatural é necessária ao determinismo da ação, resta saber se ela é 

contraditória em relação aos fatos.  

Seria a hipótese do sobrenatural contraditória em relação aos fatos? Devemos dizer que 

nos encontramos em dificuldade por não termos a experiência factual da realização ou do 

fracasso dessa hipótese e, assim, não podermos emitir juízos seguros a seu respeito?  

Deveríamos vivenciar a resposta sobrenatural para só então admitirmos uma solução 

verdadeiramente científica para o problema da ação?    

A resposta às duas últimas questões é sim. Entretanto, é importante nos conservar 

atentos quanto ao significado dessa resposta.  Por um lado, o problema da ação não admite uma 

resposta simplesmente teórica. É preciso que, como todas as outras hipóteses, a hipótese 

sobrenatural se transforme em um fato para que ela seja a resposta ao problema da ação. A vida 

sobrenatural não pode ser o símbolo do absoluto, uma representação que reenvia para algo que 

ela não é. Ou a vida sobrenatural é um fato ou ela não é.  

Todavia, isso significaria que a ciência da ação não teria nada a dizer a respeito da 

hipótese que anuncia o fato da vida sobrenatural, antes que sua prova prática seja realmente 

concretizada? A resposta agora é não. O fato sobrenatural, a resposta que ele constituiria, não 

é equivalente à hipótese que o anuncia.  

Anteriormente — vale recordar — havíamos distinguido entre uma hipótese e a solução 

a que ela aspira. Ora, os procedimentos adotados em relação a essa última hipótese devem ser 

os mesmos assumidos em relação às outras hipóteses. A vivência da solução que as outras 

                                                 
205 A “impossibilidade de fato” não se dá nunca realmente como algo positivo. Ela é sim uma categoria 

lógica ou uma noção negativa que traduz a impossibilidade de que a contradição se dê de fato.  
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hipóteses propunham não foi objeto de estudo, mas apenas a vivência de sua prova, mesmo 

porque as soluções se mostraram impraticáveis. O estudo das condições da ação foi suficiente 

para estabelecer que a vivência dessas soluções constituía uma impossibilidade de fato. Em 

outros termos, as condições da ação se mostraram incompatíveis com as consequências práticas 

que as outras hipóteses acarretariam, o que equivale a dizer que não há dúvida de que a essas 

hipóteses não corresponda nenhum fato.  

Utilizando o mesmo procedimento, ainda que não se tenha certeza a respeito do fato 

sobrenatural, a ciência da ação pode verificar se a hipótese do sobrenatural resultaria em uma 

contradição não apenas lógica, mas de fato, investigando se a sua prova vivencial acarreta 

alguma contradição em relação às suas condições (da ação), o que significaria sua 

impossibilidade, já que a contradição não se dá de fato.  

A pergunta que melhor formularia o problema que nos estamos propondo agora é a 

seguinte: até onde a ciência da ação pode estender sua competência, a hipótese do sobrenatural 

representaria uma impossibilidade de fato como solução? Em virtude das exigências da crítica 

à superstição, a única estratégia viável para a ciência da ação, depois que todas as outras 

hipóteses foram eliminadas, em razão justamente de impossibilidades de fato, é a de aceitar a 

hipótese do sobrenatural como dada e verificar a viabilidade da solução que ela propõe, ou seja, 

suas consequências (Cf. Action, p. 391). Foi o que se fez em relação a todas as outras hipóteses 

e é o que se deve fazer em relação a essa última, em fidelidade à estratégia da aproximação 

negativa, dialética, a que anteriormente nos referíamos. Portanto, o estudo filosófico da última 

hipótese implicará considerar a possibilidade de superar as impotências da ação, por meio do 

concurso sobrenatural considerado como sendo algo já dado, verificando suas condições e 

consequências em nível filosófico. Sem ainda saber se a hipótese do sobrenatural corresponde 

a uma solução para o problema da ação, a investigaremos como se a solução que ela aponta 

fosse realmente dada, tentando colher se ela acarretaria alguma contradição de fato.   

Sem poder se bastar, resta ao homem procurar uma correspondência exterior como um 

complemento necessário à sua ação íntima. A essa correspondência exterior Blondel chamará 

com o tradicional termo revelação.206 A ciência da ação deverá estudá-la. Que fique claro, 

entretanto, que o termo revelação deve ser despido do significado que geralmente possui para 

as religiões. Com ele não se quer presumir já a realidade de uma intervenção ou socorro divino, 

complemento da ação humana. Muito menos o estudo da revelação será conduzido tendo como 

                                                 
206 O uso do termo revelação parece apropriado já que, tradicionalmente, por revelação se entende 

justamente uma ação cuja iniciativa principal cabe a uma intervenção externa à própria ação humana, ou seja, 

sobrenatural ou divina.  
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objetivo demonstrar sua realidade. Na ciência da ação não se presumirá ou se demostrará a 

realidade, mas as condições de possibilidade da revelação, tendo em vista que a revelação não 

é estudada como um fato, mas como uma hipótese.  

Em suma, a ciência ou filosofia da ação deverá investigar se e em que sentido a 

revelação seria apropriada para a adequação humana, o que implica pelo menos três tarefas, que 

poderíamos indicar, seguindo Blondel, a partir de um modo temporal de explicitação (Cf. 

Action, p. 400-401): 1) esclarecer o sentido que a hipótese do sobrenatural representa em relação 

ao determinismo da ação (necessidade da hipótese — seu passado); 2) determinar as condições 

da revelação enquanto correspondente às exigências do determinismo da ação (condições de 

coerência ou conveniência da hipótese — seu presente) e 3) mostrar a repercussão prática de 

que essa hipótese se reveste quando posta em prova na ação (consequências práticas da 

hipótese, seu comentário e sua viva realidade — seu futuro).  

A esse respeito, muito já fizemos anteriormente. Já sabemos que a hipótese do 

sobrenatural se impõe intrinsecamente e necessariamente. Rigorosamente falando, não se pode 

tratar o problema da ação sem a considerar. A noção do único necessário é essencial a toda 

ação e, assim, a um estudo filosófico criticamente rigoroso que sobre ela verse.   

A esse ponto de nossa investigação, a ciência da ação já mostrou o sobrenatural como 

uma ideia necessária e a hipótese que a partir dele se sustenta como condicionalmente 

necessária para quem quer resolver o problema de sua adequação. Contudo, as exigências da 

crítica à superstição nos obrigam a ir além, especialmente no que diz respeito a suas razões de 

conveniência e a suas consequências práticas. De fato, por exigência crítica não poderíamos 

nos privar de considerar nenhuma condição da ação, ou seja, não poderíamos prescindir de suas 

condições antecedentes — que nos fornecem suficiente luz a respeito da necessidade da 

hipótese do sobrenatural —, nem muito menos de suas condições concomitantes e consequentes 

— a partir das quais, em seu estudo, respectivamente, ganhamos em clareza a respeito das 

características imprescindíveis para a realização da théenergie e das consequências de sua 

realização. 

Quanto à conveniência trataremos de considerá-la a seguir, reservando o estudo sobre 

as consequências práticas da ação para o próximo capítulo, para ressaltar a própria subdivisão 

que Blondel impõe ao texto da Action (1893), pelo menos, ao texto publicado, como veremos.  

 

 

7.4.4.2. A competência filosófica em relação às razões de conveniência da hipótese do 

sobrenatural 
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A revelação representa uma dificuldade inusitada para a filosofia da ação em virtude da 

continuidade inovadora que ela é em relação à ordem dos fenômenos naturais. Continuidade 

inovadora? Sim, novidade completa, ainda que sem descontinuidade; novidade que não se 

constitui como uma oposição — muito menos, uma contradição — ou um rompimento. Ainda 

que a ideia da revelação não possa ser entendida como simples resultado de signos naturais, ela 

não é estranha ao movimento interior da vontade, a partir do qual todo fenômeno natural é o 

que é, como já observamos largamente. Por conseguinte, continuidade e não oposição em razão 

do próprio desenvolvimento da ação prática, da qual tanto os fenômenos, quanto a ideia da 

revelação devem sua origem.  

A dificuldade inerente ao estudo da revelação está em respeitar essa continuidade 

inovadora que lhe caracteriza; em estudar, a partir da série dos fenômenos naturais, um “fato” 

que deixa de pertencer exclusivamente a essa série (Cf. Action, p. 395). Porque os fatos são o 

lugar absoluto da novidade, a natureza é para nós essencialmente ambígua. Como já acenamos 

anteriormente, as categorias do “possível” e do “impossível” não dizem respeito aos fatos, mas 

apenas a nossas expectativas sobre eles. Os fatos são simplesmente o que são: fenômenos. 

Como nos diz Blondel: “a ideia de leis fixas na natureza é apenas um ídolo, cada fenômeno é 

um caso singular e uma solução única” (Action, p. 396). Ora, por um lado, natural é o que parece 

bastar-se e explicar-se por sua própria estrutura e dinâmica. Por outro, sobrenatural é o que 

parece justamente superar essa estrutura e dinâmica do natural. Em verdade, porém, essas 

noções não podem ser entendidas separadamente uma da outra. O sobrenatural significa o 

reconhecimento da transitoriedade do natural, ou melhor, a noção do sobrenatural intenciona 

significar um rompimento radical de nossas expectativas habituais sobre nós mesmos e sobre 

os fenômenos, ou seja, sobre o que acabamos de chamar de sua estrutura e dinâmica.  

Portanto, a hipótese do sobrenatural implicaria o reconhecimento da possibilidade de 

abertura a profundas revoluções em nossa compreensão sobre o sentido natural do ser? Sim, 

mas não apenas isso. Essa abertura não é uma possibilidade arbitrária, mas uma exigência do 

próprio determinismo da ação. Seguramente, “nenhum fato é impossível, por mais estranho e 

desconcertante que esse seja” (Action, p. 396), de modo que contra os fatos — poder-se-ia dizer: 

contra sua novidade — não se pode argumentar. Todavia, a novidade do fato tem como 

condição o contraste entre a expectativa que temos a respeito dos fenômenos e o nosso desejo 

de que a ação não seja limitada por essas leis naturais (que expressam nossas expectativas), das 

quais nós mesmos somos responsáveis.  Não somos criadores da novidade do fato, mas a ideia 

de que os fatos são capazes de uma revolução completa em nossa compreensão do que é — 
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ideia de sua novidade — é uma aquisição inteiramente em conformidade com o determinismo 

de nossa ação.  

E o mesmo se deve dizer a respeito de um fato da revelação. Ainda que o fato de uma 

revelação não possa ser o resultado ou a consequência de procedimentos racionais, ele seria 

sempre o complemento de uma exigência natural. Totalmente independente de nossa 

capacidade, completamente inusitada, a revelação nos seria natural, como também nos é natural 

a abertura ao novo. De fato, o necessário impulso em direção ao sobrenatural é a razão última 

da própria abertura ao novo que caracteriza essencialmente nossa ação. A novidade dos fatos 

se dá para nós somente porque esperamos sempre mais do que realizamos, somente porque 

esperamos esse dom sobrenatural. Ainda que, de algum modo, o sobrenatural fosse, sem essa 

abertura, a revelação não seria nada para nós.  

Todavia, se o impulso em direção ao sobrenatural é necessário, a opção a favor da 

realização do que essa abertura solicita não o é. Sua escolha exige mesmo sacrifício e 

sofrimento. O agente, não podendo encontrar o único necessário no que já é, deve ir até onde 

ainda não está. Impossível de fazê-lo sem desistir de se bastar a si mesmo e sem se entregar a 

uma vontade que é sempre desejo de ir além de onde já se está. Impossível de fazê-lo sem se 

abrir ao dom de uma resposta absolutamente generosa, porque além da própria capacidade; 

impossível de fazê-lo sem conservar a vontade inteiramente boa e generosa (Cf. Action, p. 390).   

Para uma vontade disposta a se abrir a essa última prova, nenhuma dificuldade presente 

iguala-se ao bem sobrenatural. Diversamente, para uma vontade indisposta, a prova exigida 

possui um peso insuportável. Mas, que contribuição a ciência da ação aporta a essa questão se 

o que é unicamente necessário é uma vontade bem disposta? Se não podemos garantir por 

intermédio de nenhuma descoberta científica a boa disposição da vontade em completar todas 

as exigências implicadas no determinismo da ação, podemos pelo menos justificar a 

necessidade científica que tais exigências representam: para manter-se disponível à realização 

da vida, é preciso se esforçar por viabilizar uma intervenção sobrenatural.  

Eis porque é tão importante discutir os motivos de credibilidade de uma proposta de 

revelação: não porque o sobrenatural seja uma realização necessária, mas porque ele é uma 

condição indispensável para a realização completa de nossa ação. O sobrenatural não é 

necessário enquanto fato, não para a ciência da ação, em constante reconstrução pelo agente. 

Não enquanto ele não é, justamente, um fato para o agente. Não obstante, o sobrenatural é 

necessário enquanto uma ideia real que possui um influxo necessário em nossa ação. Dessa 

forma, o estudo filosófico da revelação é perfeitamente justificável como parte da tarefa da 
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filosofia, porque o sentido que a revelação tem para nós nasce da dinâmica da ação e se volta 

para ação, para o que chamaremos de sua consumação.  

Por meio de infinitas repercussões, a prática suscita e inspira o espírito e este reclama e 

vivifica a prática na direção de uma mútua adequação, que não poderia ser senão uma realização 

sobrenatural. Pensar e prática são, assim, retroalimentados. Contudo, a essa altura de nossa 

discussão, as próprias exigências da crítica à superstição nos sugerem uma pergunta que não 

pode ficar sem resposta. Como toda superstição essencialmente consiste em confundir o infinito 

com o finito, travestindo esse último da infinidade que ele não possui, que garantia teremos 

que, no caminho dessa reintegração entre natural e sobrenatural, não nos perdemos em uma 

superstição? Como poderíamos ter acesso ao sobrenatural, exigido pelo determinismo de nossa 

ação, fazendo-o nosso sem, contudo, o descaracterizar em sua alteridade? Como o sobrenatural 

se comunicaria a nós sem se perder nas vestes de nossas representações finitas e de nosso 

domínio especulativo? Evidentemente, nenhuma revelação poderia ser admitida sem que ela se 

desse por uma via determinada, ou seja, sem ser comunicada e se tornar inteligível, porque isso 

corresponderia a forjar uma ficção absolutamente abstrata (Cf. Action, p. 396). Ora, isso não 

representaria a própria impossibilidade da revelação de cumprir suas promessas? Com efeito, 

como a revelação pode ser comunicada e, ao mesmo tempo, conservar a radical novidade que 

caracteriza o sobrenatural? Como o sobrenatural poderia ser experimentado, sem deixar de ser 

o que é?  

O que pode parecer uma aporia de impossível solução para uma filosofia que reconhece 

seu fim na representação ou especulação, não o é para uma filosofia ou ciência da ação.  

Apoiando-se no seu modo próprio de impostar questões filosóficas, a resposta é simples: porque 

a revelação não é uma teoria, mas uma ação. Por que é tão difícil compreender que uma 

revelação possa nos realizar sem perder nada de sua sobrenaturalidade, de sua absoluta 

novidade? Porque geralmente se a concebe como uma doutrina. E aqui tocamos no problema 

sobre as razões de conveniência da revelação, ou seja, sobre a questão a respeito de suas 

condições.  

“Conveniência” aqui que não é sinônimo do que é melhor para a ação — como algo 

análogo a uma condição do melhor dos mundos possíveis —, mas do que lhe é necessário. De 

fato, o termo “conveniência” serve bem apenas porque estamos lidando com uma hipótese e 

não já com uma realidade. Desse modo, falar de razões de conveniência da revelação é falar 

das condições que uma revelação deveria possuir para estar legitimamente em acordo com o 

determinismo de nossa ação.  Não se trata, portanto, de mostrar se as condições aí implicadas 
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são reais ou possíveis, mas sim de investigar que condições seriam necessárias para que a 

revelação correspondesse ao que dela exige o determinismo da ação.  

Nesse sentido, não é conveniente — chega a ser, inclusive, contraditório — que a 

revelação seja um saber teórico ou reflexivo.  Como em todo conhecimento reflexivo, não se 

poderia salvaguardar a absoluta infinidade e novidade que ela é para nós, inclusive para nossa 

razão, se ela se resumisse a uma teoria. Para ser o que a dinâmica de nossa ação exige, a 

revelação deve ser uma ação. A revelação não teria sentido ou valor para nós a não ser como a 

experiência de uma prática literal, ou seja, de uma ação que fosse o comentário e a viva 

realidade do sobrenatural. Somente como ação a verdade revelada pode penetrar até os 

pensamentos sem perder nada de sua sobrenaturalidade (Cf. Action, p. 400).  Portanto, para ser 

uma resposta autêntica ao problema de nossa adequação, a via do sobrenatural deve ser uma 

ação: “o que não se pode conhecer nem, sobretudo, compreender distintamente, se o pode fazer 

e praticar” (Action, p. 408). Essa é a condição de sua autenticidade, a garantia filosófica de seu 

caráter não supersticioso.  

Ora, como o sobrenatural poderia se tornar meu sem deixar de ser o que é? Na ação que 

poderíamos chamar de teândrica, revelada ou religiosa (Cf. Action, p. 403). Uma ação comum, 

na verdade. A revelação deve ser um agir comum, uma “síntese do homem e de Deus” (Action, 

p. 402), que, assim, não se limita à natureza ou ao homem, mas não lhes é contraditória. Uma 

ação que não pode ser produzida sem o socorro de uma novidade completamente outra, mas 

que também possui uma razão natural capaz de sustentar a necessidade da prova ou da abertura 

a esse socorro. Em suma, nosso destino não pode ser realizado “a não ser por uma 

experimentação” (Action, p. 402), por uma vivência que nos constitui como abertura ao 

sobrenatural.  

Desse modo, é cada vez mais claro que a ação possui uma soberana eficácia e um caráter 

mediador em relação ao nosso destino, de modo que só é possível realizá-lo por ela. Nas 

palavras do próprio Blondel, o ato é como que o “pedágio e a passagem da fé” (Action, p. 403). 

Através do ato, passamos do querer ser ao ser. Em verdade, transformamo-nos inteiramente. 

Nunca somos os mesmos depois de agir, não porque escolhemos não o ser, mas porque 

necessariamente a ação nos renova: “...ela significa a humilde espera de uma verdade que não 

provém somente do pensar. Ela coloca em nós um espírito outro em relação ao nosso. Fac et 

videbis” (Action, p. 403).  

“Faze e verás” é a máxima que sintetiza a condição prática do sentido do nosso destino. 

A menos que se aceite desistir prematuramente — superstição —, mesmo que alguém não tenha 

fé em uma revelação, é preciso que ele haja como se já a tivesse (Cf. Action, p. 403); é preciso 
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estar aberto ao infinito enriquecimento que o ato pode trazer ao pensar. Não há como se realizar 

e não há outro modo de fugir da superstição a não ser agindo a favor da realização da extrema 

hipótese do sobrenatural, a não ser vivendo como se ela fosse real. A necessidade aqui 

implicada não é absoluta, mas duplamente condicional: prática e científica. É preciso agir em 

favor do sobrenatural seja para realizar-se, seja para conservar-se fiel às exigências da ciência 

da ação e da crítica à superstição. Nenhuma especulação filosófica ou de qualquer outro tipo 

pode substituir a necessidade da prática literal, de uma ação religiosa. Nem mesmo a presunção 

de uma fé pura.  

De fato, a fé não é capaz de nos comunicar por si só o sobrenatural, embora seja 

necessário apostar e ter fé na capacidade da ação de nos comunicá-lo, conservando-o em sua 

completa novidade. A prática literal, com efeito, não empobrece a fé ou o pensar, mas os 

enriquece com um suplemento essencial: “...longe de se perder em uma vaga e flutuante 

aspiração de infinito, ela aprofunda e vivifica esses sentimentos, [...] projetando-os fora no 

corpo de um ato” (Action, p. 409). Como sugere Blondel, lançando nosso pensar, nossa reflexão 

na obscuridade da prática, encontramos na sua claridade prospectiva a iluminação das 

obscuridades do pensar (Cf. Action, p. 412).  

Nessa repercussão generosa entre prospecção e reflexão há um ganho real que não é útil 

apenas para a unificação da vida interior, mas também para a unificação da vida universal em 

nós. Pela ação tudo que é para nós passa a contribuir com o que somos. Ainda que nada aqui 

possa ser tido como definitivo, em razão da novidade constante que marca a prática, a ação 

realiza a união entre os homens: união por meio de práticas e obras que se repercutem 

indefinitivamente, e que se tornam fonte de iluminação, constituindo o corpo de uma tradição, 

de um modo de dar sentido à vida e de a disciplinar.  

A tradição e a disciplina se constituem por meio da prática literal, “representam a 

interpretação constante do pensar por meio de atos” (Action, p. 413). Elas são como que 

controles antecipados da verdade, exprimindo o esforço mútuo de reintegração entre 

prospecção e reflexão que inspiram as condições onde a ação se faz. Assim, prática literal, 

tradição e disciplina se encontram profundamente ligadas. A tradição e a disciplina são, de fato, 

a expressão organizada da inteligência da prática literal que é sempre individual e coletiva, em 

virtude de que toda ação necessariamente é uma comunicação.  

Ora, isso significa, entre outras coisas, que não é a tradição e a disciplina a governarem 

a prática, mas, ao contrário, a prática é o lugar onde a tradição e a disciplina devem buscar suas 

fisionomias. Evidentemente, a tradição e a disciplina podem ser artificiais, dicotômicas em 

relação às condições de uma ação completamente fiel a suas exigências ou, ao contrário, a ela 
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correspondentes. Em outras palavras, toda tradição e disciplina são relativas ao estado em que 

se encontra a ciência da prática, porque elas não possuem sua razão em si mesmas, na coerência 

entre suas máximas ou dogmas. Seu sentido é o de traduzirem os ensinamentos da ação em sua 

expansão, sendo as expressões de uma prospecção iluminada reflexivamente.  

Contudo, lembremo-nos de que a revelação não interessa ao problema da ação em razão 

de constituir ou menos uma doutrina iluminada. A revelação tem sentido aí apenas enquanto 

ação teândrica. O destino do homem não se encontra em um conhecimento perfeitamente 

iluminado, mas na perfeição de sua ação. Uma “perfeita iluminação cognoscitiva” é apenas uma 

noção artificial. De fato, uma noção nociva porque desvirtua o verdadeiro sentido do pensar, 

que não é o de se constituir um fim em si mesmo, mas um meio de se aperfeiçoar a ação. 

Somente a ação teândrica, a théenergie, sustenta-se como um fim em si mesmo. Todo 

outro tipo de ação tende a ela. Com efeito, a consequência de toda ação natural é uma obra, mas 

nenhuma obra natural é um fim em si mesmo. Diversamente, toda ela tende a garantir a 

expansão da ação, de modo que a obra é sempre um meio disso fazer. Na ação natural, a obra 

tem como razão de ser a produção do fim, que está sempre além da obra. Todavia, na théenergie 

os parâmetros mudam. Garantir a expansão da ação significa justamente desobstruir a via que 

conduz à ação perfeita, à ação teândrica. Essa sim é o fim último de nosso destino.  Nessa não 

se busca mais uma obra que produza um fim, mas um fim que, não obstante, se expressa em 

uma operação. Na vivência sobrenatural, se é que ela é ou será, o produto da ação não é mais 

um meio, mas o próprio fim da ação porque a “obra” sobrenatural não é uma coisa, mas uma 

ação, ou melhor, uma operação.   

