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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal a tradução parcial de Der Mensch, (O 

ser humano) de Arnold Gehlen. Com a tradução da Introdução desta obra, publicada em 

1940 e considerada a mais importante da Antropologia Filosófica, pretendemos 

contribuir para a reflexão sobre a literatura e a antropologia das funções poéticas. A 

tradução dos primeiros nove capítulos, acrescida de notas, é o foco da dissertação. De 

maneira complementar, esta pesquisa se propõe a discutir de forma sucinta os conceitos-

chave da teoria de Gehlen, a saber: Mängelwesen, nicht festgestelltes Tier e Entlastung; 

apresentar brevemente o autor e discutir estratégias para a tradução. 

  

Palavras-chave: Arnold Gehlen; Der Mensch; Antropologia filosófica; Literatura; 

Tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Das wichtigste Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, einen Teil des Werkes Der 

Mensch von Arnold Gehlen zu übersetzen. Mit der Übertragung der Einführung des 

Buches, das 1940 veröffentlicht wurde und als das Hauptwerk der philosophischen 

Anthropologie gilt, soll ein Beitrag zur Reflexion über Literatur und die Anthropologie 

der poetischen Funktionen geleistet werden. Die mit Fußnoten versehene Übersetzung 

der ersten neun Kapitel ist der Fokus der Arbeit. Ausserdem sollen die wichtigsten 

Begriffe von Gehlens Theorie kurz erläutert werden, nämlich: Mängelwesen, nicht 

festgestelltes Tier und Entlastung. Weiterhin stellen wir den Autor kurz vor und erörtern 

einige Strategien der Übersetzung. 

Stichwörter: Arnold Gehlen; Der Mensch; philosophische Anthropologie; Literatur; 

Übersetzung. 
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Introdução 
 

Por três bilhões de anos, a Terra foi ocupada pelos seres mais simples, 

semelhantes a bactérias. Até hoje, a forma mais bem-sucedida da 

existência, uma vida parasitária, uma forma duradoura, os verdadeiros 

donos do mundo. Bactérias e vírus não precisaram se desenvolver mais 

em todo esse tempo. Eram imortais e perfeitos. Sem cérebro e sem 

nervos. Apenas algo que era perfeito não se desenvolvia mais. 

Desenvolvimento era nada mais que uma expressão da imperfeição. 

Somente o fato de o ser humano ir para a escola, demonstra a 

insuficiência de sua construção. Quase todos os outros animais ficavam 

prontos após o nascimento. Prontos para a vida. Crescidos para ela. 

Após algumas horas, já ficavam em pé sobre as próprias pernas. Os 

seres humanos, ao contrário, passavam a vida inteira incompletos. Seres 

carentes. Subdesenvolvidos. Despreparados por natureza. Prontos para a 

vida apenas no seu fim. (...) A vida não era uma batalha, era um fardo. 

Precisávamos carregá-lo. Uma tarefa desde a primeira respiração. Como 

seres humanos estávamos sempre à serviço. Nunca se morre de uma 

doença, mas do passado. Um passado que não nos preparou para o 

presente1. (grifos nossos).   

 

No romance Der Hals der Giraffe (O pescoço da girafa) de Judith Schalansky 

uma professora de biologia, ao narrar suas perspectivas de vida, menciona o termo 

Mängelwesen (ser carente) sem citar o autor deste conceito, fato que demonstra a 

popularidade da expressão que Arnold Gehlen cunhou e tomou como base para sua 

teoria a partir da obra que publicou em 1940: Der Mensch: Seine Natur und seine 

Stellung in der Welt (O ser humano: sua natureza e posição no mundo). Na história da 

recepção da antropologia filosófica gehleniana, o Mängelwesen se tornou o conceito 

mais discutido. Já o próprio Gehlen voltou a ter a atenção merecida somente nas últimas 

duas décadas, no contexto da publicação da edição crítica de Der Mensch (1993). O 

“renascimento” de sua filosofia, no entanto, é acompanhado por polémicas, como 

                                                           
1
 SCHALANKSY, 2016. O pescoço da girafa. Tradução de Petê Rissatti. p. 186 e 201. Citado com 

alterações. O original em alemão foi publicado pela editora Suhrkamp em 2011. 
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demonstrou uma recente edição da revista Der Spiegel, em que Gehlen é associado à 

ideologia da nova direita alemã
2
. 

Nosso projeto de dissertação pretende, sobretudo, realizar a tradução de uma 

parte do livro Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in der Welt. A obra é 

dividida em uma introdução e três partes. Na introdução, o filósofo apresenta a ideia 

geral de sua teoria. A primeira parte descreve o que Gehlen entende por ‘posição 

morfológica especial’ do ser humano. Na segunda, ele analisa fenômenos como 

percepção, movimento e linguagem. Na última parte Gehlen propõe determinadas ‘leis 

de estímulos‘ e trata do ‘problema do espírito’. Pretendemos traduzir as páginas que 

compreendem a introdução. Em vista de uma pesquisa posterior estamos preparando 

uma edição que será completada com as demais partes do livro do Gehlen e que visa a 

aprofundar a contextualização filosófica da obra do autor, bem como a fortuna crítica do 

Der Mensch.  

O presente trabalho busca apresentar sucintamente o autor e sua obra, uma vez 

que Gehlen é praticamente desconhecido no Brasil
3
; Pretendemos ainda discutir, em 

linhas gerais, três conceitos importantes para a introdução, a saber, Mängelwesen, 

Festgestelltes Tier e Entlastung, que são fundamentais para a compreensão da teoria 

gehleniana; e refletir sobre algumas estratégias e escolhas de tradução com que lidamos 

no cotidiano da práxis tradutória deste livro. Mas o foco principal desta dissertação é a 

tradução de parte da obra: a Introdução, dividida em nove capítulos. 

Esta tradução parcial conta com um trabalho preliminar de edição do livro, e 

para a elaboração minuciosa desta edição preliminar, contamos com o auxílio da edição 

crítica de Karl-Siegbert Rehberg, sobre a qual comentaremos sucintamente nas 

próximas páginas.  

Vida e obra 

 

Assim como Max Scheler e Helmuth Plessner, Arnold Gehlen (1904-1976) é 

considerado um dos principais representantes da antropologia filosófica. Ele lecionou 

em cátedras de filosofia e sociologia nas universidades de Leipzig, Königsberg, Viena, 

em Speyer e Aachen. Seu objetivo principal era a “formulação empírica mais 

                                                           
2
 Cf. Roman Leick, “Das Reich der Lüge”. In: Der Spiegel. 16, 2016.                  

3
 Há uma tradução do livro Moral ind Hypermoral (Moral e Hipermoral) da editora Tempo Brasileiro, 

traduzido por Margit Margincic.  
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desenvolvida da ‘antropologia filosófica’” na qual o ser humano é visto organicamente 

como um ser carente de instintos.
4
  

 O autor de O ser humano teve uma “carreira meteórica”
5:

 aluno de doutorado de 

Hans Driesch, Gehlen habilitou-se em 1930 e quatro anos depois obteve uma cátedra na 

mesma universidade, aos 30 anos de idade. E em 1938 assumiu a cátedra de Kant na 

Universidade de Königsberg.
6
 

Em 1933 se associou ao partido NSDAP (Nacional Socialista) e “assinou assim 

como Heidegger, Gadamer e novecentos outros professores a ‘Declaração dos 

professores das Universidades alemãs à favor de Hitler e o Estado Nazista’”
7
. A obra de 

Gehlen não partilhava da mesma ideologia racial do nazismo. Segundo Karl Siegbert 

Rehberg, “Gehlen estivera fascinado com a dinâmica da disciplina do Nacional 

Socialismo, mas não era um filósofo do nazismo.”
8
 

Em 1940 publicou Der Mensch e no mesmo ano se mudou para Áustria para 

lecionar na Universidade de Viena. De acordo com Heike Delitz, depois de 1945 

Gehlen não assumiu cátedras em Bonn e Heidelberg devido à resistência de Adorno, 

Horckheimer e Plessner9. 