Dito isso chegamos ao fim da ciência da ação? Não. Apesar de muito esclarecedores no 

que diz respeito aos resultados apresentados, a inteligência do trabalho de reintegração entre 

prospecção e reflexão não termina aqui. Curiosamente, Blondel se envolverá em uma situação 

que parece mesmo evidenciar esse fato. Anteriormente, havíamos sugerido que o trabalho de 

interpretação da revelação e, consequentemente, da ação humana como um todo, comportaria 

a realização de pelo menos três tarefas: 1) estudar o sentido da hipótese do sobrenatural em 

relação ao problema da ação (necessidade — seu passado); 2) indicar em que condições a 

revelação seria uma resposta ao problema da ação (conveniência ou coerência — seu presente) 

e 3) investigar as repercussões práticas da ação em via de se consumar (consequências — seu 

futuro).  

O texto apresentado por Blondel na Sorbone quando da defesa de sua tese francesa 

terminará por considerações a respeito da ação religiosa, que correspondem aos dois primeiros 

capítulos da Vª Parte da Action (1893). Ora, somente en passant esses capítulos tocam a terceira 
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tarefa anteriormente enunciada. Todavia, para a publicação da Action (1893), Blondel 

acrescentará ao texto um terceiro capítulo: Le lien de la connaissance et de l’action dans l’être. 

Ele o havia suprimido por recomendação expressa de Émile Boutroux, seu diretor de tese, que 

o considerou ainda imaturo. Somente após a apresentação da tese e depois de substanciais 

modificações, que incorporam diversas elucidações, inclusive sugeridas no próprio momento 

da defesa, esse capítulo seria unido ao texto da Action, junto ao qual foi publicado.207 Ora, ainda 

que isso não esteja completamente explícito no próprio texto, pensamos que esse último 

capítulo responderia justamente às exigências da terceira tarefa, anteriormente exposta.   

Daí, a nosso ver, toda a relevância desse que é chamado muito impropriamente de 

capítulo adicional. O qualificativo “adicional”, de fato, parece lhe caber apenas por um acidente 

histórico que o relegou a ser acrescentado ao texto da Action (1893) somente quando de sua 

publicação, mas não porque seu conteúdo seja supérfluo em relação aos interesses da filosofia 

da ação. Uma plena fidelidade às exigências da crítica à superstição não poderia descartar 

simplesmente a consideração filosófica a respeito das consequências da ação humana que se 

consuma, contentando-se com suas condições anteriores e concomitantes (Cf. Action, p. 425).  

Apesar de todos os problemas interpretativos que ele possa apresentar; apensar de talvez 

não ser necessário para o entendimento da Tese Francesa, o texto é imprescindível para levar 

a filosofia da ação até onde ela deve realmente ir. Por razões científicas ou de fidelidade à 

crítica à superstição, não poderíamos dele prescindir. Deixar de o considerar nos privaria, 

ademais, de uma maior clareza a respeito do sentido metafísico inusitado de que a ciência da 

ação se reveste ou, melhor ainda, do sentido do que chamamos com Blondel de metafísica à 

segunda potência, essencial para um estudo rigoroso do problema da metafísica a partir da 

Action (1893) e para a compreensão de onde o texto blondeliano quer chegar. 

                                                 
207 Sobre as vicissitudes do famoso Capítulo Adicional remetemos ao precioso texto de Raymond Saint-

Jean (1965): Genèse de L’Action. 



8. O PROBLEMA ONTOLÓGICO  

 

 

Orientado pela filosofia blondeliana, nosso estudo tem acompanhado a expansão da 

ação humana. Considerando o determinismo da ação, descobrimos que a opção última a favor 

ou contra a hipótese do único necessário não diz respeito tão somente à possibilidade de 

superação da inadequação da vontade, mas também à fidelidade ou não à própria cientificidade 

filosófica e, assim, a sua justificação como programa de conhecimento. Fechar-se a essa 

hipótese e não levar a cabo a prova prática que ela exige, a fim de ser confirmada ou não como 

a solução para o problema da ação, é aderir a uma superstição, mais ou menos conscientemente.  

As opções negativa e positiva diante do único necessário possuem, assim, repercussões 

práticas e científico-filosóficas. O estudo do determinismo da ação nos leva à conclusão de que, 

para que a ação seja levada até onde pode ir — em direção de sua consumação —, é preciso 

que as exigências descobertas pela crítica à superstição sejam respeitadas. Essas exigências 

não são um conjunto de regras lógicas arbitrárias, mas a tradução e sistematização inteligível 

de uma lei prática, da lei do ser.  Segundo elas, conhecemos a ação como uma síntese que exige 

ser consumada (privação positiva); sendo que, para tanto, é preciso uma disposição específica 

de todas as suas condições (anteriores, concomitantes e posteriores).  

A lei prática exerce seu império sobre todas as condições da ação, unindo-as como uma 

série de sínteses e um sistema de fins. De fato, não havendo modo de conceber seja lá o que for 

sem o referir à nossa ação e seu destino, ou seja, sem o incluir como condição da ação, tudo o 

que sabemos ser é para cada agente parte dessa síntese universal, que é sua ação total, e, dessa 

forma, sujeita-se à lei que a governa.  

Consequentemente, o que até agora foi tido como condição de realização da ação não 

pode ser interpretado senão como seu fenômeno. Até esse ponto da investigação, não se pode 

concluir nada que extrapole essa afirmação. O conhecido até aqui rigorosamente elucidado não 

são exterioridades com existência objetiva, mas fenômenos da ação. Até agora, não foi feita 

nenhuma questão a respeito de se “erigir em verdades reais essas condições” (Action, p. 425). 

Mesmo as necessidades práticas são fenômenos. Como o próprio Blondel insiste, mesmo 

quando se falou de metafísica, da necessidade de um sobrenatural, de uma revelação e de uma 

prática literal, tentou-se apenas ilustrar a eficácia de ideias necessárias e de inclinações da 

vontade, sem procurar verificar se essas exigências poderiam encontrar uma satisfação ou 

correspondência objetivas (Cf. Action, p. 425). A investigação do que os fenômenos são, de sua 
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consistência ontológica, até agora os descobriu apenas como vinculados à nossa ação, como 

seus elementos. Não sabemos ainda se os fenômenos seriam sem nós como são para nós.  

Mas, será realmente preciso levantar essa questão? Por que se preocupar com esse modo 

de se colocar o problema ontológico, ou seja, como o da existência objetiva das condições da 

ação? Evidentemente, se há uma dúvida legítima a respeito da objetividade das condições, das 

necessidades práticas da ação, essa deveria ser considerada. Entretanto, essa dúvida se sustenta 

legitimamente ou seria apenas um capricho de uma razão refém da interpretação do 

conhecimento como representação e, consequente a isso, da colocação do problema ontológico 

como dizendo respeito ao estudo da existência objetiva do que é representado? Não 

enveredamos em um terreno que já havíamos condenado, quando avaliamos a pretensão do 

idealismo crítico em postular uma diferença entre o que é em si e o que é para nós? 

Essas são questões importantes, cuja consideração corresponderá a uma nova reviravolta 

de perspectivas, a uma nova revolução metodológica, dessa vez metafísica ou ontológica, 

comparável somente àquela fenomenológica, que anunciava a novidade absoluta da ciência da 

ação como ciência da subjetividade.208 A que reviravolta nos referimos? Ao fato de que esse 

problema não mais diz respeito diretamente à elucidação das condições que seriam necessárias 

para consumar a ação (condições antecedentes e concomitantes), mas sim ao esforço por 

mostrar como a ação consuma suas condições, ou seja, as torna objetivas: “considerou-se tudo 

o que é indispensável para consumar a ação, é preciso considerar como a ação consuma e 

constitui todo o resto” (Action, p. 425). Em síntese, trata-se de estudar as condições 

consequentes da ação ou suas repercussões práticas.  

De acordo com a referida lei prática, sentido ou determinismo imanente à ação, antes 

havíamos descoberto como o agente em sua ação deve organizar as condições que permitam 

                                                 
208 Também por essa razão, o capítulo adicional da Action não pareceu necessário a Blondel para a 

apresentação da Tese Francesa, sendo a ela acrescentado somente para a publicação. Note-se bem, concordamos 

com Dario Cornati que se propõe em sua Ontologia implicita nell’Action (1893) di Maurice Blondel a se esforçar 

para “smentire il carattere affatto periférico-addizionale dell’ultimo capitulo” (CORNATI, 1998, p. 253). Como já 

aludimos, o Último capítulo não possui um sentido periférico na filosofia da ação. A explicitação ontológica que 

nele é proposta encontra-se já — e, talvez, mais do que Cornati (1998) se comprometeu em dizer — não só 

implicitamente presente, mas é explicitamente construída pela própria fenomenologia da ação. A razão para 

afirmamos isso é que não há como compreender — segundo a lógica da privação — a ontologia blondeliana como 

oposta à sua fenomenologia ou dela separada, como será esclarecido no texto da presente tese. Ademais, o caráter 

“implícito” da ontologia ao qual se refere Cornati (1998) nos parece se acordar perfeitamente com essa 

interpretação. Não significa uma ontologia disfarçada ou travestida como uma fingida fenomenologia. Ora, se não 

utilizamos a chave de leitura da filosofia da ação que nos permite compreendê-la como um pensar filosófico que 

se constrói e se afirma per gradus debitos, ainda que sub specie unius et totius — não enquanto se guia por uma 

definição pré-concebida do que seja ontologia ou metafísica, mas enquanto possui como parâmetro a totalidade da 

ação —, poderíamos correr o risco justamente de entender “ontologia implícita” como “fenomenologia falseada”. 

Em suma, a ontologia é “implícita” porque será o resultado, paulatinamente elucidado, de uma fenomenologia 

rigorosamente desenvolvida segundo os critérios de uma dialética filosófica que se pretende científica, construída 

à luz das exigências da crítica à superstição.  
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realizá-la. Tudo nesse estudo era condicional. Tratou-se de determinar, em perspectiva 

subjetiva, as condições que seriam necessárias para que a ação se realizasse. Tratou-se de 

determinar a dinâmica, os fenômenos e as escolhas necessárias de uma ação aberta a sua própria 

adequação: sua necessidade e condições de conveniência. A certo ponto, porém, o estudo da 

ação se revela mais complexo. Ela não pode ser interpretada somente como a síntese resultante 

do dar-se de certas condições, segundo certa necessidade, mas também é causa da 

transformação de suas próprias condições, de seus fenômenos. De acordo com a solução 

assumida na ação, tudo nela se transforma: é a morte ou a vida da ação, como já sabemos. 

Assim, não só tudo o mais é elemento constitutivo da ação, como também a ação voluntária 

constitui o sentido de tudo o mais. Essa é sua consequência ou seu efeito mais significativo.  

Dessa forma, a legitimidade da abordagem dessa nova perspectiva é justificada. Para 

acompanhar o desenvolvimento da ação até suas extremas possibilidades não se pode prescindir 

de estudar suas consequências ou efeitos e, assim, o sentido que a ação imprimirá a tudo o mais. 

Com certeza, as condições da ação são reais, seus fenômenos e suas leis são reais, enquanto leis 

e fenômenos da ação. É importante, entretanto, determinar o sentido de sua realidade.  

Ora, o sentido de tudo o que é para nós depende da forma como dispomos nossa ação, 

do respeito ou não à abertura ao único necessário, de modo que nada é sem dizer respeito a essa 

escolha voluntária da iniciativa subjetiva. Todavia, a ação não cria, ex nihilo, suas condições. 

O “sentido do que é” não é uma obra completamente nossa, mas o resultado da interação entre 

o que em nossa ação é necessário e o que aí é voluntário. Embora dependa de nós a orientação 

do nosso agir, não depende de nós estipular as exigências do determinismo da ação e, muito 

menos, legislar sobre as consequências do que realizamos. Em outras palavras, ainda que a 

natureza do que é para nós não deixe de ser determinada pela qualidade de nossa ação voluntária 

— dependente da opção última —, é também verdade que a ação encontra sua regra e sua sanção 

em um determinismo que escapa dos domínios da iniciativa subjetiva do agente (Cf. Action, p. 

425).  Portanto, nem a ação subjetiva se conforma com um objeto de modo a se tornar objetiva 

em função de uma objetividade externa, nem tampouco ela é a responsável única por seus 

fenômenos. Ainda que os fenômenos sejam sempre produtos da subjetividade, neles subsiste 

algo de independente da subjetividade, de estranho a sua iniciativa.   

Porque a ação resulta em efeitos ou possui repercussões práticas que não dependem 

somente da iniciativa subjetiva, abre-se espaço para se discutir sobre a objetividade do que é 

conhecido como sendo suas condições anteriores e concomitantes, ou seja, seus fenômenos e 

suas necessidades ou leis práticas (Cf. Action, p. 427). Aqui está a diferença entre esse modo 

de colocar a questão e aquele do idealismo crítico. À luz de uma lógica da privação, o sentido 
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da objetividade a ser descoberta não se contrapõe ao que são os fenômenos. Não se busca um 

âmbito de realidade oposto ao fenomênico ou, até mesmo, dele distinto, mas, sob o estímulo da 

não completa docilidade dos resultados da ação, procura-se investigar a fundo o sentido do que 

os fenômenos são, perguntando-se se é possível afirmar que eles seriam objetivamente o que 

são para o agente.  

Não é irrelevante investigar a existência objetiva das condições da ação: se ela puder ser 

estabelecida, isso significará que a ação transcende a consciência e a interioridade subjetiva, ou 

seja, que a vontade se objetiva exteriormente e, assim, que o estudo filosófico da ação não se 

constitui simplesmente em uma dialética idealista. A preocupação pela objetividade das 

condições da ação é motivada pela pretensão de mostrar a unidade do determinismo, da lógica 

da vida, não como um produto arbitrário da ação, mas como uma normatividade que lhe é 

imposta como a própria lei do ser. A discussão a respeito da existência objetiva presente nesse 

último capítulo da Action anseia dirimir o perigo de interpretar a filosofia da ação como uma 

doutrina intelectualista que, em fins de contas, reduziria tudo a um produto da subjetividade ou 

da consciência, fazendo esquecer que a ação não é a ideia da ação, que o ser não é a ideia do 

ser e que os fenômenos não são meros produtos subjetivos. Em suma, pretende-se esclarecer 

porque não é a ação humana a ser uma regra para o ser, mas sim o ser a ser a regra última da 

referida ação, ainda que a abertura a ele somente se realize pela ação e na ação.    

A ciência da ação, forçada até onde é possível, não só nos conduz a compreender as 

condições de possibilidade da ação (ordem do possível e da teoria), como também a estabelecer 

necessariamente que ela possui um alcance concreto (ordem do real), porquanto, passando por 

ela, o que é excede os limites da simples subjetividade, objetiva-se. O estudo do problema 

prático, do como o agente pode ser o que quer ser, conduz à necessidade de se discutir o 

problema ontológico, impostado como a questão que diz respeito à relação entre ser/agir e 

conhecer/pensar.   

Já nos é suficientemente claro que o fim do conhecimento não é a representação, mas 

auxiliar a ação a se consumar.  Entretanto, sobre isso muito ainda há para ser dito. Se todas as 

condições da ação foram até aqui postas como fenômenos e leis para a consciência, ou seja, 

como produções do pensar, torna-se urgente saber se o pensar abarca tudo o que pode ser dito 

a esse respeito ou se o pensar é apenas mais um dos fenômenos da ação, justamente aquele que 

permite o conhecimento de tudo o mais, a consciência, a liberdade e a opção da vontade. Em 

outras palavras, resta-nos esclarecer o que podemos legitimamente conhecer a respeito do ser. 

E como proceder? Continuando a acompanhar o movimento da ação até o ponto em que a 

questão ontológica se torna inevitável, até o ponto em que a ciência da ação se dá conta de que, 
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embora as necessidades práticas da ação se constituam apenas na ação e pela ação, essa última 

não as cria arbitrariamente. 

Por um lado, não podemos chegar legitimamente a afirmar qualquer realidade e, assim, 

o sentido do ser, prescindindo da série completa dos fenômenos da vontade, da mais primitiva 

intuição sensível à necessidade de uma prática religiosa, sintetizada segundo a opção diante do 

único necessário. Isso seria pretender conhecer o ser, abandonando o único acesso que temos a 

ele, ou seja, aquele que nos é fornecido na ação e pela ação. Por outro lado, não podemos 

legitimamente sustentar que a iniciativa subjetiva do agente se baste a si mesma e que é possível 

viver sem nenhum interesse pelo ser e pela questão ontológica. Nem a ação, que parte da 

iniciativa subjetiva, poderia se dar isoladamente de toda colaboração estrangeira, nem a síntese 

da ação saberia superar seu estado de privação positiva sem a abertura a uma realidade que a 

supere. Compreender se e, em caso afirmativo, compreender como o alargamento do sentido 

do ser se estende para além da iniciativa subjetiva do agente, ainda que sem dela prescindir, é 

uma forma de conservar essa abertura.209  

 

 

8.1. A EXISTÊNCIA OBJETIVA 

 

Tudo o que é para o agente diz respeito ao destino de sua ação, sem deixar de parecer 

também dotado de uma natureza real. Parece impossível que o que é não seja constituído diante 

do pensar como compondo a série das condições da ação, de modo que nada é sem dizer respeito 

à ação, particular e subjetiva para cada agente. Mas, ao mesmo tempo, tanto seria frustrante que 

os fenômenos da vontade não possuíssem uma existência objetiva — já que isso equivaleria à 

impossibilidade de adequação da vontade, que não é capaz de se bastar por si mesma —, quanto 

parece mesmo impossível que eles não a possuam, porque na ação eles oferecem sempre algo 

de inusitado.  

Duplicidade desconcertante essa? Apenas para um programa de conhecimento que se 

restrinja aos limites impostos pela lógica formal. À luz da lógica da privação, esses são apenas 

dois aspectos de um mesmo todo. No conhecimento em ato não só sempre se revela algo de 

independente da iniciativa subjetiva, como também, e por isso mesmo, o sentido do que é, 

                                                 
209 O estudo exposto nesse capítulo se coloca a questão do sentido do que pode ser afirmado como ser. 

Como será evidenciado, já que a resposta a respeito da hipótese do único necessário não cabe à ciência da ação, 

em razão da incomunicabilidade da solução, sempre pessoal e intransferível, o problema ontológico não busca 

elucidar se esse único necessário seria ou não um fato, mas o que pode ser afirmado objetivamente a respeito da 

ação e de suas condições.   
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constituído nesse conhecimento, subordina-se sempre à solução do problema prático que a ação 

voluntária assume, de modo que conhecemos o ser na duplicidade subjetiva e objetiva da 

ação.210 

Seja lá o que se pense e se queira, pelo simples fato de pensar e querer o agente dá um 

sentido para a ordem universal. O que é pensado e querido o é apenas como parte e expressão 

da solução voluntária dada ao problema prático, ainda que nem sempre de modo consciente. 

Todavia, nada pode ser pensado ou querido sem que o agente seja subjugado por um 

determinismo que não lhe é optativo. Não obstante todo esforço contrário, o determinismo se 

impõe necessariamente.  São esses dois indícios, a afetação do sentido do ser pela opção da 

vontade e o determinismo da ação, a nos levar a conceber obrigatoriamente a noção do que 

chamamos de existência objetiva (Cf. Action, p. 431).  

De uma parte, impondo-se a nós, mesmo contra nossa vontade, o determinismo de nossa 

ação implica a presença necessária de certo modo de ser. Há algo que, contribuindo com o 

querer ou a ele resistindo, impõe-se necessariamente, de modo que sempre agimos sobre a base 

de um já dado. Embora sem a iniciativa subjetiva não possamos falar de nenhuma necessidade 

prática, o determinismo é independente de nosso querer deliberado, de nosso pensar reflexo e 

de nosso atuar livre.  

De outra parte, dependendo da solução que se dá ao problema da ação, o ser tem 

diferentes sentidos. Como explicar essa diferença?  Pelo acréscimo e novidade que a prática 

traz para o conhecimento e para as exigências da vontade. Se a prática não trouxesse nenhuma 

novidade, qualquer que fosse a escolha, tudo seria indiferente. Porém, nenhuma escolha é 

indiferente. Toda escolha tem sentido porquanto relacionada com o destino último da ação. 

Apoiada nisso, a ação voluntária busca na prática a passagem do que ela é ao que ela pretende 

ser. O agente pode ser o que ainda não é somente porque na prática se encontra a presença 

necessária de forças que, não sendo suas, são colocadas a serviço de sua adequação; somente 

porque na prática o agente encontra a ocasião da mudança, o germe do novo. 

Impondo-se a nós por meio da unidade do determinismo e nos impondo uma livre opção, 

que decide o sentido que tudo terá para nós, as sínteses reais, organizadas no todo da ação total, 

são para nós necessariamente dotadas de uma natureza própria e de uma realidade objetiva: “...a 

natureza das coisas nos aparece como uma realidade objetiva porque se impõe a nós pela 

                                                 
210 A subjetividade e a objetividade não são contraditórias, mas perfeitamente integradas na ação, como 

suas perspectivas. Mais uma vez, o que é confuso de se entender para uma lógica da oposição ou da contradição, 

é simples para uma lógica da stérēsis. Como sugerimos anteriormente, quando da consideração do L'Illusion 

idéaliste, nessa perspectiva o realismo e o idealismo se sustentam reciprocamente.  
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unidade do determinismo e porque ela nos impõe uma livre opção” (Action, p. 431). Não há 

como, rigorosamente falando, conceber o ser real de modo diverso.  

A nossa concepção ou ideia do ser não se sujeita a interpretações realistas ou idealistas 

isoladamente consideradas, ou seja, que procurem explicá-la a partir de perspectivas 

exclusivamente objetivas ou subjetivas. Nossa concepção do ser aparece-nos ao mesmo tempo 

como uma série de causas eficientes e um sistema de causas finais. Série de causas eficientes 

porque o que é parece ser a expressão das condições interiores da ação. Nada do que afirmamos 

como ser é sem participar dessa imensa cadeia de fenômenos que se implicam mutuamente sob 

a regia da opção última, que impomos a nossa ação. Sistema de fins, porque o que é produzido 

por nosso intermédio (a série) nos aparece como um sistema de meios e fins exteriores ao nosso 

querer (sínteses reais ou coisas), submetidos a um determinismo implacável e dotados de um 

acréscimo que nossa própria iniciativa subjetiva não pode se dar, ao procurar a realização da 

ação.  

O problema de se considerar a existência real das coisas precisa ser redimensionado a 

partir dessas constatações. Ele não é importante tendo em vista provar a objetividade de nossas 

representações, mas sim porquanto sua discussão diz respeito à investigação das condições 

consequentes de realização da ação, de suas repercussões práticas. Para que a consumação da 

ação seja possível, é preciso que a expansão da ação possa ser sustentada pela existência 

objetiva de suas condições. Mas, isso só é possível de ser acertado porque a ação possui 

repercussões imprevistas. Portanto, a ideia de existência objetiva tem sentido para uma filosofia 

da ação tanto quanto é necessário verificar sob que condições (anteriores e concomitantes) a 

ação se realizaria.  

Assim, a questão prática, que diz respeito a como posso ser o que quero ser, é posta 

concomitantemente ao problema ontológico, sobre a relação entre conhecer e ser — e não 

poderia ser diferente se o conhecimento tem por meta realizar a ação. Procurando ser o que 

quero ser, minha ação deve se objetivar fenomenalmente. Todavia, os fenômenos de minha 

ação não poderiam representar um acréscimo para o que já sou se eles não preenchessem por 

sua natureza singular o vazio da simples possibilidade.  

É preciso, porém, certo cuidado com esse discurso. Falando assim, mais uma vez não 

sustentamos um dualismo para o qual se dão realidades objetivas contrapostas à subjetividade, 

mas nos referimos a necessidades práticas: para se realizar é preciso que a vontade possa se 

objetivar, é preciso emigrar do âmbito do possível para o âmbito do real, é preciso encontrar no 

que não se é a novidade, que é condição do que se quer ser. Sinteticamente, é preciso que a 
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existência dos fenômenos da ação seja objetiva a fim de que a ação se objetive. Blondel chama 

essa necessidade prática de ideia necessária da existência objetiva.  

Porque conhecemos essa exigência, podemos sustentar que conhecer e ser não são 

antitéticos. Diversamente, “o conhecer é solidário com a afirmação de uma realidade 

determinada” (Action, p. 433). Podemos sustentar que existe uma presença necessária da 

realidade no conhecimento: a presença da realidade enquanto condição de realização da ação, 

enquanto ideia necessária da existência objetiva do que na ação é meio e fim para a sua 

realização. Espontaneamente e independente de nosso querer, concebemos necessariamente a 

ideia de existência objetiva como sendo uma condição de realização de nossa ação. Mas, há 

mais para se dizer a esse respeito, sem o perigo de se cair em um dualismo oposicionista entre 

subjetividade e objetividade.  

O fato de que tudo o que posso afirmar como sendo o é na série dos fenômenos e no 

sistema de fins e meios que é a minha ação total não significará a perda da identidade própria 

de cada síntese particular aí envolvida. Cada parte do todo subsistirá no todo como uma síntese 

de natureza singular e de qualidade irredutível a cada uma das outras sínteses que o compõem. 

Não só concebemos uma ideia de existência objetiva como uma condição de realização da ação 

— de realização da série e do sistema que ela constitui —, como também nossa inevitável 

crença em uma realidade exterior depende da absoluta originalidade e heterogeneidade de 

cada síntese particular e é isso o que justifica a diversidade das opções da vontade.  

Ainda que o que aparece como objeto da vontade seja sempre elemento de uma síntese 

mais abrangente, ele mesmo é já uma síntese com traços objetivos e independentes da iniciativa 

subjetiva do agente. Cada síntese possui uma iniciativa própria, sendo, assim, uma 

subjetividade externa. Com efeito, nos fenômenos de sua vontade o agente não só é ativo, como 

também é passivo. Ele age, mas agindo sofre a influência do que garante um acréscimo para 

sua ação, uma novidade. Sua opção não é indiferente à ação, porque seus objetos são 

heterogêneos e produzem efeitos heterogêneos. Por conseguinte, a ideia necessária da 

existência objetiva não só é uma condição da ação, como também produz um efeito necessário 

na ação. O que dissemos a respeito do único necessário, pode ser dito também agora: a ideia 

de existência objetiva não é uma fria abstração. Crendo na existência objetiva, o agente prevê 

na determinação objetiva de sua ação a oportunidade de sua expansão e a quer.  Realizando essa 

expansão — agindo —, ele subordina a possessão da realidade ao uso da vontade. E esse é o 

efeito necessário ao qual nos referíamos.  

Compreende-se melhor, então, o porquê do sentido do ser estar vinculado à solução que 

a vontade impõe ao problema da ação. Necessariamente, o conhecimento é solidário com a 
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ideia da existência objetiva. Todavia, o que a existência objetiva será para o agente dependerá 

do uso que o agente faz de sua vontade, dependerá de suas escolhas e do modo como ele 

organiza a série dos objetos e o sistema de fins de sua ação.   

E, assim, do que foi dito podemos tirar três conclusões (Cf. Action, p. 435-437): 1) Cada 

objeto da vontade é irredutível a todos os outros, devendo ser conservado como se apresenta, 

ou seja, em sua originalidade e qualidade inconfundível. Com efeito, sua originalidade é a razão 

da não indiferença da ação a seu respeito. 2) Contudo, nenhum termo da série ou fim do sistema 

pode ser isolado de todos os outros. Todos são igualmente reais, considerados na síntese que os 

une, e igualmente inconsistentes e ambíguos, quando considerados isoladamente. Nada é sem 

incluir completamente tudo o mais. 3) Nenhum objeto pode ser concebido e ter sua realidade 

afirmada sem incluir nesse ato a solução da alternativa da vontade. A verdade real que esses 

objetos possuem não está na representação que deles temos, mas no que neles pode ser aceito 

ou recusado, no que neles pode ser incorporado ou excluído de nossa ação.  

Em síntese, o que é nos impõe o problema do nosso destino e exige de nós uma resposta. 

Existe, assim, um conhecimento necessário do ser e comum a qualquer agente: o conhecimento 

das necessidades práticas da ação, de seus fenômenos. Contudo, esse conhecimento é sempre 

incompleto e tem uma função bastante específica: a de requisitar ser completado por meio de 

um conhecimento voluntário. Enquanto o primeiro conhecimento implica na ideia necessária 

da existência objetiva (conhecimento reflexivo), o segundo implica em realizar a própria 

realidade objetiva (conhecimento reflexivo-prospectivo). Somente nessa segunda acepção 

estamos realmente falando de um conhecimento do ser: “O ser no conhecimento não está antes, 

mas depois da livre escolha” (Action, p. 436). Dependendo de nossa escolha, então, o 

conhecimento será privativo ou possessivo do ser.  

 

 

8.2. O CONHECIMENTO PRIVATIVO DO SER 

 

Não raramente, à luz de uma semântica substancialista e de uma lógica puramente 

formal, ao interno das quais são contrapostos sujeito e objeto ou objetividade e subjetividade, 

o conhecimento objetivo é diferenciado e contraposto ao conhecimento subjetivo. A 

justificativa para essa interpretação reside presumivelmente na diferença de propriedades entre 

os dois tipos de conhecimento. Diferentemente do conhecimento objetivo, universalmente 

válido e verdadeiro, o conhecimento subjetivo seria relativo e dependente do sujeito que 

conhece. Ademais, o conhecimento objetivo possuiria uma prioridade especulativa sobre o 
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subjetivo, constituindo o seu ideal, talvez, inalcançável. Em suma, entre eles se daria uma 

confusa relação de opostos hierarquizados.  

Contudo, esse é um engano facilmente desmascarado. Primeiro porque sendo o que é, 

não podendo ser senão como conhecimento de um sujeito, o conhecimento não poderá ser nunca 

não subjetivo. Não há como conhecer sem que esse ato seja subordinado às condições de todo 

conhecimento, sem que o conhecer faça parte da ação de um agente, como um de seus 

elementos, um de seus escalões.  Depois, isso não significa que o conhecimento não possa ser 

dito também “objetivo”. Para o autor da Action, conhecimento objetivo será sinônimo de 

conhecimento necessário. Nesse sentido, a objetividade será entendida como um estado 

possível para o conhecimento subjetivo. Em suma, as noções de conhecimento objetivo e de 

conhecimento subjetivo não se opõem, mas são complementares.  

O mesmo, porém, não pode ser dito do que Blondel chamará de conhecimento privativo 

e conhecimento possessivo do ser. Procuraremos nos aproximar do significado desse último par 

de expressões — inicialmente, esclarecendo o sentido do conhecimento privativo do ser —, a 

partir da consideração do primeiro par, antes mencionado.  

No último capítulo da Action, Blondel proporá uma densa análise do conceito de 

conhecimento subjetivo. Existe um conhecimento subjetivo anterior e um conhecimento 

subjetivo posterior à ação, na qual se joga nossa disposição em relação ao único necessário (Cf. 

Action, p. 450). Antes da decisão, o conhecimento subjetivo será abstrato e propulsivo, no 

sentido de que ele identificará as coisas como fenômenos da vontade, moventes e motivos, que 

levam a ação a se realizar em virtude de certa necessidade ou lei prática. Com a decisão, porém, 

o conhecimento subjetivo, anteriormente abstrato, poderá ampliar-se, traduzindo em nosso 

pensamento a solução ontológica do problema prático, ou seja, das necessidades da ação. 

Aceitar ou rejeitar as exigências práticas significa acolher em si ou eliminar de si a realidade da 

qual derivam essas mesmas necessidades, ou seja, aceitar ou eliminar de si o que 

necessariamente a ação concebe como sendo o sentido do ser (Cf. Action, p. 437). Trata-se, 

assim, de se posicionar diante de todo o sistema ou cadeia das condições da ação. Como? A 

partir da atitude que se assume, no único instante em que o sentido geral de toda a ação pode 

ser definido, a favor ou contra o único necessário. 

Independentemente de sua opção, os seres são um sistema e uma série de fenômenos, 

relacionados segundo uma lei que o agente descobre, mas não se dá, que expressa as exigências 

práticas de sua ação. Dependerá de sua opção, porém, se na ação os seres terão oportunidade 

ou não de, comunicando sua concretude real, serem para ele como sua ação exige que eles o 

sejam. Rejeitar a realização completa das exigências práticas da ação, subvertendo a crítica à 
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superstição pela resposta negativa diante da suprema opção em relação ao único necessário, 

será prematuramente eliminar de si não só a possessão desse último, como também a possessão 

da totalidade do que é. Com essa decisão negativa, o agente se priva da experiência daquilo que 

a reflexão descobriu no coração de todo conhecimento possível, ou seja, da sua relação com o 

único necessário. É o que Blondel chamará de conhecimento privativo do ser (Cf. Action, 436-

440). Entretanto, isso não significará a supressão da necessidade prática e do conhecimento da 

realidade anterior à ação.  

Com efeito, não se pode suprimir nem as exigências práticas, nem o conhecimento que 

se tem da realidade, segundo essas exigências. Quem nega uma resposta para as exigências de 

sua ação, não as anula.  Seja lá que atitude se assuma, o que pode ser afirmado como sendo, a 

realidade, será sempre em função de um conhecimento necessário, objetivo, que o agente tem 

das exigências de sua ação. O conhecimento da realidade incluirá sempre uma ideia necessária 

do que é como condição de realização da própria ação, segundo a lógica da privação que marca 

o determinismo prático. Em suma, há para todo agente perceptivamente relacional um 

conhecimento reflexivo necessário e anterior à opção, de modo que não há realidade que não 

seja alcançada ou coextensiva com esse conhecimento. Nas palavras do próprio Blondel, esse 

conhecimento será uma verdade subjetiva: “apenas uma representação do objeto no sujeito. Ou 

melhor (a fim de marcar nitidamente a origem dessa verdade subjetiva), não é senão a produção 

para o homem da ideia que os objetos de seu pensar e as condições de sua ação são forçosamente 

reais” (Action, p. 438).  

Todavia, após a opção, qualquer que ela seja, o conhecimento será substancialmente 

mudado. Ele não será mais somente uma disposição subjetiva ou uma síntese ideal responsável 

por colocar o problema prático. Diversamente: “Ao invés de colocar o problema prático, ele 

traduz sua solução para o nosso pensar. No lugar de nos colocar na presença do que é para ser 

feito, recolhe no que é feito o que é” (Action, p. 438). Embora coextensivos, a realidade e seu 

conhecimento podem ser radicalmente distintos (Cf. Action, p. 438-439). O conhecimento 

resultante da atitude marcada pela opção contra ou a favor do único necessário acrescentará ao 

conhecimento necessário — e, portanto, objetivo — anterior à ação uma nova objetividade, 

mesmo no que diz respeito ao conhecimento privativo do ser.  

Por ser privativo, esse conhecimento não deixará de ser também objetivo, porque será o 

resultado de uma repercussão necessária para a vida de quem por ele se decide. Todavia, sua 

objetividade se reduzirá a constatar um déficit da ação. O que antes da ação era apenas uma 

ideia necessária torna-se, após a opção negativa, “a consciência de uma lacuna real e, pode-se 

dizer, de uma privação positiva” (Action, p. 438). O conhecimento privativo é um 
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conhecimento objetivo da lacuna real entre o que sou e o que deveria, mas me impedi de ser. 

Assim, para essa privação positiva o ser em sua eminência se torna odioso. Ele é a memória 

constante de uma falta insanável, uma imensa representação sem nenhum fundo ontológico 

(GILBERT, 1989). De fato, para ele toda ontologia se encontra impossibilitada, porque ele nega 

à ciência ou filosofia da ação uma prova imprescindível para a constituir.    

O conhecimento será privativo ao se limitar a sua subjetividade abstrata, sem se 

comprometer com a tentativa de prova da suprema hipótese. Não obstante, os seres continuarão 

a lhe aparecer como fenômenos da vontade ordenados em uma série e em um sistema, sob a 

influência da ideia do infinito ou do único necessário.  O conhecimento privativo continuará a 

afirmar “o infinito que se necessita diante de quem o negou, mas para recusar ao negador tudo 

o que lhe afirma” (Action, p. 439). Dirigindo-se à totalidade do ser e negando-se a preencher 

prospectivamente o vazio da noção abstrata de infinito, que dá consistência ao sistema ou a 

série dos fenômenos e que é requerida por força de uma necessidade (lei) que o agente não se 

deu, a vontade permanecerá incapaz de proceder à resolução de sua equação, de saber a que 

objetividade corresponderia sua inadequação.   

Sabendo que somente a opção positiva poderia revelar a objetividade do conhecimento 

do sentido da vida, por constituir-se na última hipótese de solução da problemática da 

existência, o homem que faz a opção negativa opta ao mesmo tempo e irremediavelmente por 

privar-se do aumento infinito de claridade — e de potencial felicidade, no caso da última 

hipótese se comprovar — que a possessão da verdade do ser lhe proporcionaria. O 

conhecimento será condenado, então, a divagar pela abstração, impossibilitado de se livrar de 

seu estado supersticioso. 

Por um lado, no negador, o conhecimento necessário da verdade permanece inteiro e 

positivo. Sem possibilidade de se esquivar, ele compartilhará da mesma verdade universal, ou 

seja, de que os seres são em função das necessidades práticas da ação. Por outro lado, seu 

conhecimento voluntário da realidade será inteiro, mas negativo.  Será inteiro, porque tudo o 

que ele conhecerá da realidade dependerá de sua escolha, determinar-se-á por ela; negativo 

porque o que seu conhecimento terá de real dirá respeito à consciência de uma lacuna, ou seja, 

a de que ele nunca se beneficiará da prática, a de que sua reflexão nunca se enriquecerá com a 

prospecção resultante da prova definitiva das exigências práticas de sua ação.  

Dito isso, partamos para o estudo do conhecimento possessivo do ser, sem o qual, 

ademais, esse conhecimento privativo não poderia ser entendido, porquanto a privação só é real 

em contraste com a verdadeira possessão. 
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8.3. O CONHECIMENTO POSSESSIVO DO SER 

 

O tema da mediação, proposto por Blondel desde o início do último capítulo da Action, 

a partir de sua terceira subdivisão, é objeto de uma atenção toda especial quando ele se refere 

ao conhecimento possessivo do ser. A opção positiva em relação ao único necessário, com a 

consequente aceitação de tudo o que o movimento da ação nos apresenta como necessariamente 

requerido para seu cumprimento, abre-nos a via da possessão real dos seres. Tudo o mais se nos 

comunica somente em virtude deste mediador — do único necessário.  

Enquanto agentes perceptivamente relacionais, a ordem universal terá um sentido real 

para nós somente se a admitirmos plenamente, até suas últimas exigências, o que significa pôr 

em prova a hipótese do único necessário: “A ordem universal não é real, em nosso 

conhecimento, senão na medida em que agregamos plenamente o que ela tem de necessário” 

(Action, p. 441). A opção verdadeiramente positiva não se poderia realizar sem a solução prática 

do existir para ele, sacrificando a ele tudo o mais, ou seja, querendo e agindo de acordo com a 

afirmação prática da ordem ideal do sistema, que subordina tudo ao único necessário.  Se as 

exigências da ação nos levam a constatar a necessidade científica de se tentar realizar a solução 

ontológica da opção positiva para o problema prático (sentido de nossa ação), tal solução não 

seria possível sem o sacrifício.  Esse constitui “a solução do problema metafísico” — o de saber 

se a totalidade do que é se reduz à imanência da experiência ou necessita de uma explicação a 

ela transcendente — “pelo método experimental” (Action, p. 442). 

 A ascese possui um papel imprescindível no que concerne à possessão da totalidade do 

ser. No entanto, uma ascese que recebe uma significação bem diversa daquela proposta por 

Schopenhauer. Não é uma ascese que aspira à negação dos seres até que se atinja o nada da 

própria vontade, mas uma ascese através da qual o homem, sacrificando a si mesmo e sua 

vontade dos seres à vontade do ser, pretende neste sacrifício tudo reencontrar. Com efeito, “à 

medida que as coisas são, elas agem e nos fazem padecer: admitir essa paixão, recebê-la 

ativamente, é ser em nós o que elas são em si. Excluir-se de si pela abnegação é então produzir 

a vida universal em si” (Action, p. 443). 

Contudo, tais propostas não implicariam em subordinar o conhecimento a um ato 

voluntário? O conhecimento, de tal forma, não pareceria ser o resultado da vontade, de uma 

vontade criadora? Não seria isto um idealismo disfarçado?  

Blondel responde:  
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Não nos deixemos enganar. Ao querer, não se trata de fazer que a realidade 

subsista em si porque um decreto arbitrário a teria criado em nós; ao querer, 

trata-se de fazer que ela seja em nós porque e como ela é em si mesma. Esse 

ato de vontade não a faz depender de nós, ele nos faz depender dela... (Action, 

p. 440).  

 

 

A realidade não subsiste porque um ato de nossa vontade a edifica a partir de nós 

mesmos. A ação voluntária não cria a realidade, mas garante ou menos o acesso a sua autêntica 

consistência ontológica. Ao querer não podemos não desejar fazer que a realidade seja em nós 

como é e porque é em si mesma. Mas, o sentido que daremos à nossa ação e ao nosso querer 

garantirá que esse desejo se realize ou menos (Cf. Action, p. 440). Como poderíamos impedir 

que a realidade seja em nós como é e porque é em si mesma? Quando não respeitamos o 

determinismo da ação até suas últimas exigências.  

A expressão “ao querer trata-se de fazer que a realidade seja em nós porque é em si 

mesma” aponta para “o ser em si da realidade” como a condição de possibilidade do “querer”. 

Querer é intencionar emigrar do que se é. Isso não seria possível se a realidade não representasse 

certa novidade em relação ao agente; se ela não representasse a possibilidade de mudança em 

sua ação; se o agente não fosse também passivo de uma iniciativa estrangeira. A ordem 

universal se oferece à consciência por intermédio de escolhas, nas quais se decide a 

possibilidade ou não de sua ratificação, mas isso não significa que a realidade é um produto da 

vontade. No exercício do querer, a realidade se faz para nós, mas isso só é possível porque, 

mais originariamente, ela é em si mesma, é objetiva, impondo-se ao conhecimento de modo 

não meramente passivo. Ora, em virtude da novidade aí comportada, a escolha a favor ou contra 

a ratificação da ordem universal não é indiferente.  

A realidade se nos apresenta como um fenômeno necessário e voluntário e é na 

diversidade entre o seu ser necessário e o seu ser voluntário onde se revela sua existência 

objetiva, a partir da ação que a realidade exerce sobre nós. Entre dois conhecimentos subjetivos 

diferentes, um anterior e outro posterior à ação, a realidade objetiva exerce sobre nós seu 

influxo. Não é indiferente levar ou não a termo as exigências de nossa ação, porque não só 

temos uma ideia necessária da realidade — conhecimento anterior à ação —, como também a 

possessão da realidade traz um acréscimo de objetividade ao nosso conhecimento, impossível 

para a opção negativa. Desse modo, necessariamente a realidade, como ordem universal, é 

desejada; mas, só voluntariamente poderá, como ordem universal, ser ratificada, constituindo o 
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conhecimento em possessão do ser (Cf. Action, p. 440-450). E isso nos conduz à segunda 

expressão.   

 “Ao querer trata-se de fazer que a realidade seja em nós como é em si mesma” indica o 

“exercício do querer” como o método possível de fazer com que a realidade seja em nós tal qual 

é em si mesma: “À medida que as coisas são, elas agem, elas nos fazem padecer: aceitar essa 

paixão, recebê-la ativamente, é ser em nós o que elas são em si” (Action, p. 443). Ora, não há 

outro meio de comprovar a consistência ontológica do que é, ou seja, de descobrir como a 

realidade é em si mesma a não ser experimentando a hipótese extrema do único necessário, a 

não ser realizando o querer até suas últimas consequências. Sem querer a realidade em sua 

ordem universal (incluindo, assim, a hipótese extrema), que é o modo como a realidade se 

apresenta para nós, não saberíamos nunca como é a realidade em si mesma, ou melhor, se se 

confirmaria ou não a extrema hipótese sobre o sentido da realidade. Qualquer que seja o 

resultado dessa última prova, finalmente confirmada ou não sua extrema hipótese, não 

poderíamos saber nada com segurança a respeito da consistência ontológica do que é sem levá-

la a cabo.  

A realidade só nos é acessível por sua ação e paixão a nosso respeito, mesmo que essa 

ação-paixão não tenha ainda atingido os umbrais da consciência. Portanto, a experiência 

humana, entendida em sentido lato como esta ação-paixão de dimensões universais, é 

coextensiva à realidade e, dessa forma, o conhecimento humano também lhe é coextensivo, 

desde que o entendamos em sua dimensão inteira, ou seja, como síntese de reflexão e 

prospecção — ainda que, reflexivamente, a inteligência da realidade não seja ainda 

suficientemente clara e distinta.  

É impossível que um decreto de nossa vontade possa modificar a ordem científica; é 

impossível que um decreto de nossa vontade possa modificar um conhecimento objetivo. Não 

obstante, diante da suprema opção, ao querer livremente o que poderia ser não querido, o 

conhecimento se beneficia da possessão do objeto, segundo sua concretude sintética, levando 

realmente em si o que antes era somente uma ideia abstrata e sem fundo ontológico, uma 

simples representação, por mais rica e informativa que ela pudesse ser (Cf. Action, p. 440). 

Procurando esclarecer o sentido do conhecimento possessivo do ser, Blondel 

identificará a caridade, ou o amor,211 como sua condição sine qua non: “Somente a caridade, 

                                                 
211 Pode parecer estranho fazer uso dessa palavra em filosofia, já que ela é própria de uma tradição 

eminentemente teológica. Contudo, ao menos pelo que se pode averiguar a partir das discussões da Sociedade 

Francesa de Filosofia — das quais participou o próprio Blondel —, consignadas no dicionário de filosofia 

organizado por André Laland, o seu uso em filosofia é não só lícito, mas até preferível na opinião de alguns. Com 

efeito, diante das discussões que declaravam a preferência por termos como beneficência e bondade, reservando 
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colocando-se no coração de todos, vista acima das aparências, se comunica até a intimidade das 

substâncias e resolve inteiramente o problema do conhecimento e do ser” (Action, p. 443-444). 