De 1956 até 1975 Gehlen publicou vários livros, como Urmensch und Spätkultur 

(Homem primitivo e civilização tardia); Soziologie. Ein Lehr- und Handbuch zur 

modernen Gesellschaftskunde (Sociologia. Um manual dos estudos sociais modernos), 

junto com um dos seus alunos, Helmut Schelsky; Zeit-Bilder. Zur Soziologie und 

Ästhetik der modernen Malerei (Imagens do tempo. Sociologia e estética da pintura 

moderna); Die Seele im technischen Zeitalter (A alma na era da técnica); Moral und 

Hypermoral (Moral e Hipermoral) e Einblick (Visão).  

 Gehlen é considerado hoje um dos intelectuais mais importantes da República 

Federal da Alemanha. Um filósofo famoso como Adorno ou Gadamer, também por suas 

intervenções públicas, pois esteve sempre interessado em discutir os problemas da 

sociedade pós-guerra no rádio, na televisão e na imprensa
10

. 

                                                           
4
 REHBERG, Karl-Siegbert (ed.). Arnold Gehlen, Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der 

Welt. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1993, p. 756. Todas as traduções citadas neste trabalho cujo tradutor 

não for mencionado nas referências bibliográficas foram feitas pela autora.    
5
 DELITZ, Heike. Arnold Gehlen. UVK: Konstanz, 2011. p. 23. 

6
 Ibidem p. 23. 

7
 Ibidem p. 24. 

8
 REHBERG, 1994 apud DELITZ, 2011. p. 130.  

9
 DELITZ, 2011. p. 25. 

10
 Ibidem p. 34. 
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Para Hans Blumenberg, a teoria de Gehlen oferecia a base para qualquer 

reflexão sobre o ser humano.
11

 Segundo Joachim Fischer, Gehlen tem o mérito de ter 

aberto um novo caminho para a antropologia filosófica
 12

, e Rehberg vê na produção 

teórica de Gehlen a contribuição mais importante da tradição alemã da antropologia 

filosófica.
13

 

A publicação em 1940 da obra O ser humano. Sua natureza e posição no mundo 

ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Quatro anos após a primeira publicação, já 

havia mais três edições – e até hoje dezesseis. Foi traduzida para o inglês, o italiano, o 

servo-croata, o espanhol e o húngaro. Além disso, conta com uma vasta e minuciosa 

edição crítica
14

, publicada por Karl-Siegbert Rehberg – o último orientando de Gehlen
15

 

– em 1993, um estudo de fôlego de mais de mil páginas. A edição preparada por 

Rehberg contém a ultima versão de Der Mensch publicada pelo autor em vida, em 1954, 

e nos auxilia constantemente na compreensão de vocábulos, na busca de referências e 

das mais diversas informações. As notas explicativas e os comentários de Rehberg são a 

base não só para a nossa reflexão, mas também para a tradução que estamos 

elaborando
16

. Vale lembrar que a tradução de parte de Der Mensch é o principal 

objetivo desta dissertação. O nosso trabalho se beneficia dos estudos de Rehberg e, 

assim o nosso propósito resultará na edição do texto integral da obra de Gehlen, 

acrescida de notas e referências bibliográficas.  

Agora apresentaremos, de maneira geral, algumas ideias fundamentais para a 

compreensão de O ser humano. Sua natureza e posição no mundo. Gehlen pretende 

compreender a natureza do homem comparando particularidades do ser animal – 

sobretudo os mamíferos com semelhanças mais aproximadas na cadeia evolutiva do 

desenvolvimento – e o ser humano. Segundo o filósofo, o ser humano não deveria ser 

visto como uma criação de Deus nem como um macaco bem-sucedido (arrivierter Affe), 

mas sim como um ‘ser carente’ (Mängelwesen). “Carente” do ponto de vista biológico, 

pois lhe faltam “instintos verdadeiros”.  O homem, sempre visto em análise comparada 

com o animal, teria ainda uma série de características biológicas que o tornam indefeso 

e inapto para a sobrevivência no ecossistema. Nesse sentido, para compensar suas 

                                                           
11

 BLUMENBERG, 2006 apud DELITZ, 2011. p. 29. 
12

 FISCHER, 2006 apud DELITZ, 2011. p.7. 
13

 REHBERG, 1981 apud DELITZ, 2011. p.7. 
14

 REHBERG, 1993. 
15

 DELITZ, 2011. p. 26. 
16

 As referências bibliográficas do texto traduzido são geralmente retiradas da edição de Rehberg, 

posterior às traduções do inglês, do espanhol e do italiano. 
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limitações ou carências (Mängel), nós nos tornaríamos, de acordo com Gehlen, seres de 

ação (Handlung), isto é, atuando sobre o meio em que vivemos. Aliás, segundo Delitz, a 

categoria crucial da antropologia filosófica é a ação17: através da sua racionalidade, o ser 

humano integra-se ao mundo, criando instituições que lhe permitam sobreviver e, em 

larga medida, ter o domínio sobre os seres animais.  Cultura é um dos resultados das 

nossas ações no mundo. Ou, citando Gehlen, o homem é um “ser cultural por 

natureza”
18

. 

 Arnold Gehlen apoia sua reflexão em pesquisas biológicas do seu tempo, por 

exemplo, nos estudos empíricos de Konrad Lorenz e de Nikolaus Tinbergen. Estes 

pesquisadores comprovaram que diversas espécies de animais se tornam independentes 

quase imediatamente depois de nascer. Neste contexto, um elemento importante para a 

teoria gehleniana é a “redução de instintos”: se por um lado corremos riscos devido à 

fragilidade dos nossos instintos, por outro somos liberados do automatismo que rege o 

comportamento animal. Sem o imperativo dos instintos, o homem é “aberto ao mundo”, 

desenvolve sua plasticidade que se expressa, por exemplo, na capacidade de construir 

ou modelar objetos e estruturas, transformando-os em mecanismos facilitadores de sua 

expressão: um pincel, um martelo, uma pena, etc. E por essa razão, Gehlen chama o ser 

humano de Prometeu, pois, assim como o personagem mitológico, o ser humano poderá 

agir no presente em função de necessidades futuras que é capaz de prever. Noutro caso, 

ele morreria “de um passado”, como lemos no romance de Schalansky, “que não nos 

preparou para este presente”
19

 O próprio Gehlen assim diz: “O ser humano, por fim, 

prevê (vorsehend). Como Prometeu, ele não pode priscindir do distante, do que não está 

no tempo e no espaço; ao contrário do animal ele vive para o futuro e não no 

presente.”
20

  

O ser humano e a literatura 

 

Segundo Rehberg, Gehlen empresta de Nietzsche o termo: nicht festgestelltes 

Tier”
21

: para dizer que a principal tarefa do ser humano é interpretar a si mesmo. 

                                                           
17

 DELITZ 2011. p.27. 
18

 GEHLEN, 1993. p. 80.  
19

 SCHALANSKY, 2016. p. 87. 
20

 GEHLEN, 1993. p. 30. 
21

 REHBERG, 2008. p 216.  



6 
 

Lembremos Montaigne para quem “o estudo principal e mais trabalhoso é estudar a si 

mesmo”
22

.  

Os principais representantes da antropologia filosófica, como Scheler, Plessner, 

Gehlen, tentaram definir a posição especial do ser humano na natureza. Estes autores, 

“assim como os de hoje, se sentiram atraídos e desafiados pelos progressos da biologia, 

desde Darwin”. Mas, para Rehberg, nem mesmo as ciências naturais, com todos os seus 

avanços e descobertas, conseguiram convencer de que “o ser humano não seja 

dependente da organização simbólica do ‘mundo’ existente e ao mesmo tempo, por ele 

construído”
23

. 