Sem sentir-se atraído pelo que é e sem sofrer de fato sua ação, nada se pode conhecer.  Não há 

como o conhecimento se beneficiar da possessão da realidade sem que os agentes saiam de si e 

se comprometam por deixar que os seres sejam para eles o que são em si: “A fim de lhes dar o 

ser em nós, é preciso que nos tornemos voluntariamente pacientes em relação a sua ação real” 

(Action, 445). Em outras palavras, é preciso se apaixonar pela realidade.  

Por um lado, conhecer é uma paixão ativa. Não há conhecimento completamente 

passivo. Por outro, à medida que as coisas são para nós, queridas e pensadas, elas atuam e nos 

fazem padecer. Consequentemente, não há ser para nós que não implique, concomitantemente, 

em ação e paixão (Cf. Action, p. 443). Ora, apaixonar-se pela realidade, amá-la, é respeitar os 

seres em sua alteridade, é querer que eles sejam para nós sem deixar de ser o que são em si 

mesmos. E não ajuda odiar os aspectos da realidade que nos parecem agressivos e contrários ao 

nosso destino. Para fazê-los cooperar em vista do melhor, é preciso sinceramente os respeitar.   

É por isso que, para Blondel, o amor ascético ou a pureza do desprendimento interior e 

o sacrifício de si mesmo ao único necessário — sem o qual é impossível chegar a qualquer 

outro ser e a nós mesmos — constitui a verdadeira filosofia — analogamente ao que afirmou 

Schopenhauer, mas em um sentido profundamente diverso. Somente pelo amor (caridade) se 

resolve o problema da distância entre os seres, porquanto nele se encontra o privilégio do poder 

aproximar-se de tudo o que os seres possuem de vida e de ação, sem violentar ou despojar 

nenhum desses do que lhe pertence, por meio da simples participação com a ação voltada ao 

bem de todos. Nesse sentido, não há caridade sem uma operação, sem uma obra, humilde que 

seja, de misericórdia (Cf. Action, p. 445). De outro modo, não seríamos afetados, não 

poderíamos comunicar-nos e aceitar a comunicação de tudo o mais.   

Também em relação aos outros agentes perceptivamente relacionais, a caridade permite 

a mais perfeita identificação possível e o mais perfeito conhecimento do outro,212 que não 

poderá nunca ser verdadeiramente científico se não se realiza na obra concreta, segundo a 

relação caritativa com o outro homem (Cf. Action, p. 445). Sem uma relação com o outro 

                                                 
“caridade” para o uso teológico, afirma Victor Egger (In: LALAND, 1999, p. 137, nota sobre Caridade): “Apesar 

da exatidão destas distinções penso que a palavra caridade não é equívoca, e pode ser reservada na sua utilização 

atual. Entre estas três significações apenas existem cambiantes, os quais são reflexos das doutrinas sobre a ideia. 

A caridade opõe-se, sobretudo, à beneficência, porque se pode ser beneficente por interesse ou vaidade, mas não 

caridoso; à bondade porque esta última palavra é equívoca, e se aplica frequentemente ao altruísmo ininteligente 

e inativo”.  
212 Analogamente a Emmanuel Lévinas, Blondel não considera o conhecimento abstrato como capaz de 

promover a união entre duas liberdades. No entanto, diferentemente de Lévinas, e em conformidade com 

Agostinho de Hipona, Blondel afirma tal possibilidade por meio da caridade, ou seja, da ação amorosa.    
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homem pautada em um amor encarnado em uma ação comum (comunicativa), não há como 

descobrir sua verdadeira realidade, sua própria consistência ontológica, porque toda 

comunicação seria comprometida. A verdade dos seres, entendida como a compreensão do que 

os seres são em si mesmos, é possível apenas por intermédio do amor ativo, que se expressa 

concretamente em ações comuns.  

O círculo social exige, assim, a resolução prática, a possessão, a caridade, como cada 

um dos demais momentos da cadeia dos fenômenos. Uma caridade que, para permitir que se 

cumpra a tarefa da ação, deve ser um amor total e absoluto, ascético, até as extremas 

consequências da hipótese do sobrenatural.  Sem o dinamismo da caridade, a ser realizado entre 

os membros da humanidade e desses com todos os seres, não pode existir deus (único 

necessário) para o homem; nem tampouco, sem deus (único necessário) pode existir homem 

para o homem; porquanto, o caminho de acesso ao ser — incluindo o ser do outro homem — 

estaria definitivamente obstruído (Cf. Action, p. 446). Tudo se sustenta dentro do amor ao único 

necessário, porquanto ele é o único que se pode amar por tudo e por todos e, todavia, a ele se 

ama por meio do que é singular, da ação concreta, porque do contrário não haveria como a ação 

se enriquecer da novidade que a caridade promete.  

Depois da opção a favor do único necessário, a heterogeneidade dos fenômenos, sem 

ser desrespeitada, transmuta-se em proximidade. A opção positiva é, então, ocasião da união 

universal:  

 

 

...[Deus] é a palavra da verdadeira e única união, a que consagra a mesma 

ausência, porque ela revela, pela supressão dos laços aparentes, a solidez do 

vínculo real. Se somente se chega a Deus pela oblação de tudo o que não é ele, 

nele se reencontra a verdadeira realidade de tudo o que não é Deus (Action, p. 

443).  

  

 

No entanto, afirma Blondel em seguida (Cf. Action, p. 443), isso não significa a 

supressão do princípio da individuação, mas seu verdadeiro significado. A comunhão universal, 

longe de ser causa de confusão, constitui-se no único meio de possessão e distinção perfeita. 

Os seres não existem isoladamente, mas sempre em mútuas relações, de tal modo que cada ser 

real espelha em si a união universal. Sua individuação deverá levar em conta esse fato. Desse 

modo, o conceito de ser real, ser singular ou ser concreto, indica ao mesmo tempo a síntese da 

múltipla aparência e a diversidade simultânea dos fenômenos universalmente solidários (Cf. 

Action, p. 447).  
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“Síntese da múltipla aparência”, porque o ser concreto é colhido como uma síntese a 

partir da unificação de todos os seus aspectos que se revelam aos sentidos e ao entendimento. 

“Diversidade simultânea”, porque nenhuma ordem de fenômenos poderia ser explicada por 

meio de outra ordem. Em virtude da sua heterogeneidade, cada ordem de fenômenos exige uma 

crítica irredutível às demais e mesmo ao pensar. Cada individuação fenomênica é uma síntese 

irredutível às suas condições e às outras sínteses que ela, por ventura, possa vir a compor. Por 

fim, “solidariedade universal”, porque os fenômenos são somente na série total e no sistema de 

fins que é a ação. Cada fenômeno ou condição transitória da ação é o que é, ou seja, elemento 

da absoluta necessidade e da regra definitiva para a vontade, somente enquanto é solidário com 

todos os demais. É preciso chegar à totalidade da ação para afirmar a realidade dos fenômenos. 

Sem atingir a consciência de que os fenômenos são unificados na síntese que é a ação, nenhum 

dos termos percorridos pela ciência da ação poderia gozar de qualquer solidez e, ainda mais, 

sem chegar ao conhecimento voluntário, à paixão ativa, que deriva da nossa possessão da 

realidade, todo fenômeno continuaria a ser apenas aparência, ideia sem fundo ontológico.  

Em conclusão, a abertura para a possibilidade de uma ontologia se conserva somente 

para uma filosofia completamente fiel às exigências da crítica à superstição. Apenas a decisão 

a favor do único necessário implica em um conhecimento possessivo do ser, capaz de revelar 

o sentido autêntico — enquanto fundado em um conhecimento legitimado pelo exercício de 

uma rigorosa crítica — de sua consistência ontológica; ao mesmo tempo, resguardando-o na 

união universal contra os perigos do aniquilamento (niilismo) e contra os perigos da absorção 

na imensidade divina (panteísmo) (Cf. Action, p. 448). Em outras palavras, a opção positiva 

permite o conhecimento do que é como não sendo nem o nada, nem muito menos o absoluto, 

ainda que a autêntica consistência ontológica do ser não poderia ser revelada a não ser levando 

a cabo a extrema hipótese do sobrenatural. Consequentemente, e essa conclusão pode parecer 

avassaladora, fechar-se à prova prática da hipótese do sobrenatural, implica renunciar a nossa 

própria possibilidade de atingir a referida autêntica consistência ontológica do ser e, assim, o 

sentido autêntico do que o Filósofo de Aix chama de existência objetiva.  

Nas correspondentes quarta e quinta subdivisões do último capítulo da Action, Blondel 

procurará aprofundar o estudo dos fenômenos, tendo em vista esclarecer e expandir a noção de 

existência objetiva. Passaremos a considerá-las a seguir.  

 

 

8.4. O PROBLEMA DA EXISTÊNCIA OBJETIVA 
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Anteriormente, já nos referimos à ideia da existência objetiva como uma condição 

necessária para a adequação da ação. Dedicar-nos-emos, a partir de agora, a aprofundar o 

alcance de que o sentido dessa noção se reveste.  

Conhecemos nossa própria ação, nosso ato de ser, como um fenômeno que se 

transforma. Antes da opção voluntária, possuímos um conhecimento ideal, mas necessário do 

ser, como uma série de objetos e um sistema de fins interiores a nossa ação. Depois da opção 

voluntária, adquirimos um conhecimento real que, mesmo no caso de ser possessivo, permanece 

subjetivo (Cf. Action, p. 450).  A ação vai de um estado subjetivo a outro, mas chega a esse 

último transformada. É justamente na diferença entre esses dois termos subjetivos, 

conhecimento anterior à ação voluntária e conhecimento voluntário, ou seja, na diferença entre 

a ideia abstrata e o conhecimento real, que se anuncia a própria realidade. Aí a existência 

objetiva se insinua como uma condição da ação. A mudança entre esses dois estados subjetivos, 

que acompanha sempre a ação, só é possível em razão de que toda ação é uma coação, ou seja, 

uma síntese de iniciativas distintas.   

A mudança comportada pela ação nos permite licitamente investigar a respeito da 

existência objetiva desse algo que, somando-se com nossa iniciativa, é necessário para explicar 

os fenômenos. O que poderíamos, então, saber a respeito da existência objetiva implicada nos 

fenômenos? Ela seria apenas uma exigência ou uma condição de nossa ação? Há algo que 

poderíamos afirmar a seu respeito não apenas restrito à existência objetiva entendida como uma 

ideia necessária, que se nos apresenta positivamente muito pouco informativa? 

De um interesse fundamental para qualquer ontologia, a questão da existência objetiva, 

da realidade ou da coisa em si, nem sempre foi colocada nos termos que nos foram permitidos 

pela filosofia ou ciência da ação. Nesse sentido, no último capítulo da Action, Blondel procura 

focalizar criticamente algumas suposições filosoficamente infundadas a respeito da realidade, 

que originaram um pseudoproblema, para o qual a modernidade buscou em vão uma solução. 

Ele poderia ser formulado nos seguintes termos: onde se encontra a realidade ou a verdade do 

ser que se exprime nos fenômenos? Mas, o que essa questão teria de enganosa?  

Dizíamos que o que é propriamente objetivo no ser se revela na passagem entre os dois 

momentos do conhecimento subjetivo, ou seja, entre o conhecimento subjetivo de primeira 

produção, quando se conhece abstratamente a ordem inteira dos fenômenos como aspiração da 

vontade e exigência do dinamismo da ação, e o conhecimento subjetivo que resulta da possessão 

dos fenômenos. Em outros termos, a ação se define como o vínculo causal ou a passagem por 

meio da qual a causa eficiente, que inicialmente é apenas uma ideia da causa final e a ela 

intencionalmente dirigida, incorpora pouco a pouco a causa final que lhe comunica a perfeição 
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à qual aspira. Isso significa que o conhecimento subjetivo de primeira produção se traduz como 

uma causa eficiente, que é somente uma ideia tendente à possessão do ser, o qual, por sua vez, 

pouco a pouco se incorpora ao conhecimento abstrato, comunicando a esse a sua perfeição e 

transformando-o em conhecimento possessivo.  

Como a causa eficiente não é a causa final, embora a intencione, o conhecimento 

subjetivo da primeira produção não é o conhecimento possessivo do ser. Isso mostra não só que 

“O objeto real é precisamente a diferença entre estes dois termos subjetivos” (Action, p. 451), 

como também que a possessão do objeto real leva à transformação do conhecimento: de um 

conhecimento abstrato e intencional a um conhecimento real e prospectivo. Em suma, o objeto 

real é o intermediário postulado entre essas duas modalidades de estados de consciência e com 

elas sintetiza o que o fenômeno é. Assim, o fenômeno não está só antes da ação voluntária, mas 

se estende no todo que vai do conhecimento abstrato ao conhecimento real, tendo como 

condição a existência objetiva aí envolvida.  

Esse esquema de interpretação ou fórmula, dirá Blondel, é aplicável a todas as sínteses 

heterogêneas e solidárias que apareceram como intermediárias entre o que somos e o que 

queremos ser. De fato, essas sínteses são por nós queridas porque carregam em si o ideal do 

que queremos ser. Em cada forma de conhecimento se encontra um modo duplo de 

compreender o ser real: o ser surge como uma causa eficiente produzida internamente pelo 

pensamento, mas também aparece como uma causa final, ou seja, como um princípio exterior 

de percepção e como um fim para a ação. Como causa eficiente, o ser é uma ideia real. Como 

causa final, é postulado como uma síntese ou um objeto exterior, uma existência real.  

Isso acertado, podemos agora entender o engano que se encontra implícito na pergunta 

anteriormente exposta: “onde se encontra a realidade ou a verdade do ser que se exprime nos 

fenômenos?”. Ela se constrói por meio de um recurso sofístico conhecido como pergunta 

complexa. Sua enunciação pressupõe, sem provar, que a realidade ou a verdade do ser não se 

encontra nos fenômenos, mas, no máximo, neles se exprime.  Qualquer resposta que se dê a 

essa questão, uma conclusão como essa será implicada. Abre-se espaço, dessa forma, para que 

o fenômeno seja contraposto ao ser, como a aparência é contraposta à realidade.  

Entretanto, o que a ciência da ação nos mostrou anteriormente a respeito dos fenômenos 

nos é suficiente para superar essa interpretação redutiva. Os fenômenos não são contrapostos 

ao real. Ao contrário, não há meio de se aproximar do real e colher a consistência ontológica 

do que é a não ser através dos fenômenos, simplesmente porque afirmar o contrário seria afirmar 

que é possível conhecer algo sem conhecê-lo. “A verdade e o ser não podem ser no que não é 

conhecido, nem mesmo cognoscível” (Action, p. 451), porque, se assim o fossem, eles não 
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seriam “nada” para nós, já que não poderíamos afirmar nada a seu respeito, nem mesmo que 

deles não se pode afirmar nada. Em sua consideração, rigorosamente falando, caberia apenas o 

silêncio.  

Até onde nos é possível saber, o ser não se dá além ou aquém dos fenômenos. Por causa 

da iniciativa subjetiva que subsiste já desde a experiência mais elementar, como aquela da 

sensibilidade, “é impossível reconduzir ao absoluto o mecanicismo da natureza ou realizá-lo 

fora do pensamento tal como está nele” (Action, p. 452).213 Portanto, em sentido pleno, o ser 

deve ser atribuído aos fenômenos enquanto tais. Não só não há nada que possamos dizer ser 

que não faça parte de nossa experiência, como o que podemos afirmar a respeito da consistência 

ontológica dos seres se limita à experiência que deles fazemos. A existência objetiva não está 

além ou aquém dos fenômenos, mas diz respeito a eles.  

Ademais, uma resistência comum a essa interpretação, que partiria do receio de que ela 

implicasse a assunção de posturas exclusivamente ou fundamentalmente idealistas, é logo 

superada quando se entende a natureza multifacetada do fenômeno. Não é inoportuno relembrar 

que o fenômeno não é simplesmente um produto da subjetividade, mas o resultado de uma 

coação. Se os fenômenos da ação não implicassem em uma existência objetiva, ou melhor, uma 

existência de certa forma estranha à subjetividade do agente, a ação não poderia nunca 

progredir, passando do que é ao que deseja ser.  

Podemos afirmar que os seres são (fenomenalmente) somente porque nossa ação, 

imperfeita que é, tende a se aperfeiçoar. Ao mesmo tempo, nossa ação pode se aperfeiçoar 

somente na condição de que os fenômenos digam respeito a uma existência objetiva, além da 

nossa iniciativa subjetiva. Sem o dinamismo que impulsiona a ação de sua imperfeição à sua 

perfeição não existiriam seres para nós. Sem a existência objetiva de outras fontes de iniciativa 

e força — não de objetos contrapostos ao sujeito, mas de fenômenos —, a ação não poderia se 

realizar ou, melhor ainda, não poderia nem mesmo se aperfeiçoar minimamente. Se a ação não 

fosse desde sempre uma coação, uma ação apaixonada e uma paixão ativa, não haveria modo 

de se dar nem progresso na vida, nem qualquer consciência.  

Ainda, é importante recordar, além de nos favorecer a superação do preconceito que 

leva a desconsiderar a fundamentação ontológica dos fenômenos, a filosofia da ação também 

nos ajuda a não cair no erro de se colocar a realidade em um ponto da série ou sistema fenomenal 

mais do que em outro, assegurando tanto a sua solidariedade, quanto a sua heterogeneidade. Os 

fenômenos não são menos reais ou mais reais. Cada ordem de fenômenos é enquanto tal real, 

                                                 
213 Nessa acepção, o númeno kantiano não passa de outro fenômeno: de ideias do fenômeno da metafísica. 
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original e sinteticamente distinta das demais, sem deixar de ser solidária com todas as outras 

ordens: “...a realidade não está em um dos termos mais do que em outros, nem em um sem os 

outros. Ela reside na multiplicidade das relações recíprocas que lhes solidariza todos. Ela é esse 

complexo mesmo” (Action, p. 453). A realidade ou a existência objetiva não é nem o 

conhecimento produzido, nem o sofrido, mas a totalidade de todo esse complexo, o 

determinismo completo da ação. De acordo com o que nos é criticamente legítimo de afirmar 

ou negar, o ser do que é, do que aparece para nossa consciência como objeto intencionado, das 

coisas, não está além ou aquém dos fenômenos: “Ser, para eles, é subsistir tais quais [...] eles 

são conhecidos e queridos por nós” (Action, p. 453-454). O “ser das sínteses reais” é o de uma 

síntese dinâmica que é em nós e por nós, ou seja, o de agir e padecer em nós e por nós.  

Como toda experiência humana leva em si um quê de atividade e de passividade, assim 

também cada fenômeno mostra especularmente essas mesmas duas perspectivas. O ser dos 

fenômenos deve ser buscado precisamente no elo ou vínculo214 dessa união, que se mostrará 

indissolúvel. Por ela, atuamos nas sínteses reais e sobre elas e elas atuam em nós e sobre nós. 

A síntese que é cada fenômeno é, assim, o lugar de encontro entre nosso ser e o que lhe é 

estranho. O que é subsiste nos fenômenos e, precisamente, o conhecimento ativo e passivo que 

temos deles, é o seu duplo fundamento (do fenômeno) ontológico: racional e sensível.  

A realidade do fenômeno está compreendida entre dois movimentos que para ele 

convergem, tornando-o, ao mesmo tempo, ativo e passivo a nosso respeito. Que movimentos 

seriam esses? Os movimentos da percepção ou compreensão, ao mesmo tempo, reflexiva e 

prospectiva, racional e sensível dos fenômenos, que nos permitem passar do conhecimento 

abstrato ao conhecimento real:  

 

 

As coisas são porque os sentidos e a razão as veem, e as veem em comum sem 

que este duplo olhar, com que cada um parece penetrá-las inteiramente, 

confunda-se nelas. [...] aquilo que a abstração distingue na realidade sensível 

deve permanecer indissoluvelmente unido: pode-se mostrar os aspectos 

                                                 
214 Esclarecedoras quanto a isso são as reflexões de Blondel a respeito da hipótese leibniziana do vínculo 

substancial, ao qual ele dedicou a sua tese latina. Em uma série de cartas trocadas com o jesuíta Des Bosses, 

Leibniz havia concebido a hipótese de um vínculo substancial, ou seja, de uma realidade que serviria de elo de 

ligação das mônadas entre si e que realizaria a união dos fenômenos compostos tais quais os percebemos, para 

tentar desta forma fornecer uma justificativa plausível, de acordo com sua filosofia, à doutrina católica da 

transubstanciação eucarística, que se mostrava em desconformidade com a concepção da substância/mônada física 

composta, extensa, pretendida pela teoria leibniziana. Não de forma muito clara, Leibniz atribui tal vínculo a um 

ato da vontade divina, que torna existente e ordenada a unidade como tal, anteriormente somente possível, mas 

não realizada. Em relação à tese latina de Blondel, pode-se conferir o comentário introdutório que Claude 

Troisfontaines lhe consagra: Le lien substantiel et la substance composée d’après Leibniz (TROIFONTAINES, 

1972). 



353 

 

irredutíveis, mas não se pode separar suas faces solidárias. E, precisamente, 

porque é impossível separá-las e reuni-las, entre essas duas aparências 

conhecidas subsiste o que constitui o apoio do vínculo, o que faz a verdade 

consistente (Action, p. 454).   

 

 

Pode-se distinguir na experiência dos fenômenos, por um lado, sua inteligibilidade (pela 

reflexão) e, por outro, a originalidade de cada síntese sensivelmente percebida (pela 

sensibilidade), que se mostra irredutível ao conhecimento que dela possuímos. De fato, ambas 

essas perspectivas, mesmo que irredutíveis uma à outra, mostram-se vinculadas na indissolúvel 

unidade sintética do dúplice vínculo do conhecimento racional e sensível. A imanência da razão 

no sensível e do sensível na razão, ou seja, a integração entre reflexão e prospecção, que 

constitui o conhecimento em ato, é a chave da compreensão do sentido da consistência 

ontológica própria dos fenômenos. Os fenômenos são ambíguos, em sua atividade e paixão, e 

sua ambiguidade é a prova de seu ser real e objetivo. A ambiguidade do fenômeno assegura, 

assim, a verdade real dos seres: “Eles são porque a razão os vê e penetra o segredo de sua 

produção. Eles são porque os sentidos os sofrem e tornam-se passivos de sua ação” (Action, p. 

455). 

Na unidade sintética do vínculo do conhecimento, no conhecimento em ato, os 

fenômenos são para nós não só motivos e moventes de nossa ação, mas também coisas, sínteses 

reais ou seres concretos.  Mas, a relação aqui é dúplice. O conhecimento também não poderia 

ser o que é sem sofrer certa ação de seus elementos constitutivos. Não é só a objetividade das 

coisas a ser garantida por sua paixão e ação em relação a nós, por meio do conhecimento em 

ato que temos delas, como também o conhecimento só é em razão de sua própria atividade e 

passividade. Não há conhecimento em ato que não seja uma síntese entre inteligibilidade e 

sensibilidade ou, o que é o mesmo, não há conhecimento em ato que não seja também ele uma 

coação.  