Rehberg acredita que ainda hoje as ciências naturais, como a neurologia, e as 

ciências humanas devem trabalhar em conjunto. A antropologia filosófica, por exemplo, 

poderá oferecer categorias instigantes, como o conceito de mängelwesen “contribuição 

com a qual Gehlen mostra a possibilidade de se articular conceitos filosóficos e 

antropológicos com pesquisas empíricas, no sentido de uma pesquisa que vai além das 

disciplinas”
24

.  

A antropologia filosófica de Gehlen pode também nos ajudar a pensar por quê 

precisamos da literatura. Textos literários abrem possibilidades para a interpretação, 

como disse Wolfgang Iser
25

; como “seres carentes” necessitamos constantemente de 

interpretação e a literatura é um espaço de grande complexidade no qual podemos 

desenvolver, seja como autores, seja como leitores, estratégias para nos interpretar. 

A literatura pode ser também um meio que nos ajuda a refletir sobre 

experiências. Wolfgang Riedel afirma que a “concepção de antropologia que parte da 

natureza do ser humano visa a uma teoria das funções antropológicas”
26

, isto é, uma 

teoria que conceba não só o lugar, mas também as funções e produções do ser humano 

na natureza. Estas funções são também compreendidas pela literatura, pela ficção, pela 

imaginação. Por esse motivo, Riedel explica que a concepção de antropologia pode ser 

aplicada à dimensão da literatura, porque “quase tudo o que a literatura faz: contando, 

refletindo, dramatizando etc, desenvolve o ‘discurso do ser humano’. Esse discurso 

ocorre próximo a experiências e vivências, estética e emoção, caracterizando por isso, 

                                                           
22

 MONTAIGNE, 2010. Tradução de Rosa Freire D'Aguiar p. 366. 
23

 REHBERG, 2008. p. 213.  
24

 Ibidem p. 212 
25

 ISER, 2013. p.27.  
26

 RIEDEL, 1958. p. 360.  
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uma afinidade com o corpo.”
27

 A literatura, portanto, não prescinde de aspectos 

fisiológicos e “naturais” da condição humana, isto é “da dependência corporal e 

pulsional da nossa existência”
28

. 

É, portanto, a partir da teoria de Arnold Gehlen, que pretendemos pensar a 

Literatura
29

: há um ser que, em comparação aos outros seres, não possui os mesmos 

instintos para sobrevivência, e que, para compensar esta carência de instintos – e, 

portanto, para sobreviver – cria ferramentas e artefatos para seu uso futuro. O que o ser 

humano produz são meios para manter-se vivo e deste modo, nos perguntamos: se a 

literatura é produto do ser humano, em que medida ela é também um meio para nossa 

própria sobrevivência?  

Trataremos agora, mais detalhadamente, de alguns conceitos da teoria de 

Gehlen. 

Mängelwesen 

 

O conceito do ser carente desenvolvido por Gehlen tem origem na obra de 

Johann Gottfried Herder e é creditado precisamente à obra Ensaio sobre a origem da 

linguagem no nono capítulo de O ser humano, intitulado Herder como precursor. O ser 

carente não é somente um conceito sugestivo, mas frequentemente lembrado na cultura 

alemã. A referência contida no romance de Judtih Schalansky é um exemplo expressivo. 

O ser carente de Gehlen não é naturalmente o único caso da filosofia alemã em que um 

termo ganha popularidade, pense-se, por exemplo, no als ob de Hans Vaihinger, autor 

da Filosofia do Como Se
30

.  

  De acordo com Karl-Siegbert Rehberg, a ideia do ser humano interpretado 

como “ser carente” em comparação aos animais é o ponto de partida da antropologia 

gehleniana31
. Rehberg reúne as ocorrências em que a ideia é discutida, desde a 

antiguidade e ao longo da tradição do pensamento ocidental. Plínio, autor de Naturalis 

Historia entende a natureza como uma “sombria madrasta”, uma vez que ela abandona 

o ser humano nu no dia em que nasce e condena-o ao choro e ao grito, como a nenhum 

outro animal. Como assinala Herder:  

                                                           
27

 Ibidem p. 361.  
28

 Ibidem.  
29

 Pretendemos desenvolver esta reflexão em pesquisa posterior, em conjunto com a tradução integral do 

livro de Gehlen.  
30

 Cf. a Filosofia do como se (Die Philosophie des Als Ob), de Hans Vaihinger. Tradução de Johannes 

Kretschmer.   
31

 REHBERG, 1993. p. 765.  
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Colocado entre animais, ele é o mais desprotegido dos filhos da 

natureza. Nu e desprotegido, fraco e necessitado, tímido e desarmado e, 

cúmulo de sua miséria, destituído de tudo o que pudesse lhe guiar a 

vida. Nascido com uma sensibilidade tão dispersa e enfraquecida, com 

capacidades tão indefinidas e adormecidas, com instintos tão repartidos 

e imprecisos, abertamente exposto a mil necessidades e destinado a um 

círculo de atividades vastíssimo.
32

 

 

Na edição crítica da obra de Gehlen, Rehberg afirma que o conceito corresponde 

a fórmula de Nietzsche do “animal doente” (krankes Tier) e que posteriormente teria 

sido importante para o pensamento de Ludwig Klages, Theodor Lessing e Alfred Seidel 

e de Max Scheler. 

Para Gehlen, o “ser carente” não é um “conceito substancial”, é resultado de 

uma relação, de uma comparação: o ser humano quando confrontado com o animal 

revela-se “altamente imperfeito e até mesmo impossível”33. Rehberg comenta que o 

paradoxo segundo o qual uma espécie “que se afirmou bem sucedida, apresente-se 

como “carente”, já que ela é incapaz de sobreviver frente à pergunta paradoxal: o que o 

ser humano se tornaria, se ele não tivesse qualidades especificamente humanas?”34 

Poder-se-ia pensar numa designação exata, que substituísse “ser carente” através 

de uma expressão por assim dizer técnica e mais precisa: “ser organicamente não 

especializado” Rehberg alega que com essa escolha, o conceito teria sido mais difícil de 

memorizar e que Gehlen teria perdido o ponto de partida mais sugestivo para a sua 

teoria. A nossa discussão deste conceito poderia apontar um outro aspecto:  para Gehlen 

o conceito não deve “ser uma descrição estritamente científica [...], mas apenas uma 

ferramenta auxiliar do pensamento (Denkhilfe) para contextos tão complexos”
35

. No 

entanto, Wolfgang Iser critica justamente o fato de Gehlen tratar o Mängelwesen como 

axioma e não como uma hipótese a ser confirmada por pesquisas históricas.36.  

Segundo Rehberg, Herder associou a carência do homem à estrutura morfológica 

humana. Para Herder, a fase em que o ser humano ergue o corpo é central, e para erguer 

                                                           
32

 HERDER, J. G. Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Berlin, 1772. Citado segundo a tradução 

portuguesa: HERDER. J .G. Ensaio sobre a origem da linguagem. tradução de José M. Justo p. 46.  
33

 FREYER, 1948 apud GEHLEN, 1993. p. 16. 
34

 REHBERG, 1993. p. 764. 
35

 REHBERG, 1993. p. 765. 
36

 Cf. Iser.  p. 27. 