Sendo uma coação, o conhecimento é um fenômeno, uma síntese resultante da atividade 

e da passividade de nossa ação. Por um lado, as sínteses reais, que se nos apresentam como 

seres, mostram-se como ativas e passivas em relação ao agente e aos outros seres por meio do 

conhecimento (intelectual) e da percepção (sensível) que o mesmo agente tem delas. Mesmo 

não podendo se perceber diretamente, o ser das coisas consiste em ser ativo e passivo em relação 

ao agente e, mediatamente, em si. Por outro lado, o conhecimento depende dessas sínteses para 

ser, porquanto por elas se realiza a sua atividade e sua paixão.  
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Portanto, como todo fenômeno, o conhecimento ou pensar em ato é também ele um 

elemento da série ou um fim do sistema da ação. De fato, ele é o elemento da série ou o fim do 

sistema que possibilita a experiência da série ou do sistema como uma síntese. Mas isso não 

significa que o pensar é o único responsável pela síntese total que é a ação. Para que nosso 

pensar seja, é preciso que suas condições sejam também subsistentes. O pensar colhe a 

característica sintética da série ou do sistema total, reconhece a série ou o sistema como uma 

síntese de elementos que responde a uma mesma necessidade: realizar a ação. Todavia, ele 

também se descobre um termo subordinado e necessitado dos outros. O pensar sustenta todos 

os outros elementos na síntese da ação total, mas é por eles também sustentado. Ele não se dá 

sem implicar a série em sua totalidade e em todas as suas exigências. Desse modo, o pensar não 

pode ser separadamente considerado, como não o pode cada elemento da série, em razão da 

insuficiência de tudo o que, como ele, é relativo, de tudo o que, como ele, tem o próprio ser 

fundado na totalidade da ação.  

Minha ação, minha subjetividade, minha consciência, meu ser, são pelas coisas e as 

coisas são por mim. E, por isso mesmo, a existência objetiva do que não sou eu mesmo se me 

impõe. Ainda que eu não possa afirmar nada como sendo sem passar pela mediação de minha 

subjetividade, eu devo reconhecer que os fenômenos existem não somente em razão de minha 

subjetividade e sim “não obstante ela”. Ainda que os fenômenos sejam por mim, eles também 

são, de certo modo, sem mim, porque eu não poderia ser sem eles, porque eu sou sofrendo-os. 

A seu respeito, “Ser objetivo é, então, ser produzido e sofrido por um sujeito, porque ter uma 

ação real sobre um ser real é ser real” (Action, p. 456). 

Como nos diz Blondel, “A verdadeira dificuldade é, então, a de compreender como o 

que nós conhecemos é real tal e qual o conhecemos sem que nosso conhecer particular seja 

absolutamente essencial às relações que parecem, entretanto, não existir senão em função dele” 

(Action, p. 457). A dificuldade está, portanto, em explicar esse caráter de objetividade dos 

fenômenos sem contrapô-lo à sua insuperável perspectiva subjetiva. Em outras palavras, 

devemos respeitar todas as exigências que o exame da ação nos faz conhecer, de modo que não 

podemos concluir pela consistência ontológica dos seres como independentes de nós, ao mesmo 

tempo em que somos obrigados a reconhecer que somente temos pensar próprio em virtude de 

sua presença objetiva (Cf. Action, p. 458).  

Como já descobrimos anteriormente, quando consideramos o estudo de L’Illusion 

idéaliste, o realismo ou o idealismo exclusivistas são igualmente supersticiosos. Seria um erro 

fazer os seres gravitarem em torno do pensar ou do sujeito, como se fosse possível vislumbrar 

o espetáculo da realidade como um observador externo, ou seja, interpretando o conhecimento 
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como um movimento centrípeto que leva tudo ao sujeito, mas o retira e aloja fora da realidade. 

Para sustentar esse idealismo, ademais, dever-se-ia partir do preconceito realista de acreditar, 

sem provas a favor dessa tese, que a realidade objetiva é oposta à subjetividade.  

Diferentemente de um realismo exterior que afirma a existência do verdadeiro ser 

independente do nosso conhecimento, diferentemente de um idealismo disforme para o qual o 

ser existiria porque nós o faríamos existir, a ciência da ação nos conduz a afirmar o ser no 

fenômeno. O seu esforço justificável por esclarecer a consistência ontológica do que é não se 

orienta na direção de fazer entender como “o que é” pode ser dado, como se já soubéssemos de 

antemão que existe uma realidade objetiva independente do sujeito — uma espécie de númeno 

— e procurássemos apenas mostrar quais são os modos lícitos de sua aparição, de sua 

expressão.215 Diversamente, sem pretender conhecer nada do que não se pode ter nem mesmo 

uma mínima ideia, a ciência da ação se preocupa em mostrar como o que é dado é. E o que é 

dado? A ordem inteira dos fenômenos, incluindo o conhecimento. Nela cada elemento possui 

o mesmo valor objetivo e, assim, é igualmente real.  

No instante em que a ordem inteira dos fenômenos reveste-se desse caráter de 

objetividade — e nada é fora dessa ordem e sem dizer respeito à ação — “a necessidade do 

determinismo externo deixa de ser condicional para tornar-se absoluta” (Action, p. 458-459). O 

determinismo externo da ação é o conjunto das condições necessárias de minha ação. Como 

tudo o que posso afirmar como sendo diz respeito a minha ação, tudo o que é se submete a suas 

exigências, ou seja, esse determinismo é o modo necessário do ser do que é, do ser dos 

fenômenos.  Ele é em mim e por mim. Entretanto, meu pensar, minha subjetividade, meu ser 

não é sem ele. Não sou sem o conjunto das condições necessárias de minha ação. Portanto, sou 

ativo e passivo a seu respeito e cada fenômeno que participa desse determinismo é também 

ativo e passivo em mim.  

A realidade objetiva dos seres se liga, assim, à ação de um ser que conhecendo o que 

quer, faz ser o que conhece, transformando-se ele mesmo no que conhece (Cf. Action, p. 459).   

A afirmação da existência objetiva dos seres é garantida somente como sendo relativa à 

consciência singular e individual, ao ser perceptivamente relacional. Todavia, essa mesma 

consciência singular e individual não se dá sem os seus fenômenos. Em suma, a consciência 

sustenta os fenômenos, mas também é sustentada por eles: 

 

 

                                                 
215 Era o tom que marcava a pergunta, anteriormente criticada, que sugeria se descobrir onde se 

encontraria a realidade do ser expressa nos fenômenos.  
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Eis porque, quando fingimos a supressão de nossa consciência individual, não 

eliminamos a ideia da consciência, porque, enquanto parece sustentar tudo o 

mais, ela é sustentada por tudo. Com meu pensamento, não consigo abolir o 

pensamento, nem mesmo conceber que seja abolido (Action, p. 458). 

 

 

Dessa forma, a relação entre quem conhece e o que é conhecido é de mútua implicação. 

Porque quem conhece se transforma, o conhecido tem sua existência objetiva garantida diante 

do pensar (Cf. Action, p. 460).  De acordo com esse modo de entender a realidade, que nos 

possibilita a filosofia da ação, o ser é descoberto a partir da própria ordem positiva e os 

fenômenos, que pareciam estranhos à ordem absoluta da realidade, são elevados ao ser. 

Contudo, sem passar de um conhecimento abstrato a um conhecimento possessivo do ser, sem 

fazer com que o que inicialmente é para a ação somente sua causa eficiente (intenção) seja 

enriquecido pela incorporação do que para ela é causa final (realização da intenção), o problema 

da contraposição entre ser (realidade) e conhecer não se resolveria. Em suma, sem o 

conhecimento possessivo do ser “jamais se conseguirá fundar a existência do que quer que seja” 

(Action, p. 461). 216  

 

                                                 
216 O leitor atento da Action (1893) notará nossa omissão em relação à hipótese que ficará conhecida como 

Panchristismus e que Blondel esboça no seu capítulo adicional, mais precisamente nos seus dois últimos 

subtópicos (IVº e Vº). Fizemo-lo porque não a julgamos essencial para as conclusões de nosso estudo a respeito 

do problema da metafísica, tal e qual o caracterizamos. De qualquer modo, procuraremos esclarecê-la nessa nota. 

Para se pensar na possibilidade de uma relatividade absoluta, ou seja, a absoluta atividade e passividade dos 

fenômenos, independentemente da ação humana, Blondel faz recurso à hipótese de um sujeito que possa ser 

absolutamente passivo e ativo em relação a esses, já que os fenômenos, que são o que é, são sempre 

“mediatamente”, e aqui nos adentramos nos limites da filosofia. Se o ser dos fenômenos consiste no seu ser passivo 

e ativo mediante a ação do ser perceptivamente relacional, haveria modo de conceber uma sua realidade objetiva 

independente da ação desse ser? Ora, isso é possível recorrendo à referência da passividade das coisas em relação 

ao ato criador de Deus. Contudo, seria ainda mais conveniente que o que é, incluindo o agente, pudesse exprimir 

sua atividade por uma paixão absoluta. A fundamental hipótese blondeliana do Panchristismus assume aqui suas 

justificativas: na hipótese cristã, na vida divino-humana de Cristo, se configura o vínculo substancial que sustenta 

o conjunto das coisas mundanas como seres reais no seu dúplice modo de manifestar-se, ativo e passivo (HENRICI, 

1993).  Fazendo-se homem, em Cristo, Deus perceberia o mundo com os olhos da criatura e, em sua paixão — que 

não se restringe aos momentos do seu calvário, mas significa toda a sua vida ou a totalidade de sua ação — Cristo 

realiza a passividade absoluta. Assim, nele se estabeleceria o perfeito vínculo entre o relativo e o absoluto: “...pour 

que la médiation fût totale, permanente, volontaire, telle en un mot qu’elle assurât la réalité de tout ce qui sans 

doute pourrait ne pas être, mais de ce qui, étant comme il est, exige un divin témoin, peut-être fallait-il un Médiateur 

qui se rendît patient de cette réalité intégrale et qui fût comme l’Amen de l’univers. ‘testis verus et fidelis qui est 

principium creature Dei’’”(Action, p. 461). O Panchristismus não só fundamentaria, hipoteticamente é claro, a 

possibilidade da absoluta consistência ontológica do ser mundano e, assim, da metafísica ou ontologia, como 

também seria a realização da hipótese do único necessário. Se Jesus Cristo é Deus, nele a equação da vontade 

humana se realizou. Blondel é consciente da impossibilidade filosófico-especulativa de provar essa hipótese. Isso, 

porém, não significa que a filosofia não possa se perguntar e não possa procurar demonstrar a coerência da tese do 

Panchristismus e sua perfeita adequação aos problemas essenciais da vida humana, como hipótese de 

conveniência.  Todavia, se a prova da hipótese do Panchristismus foge do poder de realização da ação humana, a 

prova da hipótese do único necessário, que traduz a possibilidade da ação humana completamente fiel às suas 

exigências, é sempre realizável.  
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8.5. CONCLUSÕES PARCIAIS: O ACESSO AO SER PELO CONHECIMENTO 

POSSESSIVO DO SER 

 

Atingir a certeza de que o conhecimento possessivo do ser é necessário para se chegar 

ao sentido da autêntica consistência ontológica de qualquer existência objetiva é antevê um 

novo tipo de conhecimento que transcende o fenômeno do conhecimento, conhecendo seu ato, 

conhecendo seus limites e, assim, conhecendo a necessidade voluntária de sua encarnação na 

possessão do ser: uma metafísica ou ontologia à segunda potência (Cf. Action, 464). Esta será 

o resultado da síntese entre duas formas distinguíveis, mas inseparáveis de conhecimento: a 

reflexão e a prospecção ou, respectivamente, seguindo a própria nomenclatura blondeliana 

expressa em Le point de départ, entre cognitio per notionem e cognitio per connaturalitatem, 

per habitum, per unionem. 

O que o agente pode afirmar como sendo depende de sua perspectiva no confronto do 

determinismo da ação, mais precisamente, de sua opção extrema. Se nada é sem dizer respeito 

à ação, o sentido da própria ação e, assim, de tudo o que é, corresponderá ao tipo de 

conhecimento que o agente dispõe, possessivo ou privativo do ser. Não que esses 

conhecimentos apontem para visões opostas a respeito do que é, porque, para ambos, o que é 

se reveste de um mesmo sentido nocional. Sem serem opostos, porém, eles são diversos e essa 

diversidade não é inócua. Por ela será garantido ou não o acesso à autêntica consistência 

ontológica dos seres.  

O conhecimento possessivo é aquele resultante de uma ação completamente fiel a todas 

as suas exigências, descobertas como “as exigências inevitáveis do pensar e da prática” (Action, 

p. 461). Nele o agente se imediatiza com o que conhece, mudando o conhecimento nocional 

dos fenômenos de sua ação, enriquecendo-o com um conhecimento concreto do ser dos 

fenômenos e, dessa forma, preenchendo a ideia da existência objetiva com a experiência de 

uma inusitada consistência ontológica desses mesmos fenômenos.  

No conhecimento privativo, de modo diverso, não sendo radicalmente fiel à crítica à 

superstição, ou seja, recusando-se a aceitar as exigências do determinismo da ação em toda a 

sua completude, o agente não terá meios de se assegurar a respeito do sentido da autêntica 

consistência ontológica ou autêntica objetividade de seus fenômenos, ainda que conserve, 

segundo uma lógica privativa, a necessidade de que seus fenômenos sejam reais.  

Procuremos explicitar o que isso significa examinando uma questão. Se o sentido 

objetivo e real dos fenômenos está no vínculo entre o conhecimento racional e a percepção 
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sensível que se tem deles, ou seja, na atividade e passividade que se experimenta neles, como 

o conhecimento privativo do ser comprometeria a sua objetividade ou realidade? Também para 

quem dispõe somente de um conhecimento privativo os fenômenos não são, ao mesmo tempo, 

passivos e ativos em relação a ele e, assim, dotados de objetividade ou realidade?  

A resposta para essa última questão, evidentemente, é “sim”. Os fenômenos serão 

objetivos ou reais seja para quem dispõe de um conhecimento privativo, seja para quem dispõe 

de um conhecimento possessivo do ser. Todavia, a qualidade do conhecimento fenomenal ou o 

sentido dessa objetividade ou realidade nos dois casos será diverso.  

No conhecimento possessivo do ser, a reflexão encontra sua verdadeira meta, que não é 

a representação do ser através de ideias, mas o estar a serviço da prospecção em vista da obra 

comum que é o progresso da vida. Em uma ação cada vez mais rica de inteligibilidade e, por 

isso mesmo, mais capaz de cumprir seus fins, o conhecimento reflexivo (cognitio per notionem) 

se enriquece pela contribuição da prospecção (cognitio per connaturalitatem, per habitum, per 

unionem), que, por sua vez, é por ele também enriquecida. O que chamamos de conhecimento 

possessivo do ser é o conhecimento em ato, resultante da mútua implicação ou da síntese desses 

dois modos de conhecimento, abstratamente distinguíveis, mas, reunidos nessa síntese, ou seja, 

em ato, inseparáveis. É por isso que esse modo de conhecer se diz autêntico, ou seja, enquanto 

só ele pode conduzir à autêntica ou verdadeira consistência ontológica dos fenômenos, que se 

descobre na consumação da ação.  

Diversamente, o conhecimento privativo do ser, não respeitando essas exigências, é 

incapaz de superar os limites da simples representação e constituir uma síntese epistêmica, que 

possa contribuir para a expansão da ação. Para quem dispõe de um conhecimento privativo do 

ser, a objetividade dos fenômenos continuará a dizer respeito apenas à ideia da existência 

objetiva, como uma necessidade condicional de realização da ação, em relação a qual, não 

obstante, optou-se prematuramente por se fechar. Por isso mesmo, não só o único necessário 

lhe escapa, mas lhe escapa também a oportunidade de cientificamente poder se assegurar acerca 

da autêntica consistência ontológica dos outros seres, cujo sentido necessariamente passa pela 

mediação do único necessário. Escapa-lhe, assim, o enriquecimento que a prospecção lhe traria. 

Isso não significa que o conhecimento possessivo do ser realize ou consuma definitivamente a 

ação, mas sim que não há como saber a verdade sobre o destino da ação fechando-se a ele.  

Em síntese, também para quem dispõe apenas do conhecimento privativo do ser o 

fenômeno é dotado de objetividade, é real, mas de uma objetividade ou realidade que não pode 

ser colhida claramente, em virtude da incompetência científica do conhecimento privativo do 
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ser de que ele dispõe, de natureza somente nocional, privado do que só uma última e extrema 

prova prática poderia fornecer.  

A fidelidade às exigências da crítica à superstição se mostra indispensável para garantir 

a possibilidade do que chamávamos, de acordo com Blondel, de metafísica ou ontologia à 

segunda potência (Cf. Action, p. 464). Para construir uma ciência ou filosofia da ação é preciso 

submeter nossa ação a um exame rigoroso, estudando-a até suas extremas consequências, até 

enquanto a ação limite possa ser expandida em direção à pretendida perfeição da ação. Tudo o 

que essa filosofia deve fazer é mostrar o que necessariamente deve ser admitido para que nossa 

ação se consuma, ou seja, é revelar seu determinismo.   

A impossibilidade da dúvida teórica a respeito do sentido da ação — ou seja, a certeza 

sobre esse sentido — tem como condição sine qua non a afirmação prática das necessidades de 

seu determinismo, elucidado pela ciência da ação (Cf. Action, p. 463). Em outros termos, uma 

vez tendo estabelecido as necessidades práticas da ação, para conservar-se em um estado não 

supersticioso e livrar-se de dúvidas, é preciso procurar realizá-las. Nesse sentido, esforçar-se 

por adquirir e conservar o conhecimento possessivo do ser é o único meio de manter a fidelidade 

científica exigida pela crítica à superstição. Para tanto, é necessário um compromisso prático.  

Para a reflexão, por si mesma, não há como distinguir o que é autenticamente do que 

permanentemente parece ser, e todas as condições da ação apontam o único necessário como o 

elo que lhes sustenta. As exigências práticas da ação conduzem a agir como se o único 

necessário fosse. Contudo, por mais que se possa teorizar, não há como ter certeza se ele é, a 

não ser agindo como se ele fosse. O determinismo da ação não possui um poder tirânico sobre 

o agente. O caminho de realização da ação é voluntário e não impositivo. Conserva-se sempre 

a possibilidade prática da negação em relação ao cumprimento das exigências da ação. 

Entretanto, uma vez abraçada, o que era possibilidade prática de negação, transforma-se em 

impossibilidade de certeza, porque implica em um impedimento ao único modo de colher o 

sentido do ser, seja que ele corrobore ou não a hipótese da ação perfeita.  

Desse modo, o determinismo da ação não impõe uma necessidade absoluta, mas uma 

necessidade condicional. Para que o agente possa conhecer objetivamente a verdade do que a 

ciência da ação lhe apresenta como uma necessária visão subjetiva do ser, é preciso a afirmação 

prática das necessidades práticas da ação. Somente por meio do engajamento prático em uma 

ação fiel a todas as suas exigências é possível saber o que o único necessário é verdadeiramente. 

Em suma, a ciência da prática estabelece que não se pode abrir mão da prática, que a ação não 

é a ideia da ação: 
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Que não se pretenda jamais encontrar em uma teoria, por mais perfeita que 

esta seja, um equivalente enganoso. Não se resolve o problema da vida sem 

viver; e jamais dizer ou provar dispensa o fazer e o ser. Eis então 

absolutamente justificado, pela ciência mesma, o papel da ação: a ciência da 

prática estabelece que não se possa prescindir da prática (Action, p. 463).   

 

  

Levando o exame da ação humana até suas últimas consequências, até o ponto não só 

de se pôr a hipótese do sobrenatural, mas a necessidade prática de se viver como se ela se desse 

de fato, a filosofia ou ciência da ação se descobre como sendo uma crítica à superstição, ou 

melhor, uma “Verdadeira crítica da vida” (Action, p. 471), cuja força está em, por um exercício 

dialético, “reencontrar, sob os desvios superficiais e temporais, essa lógica escondida da ação, 

cujas leis não são menos rigorosas do que aquelas das ciências abstratas” (Action, p. 471).  

Finalmente, resta-nos dizer que Blondel não deixa claro se a metafísica à segunda 

potência é o conhecimento possessivo do ser ou se essa expressão deveria ser reservada para 

designar o conhecimento ligado não propriamente à ação ainda em consumação, mesmo que 

completamente fiel às suas exigências, mas à ação já consumada (Cf. Action, 464-465). Não há 

problema de se entender tal expressão como correspondendo ao conhecimento possessivo do 

ser de que falamos anteriormente, desde que se o distinga de um conhecimento em ato que, 

hipoteticamente, seria a ele superior, por ser o resultado de uma ação já consumada. Um 

conhecimento superior que não corresponderia mais aos limites do conhecimento filosófico, 

como nós o entendemos, porque nele a via do sobrenatural não seria mais uma hipótese, mas a 

própria vida definitivamente realizada ou fracassada.  

O mais importante a observar, de qualquer modo, é que existe uma verdade sobre o ser 

independente do homem, mas acessível a ele somente por meio de um tipo de racionalidade 

metafísica ou pelo exercício de um programa de conhecimento, cujo instrumento é o 

conhecimento possessivo do ser e cujo método é a fidelidade às exigências das necessidades 

práticas da ação. O agente possui uma verdade interior, “que uma primeira metafísica, ainda 

toda subjetiva, nos apresentava enganosamente como a realidade mesma do ser, enquanto 

tratava-se de uma simples via do espírito ou um fenômeno especulativo” (Action, p. 465). É 

preciso fazer com que essa verdade interior, que implica todo o determinismo da vida, seja 

levada à única prova capaz de revelar sua consistência: “fac et videbis” (Action, p. 403). A 

respeito da nossa relação com o sobrenatural e sua hipótese, à filosofia não cabe neutralidade: 

“...não fazer como se ele fosse verdadeiro, é fazer como se fosse falso” (Action, p. 492). À 
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filosofia cabe mostrar a necessidade e as implicações de se pôr de modo prático a questão a 

respeito do destino humano e do único necessário, nada mais, nada menos: 

 

 

A ela [cabe] fazer ver que somente esta única e universal questão que envolve 

o inteiro destino humano se impõe a todos com absoluto rigor. “Sim ou não?”. 

A ela de provar que não se pode, na prática, não se pronunciar a favor ou 

contra este sobrenatural: “sim ou não?”. A ela, ainda, examinar as 

consequências de uma e de outra solução e de medir-lhes a imensa distância. 

Ela não pode ir mais longe, nem dizer, em seu nome somente, que ele seja ou 

que ele não seja (Action, p. 492).  



CONCLUSÃO, OU MELHOR, CONSUMAÇÃO 

 

 

 O fim da filosofia não é a representação da realidade, nem muito menos uma obra, mas 

uma operação ou tarefa: pelo pensar em ato, consumar a ação humana. Como consequência 

dessa tarefa, porém, a filosofia colherá uma segunda consumação: a das condições da ação, que 

recebem, por isso, ser e verdade. Consumar a filosofia é consumar a ação. Consumar a ação é 

consumar suas condições, é revestir de consistência ontológica e de verdade aquilo que, por si 

mesmo, não as possui: 

 

  

Agir é procurar este acordo [integração] do conhecer, do querer e do ser, e 

contribuir para lhe produzir ou para lhe comprometer. A ação é o duplo 

movimento que leva o ser ao termo ao qual ele tende, como a uma perfeição 

nova, e que reintegra a causa final na causa eficiente. Na plenitude de seu 

papel mediador, ela é um retorno do absoluto ao absoluto. O relativo, que ela 

envolve e que ela sustém entre esses dois termos, ela o consuma [absout, 

absolve]. Consumar [absoudre, absolver] é dar verdade e ser a quem não os 

possui por si mesmo. O papel da ação é, então, o de desenvolver o ser e de lhe 

constituir (Action, p. 467). 