9 
 

o corpo, foi necessária uma coordenação articulada ao cérebro de maior complexidade 

neurofisiológica. Rehberg diz que “embora: ereto e cultivado (ou “politizado”, como 

Herder formulou com Rousseau) ele é dependente do meio artificial de 

desenvolvimento, de sua ferramenta e armas, para preservar sua vida.”
37

  

Gehlen reconheceu sua dependência ao modelo de Herder explicitamente, 

quando diz ao fim da introdução de O ser humano
38

:  

 

A antropologia filosófica desde Herder não deu nenhum passo adiante, e 

eu procurarei desenvolver a concepção que no esquema é a mesma, mas 

com meios científicos modernos. Ela não precisa, aliás, dar nenhum 

passo à frente, porque esta é a verdade. 

 

O ser humano pôde ser capaz de viver através dos meios que criou para 

compensar sua carência, entre eles, a linguagem. Segundo Rehberg a teologia 

protestante de Herder conclui que Deus deu ao ser humano um presente peculiar, a fala. 

“Para Herder – como também para as causalidades interventivas divinas em que Gehlen 

não confiava – uma teoria da linguagem ou da faculdade da linguagem torna-se por isso 

a chave decisiva para uma interpretação do ser humano”.39  

Agora trataremos da tradução do conceito Mängelwesen. Optamos pela solução 

“ser carente” em detrimento de outras traduções possíveis para a expressão 

Mängelwesen, pois consideramos os seguintes aspectos: a palavra Mangel (substantivo 

singular) admitiria traduções como deficiência, carência, falha. No caso do termo 

alemão Mängelwesen, trata-se de um substantivo composto, já em português a tradução 

substituiria a composição de substantivos e um adjetivo: ser carente; ou poderia ser um 

substantivo e uma locução adjetiva: ser de carências, ou ser de deficiências. Entretanto 

preferimos ser carente porque pensamos que deste modo, enfatiza-se mais o que se é, ou 

seja, um atributo intrínseco ao ser humano; e ser de carências poderia destacar mais as 

carências em detrimento do ser humano. 

Entendemos que a condição do ser humano tematizada por Gehlen é de 

vulnerabilidade, e - embora deficiência represente também esta condição – parece a nós 

                                                           
37

 REHBERG, 1993. p.766.  
38

 “Die philosophische Anthropologie hat seit Herder keinen Schritt vorwärts getan, und es ist im Schema 

dieselbe Auffassung, die ich mit den Mitteln moderner Wissenschaft entwickeln will. Sie braucht auch 

keinen Schritt vorwärts zu tun, denn dies ist die Wahrheit.” Cf. GEHLEN, 1993. p. 93. 
39

 REHBERG, 1993. p. 766.  
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que a expressão deficiência está mais ligada a um desvio de padrão, do que a uma 

condição inerente a um padrão.   

A edição espanhola optou pela solução ser de carencias40; a italiana traduziu por 

essere manchevole41; a edição de língua inglesa preferiu deficient being42. No português 

brasileiro, a expressão deficiente – acreditamos – possui uma carga de sentido que iria 

além do entendimento concentrado em uma necessidade ou falta (de instintos). Já a 

expressão carente não possui essa mesma carga. Vejamos os significados das duas 

palavras: De acordo com o dicionário Houaiss
43

, deficiente significa:  

 

adj. 2g 1 que tem alguma deficiência; falho, falto <funcionamento d.> 2 

que não é suficiente sob o ponto de vista quantitativo; deficitário, 

incompleto <dados estatísticos d.> 3 ARIT que é menor do que a soma 

de seus divisores próprios (diz-se de número). s. 2g. MED PSIQ 4 

aquele que sofre ou é portador de algum tipo de deficiência ETIM lat. 

deficiens, ntis ‘falho, incompleto’, part. pres. de deficere ‘abandonar, 

faltar, falhar’;  

 

Já a expressão carente é definida pelo mesmo dicionário como:  

 

adj. 2g 1 que nada possui; carecente, despossuído 2 que tem 

necessidade, que precisa, carecente, necessitado ETIM lat. carens, entis 

‘que tem falta de, carente’, part. pres. do v.lat. carẽre ‘ter falta de 

alguma coisa que se deseja, estar privado de’;  

 

As definições nos levam a crer que deficiente possui uma carga de inexorabilidade: o 

que falta ao ser deficiente não parece poder ser completado, não parece haver uma 

possibilidade de compensar ou esforçar-se por aquilo que lhe falta. Já carente afigura-se 

como uma condição passível de ser suprida; no cotidiano brasileiro, por exemplo, uma 

pessoa carente – seja de afeto, ou de algumas necessidades básicas – possivelmente 

poderia preencher ou reparar sua privação. Já, uma pessoa deficiente – por exemplo, 

visual ou auditiva – de um modo geral, não consegue remediar a sua condição.   

                                                           
40

 GEHLEN, Arnold. El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo. Tradução de F.C. Vevia Romero. 
41

 GEHLEN, Arnold. L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo. Tradução de Carlo Mainoldi. 
42

 GEHLEN, Arnold. Man: His Nature and Place in the World. Tradução de Clare A. McMillan e Karl A. 

Pillemer. 
43

 Houaiss, 2001. 
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Já a escolha do termo ser considerou as seguintes possibilidades de tradução: 

Wesen admitiria as traduções ser, ente, criatura. Mängelwesen já foi traduzido por 

criatura carente por Luiz Costa Lima no livro Frestas: A teorização em um país 

periférico
44

, contudo pensamos que a opção pela expressão criatura poderia incorrer na 

ideia de que uma criatura pressupõe o seu criador, e, portanto o termo “ponto de partida 

para a teoria gehleniana” poderia ser relacionado supostamente a uma ideia de 

divindade a qual Gehlen, definitivamente, procurou refutar em sua obra.   

 

Festgestelltes Tier 
 

Gehlen caracteriza o ser humano diversas vezes com o conceito proposto por 

Nietzsche como o animal não determinado: “O ser humano é o animal ainda não 

determinado, ele não é de modo algum “fixado”
45

. Ele é um ser “que encontra em si 

uma tarefa – e justamente por isso ele precisa interpretar a si mesmo” Esta tarefa 

consistiria em descobrir meios para sua própria sobrevivência; Gehlen diz que ele não é 

“fixado”, porque “ele possui disposições e dons para existir, ele se volta para si mesmo, 

como nenhum animal faz”
46

. No livro A posição do Homem no Cosmos, Max Scheler 

descreve o animal para depois falar sobre o ser humano. Na visão de Scheler, o animal 

não possui objetos, “vive extaticamente imerso no seu meio que ele, qual caracol com a 

sua concha, transporta como estrutura para onde quer que vá – sem conseguir fazer um 

objeto de tal meio”
47

. Ele não consegue se distanciar do meio ambiente e do mundo do 

mesmo modo como o ser humano. Já Gehlen diz que o ser humano conduz a sua vida 

“não por diversão ou pelo luxo de refletir”
48

, mas pela necessidade de sobreviver. Ele 

afirma que se a natureza expôs um ser como esse “a todos os perigos de perturbações e 

erros que consistem nesse “ser não determinado”, na necessidade de determinar a 

própria existência e de dispor de si, então precisou existir um motivo mais sério.”
49

  

Para Nietzsche, o animal não determinado é um “conceito que nunca pode ser 

efetivamente conceitualizado, sobretudo definido a-historicamente”50. Porque 

significaria também “assumir um horizonte de formação, no qual tanto o homem quanto 

                                                           
44

 COSTA LIMA, Luiz, 2013.  
45

 GEHLEN, 1993. p. 12.   
46

 Ibidem.  
47

 SCHELER, 2008. p. 10. 
48

 GEHLEN, op.cit. p. 12. 
49

 Ibidem. 
50

 VIESENTEINER, 2014. p.77. 
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sua formação mesma podem sempre ser superados”51
. Da nossa parte poderíamos dizer: 

cabe ao ser humano, “despreparado por natureza” (O pescoço da girafa) a tarefa – 

talvez essencialmente incompleta – de buscar uma interpretação de si e de seu mundo. E 

a literatura abre possibilidades para a interpretação, como disse Wolfgang Iser 
52

, ela  

necessita de interpretação. Para Gehlen, no intuito de compensar as nossas “carências” 

necessitamos agir por meio de instituições
53

.  