 

 

Os termos aqui utilizados são bastante apropriados: “consumar”, “consumação”, 

“integração”, “absolver”. Blondel é bem consciente da riqueza de sua relação significativa, 

ligada à noção de absoluto. Se, por um lado, a versão francesa consommer, como sua portuguesa 

consumar, não deixa transparecer sua ligação com essa noção, por outro, basta observar suas 

origens latinas para compreender as proximidades. “Absolutus”, do qual derivam absolu e 

absoluto, é a forma do particípio passado do verbo latino absolvere — a cujo sentido intenciona 

Blondel no texto há pouco citado.  Ora, a tradução mais próxima desse último verbo para o 

francês é absoudre (absolver, em português), que em seu significado mais usual pode ser 

entendido tanto como perdoar, no sentido de relevar da culpa ou pena devidas, quanto como 

remir, ou seja, ressarcir, reintegrar a um estado mais perfeito. Mas, absolvere cobre também 

parte do significado do também latino consummare — do qual consommer e consumar são 

diretamente derivados —, quando se traduz por acabar, completar, levar ao auge, realizar. 

Portanto, não é estranho que consommer e consumar, absoudre e absolver signifiquem, ao 

mesmo tempo, conduzir ao absoluto, liberar de empecilhos, reintegrar.   
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Consumar a filosofia é consumar a ação humana, superar sua privação positiva, 

reintegrar prospecção e reflexão, tendo em vista conduzir o absoluto da vontade profunda ao 

absoluto de sua realização. Consumando-se, a ação reveste de verdade e de ser o que nela há 

de relativo e, dessa forma, também consuma suas condições, seus elementos ou sínteses 

subalternas e seu determinismo. Isso não significa assumir posturas idealistas isoladas, mas, 

como deixamos suficientemente claro, mostrar como a ação permite conhecer o relativo como 

o anúncio do absoluto; mostrar como o absoluto não é antitético ao relativo, mas a partir dele 

se dá ao homem; mostrar como não há outro modo de conceber o ser e a verdade a não ser 

apostando na ação, consumando-a.  

No compromisso e no sacrifício que esta presente tese encarna, na privação positiva que 

é seu texto, procuramos fazer com que fosse anunciado, por suas próprias limitações, o que lhe 

escapa, o que — talvez para o apaziguamento do nosso conflito interior a respeito do que ele é 

e o que desejaríamos que ele fosse — nem mesmo o mais sublime artefato filosófico poderia 

conter: o comentário vivo do que no dizer filosófico apenas se anuncia, para o qual só o 

engajamento vivido pode garantir o acesso. E, pelo que dissemos, procuramos falar sobre a 

consumação da filosofia, de sua essência, como tema da Action (1893) de Maurice Blondel. 

Em um último movimento de consumação, buscaremos colher, ainda uma vez, o 

anúncio da privação positiva do ser (metafísica), do bem (ética) e da verdade (ciência) em que 

esse nosso texto se constitui, como explicitação da filosofia que se propõe na Action (1893). 

Em suma, procuraremos colher o anúncio feito no agir: “Agir é procurar este acordo do 

conhecer, do querer e do ser, e contribuir para lhe produzir ou para lhe comprometer” (Action, 

p. 467).  

Dividi-lo-emos em dois momentos, a partir do que chamamos de as revoluções217 

metódico-epistêmicas que a filosofia da ação procura realizar e cuja meta é a compreensão das 

duas consumações antes referidas. Essas consumações são operações (práticas), mas sua 

compreensão é atingida pelo recurso às referidas revoluções da ciência da ação. A primeira 

delas diz respeito à superação do modo de conhecer fenomenal próprio da ciência positiva, 

baseado na infundada contraposição entre sujeito (eu) e objeto (fatos), por uma inusitada 

fenomenologia da subjetividade ou da ação. A segunda, à passagem da perspectiva 

                                                 
217 O termo “revolução” deve ser interpretado de acordo com o contexto geral da filosofia da ação e da 

sua lógica, ou seja, inclusiva. Portanto, não significando uma contraposição com o que lhe antecede, mas o 

revolvimento dos elementos de uma investigação para fazê-los revelar seu sentido ainda não completamente 

explícito. 
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fenomenológica da investigação das condições que garantem a consumação da ação à 

perspectiva ontológica da investigação sobre a ação que consuma suas condições.   

Nesse intuito, faremos uma retrospecção do dito, do percurso realizado. Sobretudo, 

procuraremos elucidar sinteticamente o que foi analiticamente afirmado no corpo desta inteira 

tese — sem pretender dispensar sua leitura — a respeito do como a anunciada metafísica ou 

ontologia à segunda potência, que para nós se expressa pelo conhecimento possessivo do ser, 

alcançado por intermédio do rigoroso exercício da crítica à superstição, não só caracteriza o 

limite extremo da ação (ação limite) e de todo conhecimento e ciência que lhe diga respeito, 

mas se conserva como a condição indispensável de sua consumação (ação perfeita).  

 

 

I. SOBRE A REVOLUÇÃO FENOMENOLÓGICA: DA NEGAÇÃO DA METAFÍSICA À 

CONSUMAÇÃO DA FILOSOFIA POR INTERMÉDIO DA CRÍTICA À SUPERSTIÇÃO 

 

A primeira das duas revoluções metódico-epistêmicas anunciadas e que servirão como 

pontos de apoio para explicitar sinteticamente a investigação que estamos consumando poderia 

ser chamada de revolução fenomenológica. Procuraremos evidenciá-la a partir da retrospecção 

crítica do percurso realizado. Partiremos do sentido das negações à filosofia e à metafísica, 

passando pela caracterização da Action (1893) como uma obra sobre a essência da filosofia — 

sua consumação —, e atingiremos a sua justificação como fenomenologia. Isso estabelecido, 

veremos como, por exigências críticas, essa fenomenologia é necessariamente aberta para uma 

metafísica como conhecimento ou pensar mais radical e universal.  

 

 

I.1. A Negação da Metafísica 

 

Nosso ponto de partida, aparentemente, não foi o que depois mostraríamos ser o ponto 

de partida da investigação filosófica. Começamos pela negação da filosofia. Mais precisamente, 

pelo problema que diz respeito à superação da metafísica ou, melhor ainda, do modo dominante 

segundo o qual a metafísica foi tradicionalmente interpretada. Essa foi a “ocasião” que marcou 

o nosso início.  

Entretanto, a discussão desse problema não era senão um meio de ir além e revelar o 

que há de implícito no que ele explicitava. Era preciso conhecer qual o real alcance das críticas 
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à metafísica, para saber se era lícito insistir em empreender uma jornada que pretendia nos levar 

a sua proposição como conhecimento justificado.  

Inicialmente, dizíamos que por ser um modo de conhecer fundamentalmente marcado 

por uma ação de significação que intenciona uma compreensão radical e universal do que é — 

tanto quanto isso seja possível —, a filosofia possui uma natureza eminentemente metafísica. 

Por isso mesmo, negações do estatuto filosófico-científico da metafísica transformam-se em 

negações da própria filosofia: negar que o exercício da racionalidade metafísica constitua um 

programa válido de conhecimento, acaba por significar negar a filosofia como programa válido 

de conhecimento. Mas, a radicalização da negação do conhecimento pode ir além. Não 

raramente, a negação do estatuto científico da filosofia é compreendida como a negação de todo 

modo possível de pensar, de todo conhecimento que se possa justificar.  

Assumindo a forma blondeliana de desenvolver investigações filosóficas, que abraça o 

que chamamos de condições metódico-formais a serem respeitadas,218 procuramos revelar o 

que havia de implícito nessas mesmas negações. Era preciso saber em que essas negações 

consistiam. Isso fazendo, o que aparentemente não dizia respeito ao ponto de partida da 

investigação filosófica — o anúncio da superação da metafísica —, mostrou-se a ele 

perfeitamente integrado.  

Antes de entender o sentido de uma negação à filosofia ou à metafísica, com efeito, é 

preciso saber o que são elas. Nem todas as perguntas possuem a mesma capacidade de conduzir 

à discussão a respeito da essência da filosofia, contudo, o que se espera de uma pergunta 

genuinamente filosófica é que isso seja por ela possibilitado. Estudar o que há de implícito no 

explícito das argumentações que versam sobre a superação da metafísica e da filosofia como 

formas de conhecimento foram a via e a questão que nos abriram para a investigação a respeito 

do sentido legítimo, ou melhor, racionalmente justificado, de como a filosofia deveria ser 

concebida.  

Inspirados pelo que Lorenz Puntel (2007) nos ensina a respeito do sentido de se propor 

críticas à metafísica, descobrimos aí alguns parâmetros gerais: 1) podem existir críticas a 

metafísicas ou filosofias historicamente determinadas e críticas gerais à própria possibilidade 

de qualquer metafísica ou filosofia, inclusive futuras. 2) Podem existir críticas a metafísicas 

historicamente determinadas que não são censuras nem ao modo metafísico de filosofar nem 

ao modo filosófico de pensar. 3)  Por um lado, as oposições à metafísica que pretendam ainda 

salvaguardar o pensar reflexivo não possuirão nenhum alcance crítico no que diz respeito à 

                                                 
218 Sua melhor caracterização encontra-se em Le point de départ. Foi o que procuramos explicitar em 

nosso segundo capítulo: “2.2.4.1. Condições metódico-formais da filosofia: a reserva suspensiva”. 
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possibilidade de metafísicas que, mesmo conservando o modo reflexivo de pensar, não se 

determinem como o fizeram as metafísicas historicamente determinadas. 4) Por outro lado, 

segundo as críticas gerais à metafísica, que se caracterizam pela oposição ao que se pensa ser 

fundamental para toda metafísica ou filosofia possíveis, historicamente identificando essa 

“condição fundamental” com o próprio pensar reflexivo, sua gramática e lógica, o abandono da 

metafísica é apenas uma parcela do, criticamente falando, necessário abandono do pensar 

reflexivo, em razão das antinomias insuperáveis das quais ele se encontra substanciado.  

Portanto, somente negações mais abrangentes do pensar219, que procedem em virtude 

da rejeição da reflexão e da lógica formal que, acredita-se, o caracterizam essencialmente, 

podem ser condicionalmente tomadas como uma válida negação para toda metafísica ainda 

possível.220 “Condicionalmente” dizemos, por que, para que essas negações abrangentes sejam 

aceitas em suas pretensões, não é suficiente constatar a abundância das antinomias do pensar 

reflexivo, mas, a fim de que a negação do pensar reflexivo sustente a própria negação da 

filosofia e do pensar em geral, é preciso presumir que o pensar reflexivo seja todo o pensar 

possível e, consequentemente, que as antinomias sejam necessariamente ligadas a todo e 

qualquer pensar. Assim, condenando-se a reflexão, consequentemente, condena-se toda 

metafísica possível,221 como todo conhecimento, ao contrassenso.222  

Todavia, seria isso justo? Nosso próximo passo foi mostrar que não, a partir do exame 

crítico sobre o sentido de “conhecer” ou “pensar”, ao qual a negação da metafísica nos 

                                                 
219 Pensar aqui é entendido, lembremos, em uma acepção ampla que inclui outras noções como conhecer 

e saber.  
220 Incluindo aquelas que, não se identificando com nenhuma metafísica historicamente determinada, 

partem de definições a priori do que seja metafísica para construir uma teoria metafísica e aquelas outras que 

distinguem uma teoria como metafísica sem partir de nenhuma definição a priori, mas por reconhecer que essa 

teoria, já desenvolvida, estaria ligada à intuição geral e tradicional do que é a metafísica sem, contudo, estar ligada 

a nenhuma metafísica historicamente determinada.  
221 Abarcando as metafísicas e filosofias que não se confundem com aquelas historicamente determinas, 

e, assim, mesmo as metafísicas ou filosofia futuras. 
222 É muito interessante acompanhar como a dialética do pensar presente na Action (1893) faz reinterpretar 

o que, a um olhar menos preciso, pareceria uma antinomia apenas como “heterogeneidade” de perspectivas. É o 

que faz Michel Jouhaud (1970, p. 641-667), na conclusão de seu brilhante estudo Le problème de l’être et 

l’expérience morale chez Maurice Blondel, ao apontar o modo como Blondel lidará com diversas noções, 

aparentemente opostas: I) da presença em face à representação ou da experiência vivida e do pensar; II) da ciência 

positiva como modelo da experiência moral e da crítica às pretensões ontológicas da ciência positiva; III) da 

prospecção e da reflexão; IV) do método filosófico baseado na descrição a posteriori do vivido e na análise 

transcendental, ou seja, da lógica da vida, que se manifesta como que a priori; V) da autonomia e da heteronomia 

moral; VI) da fé em Deus em relação ao conhecimento filosófico do único necessário e, enfim, VII) do caráter 

completo e, ao mesmo tempo, aberto da filosofia da ação enquanto pensar filosófico. Apesar de termos entrado 

em contato com esse texto de Michel Jouhaud apenas depois de já termos escrito a parte mais substancial dessa 

presente tese e apesar dos nossos objetos de estudo serem diversos (experiência moral e possibilidade da 

metafísica), as conclusões que tiramos são bastante aproximadas. Com efeito, isso se explica pela centralidade, em 

ambos os casos, da interpretação da ontologia blondeliana presente na Action, realizada especialmente sob a luz 

da relação entre prospecção e reflexão, que é chamada, nesse atual estudo, de concepção blondeliana de 

conhecimento filosófico.  
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conduziu. Acompanhando três escritos blondelianos posteriores à Action (1893), mas a ela 

estritamente ligados — L’Illusion idéaliste (1898), Principe élémentaire (1900) e  Le point de 

départ (1906) — explicitamos não só o novo sentido de conhecimento, revelado pela filosofia 

da ação como síntese de reflexão e prospecção, superando a interpretação reducionista que o 

confunde com a reflexão artificialmente isolada,  como também, por seu intermédio, o sentido 

da própria essência da filosofia, enquanto conhecimento mais radical e universal do que é,  da 

lógica que a caracteriza, a lógica da privação ou da stérēsis, e da ação.  

Desse modo, partindo do tratamento de questões que dizem respeito ao ocaso da 

metafísica, da filosofia e do pensar ocidental, atingimos a ação como ponto de partida da 

filosofia e determinamos suas condições metódico-formais, enunciando sua proposição 

científica fundamental: no conhecimento em ato é preciso evitar, desde seus procedimentos 

mais remotos, toda conclusão prematuramente ontológica, moderando a prospecção pela 

reflexão e essa por aquela, de forma a reintegrá-las (consumá-las) no pensar como o são na 

vida, ou seja, segundo a lógica da stérēsis. Esse parâmetro metódico fundamental é a marca 

específica do modo como se desenvolve toda a filosofia blondeliana. 

Colhe-se já aqui um resultado da revolução fenomenológica realizada por essa filosofia: 

a compreensão de que conhecer filosoficamente não é simplesmente representar, mas reintegrar 

(consumar) no pensamento em ato, como são integrados na vida, a reflexão e a prospecção, 

fazendo com que a reflexão se enriqueça pela prospecção e essa última seja sempre e cada vez 

mais elucidada por aquela, de modo a contribuir com o progresso da vida, ou seja, com o 

dinamismo da ação que a orienta, por uma lei prática (a da stérēsis ou da privação positiva), à 

sua própria consumação. Em suma: 1) a filosofia é uma tarefa, seu fim é a consumação da ação 

humana. 2) Essa tarefa se orienta pela lógica da privação positiva. 3) Conhecer filosoficamente 

não é simplesmente representar, mas reintegrar reflexão e prospecção, levando a ação, que é 

inseparavelmente um agir pensante e um pensar atuante, a sua consumação.  

Desse modo, a autenticidade do conhecimento filosófico não está em sua capacidade de 

representar o real ou no grau de adequação entre pensar e ser. Mesmo porque, como poderíamos 

estabelecer parâmetros de cálculo a esse respeito, a não ser crendo, previamente e sem provas, 

que de algum modo as estruturas e dinâmicas lógico-formais de nossa reflexão 

conceitualizadora seriam adequadas ao real? A autenticidade desse conhecimento, 

diversamente, está no seu respeito à lógica do determinismo que marca o movimento de 

consumação da ação, na inteligência precisa desse determinismo e na colaboração a fim de que 

ele seja levado até suas extremas consequências. Conhecer autenticamente é favorecer a 

adequação entre vida e pensar no conhecimento em ato. 
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 Em suma, é preciso assumir, para a constituição do autêntico conhecimento ou pensar, 

o que Blondel chamou na Action de as exigências da crítica à superstição. Essas exigências 

são apenas a tradução inteligível do conjunto das necessidades práticas da própria ação. 

Portanto, a garantia da legitimidade do conhecimento filosófico está em sua fidelidade às 

necessidades práticas e vitais, que se exprimem inteligivelmente nas necessidades lógicas. 

Todavia, não na necessidade formal da lógica abstrata, mas naquela de uma lógica da privação 

positiva ou do terceiro incluso.  

A leitura posterior da Action, à luz da problematização que se foi construindo na Iª e IIª 

partes de nossa tese — nas quais estudamos as negações à metafísica e descobrimos as luzes 

fundamentais dos três escritos, posteriores à Action, acima referidos, a respeito do sentido de 

conhecer ou pensar, da filosofia como tarefa e da lógica da ação como lógica da stérēsis —, 

serviu para esclarecer o modo como o conhecimento filosófico, completamente fiel às 

exigências da crítica à superstição e, dessa forma, da própria prática, pode ser reconhecido a 

posteriori, qual o sugere Lorenz Puntel (2007), como sendo uma autêntica metafísica ou 

filosofia essencial, aberta ao projeto de uma consumação da ação.  

 

 

I.2. A Elucidação da Ação pela Action (1893) como Afirmação de uma Fenomenologia aberta 

à Metafísica 

 

A tese que sustentamos presentemente a respeito da interpretação da Action (1893) 

constrói-se sobre uma intuição fundamental: a de que esse é um texto de “filosofia essencial”, 

de metafísica. Não só é possível nela encontrar a afirmação da possibilidade da metafísica, 

como consumação da filosofia da ação, como também ela é, fundamentalmente, um escrito 

sobre a proposição de uma possível racionalidade metafísica, ou seja, sobre a compreensão 

crítica de como uma filosofia, entendida como conhecimento mais radical e universal do que é, 

pode ser constituída racionalmente de modo legítimo, ou seja, pelo uso de uma argumentação 

convincente e que possa ser controlada. 

O saber filosófico sugerido pela Action (1893) diz respeito à compreensão da totalidade, 

não considerada como um objeto colocado em oposição a um sujeito, tampouco como um 

somatório de objetos ligados a outras formas de conhecimento, mas como horizonte de sentido 

da ação. Essencialmente, a filosofia é um conhecimento em ato — prospectivo e reflexivo ao 

mesmo tempo —, que nasce da ação, sustenta-se na ação e tem seu fim na consumação da ação. 

A experiência prática é a fonte e o fim do exercício da racionalidade metafísica que marca essa 
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compreensão de filosofia. Ela fornece seus parâmetros necessários, incluindo a necessidade da 

finitude de todo discurso.  E isso sem contradições, porque esse exercício dialético não pretende 

dizer “tudo”, mas falar do “todo” ou, em outros termos, do horizonte de sentido da totalidade 

da ação: “Aquilo que não se pode conhecer, nem, sobretudo, compreender distintamente, pode-

se fazer e praticar. Aí está a utilidade, a razão eminente da ação” (Action, p. 408). A ação nos 

abre o acesso ao que é, porque agir é não só ser singularmente, como também ser na totalidade 

do ser. Consumar a ação é ser na totalidade do ser.  

Na Action tudo conduz a essa consumação, ao projeto de ser na totalidade do ser, desde 

o “sim ou não?” da dúvida inicial, ao seu último “sim”, que, escapando aos limites da ciência e 

da filosofia, como se confessa explicitamente no último parágrafo da Tese Francesa (Action, p. 

492), não é senão a resposta encontrada por Blondel em seu engajamento pessoal. Lançando-se 

a partir de uma pergunta inicial que diz respeito ao sentido da vida humana — “Sim ou não, a 

vida humana possui um sentido e o homem um destino?” (Action, p. VII) — a investigação 

filosófica presente na Action encontra sua ocasião em um interrogativo que possui a mesma 

capacidade que dizíamos ter a pergunta a respeito da possibilidade da metafísica, a saber, de 

conduzir à investigação da essência da filosofia. 

Contudo, se a preocupação fundamental da Action (1893) é falar da essência da filosofia, 

como pensamos, por que partir da pergunta a respeito do sentido da vida humana?  Por que não 

partir diretamente, como se faz em Le point de départ, do exame da questão a respeito do ponto 

de partida da filosofia?  

Diferentemente do que fez em Le point de départ, onde explicitamente a investigação 

se orienta diretamente ao exame da natureza da filosofia e se liga incialmente à explicitação do 

ponto de partida de toda investigação filosófica, na Action (1893), Blondel partirá de uma 

questão que não é claramente compreensível ao leitor como ligada a esse mesmo ponto de 

partida e não evidencia tão facilmente a preocupação eminente do seu autor para com a 

afirmação do sentido da filosofia. Em verdade, nem mesmo o vocábulo enunciado no título da 

Tese Francesa, “Action”, encontrava-se no repertório dos dicionários de filosofia de então. 

Todavia, nos dois casos, o ponto de partida, o método dialético utilizado e os resultados 

buscados serão os mesmos.  

A dialética própria da Action (1893) se constrói como um pensar que procura julgar 

hipóteses a partir do ponto de vista do todo — summatim et sub specie unius et totius —, ou 

seja, pela averiguação de sua possibilidade ou menos no horizonte da totalidade da ação. E isso 

é válido até para o que concerne à questão inicial a respeito do seu ponto de partida. Para iniciar 

o itinerário dialético de modo criticamente rigoroso, é preciso enfrentar a questão preliminar a 
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respeito da natureza dessa investigação.  Ao se referir a uma completa desobstrução de 

prejuízos (Action, p. XXV) para se enfrentar a questão sobre o problema da vida humana, a qual 

Blondel elege no início de sua obra, insinua-se seu caráter metafísico, porque a pesquisa se 

volta para o problema do fundamento último e necessário, que é a marca distintiva da dialética 

propriamente filosófica.  

Também outros modos de conhecer fazem uso de um método dialético. Por exemplo, 

para a epistemologia científica mais aggiornata, as ciências experimentais se caracterizam 

metodologicamente por processos de refutação de hipóteses, através da análise e confronto de 

explicações. Todavia, essa dialética não tem por objetivo atingir um conhecimento necessário 

e controlável, mas, ao máximo, um acordo racional verossímil, uma hipótese mais adequada — 

evidentemente, a “adequação” aqui dependerá do problema inicialmente visado. Elas transitam, 

assim, no terreno de hipóteses que se opõem, que podem ser até contrárias, mas não 

contraditórias, por poderem ser falsas ao mesmo tempo.  