A opção pela tradução de nicht festgestelltes Tier como animal não determinado 

é, na verdade, a manutenção da escolha já feita por alguns tradutores de Nietzsche54.  

 

Entlastung 

O conceito de descarregamento (Entlastung) é “uma categoria chave ao lado do 

conceito da ação”
55

. É, para Sloterdijk, “um dos poucos conceitos realmente originais 

das ciências culturais do século XX”
56

. O ser humano não é, do mesmo modo como o 

animal o é, compelido a satisfazer suas necessidades de maneira automática. A redução 

de instintos que torna o ser humano frágil e indefeso e, portanto, carente, é a mesma que 

o liberta da sujeição às próprias necessidades. Entre o instinto e a satisfação efetiva dele 

haverá uma lacuna que permite que o ser humano seja capaz de imaginar, planejar como 

irá satisfazer seu interesse, ou apenas adiá-lo. “O interesse é desvinculado da pressão do 

momento, do instinto
57

” e esta desvinculação, Gehlen nomeou “descarregamento”. Com 

o descarregamento da pressão dos instintos, “seu contato com o mundo se torna cada 

vez mais sofisticado, livre e variável”
58

, mais os artefatos e instrumentos se 

complexificam, e tornam-se objetos do interesse humano.  Em suma, a carência de 

instintos humana é a sua ruína e o descarregamento sua salvação: ele adia a satisfação 

dos instintos dirigindo sua atenção a rituais, previsões e a sofisticação de artefatos.  

                                                           
51

  Ibidem p.78. 
52

 ISER, 2013. p.27. 
53

 Gehlen desenvolve sua teoria das instituições só depois de publicar sua obra O ser humano. 

Pretendemos dedicar uma pesquisa posterior a essa teoria. 
54

 Tais como Paulo Cézar de Souza em Além do bem e do mal, pela editora Companhia das Letras; Noéli 

Correia de Melo Sobrinho em Escritos sobre política, pela editora Puc Rio. Cf. NIETZSCHE, 1995, e 

NIETZSCHE, 2007. 
55

 DELITZ, 2011. p. 59. 
56

 SLOTERDIJK, 2001, apud DELITZ, 2011. 
57

 DELITZ, 2011. p. 59  
58

 Ibidem.  
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Antes de Gehlen, “a definição negativa era sempre voltada para o animal, que 

não é um ser político ou dotado de língua”
59

. Gehlen transfere a definição negativa da 

carência do animal para o ser humano: “entretanto é uma carência bastante produtiva, 

não se trata apenas de um ser que corre riscos, mas também de um ser variável e capaz 

de transformar a si mesmo”
60

. E esta transformação de si mesmo e do aspecto negativo 

em positivo está relacionada diretamente com o conceito de descarregamento: é no 

aspecto negativo das carências de instintos que incide o descarregamento da pressão, e a 

partir do descarregamento, o ser humano age, transformando sua própria vida e seu 

mundo. 

Sobre a tradução do conceito Entlastung, optamos pela solução descarregamento 

por alguns motivos. A palavra entlasten (verbo) admitiria traduções como aliviar, 

descarregar, exonerar; entretanto, constatando que –ent  é  geralmente um prefixo que 

marca negação (por exemplo: entschuldigen, entdecken, entfärben, entwerten) e, 

buscando uma correspondência na língua portuguesa, preferimos a palavra 

descarregamento, que marca a negação também com o prefixo –des (por exemplo: 

descobrir, desculpar, descolorir, desvalorizar). 

Na língua portuguesa há ainda a palavra ‘descarga’ que poderia ser utilizada 

como tradução pelos mesmos motivos mencionados há pouco. Porém o sufixo –mento 

de ‘descarregamento’ marca assim como –ung de ‘entlastung’ uma derivação verbal de 

‘descarregar’ e ‘entlasten’ respectivamente. Para atingir, portanto, uma correspondência 

semântica e, em alguma medida, morfológica, optamos pela forma ‘descarregamento’.        

 

Estratégia de tradução  

 

Uma vez que nosso trabalho tem a proposta de traduzir parte do texto de Gehlen, 

discutiremos algumas questões estratégicas utilizadas na tradução. 

Procuramos utilizar duas estratégias: a estratégia que abrange a maior parte do 

texto, a saber, a que considera a lei da não-traduzibilidade; e para a menor parte do texto 

– abarcada apenas pelos conceitos-chave da teoria – a que considera a questão da 

literalidade e invariabilidade. Vejamos.   

                                                           
59

 Ibidem p. 52. 
60

 Ibidem.. 
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Levando em conta de que Der Mensch é um texto filosófico, e a respeito da 

tradução de textos filosóficos, Márcio Seligmann recorda o que disse Schlegel sobre a 

filosofia: “Também a filosofia é o resultado de duas forças conflitantes, a poesia e a 

prática. Onde ambas se interpenetram totalmente e se fundem numa, aí surge a 

filosofia”
61

. Seligmann defende uma não-diferença qualitativa entre o discurso dito 

literário e o dito filosófico, para ele “a filosofia é ‘mais poética’ do que se costuma a 

crer, portanto, ela também é radicalmente intraduzível – e, por isso mesmo, deve ser 

traduzida.”
62

 Quando ele diz “radicalmente intraduzível”, remete à proposta da não-

traduzibilidade das traduções que Benjamin apresenta em “A tarefa do tradutor
63

”. 

Segundo esta proposta, haveria uma impossibilidade de se traduzir, já que “jamais ele o 

alcança uma vez por todas”
64

, e simultaneamente há uma necessidade de se traduzir, “para 

liberar a língua do cativeiro da obra por meio da recriação” em busca de atingir a língua 

pura.  

A recriação do texto está, portanto, intrinsecamente ligada ao trabalho do 

tradutor. Haroldo de Campos reafirma este pressuposto, ao dizer que a “tradução de 

textos criativos será sempre recriação ou criação paralela, autônoma, porém 

recíproca”
65

. E quanto mais o texto tiver dificuldades, ele será “mais recriável, mais 

sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação”
66

. Nesse sentido, Paulo Ronai vê o 

ato de recriação do texto original como generoso, os tradutores “abrem-se a múltiplas 

soluções, em vez de por mesquinha monossemia nos fecharem logo todas as portas que 

podem levar a um trabalho criativo na nossa própria língua”
67

.  

Portanto, mediante este paradigma de impossibilidade e recriação, nós nos 

propomos à realização da tradução do livro de Gehlen. Todavia, com relação aos 

conceitos principais da teoria, adotamos a estratégia de invariabilidade exposta a 

seguir. 

No artigo de Olavo Calábria sobre a tradução da Crítica da razão pura, o autor 

faz uma análise comparativa entre a versão portuguesa e a brasileira. O autor defende 

que a tradução de conceitos filosóficos deve ser mais pautada pela literalidade do que 

pela liberdade. Calábria sustenta seu ponto de vista; recorrendo ao argumento de que o 

                                                           
61

 SCHLEGEL, 1967 apud  SELIGMANN-SILVA, 1998. p. 12. 
62

 SELIGMANN-SILVA, 1998. p. 27.  
63

 BENJAMIN, 2010 tradução de Susana K. Lages.  
64

 Ibidem. p. 215. 
65

 CAMPOS, 1929-2003. p. 35.  
66

 Ibidem.   
67

 RONAI. 1907-1992. p. 105.  
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próprio “Kant considera ser justamente o filósofo aquele que se exprime com maior 

precisão ou ‘mais determinadamente’”
68

 e é evidente para o autor que “Kant 

compreende, concorda e se preocupa com a precisão e o rigor da linguagem na 

argumentação filosófica”
69

.  