No que se refere aos procedimentos da racionalidade filosófica, ela também se ocupa de 

teses verossímeis. Do contrário, deveríamos excluir da filosofia a maioria das questões a que 

ela se aplica (do campo do direito, da moral, da história das ideias, etc.). Entretanto, quando o 

faz, a filosofia pressupõe sempre uma orientação fundamental. Esse é seu traço distintivo: 

analisar questões parciais, a partir do ponto de vista do todo e, assim, do problema sobre o 

fundamento. Ora, do ponto de vista do todo, as questões que se colocam como fundamentais 

transitam no campo da contraditoriedade entre hipóteses, ou seja, da impossibilidade de que 

sejam falsas ao mesmo tempo. A meta aqui não é a probabilidade, mas a incontrovertibilidade.  

Isso não significa que a filosofia, ou melhor, a metafísica é um saber absoluto — ainda 

que algumas de suas aquisições cognitivas sejam irrefutáveis. Primeiramente, porque ela não é 

um discurso sobre tudo, mas sobre o todo, sobre o sentido, sobre um horizonte. Ademais, a 

incontrovertibilidade é uma meta e não já uma propriedade da argumentação metafísica. Em 

seu procedimento dialético, a racionalidade metafísica trabalha com hipóteses que, por 

estabelecerem relações de contraditoriedade com outras hipóteses, são ditas fundamentais. 

Todavia, por isso não deixam de ser hipóteses. A incontrovertibilidade não significa 

definitividade ou fim do diálogo, mas resistência a hipóteses contraditórias, porque sempre, em 

linha de princípio, podem ser formuladas outras hipóteses contraditórias, além das já superadas.  

Entretanto, essa argumentação poderia deixar uma lacuna em aberto: para julgar a 

contraditoriedade entre hipóteses é preciso que se parta de um parâmetro. Ora, isso não significa 
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já a afirmação de um conhecimento absoluto, justamente, aquele que fundamenta a eleição do 

parâmetro?223 

Significaria se a tarefa dessa dialética fosse apenas a da comparação de hipóteses 

contraditórias. Ela não só se ocupa de justificar hipóteses fundamentais pela contradição de suas 

hipóteses opostas, como também da justificação dos princípios últimos que fundamentam esses 

procedimentos.224  

No que diz respeito à filosofia da ação, essa aportará uma novidade a tal discussão. A 

aludida novidade diz respeito à justificação do parâmetro último de juízo. Como vimos em 

nossas considerações sobre Principe élémentaire, o verdadeiro sentido do princípio de não 

contradição não é o de indicar a relação formalmente necessária entre proposições 

completamente opostas uma à outra, quanto a sua extensão (universal ou particular) e sua 

qualidade (afirmação ou negação), de modo que se uma é verdadeira a outra será 

necessariamente falsa, porque isso diz respeito somente a uma suposição formal sobre a verdade 

das proposições, mas não à verdade mesma: supondo que uma seja verdadeira a outra será falsa 

e vice-versa. Diversamente, seu verdadeiro sentido é o de que não existem contradições de fato. 

Admitir isso equivale a dizer que nossa experiência prática é, na verdade, esse parâmetro último 

de juízo a partir do qual a contradição de uma hipótese pode ser levada a cabo.  

Contudo, como justificar essa experiência prática como um conhecimento? Em Le point 

de départ, Blondel o faz pela introdução da noção de prospecção. Ora, mostrando como não se 

dá prospecção sem reflexão, porque o conhecimento em ato de que dispomos é sempre e 

invariavelmente prospectivo e reflexivo ao mesmo tempo, Blondel mostra como a pergunta a 

respeito do verdadeiro sentido do conhecimento filosófico não possa prescindir da investigação 

sobre a ação, sobre essa mesma experiência prática. Em outros termos, a pergunta sobre o 

sentido da vida humana possui a capacidade de problematizar a questão do fundamento último, 

ou melhor, primeiro, realização do verdadeiro sentido do princípio de não contradição.  

O que justifica o modo específico de conduzir a investigação presente na Action (1893) 

é a necessidade de introduzir gradativamente — singillatim et per gradus debitos — a questão 

da filosofia como conhecimento a respeito do sentido da ação total, da vida, que pôde ser 

desenvolvido em Le point de départ de modo diverso e mais direto — summatim et sub specie 

                                                 
223 É, analogamente, a mesma questão que os epistemólogos das ciências experimentais devem enfrentar 

para justificar a decisão de substituir uma teoria por outra: como justificar a verossimilhança sem eleger um 

parâmetro de juízo que não é verossímil? 
224 Por exemplo, não só se ocuparia de justificar a hipótese aristotélica presente no Livro IV da Metafísica 

segundo a qual “algumas proposições são verdadeiras e outras falsas”, mostrando a contradição em se afirmar ou 

que “todas as proposições são verdadeiras”, ou que “nenhuma proposição é verdadeira”, como também de 

justificar, nesse caso demonstrando, os princípios de não contradição e do terceiro excluso, que a fundamentam. 
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unius et totius —, apenas porque a Action (1893) já havia lançado as bases da compreensão da 

filosofia como conhecimento da ação em seu todo, em seu ser na totalidade do ser. Era 

importante, assim, evidenciar gradativamente como a filosofia se liga essencialmente à ação, a 

tal ponto de se compreender filosofia da ação como sinônimo da própria essência da filosofia. 

Em suma, na Action (1893) os sentidos de filosofia e ação não são a explicitação de uma 

definição já estabelecida anteriormente, mas se constroem e são reconhecidos a posteriori no 

que se torna explícito pelo acompanhamento da ação em sua expansão. Por preocupação com 

o rigor crítico dos procedimentos investigativos, com sua justificação racional, na Action (1893) 

não se parte diretamente de uma investigação sobre a definição do que seja filosofia ou do que 

seja a ação, o que é possível de se fazer em Le point de départ, sem ferir as condições metódico-

formais da filosofia, em virtude desse último escrito ser uma explicitação do já dito na Tese 

Francesa.  

O subtítulo da Action — Ensaio de uma crítica da vida e de uma ciência da prática — 

é um indício da intenção dessa obra de ser uma investigação sobre a própria filosofia, o que se 

evidencia quando compreendido no contexto da obra publicada. Mas, “filosófica” não como 

tradicionalmente a filosofia era interpretada a esse tempo. Lembremos que, para Blondel, a 

filosofia é uma tarefa, que parte da ação, elucidando-a, e se direciona à ação, consumando-a.   

A intenção de Blondel é, assim, a proposição de uma ciência da prática, ou melhor, de 

um conhecimento filosófico que se possa dizer legítimo e autêntico.225 Portanto, por ciência ou 

filosofia da prática — ou da ação — não devemos entender simplesmente a ética,226 como 

subdivisão da filosofia, e sim a própria totalidade da filosofia, ou seja, do conhecimento 

completamente fiel às exigências do que se traduz como o que preferimos chamar de crítica à 

superstição ou crítica da vida, cujas necessidades são expressões do conjunto das necessidades 

mais originais da própria prática, também chamadas de lógica da vida moral ou lógica da 

stérēsis (da privação).  

É por isso que, mudando a disposição cronológica, precedemos o estudo da Action 

(1893) pelo de Le point de départ (1906), de Principe élémentaire (1900) e de L’Illusion 

                                                 
225 Embora “legítimo” e “autêntico” sejam geralmente utilizados na filosofia da ação como sinônimos, 

podemos fazer uma diferenciação de perspectivas. “Legítimo” procura adjetivar o conhecimento enquanto 

racionalmente justificado, o que quer dizer que ele é controlável, crítico e criticável. O vocábulo “autêntico” 

significa isso, é claro, mais também um pouco mais que isso, pelo menos como nós o entendemos, porque implica 

ainda na ideia que um dado conhecimento legítimo — controlável, crítico e criticável —, seja exercitado de modo 

o mais rigorosamente crítico possível, ou seja, conforme às necessidades práticas da ação, para permitir o acesso 

à autêntica consistência ontológica da ação e de seus elementos. Nesse sentido, evidentemente, um conhecimento 

pode ser legítimo e não ser propriamente autêntico, embora não possa ser autêntico sem ser legítimo.    
226 Também poderíamos chamar a essa filosofia da ação de ética, mas em um sentido um tanto inusitado, 

segundo o qual, como veremos, a ética confluirá para a ciência e para a metafísica, em razão da identificação 

fundamental do sentido que esses três vocábulos ganharão na filosofia blondeliana.     
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idéaliste (1898). Servindo de esclarecimento de temas já presentes na Action, a leitura desses 

artigos preposta à da Tese Francesa nos deu a chave de compreensão, desde o início da pesquisa 

que se desenvolve pelo acompanhamento do texto da Action (1893), sobre o seu sentido como 

investigação a respeito da filosofia como tarefa, como ciência da prática tendo em vista uma 

ciência prática, conhecimento que nasce da ação e se destina à consumação da ação. Dessa 

forma, a antecipação da leitura dos referidos artigos, que se apoiam, por sua vez, nos resultados 

possibilitados pela Action (1893), ajudou-nos a acompanhar a investigação que se desenvolve 

analiticamente na Tese Francesa, sem perder de vista o todo dessa obra e de seus resultados, o 

que favorece uma sua leitura mais fecunda.   

O ponto de partida da filosofia será sempre a ação ou, melhor dizendo, o conhecimento 

em ato da ação, que pode ser afirmada como sendo somente por se fazer inteligível nessa 

síntese, onde se fecundam e se retroalimentam reflexão e prospecção. Entretanto, porque 

somente com o desenvolvimento da investigação isso poderia ser estabelecido, no texto da 

Action (1893) elege-se um ponto de partida metódico que, não obstante sua aparente diferença, 

conduzirá à identificação do ponto de partida real da filosofia.  

É assim que, na Action (1893), Blondel tomará implicitamente como ponto de partida o 

estudo rigoroso da ação, fazendo uso de um modo de argumentar que, não podendo desde o 

início justificar a filosofia como tarefa de consumação da ação, no estilo de Descartes e 

Agostinho, elege um ponto de partida metódico e explícito, que possa conduzir a argumentação 

até onde se deseja que ela vá. Qual seria ele? A pergunta sobre o sentido da vida humana ou, o 

que é o mesmo, sobre o sentido da dinâmica da vontade, a cujos resultados até mesmo os 

intelectualistas devem ceder, sem que tenham que se sentir combatidos desde o início.  

A respeito desse último interrogativo, não há como negar a inevitabilidade de sua 

colocação como problema, nem mesmo como sustentar que esse constituiria uma questão, em 

fim de contas, desprovida de sentido, ou seja, da qual, ainda que inevitável, é possível 

desvencilhar-se, querendo o nada. E, isso, observe-se, não só no sentido de uma artificial 

necessidade lógico-formal, mas de uma necessidade prática. O querer, como se observou, 

mostrou-se irredutível: não se pode anular o querer, porque não querer querer e querer não 

querer é já querer e, por esses atos, pôr o problema do sentido da vida humana. 

 Não podendo justificar de antemão que o sentido da filosofia seria atingido por uma 

investigação que partisse da ação, por serem necessárias para tanto justificativas que só 

poderiam ter sentido quando a ação fosse entendida em sua totalidade, será oferecida ao leitor, 

como razão do acolhimento da questão, a sua inevitabilidade — prática e não apenas teórica, 
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como ocorre com o cogito cartesiano. Em filosofia, nada mais lícito do que partir de uma 

questão inevitável. Todavia, a inevitabilidade não é a única justificativa de sua adoção.   

A crítica pela crítica (o respeito a suas exigências simplesmente) não é o ponto de partida 

da filosofia da ação.227 Por isso a pergunta sobre o sentido da vida não é escolhida, no contexto 

próprio da Action (1893), somente por ser uma pergunta inevitável. Talvez existam outros 

interrogativos dotados dessa mesma inevitabilidade.  Inegavelmente, o respeito ao rigor 

científico e às exigências da crítica à superstição serão uma constante no discurso blondeliano. 

Contudo, em razão das intenções filosóficas da Action (1893), além da garantia para a 

investigação da potência crítica da pergunta, posta por sua inevitabilidade prático-científica, era 

preciso também assegurar a sua capacidade de dar acesso à discussão sobre a essência da 

filosofia, sobre seu verdadeiro sentido.  

Sinteticamente, em razão de uma necessária reserva suspensiva,228 Blondel faz uso de 

um procedimento que lhe permitirá processualmente atingir a afirmação segura do que ele se 

dispõe a pesquisar desde o início: o autêntico conhecimento filosófico, que versa sobre a ação 

total,229 ou mais precisamente, sobre a consumação da ação. Procurará, para sustentar sua 

argumentação, estabelecendo sua necessidade, identificar uma proposição inicial que, ao 

mesmo tempo, possa ser dotada de inevitabilidade prático-científica e possa conduzir ao 

tratamento da essência da filosofia, ou, melhor ainda, que possa conduzir a filosofia à 

consumação de sua essência. Assim, ao começar a ler a Action (1893), o leitor compreenderá 

apenas que a questão do sentido da vida humana é prático-cientificamente inevitável. Somente 

depois poderá descobrir sua importância no que diz respeito ao acesso à própria filosofia.  

Desse modo, o texto da Action (1893) é essencialmente filosófico. Ele nos coloca diante 

da questão que versa sobre o que faz a filosofia ser o que é, que diz respeito ao seu sentido e a 

sua consumação na consumação da própria ação, seguindo um método rigorosamente conforme 

às exigências da crítica à superstição, que traduzem exigências práticas mais originárias.  

A razão de ser dessas exigências se encontra no imperativo de levar a ação tanto quanto 

possível a sua consumação. É preciso forçar a ação em seus limites, até ao ponto em que se 

descubra o verdadeiro sentido da ação-limite, ou seja, se ela corresponde ou não ao que desde 

                                                 
227 Essa é, para Blondel, a grande diferença entre a crítica da superstição e o criticismo, como mostramos 

anteriormente em “2.2.3.2. A atitude crítica seria a fonte exclusiva da filosofia?”. 
228 Como já explicamos anteriormente (2.2.4.1. Condições metódico-formais da filosofia: a reserva 

suspensiva), por um lado, não se pode conhecer nada senão à luz do todo sintético da ação, dada em sua imediação 

mais primitiva como prospecção, e, por outro, não se pode concluir nada senão à luz da reflexão analítica. 
229 A referida “totalidade da ação” não diz respeito a um conjunto onde se agrupam todas as ações 

possíveis, mas à ação total, ou seja, levada à sua consumação, até os seus limites últimos. Nessa acepção totalidade 

aqui não diz respeito à completude numérica, mas ao ápice qualitativo.   
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sempre a vontade pressupõe como consumação da própria ação: a ação perfeita. Para tanto, o 

papel da ciência da ação não é acessório.   

Ao que Blondel se referia na introdução da Action (1893) como via direta (prática) e via 

indireta (ciência da prática) será preciso entender, à luz da ação total, como caminhos 

inseparáveis. Evidentemente, não é preciso ser filósofo profissional para viver e procurar 

consumar a própria ação. Contudo, para o homem, não há prática que não seja acompanhada de 

algum grau de inteligibilidade, como não há ciência que não nasça da prática e que não retorne 

a ela. Em outros termos, no que concerne ao ser perceptivamente relacional, a prática é sempre 

acompanhada de alguma luz inteligível. Da filosofia especializada, ademais, espera-se uma 

elucidação sempre e cada vez mais estimulante, uma ciência sempre e cada vez mais voltada 

para a superação da privação positiva que marca a ação. Uma ciência que não só não impeça, 

mas que também colabore com essa superação. A via indireta não é supérflua, mas sua 

importância é relativa. Ela é um meio de ir mais longe.  

Abrindo o caminho para ir mais longe, a ciência da ação em seus inícios ajuda a perceber 

a instabilidade e incoerência prática das hipóteses sobre o sentido da vida humana ou sobre a 

adequação da vontade que pretendiam afirmar a artificialidade da questão que a traduz 

(estetismo) ou a capacidade da vontade de negar a si mesma (niilismo, principalmente 

schopenhaueriano). Restaria examinar se a consumação da ação se daria por meio das outras 

duas hipóteses restantes, a dos fenômenos e a do sobrenatural.   

Por onde continuar o exame? Novamente, uma resposta mais convincente só poderia ser 

dada à luz do todo, da ação total e da lógica que a constitui. Como expusemos largamente, todas 

essas hipóteses que versam sobre o sentido da vida humana devem ser compreendidas segundo 

a lógica da stérēsis. Em princípio, Blondel dirá que a hipótese dos fenômenos deveria ser tratada 

antes da hipótese do sobrenatural, em razão dessa constituir o “minimum do que podemos 

afirmar e querer” (Action, p. 39). Em outras palavras, por uma espécie de economia especulativa 

seria preciso, antes de se lançar ao estudo do sobrenatural, do que é mais difícil de ser 

aproximado, examinar se não bastaria, como resposta para o sentido da vida humana, o seu 

contentamento fenomenal. Mas, o que são os fenômenos? 

A Action (1893) se lançará ao estudo do fenômeno procurando revelar seu sentido, não 

simplesmente para atingir seu entendimento, mas para descobrir o que esses têm a oferecer à 

vontade. Como sempre, também aqui as preocupações blondelianas são teórico-práticas. 

Sinteticamente, isso acontecerá em dois momentos que procurarão a inteligibilidade do 

primeiro movimento espontâneo da ação, de sua primeira abertura ao que é: a experiência 

sensível.  
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O que se revela em um primeiro momento é a ambiguidade fundamental da sensação, 

seu ser subjetivo e, ao mesmo tempo, resistente a ser reduzido a um simples produto da ação 

subjetiva. Na sensação pela primeira vez se revela, ainda que vagamente, a duplicidade 

desconcertante do conhecimento em ato, que procura entender e organizar os fenômenos em 

símbolos inteligíveis, mas sente a resistência qualitativa do que experiencia.   

Procurando dominar essa ambiguidade fundamental da sensação, a inteligência da ação 

se projeta, em um segundo momento, no corpo das ciências positivas, estuda os dados 

percebidos como fenômenos positivos, sob a orientação de metodologias positivas. Talvez — 

e essa é a hipótese a ser avaliada — tudo o que se possa dizer a respeito dos fenômenos se 

reduza a um produto da ciência positiva. A ambição aqui é a de que o ápice do conhecimento 

do fenômeno, sua explicação completa, consista em, de modo positivo, “constatar os fatos e seu 

encadeamento” (Action, p. 44).  

A característica principal dessas metodologias positivas e das ciências que se constituem 

por seu intermédio é a de promover artificialmente a integração entre o número (matemática) e 

a empiria (física). Em suma, a riqueza qualitativa do real é, por elas, representada 

quantitativamente. A heterogeneidade e qualidade infinita dos fenômenos são explicadas pelo 

esquema da infinidade e homogeneidade quantitativa (numérica). Todavia, a ciência positiva é 

uma explicação híbrida que não se sustenta ao tipo de exame exigido por seus próprios 

parâmetros críticos.  Sem poder provar positivamente, ela pressupõe a natureza matemática do 

empírico, aproximando-se de tradicionais e dogmáticas reflexões metafísicas.  

Revelando o implícito do que se explicita na ciência positiva, a filosofia da ação faz ver 

que o matrimônio entre matemática e experiência empírica é um postulado artificial: para 

sustentar-se e a seus fenômenos, a ciência positiva necessita de uma ação subjetiva, que por 

atos de vontade a concebe tal e qual é. E isso os fenômenos positivos têm em comum com todos 

os outros fenômenos: um resíduo subjetivo que escapa a toda objetivação. Essas considerações 

levam a compreender que os fenômenos não são redutíveis a suas representações positivas. 

Sustentando todo fenômeno, incluindo os positivos, existe sempre um resíduo que escapa ao 

simbolismo científico.  

A esse ponto da investigação será anunciada a primeira grande revolução metodológica 

da Action (1893), baseada na natureza do que deve ser considerado, a partir de então, como 

tema de pesquisa e que constitui o fundamento para a nova concepção de conhecimento que 

caracterizará a filosofia da ação. A ciência da ação descobre que para continuar sua investigação 

a respeito da via dos fenômenos e, consequentemente, da ação, em sua tentativa de descobrir 
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seu verdadeiro sentido, deverá considerar o estudo do que no fenômeno se mostrou irredutível 

à representação simbólica: a subjetividade.  

Para Blondel, a subjetividade será o princípio de iniciativa que todo fenômeno comporta 

ou, melhor ainda, o princípio de iniciativa da ação comum que é o fenômeno. O fenômeno se 

mostrará não só o resultado da iniciativa do agente, como também de uma iniciativa a ele 

estranha. No fenômeno o agente é, concomitantemente, ativo e passivo. 

 Esta simples constatação terá um efeito devastador e cientificamente revolucionário. O 

estudo da subjetividade exigirá um método novo e uma ciência renovada, capaz de dar conta de 

sua especificidade: do fato da subjetividade não ser “um eu subjetivo contraposto a objetos”, 

mas um resíduo de iniciativa própria, que exige ser estudado para que se explique a natureza 

dos fenômenos. Assim, a ciência da ação, com seu modo de conhecer distinto daquele das 

ciências positivas, nasce como fenomenologia da ação.  

Sem pretender reproduzir toda a discussão que fizemos no corpo da nossa tese a respeito 

das características dessa ciência subjetiva, ou seja, da ciência ou fenomenologia da ação — de 

como ela verterá sobre o movimento de expansão da vontade, em busca de uma ação comum 

cada vez mais complexa, que se inicia por coações eferentes e aferentes entre o organismo e a 

consciência, responsáveis por fazer surgir a própria consciência, a liberdade e a corporeidade 

(consciência do corpo próprio), como resistência e estímulo à ação; de como em sua 

continuidade essa expansão levará a constituir todos os fenômenos, desde os signos que são as 

obras, até as operações comuns, a vida social, a ação artística, a moral, a metafísica e a religião 

—, é-nos suficiente dizer, para evidenciar o essencial, que a ordem dos fenômenos não poderá 

ser sustentada sem que se presuma, no fundo de sua finitude, o infinito, que Blondel chama 

único necessário. Dado que não se pode afirmar nada como sendo senão o que se liga à nossa 

ação e a seus fenômenos, que são o que são em virtude desse centro unificador que é o único 

necessário, este faz de cada fenômeno uma parte da ação total.    

Dizíamos, anteriormente, que era aconselhável, e foi o que se fez na Action (1893), 

preceder o estudo do sobrenatural por aquele dos fenômenos, por ser criticamente mais 

vantajoso pesquisar primeiro o que se mostrava mais acessível, o “minimum do que podemos 

afirmar e querer” (Action, p. 39). Todavia, chegando à ação total, ou seja, à ação em todas as 

suas condições, quando se pode afirmar seus fenômenos como uma série de causas eficientes e 

um sistema de causas finais, sob a regia da ideia do único necessário e de sua influência, a 

questão ganha outros contornos.  

Em razão de poderem ser pensados a partir de uma mesma ideia da ação total, que traduz 

uma mesma referência — em torno do mesmo problema, do mesmo determinismo e da mesma 
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solução a ser encontrada —, as hipóteses que dizem respeito à pergunta sobre o sentido da vida 

humana, apesar de parecerem opostas para a reflexão analítica, podem ser compreendidas no 

conhecimento em ato como integradas. Sob a perspectiva da lógica da stérēsis, com efeito, elas 

se implicam mutualmente, de modo que a consideração da prova prática de cada hipótese 

implicará já na consideração da prova prática de cada uma das outras. 