Além disso, Calábria defende uma invariabilidade de tradução, isto é, a solução 

da tradução deve ser pensada em uma equivalência determinada por termos que tenham 

equivalentes em latim, se houver indicação do autor ou se a própria palavra for uma 

“germanização latina”, (por exemplo, a palavra Spontaneität); se não houver, Calábria 

defende, portanto, a literalidade. Propõe que a tradução seja feita “com o mínimo 

possível de alteração estrutural, isto é, somente aquela que for indispensável à adaptação 

do texto em alemão às especificidades sintáticas da língua portuguesa”
70

. 

Levamos em conta as observações de Calábria no processo de traduzir o texto de 

Gehlen que consideramos um escritor de grande apuro estilístico. Mas vale destacar que 

usamos a proposta de Calábria apenas para os conceitos principais. Além disso, o eixo 

epistemológico de Gehlen é bastante abrangente, por reunir fundamentos 

antropológicos, biológicos e filosóficos. Gehlen não manifestou a mesma preocupação 

(que Kant) com o rigor linguístico e formal, e parece-lhe importar, sobretudo o escopo 

de sua pesquisa, bem como a cadeia de argumentos que o levou até sua conclusão.  

Rubens Rodrigues Torres Filho, em uma entrevista intitulada “Filosofia alemã e 

tradução
71

” pondera que no exercício da tradução, “trata-se de buscar no português 

possível, isto é, nas potencialidades do português, o equivalente daquilo que o texto 

original traz”
72

 e que o ideal seria “encontrar o caminho médio entre a literalidade bruta 

e o texto viável em português”
73

.  

 

 

                                                           
68

 CALÁBRIA, O. 2010. p. 133. 
69

 Ibidem. 
70

 Ibidem. 
71

 SATTIN, 1996.  
72

 Ibidem p. 72.  
73

 Ibidem p. 73. 
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Tradução da introdução do livro Der Mensch 

1. O ser humano como problema biológico específico 
 

 Como ser pensante,  o homem sente a necessidade de interpretar a própria 

existência que não é meramente teórica. De acordo com as decisões tomadas em vista 

da interpretação, determinadas tarefas serão reveladas ou ocultas. Se o ser humano se 

entende como uma criatura de Deus, ou como macaco bem-sucedido na cadeia 

evolutiva
1
, isto significará que o comportamento humano em relação a fatos será 

diferente. Em ambos os casos ouviremos em nós mesmos imperativos que são muito 

diferentes enquanto tais. 

 Naturalmente as religiões, as visões de mundo, as ciências não irão responder de 

forma satisfatória a essa questão da natureza do ser humano. Porém, elas costumam  

oferecer uma resposta ou ao menos pontos de vista a partir das quais se pode deduzir 

uma resposta. Com isto, não é garantido nenhum acordo porque as respostas podem se 

excluir, como no exemplo mencionado acima. 

 Dever-se-ia tentar recorrer a essas condições para definir a natureza do ser 

humano. E isso significaria: há um ser vivo, e uma das suas mais importantes 

características é ter de assumir uma posição com relação a si mesmo. Para isso é 

necessário uma “imagem”, uma fórmula interpretativa. Assumir uma posição com 

relação a si mesmo significa perceber seus próprios estímulos e suas próprias 

características, além de perceber sua relação com seus semelhantes, os outros seres 

humanos. O tratamento dispensado a estes irá depender de como eles são considerados, 

e de como considera a si mesmo. O que significa – e não é tão fácil dizer: o ser humano 

precisa interpretar a sua natureza com relação a si mesmo e por isso deve agir e se 

comportar tomando posição com relação a si mesmo e com relação ao outro.

 Contudo, uma resposta é necessária, porque senão manteríamos a suposição de 

que é possível permanecer “neutro”; e não seria preciso escolher uma das fórmulas 

conflitantes.  

 Segundo a primeira fórmula, os seres humanos provêm de Deus, e segundo a 

                                                           
1
 Arrivierter Affe: De acordo com o dicionário Duden, arriviert é um adjetivo que caracteriza alguém ou 

algo com a propriedade de “bem-sucedido social ou profissionalmente, prestigiado”. Sendo assim, 

optamos pela solução ‘macaco bem-sucedido na cadeia evolutiva’, uma vez que apenas a expressão 

‘macaco bem-sucedido’ careceria de uma contextualização que contemplasse o sentido dado por Gehlen. 

(N.d.Trad.) 
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outra, descendem dos animais. Porém, a primeira não é científica, e a segunda, como 

veremos, é cientificamente ambígua. De modo inverso, nota-se que ambos os pontos de 

vista possuem uma premissa em comum: a de que o homem não poderia ser 

compreendido a partir de si mesmo e que ele poderia ser descrito ou interpretado 

somente com categorias do extrahumano. E é neste ponto que está o interesse deste 

livro: eu suponho que essa premissa não é necessária e que é antes possível desenvolver 

uma concepção da natureza do ser humano que se serve – para expressá-lo tecnicamente 

– de conceitos muito específicos e adequados somente a este objeto. Esta direção da 

investigação se evidencia se nos perguntamos: o que significa precisamente a 

necessidade da interpretação? 

Esta necessidade poderia ser entendida de imediato, se o ser humano fosse um 

ser que tivesse encontrado uma tarefa (Aufgabe) em si ou consigo, a qual ele, na 

interpretação de si mesmo, deveria tornar inteligível e “esclarecer”. Tudo vai depender 

se conseguimos desenvolver este ponto de vista propondo uma análise do ser humano, 

que seja científica, isto é, empírica. O ser humano não seria apenas um ser que, 

necessariamente, por motivos humanos e muito particulares, toma posição, mas seria 

também um ser que de certo modo é “inacabado”, isto é, um ser tal que está posto, com 

relação a si mesmo ou com relação ao outro, diante de tarefas que lhe foram dadas, mas 

não solucionadas a partir de sua mera existência. Se este for o caso, tornar-se-á 

necessária, uma “auto-intuição”
2
, a partir do interior, caso o ser humano “tenha de fazer 

de si algo”; e isto somente é possível se ele tiver uma imagem de si. Porém a tarefa 

colocada a ele deveria ser dada por sua mera existência, deveria encontrar-se em sua 

determinação de “ser humano”. Exatamente como Nietzsche certa vez observou, o ser 

humano é um “animal ainda não determinado”
3
. Esta expressão é correta e precisamente 

ambígua. A expressão significa primeiro: não há ainda uma determinação do que o ser 

humano na verdade é. Segundo, a natureza do ser humano é de certa forma “inacabada”, 

                                                           
2
 Anschauung é a tradução do latim visio, intuitio, evidentia, contemplatio. Anschauung ou intuição é um 

conceito que possui vários significados na tradição filosófica e estética. De acordo com Waltraud 

Naumann-Beyer (“Anschauung”, in: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben 

Bänden. Karlheinz Barck et alii (eds.), Stuttgart: Metzler. 2000 / 2010, vol 1, p. 208) o termo Anschauung 

é usado para apontar “a iluminação de algo elevado do ponto de vista gnoseológico, ontológico ou ético”. 