Especialmente, a hipótese do sobrenatural deverá ser afirmada como o resultado da 

necessidade ligada à prova prática de todas as outras hipóteses. Se o problema da ação pudesse 

ser suprimido, a vontade aniquilada ou mesmo se os fenômenos fossem suficientes para a 

vontade, o sobrenatural seria, no mínimo, supérfluo em relação à ação, o que significaria, 

rigorosamente, a impossibilidade de seu tratamento filosófico. No entanto, o que ocorre é que 

ele é descoberto como sendo uma necessidade interior ao próprio dinamismo fenomenal. 

Nenhum fenômeno, por mais sublime que seja, em nenhuma de suas caracterizações, em 

nenhum dos escalões da vontade, desde seus moventes mais primitivos à ação religiosa, mostra-

se suficiente, seja para explicar seu próprio sentido, seja para explicar o sentido da ação.  

Os fenômenos são afirmados, depois do fracasso das duas primeiras hipóteses, como 

sendo o mínimo a ser querido pela vontade. Todavia, anunciam em sua própria finitude, nesse 

seu mínimo, a privação positiva da vontade, que neles enxerga limitação apenas porque é capaz 

de desejar o que eles levam implicitamente como uma promessa: o infinito, o máximo da ação, 

sua consumação. A presença em nós da limitação implica em nós outra presença, a de uma 

vontade superior às contrariedades da vida e aos desmentidos empíricos, o invencível apego da 

vontade a ela mesma, a seu infinito querer. O sobrenatural se revela sob as vestes desse infinito, 

ou mais precisamente, da ideia de perfeição que é necessária para a concepção de toda limitação, 

de todo fenômeno. É preciso, porém, tentar descobrir se a esse ideal corresponderia qualquer 

realidade. E, para tanto, é necessário o comentário da prática. 

As exigências da crítica à superstição impedem que a ciência da ação conclua seu 

estudo sobre a ação do ser perceptivamente relacional sem considerá-la até suas últimas 

possibilidades. Suas exigências não são somente normas metódicas impostas de modo artificial 

e heterônomo. A crítica à superstição, que impõe que a ciência sobre o sentido da ação não se 

contente com respostas parciais, é a tradução de uma exigência prática: a de que a vontade não 

pare seu movimento de adequação de si mesma enquanto isso é ainda possível.  

Mesmo que todos os recursos da própria vontade, de sua atuação fenomenal, mostrem-

se insuficientes para realizá-la, as possibilidades do movimento de sua adequação não estão, 

por isso, esgotadas.  Com efeito, se a vontade é impotente para bastar-se, é possível que ela 

possa receber do que não é ela mesma o acréscimo de si que ela não pode se dar. É possível 
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que, continuando aberta a uma ajuda que venha de fora, sua ação possa encontrar o inusitado 

que lhe completaria, o único necessário a que aspira e que dá sentido a tudo o mais, a toda a 

ordem fenomenal. Em suma, não é por uma dedução abstrata, mas em razão de uma necessidade 

prática e concreta, dialeticamente explicitada, que a ciência da ação atingirá a hipótese do único 

necessário e será obrigada a considerá-la. 

Como fazê-lo? Agindo como se a solução sobrenatural fosse já dada de fato. Sem outro 

recurso disponível, é preciso submeter a hipótese do sobrenatural à mesma prova prática a que 

foram submetidas as outras hipóteses, para descobrir seu verdadeiro sentido e sua consistência. 

Desistir de assumir essa última prova é, prematuramente, abraçar o fracasso da ação, sem que 

esse seja imposto de fato. É o que se caracteriza como atitude supersticiosa. Não levar em conta 

as exigências práticas da ação, traduzidas pelas exigências da crítica à superstição, representará 

fechar-se à última esperança de realização da vontade, de consumação da ação, quando nada 

obriga a tal.  

Porque não há nada que eu possa afirmar como sendo sem ser integrado à minha ação 

total e, consequentemente, ao meu destino, não há como saber se a hipótese do sobrenatural — 

que naturalmente surge como um complemento que a consciência é obrigada a conceber, em 

virtude do contraste dialeticamente descoberto na finitude fenomenal — corresponda ou não a 

uma solução real para o problema da ação, a não ser ao preço de agir como se ela já fosse tal 

solução procurada, integrando a sua prova prática ao que já é minha ação.  

A ciência da prática estabelece, em cada um de seus momentos, que ela não pode 

prescindir da prática. Isso não significa que o conhecimento que é resultado do que 

chamávamos de opção negativa, conhecimento privativo do ser, não seja também ele objetivo. 

Ele o será, como deixamos claro. Todavia, não possuirá a mesma objetividade do conhecimento 

resultante da opção positiva, possessivo do ser, porque lhe faltará o saber que se oferece 

somente ao agente que respeita todas as exigências do determinismo da ação e da crítica à 

superstição que lhe traduz. Talvez esse saber ateste apenas o fracasso último da ação. Só o 

saberá quem levar as exigências do determinismo de sua ação até seus extremos.   

Enfim, não prescindir da prática e de suas exigências torna-se um imperativo também 

científico, porque toda e qualquer afirmação do que é liga-se necessariamente ao nosso 

conhecimento em ato, ou seja, à experiência concomitantemente prospectiva e reflexiva que 

fazemos do que não só é afetado por nós, como também nos afeta; em todo caso, do que faz 

parte de nossa ação. Portanto, em sua plenitude, a ciência ou filosofia da ação revela-se como 

o conhecimento mais radical e universal do que pode ser afirmado por nós como sendo, e é por 

isso que lhe caberia, como veremos a seguir, tão propriamente o título de metafísica.  
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II. SOBRE A REVOLUÇÃO METAFÍSICA E A CONSUMAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO 

  

Afirmamos que, muito impropriamente, o último capítulo da Action (1893) ficou 

conhecido como “o capítulo adicional”. Adicional certamente porque não constitutivo do texto 

da Tese Francesa — só acrescentado para a publicação —, mas não por não ser importante. Em 

verdade, ele é fundamental não só para se entender a estrutura da Tese Francesa — que ele 

coroa —, como também para colher o projeto filosófico que essa tese representa. A esse último 

respeito, o que nos interessa ressaltar agora é a segunda revolução metódico-epistêmica que ele 

anuncia: a metafísica ou ontológica.  

Afirmávamos, ainda, em conformidade com as próprias palavras de Blondel, que tudo 

o que precedia o último capítulo da Action (1893) voltava-se para a elucidação das condições 

necessárias para consumar a ação, sejam elas antecedentes ou concomitantes. Nele, porém, 

Blondel realiza uma segunda reviravolta de perspectivas, comparável em sua novidade com a 

realizada para estabelecer o método próprio ao estudo dos fenômenos da ação. Tratando da 

questão da existência objetiva, Blondel se propõe então a estudar como a ação consuma tudo o 

mais: “...considerou-se tudo o que é indispensável para consumar a ação, é preciso considerar 

como a ação consuma e constitui todo o resto” (Action, p. 425). Mas, como a ação consumaria 

todo o resto? 

A ação consuma todo o resto, porque o sentido objetivo que seus fenômenos terão e a 

realização objetiva de seu determinismo dependerá da prática voluntária de se viver ou não 

como se a hipótese do único necessário se realizasse de fato como uma solução ao problema da 

ação. Para que a ação se consume, é preciso que suas condições necessárias sejam concebidas 

como reais. Isso é o que se entende por ideia da existência objetiva, que nada mais é que uma 

necessidade prática. Crendo na existência objetiva, o agente prevê na determinação objetiva de 

sua ação a oportunidade de sua expansão. Sem saber com certeza se isso se dará ou não de fato, 

é preciso agir como se essa necessidade prática fosse real, como se a ideia da existência objetiva 

se desse de fato.  Isso fazendo, porém, o agente subordina a possessão da realidade à escolha 

da vontade.  

Esse é, então, o efeito necessário na ideia da existência objetiva: como não há nada que 

não diga respeito a nossa ação, a qualidade de nossa ação, ou seja, o levar a cabo ou não todas 

as exigências do seu determinismo prático, determinará o sentido de que se revestirá para nós 
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não só o único necessário, como, em razão dele, tudo o mais.  O sentido do ser, desse modo, 

encontra-se vinculado à solução que a ação voluntária impõe ao problema da ação. Isso significa 

que necessariamente o conhecimento é solidário com a ideia da existência objetiva, porquanto 

se constituirá a partir da assunção dessa ideia e do sentido que ela terá. O que a existência 

objetiva será para o agente e, assim, o que ele conhecerá, dependerá do uso que ele faz de sua 

vontade, dependerá de suas escolhas e do modo como ele organiza a série dos objetos e o 

sistema de fins de sua ação.  

Portanto, como já deixamos claro no corpo da tese, o conhecimento será sempre 

subjetivo, pessoal. Entretanto, isso não significa que ele não possa ser dito também objetivo. A 

objetividade aqui aludida diz respeito ao sentido inevitável, necessário, de que o conhecimento 

subjetivo se revestirá para o agente.  

A existência objetiva se afirma necessariamente entre dois conhecimentos subjetivos. 

Um conhecimento subjetivo de primeira ordem, onde os fenômenos aparecem como o conjunto 

das condições necessárias de nossa ação, e um conhecimento subjetivo de segunda ordem, 

quando a totalidade do que compõe a nossa ação é por ela consumada, ou seja, em um 

conhecimento possessivo ou privativo do ser. A existência objetiva não só se evidencia como 

uma verdade real pela heteronomia própria ao determinismo que nos impõe suas necessidades, 

como pela diferença entre esses dois conhecimentos subjetivos. O resultado da escolha a favor 

ou contra o único necessário muda o sentido de tudo o que é apenas porque comporta uma 

novidade em relação ao que nossa ação já é. Novidade que ela não pode se dar a não ser 

escolhendo uma opção prática de engajamento.  

Qualquer que seja o modo de dar-se do conhecimento subjetivo de segunda ordem, 

possessivo ou privativo do ser, os fenômenos terão sua consistência ontológica determinada, 

ainda que não sempre em seu sentido pleno ou autêntico. A concomitante passividade e 

atividade que caracteriza o agir — submetido a um determinismo que lhe é imposto e impondo 

voluntariamente um sentido a tudo o que é — é o fundamento não só da nossa ideia de existência 

objetiva, como da postulação de sua necessária realização — dessa ideia —, inclusive 

fenomênica. Os fenômenos podem ser afirmados como sendo objetivamente para nós porque 

são passivos e ativos ao nosso respeito, em razão do conhecimento inseparavelmente nocional 

e sensível, prospectivo e reflexivo que deles temos. Ademais, a evidência de que nenhuma ação 

humana é inteiramente completa e autossuficiente por seu elemento subjetivo, tendo em vista 

que toda ação implicará em uma novidade que não se explica pela simples posição do agente, 

já nos garante a superação das pretensões idealistas de afirmar a inconsistência ontológica dos 

fenômenos, ao mesmo tempo em que nos adverte sobre o erro realista de se exagerar a respeito 



382 

 

de sua consistência, que não poderá ser absolutamente afirmada sem que conheçamos o que 

podemos chamar de essência da verdade230, como veremos.  

Estabelecendo que não se pode prescindir da prática para descobrir se a ação poderá 

realmente ou não ser consumada, a ciência da ação não impõe o sobrenatural como uma 

existência necessária, mas faz depender o sentido da realidade da atitude que se assume diante 

dele. O que é necessário a esse respeito não é a existência objetiva do sobrenatural, mas apenas 

a sua ideia e a prova prática que ela impõe. Assim, podemos dizer que essa ideia é real — como 

ideia — e possui um influxo real sobre nossa ação, exigindo dela uma prova prática de sua 

objetividade. Todavia, assumir ou não essa prova prática muda o inteiro sentido que o ser terá 

para o agente. Sem essa suprema prova prática será impossível determinar a verdade sobre o 

sobrenatural e, assim, a verdade sobre a consumação da ação e sobre o sentido último do ser, 

que é o que significamos como sendo a essência da verdade.  

Evidencia-se também, dessa forma, o que entendemos por revolução metafísica. Não 

estamos dizendo com isso que a ontologia seria oposta à fenomenologia, nem tampouco que 

ela represente uma ruptura a seu respeito. Diversamente, é importante reafirmar, a 

fenomenologia blondeliana é essencialmente uma ontologia que, porém, não é proposta por 

meio de deduções formais a priori — como geralmente o são as ontologias tradicionais —, mas 

é construída paulatinamente pelo exame da experiência, por uma dedução prática — para a qual 

as conclusões são alcançadas por necessidade prática231. Fenomenologia e ontologia estão em 

perfeita continuidade para a filosofia da ação, de tal modo que se desenvolve na Action (1893) 

— cuidando para interpretar essas expressões em seu sentido próprio — uma fenomenologia 

ontológica ou uma ontologia fenomenológica.232 Nela, o sentido do ser não é descoberto como 

sendo a representação de coisas, mas o resultado da ação voluntária, que consuma todas as suas 

condições. A ação consuma suas condições, porque escolhendo viver ou não como se a última 

hipótese fosse real, impõe necessariamente a todas as suas condições, incluindo seus 

fenômenos, uma existência objetiva.  

Assim, a ontologia ou metafísica será diversa conforme o conhecimento que lhe 

caracteriza, possessivo ou privativo do ser. Nem toda ela possuirá a mesma legitimidade 

filosófico-crítica. Com efeito, o respeito às exigências da crítica à superstição será o critério 

                                                 
230 A expressão não se encontra na Action (1893), mas o sentido que a ela atribuiremos está em perfeita 

conformidade com a filosofia da ação.  
231 Remetemos ao que explicamos, em nota (40), na introdução a respeito do sentido de dedução prática. 
232 Expressões estas que, embora não usadas pelo próprio Blondel, não são estranhas ao blondelianismo. 

Sobre isso pode-se conferir as observações de Dario Cornati (1998, p. 416-422) em sua obra L’ontologia implícita 

nell’“Action” (1893) di Maurice Blondel.  
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que diferenciará um conhecimento metafisicamente legítimo e autêntico da superstição 

metafísica, mesmo a mais sutil.  

É por isso que a metafísica, a ciência e a ética convergem entre si, como Blondel 

procurará deixar claro na conclusão da Action (1893), de modo que o comprometimento de uma 

delas leva ao comprometimento das demais. Desse modo, não há autêntica metafísica sem o 

respeito estrito às exigências da lógica da vida — traduzidas pela crítica à superstição, que é o 

exercício de uma crítica da vida — e, assim, sem um agir radicalmente fiel às exigências do 

determinismo da prática, ou seja, da única moral cientificamente reconhecível, a que subordina 

a ação voluntária ao seu destino. Por isso também, a metafísica blondeliana não é uma 

metafísica do “dado”, da “objetividade absoluta”, da adequação entre “ser e pensar”, mas do 

“sentido”. Ela fará depender o sentido do ser ao sentido que cada agente “adota” para sua ação. 

Como nos diz Peter Henrici, aí está um não mínimo valor de atualidade do projeto blondeliano: 

 

 

Trata-se, então, de uma metafísica não do “dado”, nem do saber ou do “sabido”, mas de 

uma metafísica propriamente por “adotar”, no sentido mais literal da palavra. [...] sendo 

essa de natureza puramente pessoal ou personalista. Com essa metafísica do sentido 

Blondel, ainda uma vez, chega a tempo justo. Desde o início e até a alba dos tempos 

modernos, a metafísica era aquela do ser: uma metafísica do uno (Plotino), do 

verdadeiro (Aristóteles, são Tomás, Cartesio), do belo e do bem (Platão). Buscava-se o 

último fundamento do dado, do que é; o nome mesmo de “metafísica” indica 

inequivocamente a linha de tal pesquisa. Pouco a pouco, entretanto, que o interesse e a 

atenção andavam se deslocando do objeto para o sujeito que conhece e da constituição 

do “que é” para aquela do “que se sabe”, o absoluto, o fundamento incontrovertido era 

buscado no que totalize todas as condições do saber, revelando-se, por isso mesmo, 

superior a ele, enquanto o todo deve ser necessariamente mais e outro que a simples 

soma de suas partes. Previa-se, assim, o início de uma metafísica da totalidade, cuja 

história se poderia seguir desde Spinoza até o segundo Heidegger, passando por Leibniz, 

Kant, Hegel e outros. O exemplo do segundo Heidegger demonstra, entretanto, que tal 

metafísica se deixa conceber somente sobre o modo da irrealidade, porque a exigência 

de um saber total e absoluto que essa implica e pressupõe, permanece irrealizável para 

o homem. Se é, portanto, proclamado o “fim da metafísica”, confinando a procura do 

fundamento entre os sonhos juvenis da humanidade, cujo caráter ilusório uma geração 

mais sábia soube revelar. Blondel é bem cônscio de tal desenvolvimento da filosofia 

ocidental e o ratifica, declarando “fenômeno” todo o universo do saber, aí 

compreendida a metafísica e até o númeno kantiano. Não obstante, ainda que o dado 

não revele imediatamente seu fundamento e mesmo que nosso saber não se deixe 

totalizar em um saber absoluto, todo saber nosso e todo “fenômeno” que aparece nesse, 

pode possuir, segundo Blondel, um valor absoluto: enquanto se refere à opção em face 

ao único necessário que confere um significado absoluto a qualquer ação nossa e, 

portanto, também ao saber que se refere a nós. Recuperando no poder-ter-um-sentido-

absoluto aquela investigação sobre o fundamento que a crise da metafísica havia 

declarada vã, Blondel nos mostra uma via de como se possa filosofar metafisicamente, 

mesmo depois do “fim da metafísica”. Nisso está, talvez, o não mínimo valor de 

atualidade de seu projeto (HENRICI, 1976, p. 27-28).  
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Discutindo como se possa ainda hoje filosofar metafisicamente, nosso estudo 

evidenciou diversos significados de “metafísica” reconhecíveis pela filosofia da ação: 1) em 

uma acepção ainda não blondeliana de conhecimento, como reflexão mais radical e universal 

sobre o que é. 2) Em uma acepção já blondeliana, como conhecimento em ato de tudo o que é, 

como síntese de prospecção e reflexão, resultante da ação aberta à sua consumação 

(conhecimento possessivo do ser).  3) como fenômeno, o fenômeno da metafísica, ou, caso se 

prefira, o único necessário. 4) Como superstição, em duas acepções: 4.1) enquanto a superstição 

metafísica de quem pensa achar o ser em suas representações ideais. 4.2) E, de maneira mais 

sutil, poderíamos também chamar metafísica supersticiosa, respeitando a sua condição de 

conhecimento mais radical e universal do que é, ao conhecimento privativo do ser, ou seja, ao 

conhecimento em ato de tudo o que é, como síntese de prospecção e reflexão, resultante da ação 

fechada à sua consumação.  

Evidentemente, apenas o segundo entre os sentidos elencados há pouco corresponde ao 

que poderíamos chamar de conhecimento filosófico-metafísico intencionado pela Action 

(1893). Esse conhecimento corresponde a uma ação levada aos seus limites e completamente 

fiel às exigências da crítica à superstição, ou seja, de uma ação humana vivida como se a ordem 

expressa pelo determinismo da ação fosse real.  

Dito isso, agora estamos prontos para entender um novo sentido de “metafísica”, a ser 

acrescido aos anteriormente elencados, que talvez extrapole o discurso explícito da Action 

(1893), mas está em perfeita continuidade a seu respeito, quando se trata de falar 

hipoteticamente: 5) o da metafísica como conhecimento em ato, síntese de prospecção e 

reflexão, resultante da ação de fato consumada (perfeita) ou fracassada. Em outras palavras, da 

metafísica como essência da verdade.   

Essa última acepção se constitui no que poderíamos mesmo chamar de hipótese à 

segunda potência.233 Na hipótese de que a ação consumada não seja mais uma hipótese, porque 

já realizada ou fracassada definitivamente, ela terá como resultado esse conhecimento da ação, 

não mais apenas segundo nossa necessária concepção do ser, mas segundo a própria essência 

da verdade, que poderia confirmar ou não a hipótese sobrenatural, que se impõe, como tal, 

necessariamente. Nesses limites, o sentido de ação consumada não seria obrigatoriamente o de 

ação perfeita, mas de uma ação conforme a essência da verdade. 

                                                 
233 Pode parecer um exagero, hipotetizar sobre hipóteses, contudo, isso nos é necessário para acertar com 

mais precisão o sentido do que Blondel denomina como sendo uma metafísica à segunda potência e levar nossa 

pesquisa até onde ela verdadeiramente pode ir. 
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Não está claro no texto da Action (1893), nem Blondel parece se preocupar muito com 

essas distinções, qual das duas significações especificamente blondelianas de metafísica — a 

segunda e a quinta — a referida metafísica à segunda potência corresponderia.  

De fato, uma filosofia ou metafísica consumada seria um conhecimento ou pensar em 

que as exigências da crítica à superstição não se apresentariam sob a figura de deveres a serem 

realizados, mas no que já seria, não digamos simplesmente inteligível, mas vivido sem 

resquícios de temporalidade. Porém, rigorosamente falando, como a essência da verdade foge 

dos limites estritos do conhecimento filosófico, o importante mesmo é entender que, em nome 

exclusivamente da filosofia, podemos afirmar somente que, diferentemente do conhecimento 

privativo do ser ou da superstição que ele constitui, o conhecimento possessivo do ser é o 

resultado de uma ação completamente fiel às exigências do determinismo prático 

(autenticamente moral) e é acessado somente por um pensar ou conhecer completamente a 

serviço da consumação da ação e inteiramente conforme às exigências da crítica à superstição 

(autenticamente científico).  

A esse conhecimento, mesmo em processo, cabe autenticamente o título de metafísica 

ou filosofia essencial: metafísica ou filosofia em consumação, porque em direção à essência da 

verdade, à inteligência do ser na totalidade da ação. De fato, um conhecimento filosófico ou 

metafísico esse, que se justifica racionalmente como não absoluto — ligando-se a uma intuição 

filosófica perene, sem necessidade de condenar a própria racionalidade ou, ainda, de se erigir 

simplesmente sobre os fundamentos de um desejo edificante —, por salvaguardar exigências 

ou necessidades originárias, que o impelem a reproposições não dogmáticas: porque “a ação e 

a ideia da ação não são absolutamente equivalentes” (Le point de départ, p. 560); “porque 

jamais a contraditória é dada de fato e é impossível que ela seja” (Principe élémentaire, p. 369). 

Aparentemente de modo paradoxal — não, certamente, na perspectiva da lógica da 

stérēsis —, a racionalidade filosófica (cientificidade), assim relida, compromete-se com um 

discurso não-violento e não-dogmático, sendo capaz de fundamentar inteligivelmente esse 

compromisso pela percepção de necessidades práticas. Como sua “verdadeira” regra 

irrenunciável, tendo em vista resguardar seus direitos racionais e sua tarefa própria, essa 

filosofia não pode se deixar subjugar por “ídolos”, pela superstição teórico-prática, na qual se 

estanca o movimento da ação de modo artificial e se impede o acesso à essência da verdade.  

Em suma, o que se exige de uma racionalidade desse porte — que pretende falar de 

modo mais universal e radical sobre nossa relação com o ser — é a defesa de sua tarefa própria 

e, assim, o estudo das condições necessárias para que a ação possa se consumar. Para essa 

ciência uma crítica à superstição é imprescindível como tradução inteligível de um dever a ser 
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respeitado, estipulando o exercício de um discurso paciente, que não é necessariamente uma 

elaboração conceitual, mas a inteligência ou a essência da verdade de uma vida vivida na 

paciência do ser. 
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