Diversas vezes Anschauung é celebrado como caminho exclusivo ao ponto mais elevado, situado no céus 

das ideias, na profundidade do ser, no centro da diversidade ou no sujeito autêntico.“A respeito dos 

debates contemporâneos sobre este conceito, Naumann-Beyer recorda Gadamer que fala de “uma 

qualidade especial do descrever e do narrar, de modo que por assim dizer vemos diante de nós o que 

propriamente não estamos vendo.” (Gadamer, “Anschauung und Anschaulichkeit”, in: Neue Hefte für 

Philosophie 18/19 (1980), apud Naumann-Beyer, op.cit., p. 211.) (N.d.Trad.) 
3
 NIETZSCHE, Friedrich. Nietzsches Werk. Volume XIII. Leipzig: Naumann, 1903, p. 667. 
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não “fixada”. Ambas afirmações são apropriadas e podem ser aceitas.  

Com isso, demos uma primeira indicação sobre o conteúdo do nosso livro que se 

esclarecerá  depois de mais algumas páginas.   

Esta é uma obra filosófica e científica que se atém cuidadosamente à área da 

experiência e à análise de fatos ou realizações (Vollzüge) que qualquer um pode 

compreender. Frente à intensidade da reflexão que se alcança atualmente, afirmações 

metafísicas têm um poder de convencimento muito limitado e pouco verdadeiro para 

criar temas, e sobretudo determinar como o ser humano deve realmente agir. Diante da 

abrangência do conhecimento dos fatos - que hoje pode ser adquirido e que 

frequentemente contesta a própria sistematização coerente – dificilmente se sustentam 

frases isoladas e formuladas como verdades abstratas. Invariavelmente levam a uma 

outra questão: quais são as experiências interiores e exteriores por que elas passaram e 

que as limitam? Quais tradições ou revoluções as esclarecem? Ora, a ciência empírico-

analítica tem a vantagem de poder amparar-se em uma postura de consciência que ainda 

hoje é clara e autossuficiente; mas ela paga essa vantagem com a seguinte 

peculiaridade: suas afirmações são fragmentárias. Também a nossa argumentação aqui é 

unilateral ou quando muito, multilateral, ela precisa de crítica, ou, melhor ainda, de 

complementação.  Verificou-se, em todo caso, que os fatos aqui descritos emergem 

quando nos abstemos - por assim dizer tecnicamente - da metafísica. O ser humano é 

um campo de pesquisa no qual ainda hoje se pode observar um grande número de 

fenômenos que não foram vistos e nomeados.  

É em primeiro lugar o tema “espírito” (Geist) que provoca uma tomada de 

posição metafísica. Os problemas que surgem aqui são tão intrincados, diversificados e 

difíceis que toda fórmula simplificada só pode parecer ingênua. A quem devem 

convencer teses universais sobre o espírito que, por exemplo, ignoram o problema das 

ideologias ou o relativismo? No percurso desse livro as grandes questões não são 

discutidas diretamente, de modo que colocá-las entre parênteses tem o sentido positivo 

de reservá-las a uma pesquisa posterior. Mas no último capítulo desse livro pretendemos 

fazer uma exposição das questões fundamentais na medida em que sejamos hoje 

capazes de entendê-las como um todo. 

Para voltar ao curso da introdução, vamos definir a “posição especial” 

(Sonderstellung) do ser humano. Consideraríamos um avanço se conseguíssemos 

justificar a opinião geral e popular que descreve todos os que não são seres humanos, 

das minhocas aos chimpanzés, como “animais”, separando-os do ser humano. Em que 
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se funda esta distinção e será possível mantê-la, se admitirmos também os princípios 

básicos da teoria da evolução? 

Assim como a anatomia é uma ciência geral da construção do corpo humano, 

deve ser possível desenvolver também uma visão geral do homem; porque assim, se não 

se duvida se um ser é humano ou não é, se o ser humano se constitui como uma espécie 

autêntica, nossa expectativa se justificará: a antropologia geral pode ter um objeto 

inequívoco. Ela estaria logicamente anterior a cada antropologia específica, sobretudo a 

toda teoria de raça, mas também à psicologia como a qualquer ciência que de antemão 

tematiza apenas um aspecto especial do ser humano. Por sua vez, ela não trataria então 

expressamente os problemas dessas ciências especiais, assim como tampouco a 

anatomia geral trata das características anatômicas especiais das raças.  

 Se o assunto é a posição especial do ser humano, então devemos informar de quê 

ou de quem ele se distingue. Por isso dedicamos um espaço considerável à comparação 

de qualidades e realizações humanas com as dos animais. Mas essas comparações não 

foram estabelecidas, como quase sempre, com a intenção pré-concebida, de derivar as 

primeiras das últimas com a ilimitada boa vontade do conceito de “evolução”. Este 

conceito pode ser convertido muito facilmente de hipotético para metafísico. Também 

os conceitos quase empíricos, que originalmente foram desenvolvidos em oposição a 

conceitos metafísicos, como o da criação, ganham autenticidade própria e se tornam 

metafísicos quando assumem as funções daqueles. Aquela dedução só é bem sucedida 

no caso de uma ou outra característica ou de uma rede de características, mas não no 

caso do “ser humano como um todo”. E a tarefa de descrever “o ser humano” é muito 

difícil, frequentemente ela foi empreendida, mas jamais realizada com sucesso.  

 A tarefa em questão não foi bem sucedida por várias razões. A principal é: não se 

combina o “interno” e o “externo”, morfologia e psicologia, corpo e alma permanecem 

mundos estranhos para toda consideração feita até agora. Também a afirmação geral de 

que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito, deve permanecer abstrata; 

embora certa, do ponto de vista lógico apenas nega: nela se expressa a negação do 

dualismo abstrato. Sobre o lado positivo nada é dito. Essa fórmula, como toda fórmula 

global, permanece abstrata e, por assim dizer, verdadeira demais para ser correta, e por 

si só nada poderá responder a próxima pergunta concreta. Para dizê-lo em termos da 

nova ontologia de N. Hartmann
4
: não obstante a impossibilidade, de antemão 

                                                           
4
 HARTMANN Nicolai. Der Aufbau der realen Welt. Grundriss der allgemeine Kategorienlehre. (A 

construção do mundo real. Esboço da teoria geral de categorias) Berlin: de Gruyter, 1940. 
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concedida, de reconduzir o “espírito” à “vida”, nosso interesse é encontrar categorias 

que “atravessam” as camadas e assim tornam possível a sua coexistência. 

Uma outra razão para o fracasso das teorias antropológicas gerais é a seguinte: 

tal ciência deveria integrar várias ciências particulares, a biologia, a psicologia, a teoria 

do conhecimento, a linguística, a fisiologia, a sociologia etc. Orientar-se no interior de 

tão diferentes ciências não pode ser simples. Ainda mais problemática deve ser a 

possibilidade de extrair algum ponto de vista a partir do qual todas essas ciências podem 

ser dominadas em função de um único tema. Precisam ser derrubadas, por assim dizer, 

as fronteiras entre essas ciências, contudo de um modo produtivo. Dessa demolição 

deveria ser extraído o material para a fundação de uma nova única ciência. Meu 

interesse é agora postular um ponto de vista que funcione como fio condutor e que 

obviamente não poderá ser emprestado de nenhuma das ciências particulares citadas. 

Este ponto de vista é filosófico; todo o livro representa a aplicação desta ideia 

fundamental, uma intuição simples.  

As tentativas de desenvolver uma antropologia filosófica não tiveram êxito 

devido a seguinte dificuldade.  

Quando eram observadas determinadas características ou qualidades, não se 

encontrava nada especificamente humano. É verdade que o ser humano tem uma 

anatomia bastante curiosa, mas os antropoides (macacos grandes) têm uma estrutura 

bastante semelhante. Há não poucos animais que erguem habitações ou construções 

artificiais ou vivem socialmente, das formigas aos castores. Elefantes também são 

inteligentes e certamente há comunicação acústica semelhante à fala entre alguns 

animais. Ainda nos ocuparemos detalhadamente com os experimentos interessantes de 

Köhler sobre a inteligência dos chimpanzés
5
. Se acrescentamos ainda o peso da teoria 

evolucionista, a antropologia parece ser o último capítulo de uma zoologia. Enquanto 

não se tem uma visão geral do ser humano, apenas atributos individuais serão 

observados e comparados; e enquanto assim for, não haverá antropologia independente 

porque não há um ser humano independente. 

 Mas se queremos insistir em tal independência, então é preciso reconhecer a 

“totalidade” do ser humano. A tese da unidade de corpo e alma não supera realmente o 

dualismo de corpo e alma, interior e exterior. Esta tese se recusa a lidar apenas com os 

difíceis problemas ali contidos. Por que ocorreu à natureza organizar um ser que é 

                                                           
5
 KÖHLER Wolfgang. Intelligenzprüfungen an Anthropoiden (Testes de inteligência com antropoides). 

Berlim: Verlag der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1917. 
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exposto à extraordinária capacidade de errar e à perturbação de sua consciência? Por 

que a natureza não muniu o ser humano com mais alguns instintos que seguramente 

funcionariam ao invés de “alma” e “espírito”? Além disso, se uma tal unidade deve 

existir: onde estão os conceitos e formas de pensar para compreender o espírito e a alma 

do corpo ou o corpo da alma e do espírito?  Isso deveria ser possível se existisse uma 

“unidade”. Tais perguntas não foram respondidas e, assim, temos o direito 

inquestionável de fazer uma nova tentativa. 

Poderia ser que todas as características e produções essenciais do ser humano, 

sejam elas internas ou externas, tenham uma conexão que ainda não foi vista, que se 

esclarece apenas a partir de um único ponto de vista. 

 Agora, se esse fio condutor nos obrigasse a escolher nossos conceitos 

fundamentais - que muitas vezes se opõem aos conceitos que tiveram êxito na zoologia 

e na psicologia dos animais - ou nos obrigasse a enfatizar pelo menos outros aspectos, 

neste caso com a solução da tarefa antropológica, compreenderíamos a posição especial 

do ser humano na natureza. Deste modo alcançaríamos um conceito, uma intuição 

conceitual de “ser humano”. Aquele ponto de vista deveria ser um ponto muito central, 

de todo modo a impossibilitar que se tome qualquer característica singular – a “razão”, a 

mão, o corpo ereto, a língua ou qualquer outra coisa - pelo “todo”. Isso nunca funciona, 

pois cada característica isolada é contida em qualquer lugar no mundo animal, e 

considerada por si só, ambígua.  

 Em sentido estrito, apresentamos apenas uma antropologia elementar, mas esse 

aspecto elementar tem um alcance extraordinário no ser humano e seus efeitos são 

provavelmente ilimitados. Para o que eu tenho a dizer, será necessário levar em 

consideração muitos fatos que são discutidos em várias ciências; e adotar uma 

perspectiva geral significa na verdade assumir uma tarefa filosófica. A filosofia tem de 

lidar com determinados fatos e objetos (que podem ser atividades também, por 

exemplo, ações). Sendo assim, o “ser humano”, por exemplo, é um tema da filosofia: 

nenhuma das ciências singulares que se ocupam igualmente do ser humano – 

Morfologia (Biologia), Psicologia, Ciência da Linguagem e etc. – tem esse objeto: o ser 

humano. E, por sua vez, não há ciência do ser humano sem considerar os resultados de 

cada ciência singular.  

 Esse livro se coloca em oposição a uma outra perspectiva. Trata-se de uma 

concepção do ser humano muito divulgada que deriva o ser humano do animal e se 

autodenomina “naturalística” e “biológica”. Uma concepção que se manifesta na forma 
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da teoria clássica evolutiva – que podemos também chamar de ingênua – ou na forma de 

qualquer outra concepção que parte do corpo e que, por possuir supostamente ou 

emprestar um “pensamento biológico”, quer capturar do externo tudo o que consegue 

identificar como psíquico, sem cair em contradições. Pretendo discutir tais perspectivas 

de forma científica no texto. Neste momento mencionarei apenas a minha discordância: 

afirmo que tal pensamento não é biológico (em se tratando do ser humano), e que até 

acaba desacreditando o pensamento biológico. Afirmo que minha concepção do ser 

humano, contrária a quase todas as concepções conhecidas, é precisamente biológica. 

Minha hipótese será fundamentada nesse livro por tudo que se possa reconhecer e 

perceber através dela, e se a minha premissa for aceita de que no ser humano existe um 

projeto geral da natureza que é único e não foi experimentado em outros seres, ela 

contesta, desde logo, qualquer derivação imediata - os seres humanos descenderíam dos 

animais, por exemplo dos macacos grandes, chimpanzés etc. Querer procurar esta 

derivação enterra, na verdade, todo princípio de pensamento propriamente 

antropológico. Agora se evidencia uma dialética naquilo que é chamado “pensamento 

biológico”.  

 Se observarmos o ser humano de fora, sua constituição física, e se conhecermos 

a história do desenvolvimento zoológico, e, além disso, talvez, ainda conhecemos os 

fósseis, os restos de esqueletos de seres que viveram há muito tempo, nesse caso uma 

determinada teoria irá se impor quanto mais cedermos ao instinto da simplificação e da 

unificação: a teoria da evolução linear do ser humano a partir dos antropoides. Esta 

teoria afirma pensar justamente no sentido biológico, porque pensa a partir do corpo, da 

constituição física, das leis evolutivas da vida orgânica. Justamente por isso, ela não 

alcança o “lado interior” do ser humano, e precisamente por isso ela dá extrema 

importância aos experimentos com chimpanzés de Köhler (a assim chamada psicologia 

animal) que mostraram que os antropoides têm inteligência, inclusive inteligência 

inventiva. Atualmente esboça-se com frequência o esquema de uma teoria geral mas o 

seu custo é o desprezo inescrupuloso da vida interior do ser humano ou a ingênua 

apresentação deste interior. O que é língua? O que é imaginação
6
? O que é vontade? 

Existe conhecimento? E se existe, o que é conhecido e o que não é? Por que isso e não 

                                                           
6
 No caso da palavra Phantasie tendemos a escolher a designação “imaginação” porque ela nos parece ter 

uma carga semântica bem mais ampla que o termo “fantasia” em português. Segundo Rehberg (pp. 779 

ss.), a imaginação em Gehlen opera como elaboração simbólica das coisas que foram vistas, tocadas e 

inseridas na memória. Não apenas isto, caberia à imaginação a função de produzir a unidade das 

dimensões motoras e sensoriais do ser humano.  
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aquilo? O que é “moral” e por que algo assim existe? Com os conceitos daquela teoria, 

essas perguntas não podem ser formuladas, muito menos respondidas.  

 Eu defendo que é possível responder a estas perguntas. As respostas, a saber, 

poderão ser formuladas por investigações que podem propor conceitos, na medida do 

possível bem fundamentados, apenas descritivos, e cuja dificuldade consistirá 

principalmente em dissolver hábitos persistentes do pensamento. Sendo o ser humano, 

nomeadamente, um “rascunho especial” da natureza, então toda consideração que não 

leva em conta essa especificidade não dará conta de seus fundamentos. Inversamente eu 

vou comprovar: há um modo de consideração – vamos dizer numa primeira abordagem: 

antropo-biológico – que é capaz de articular a constituição especial do corpo do ser 

humano com a complexa e intrincada “interioridade”. O enfoque que defendo pode 

captar esta  conexão – ou pelo menos se aproximar dele - com a ajuda de conceitos 

básicos e especiais (categorias) mesmo quando a compreensão do nexo direto entre o 

corporal e o mental provavelmente nunca seja possível.  

 Uma análise objetiva de um ser só pode proceder com termos biológicos se 

investigar também os fenômenos da alma e do espírito como fatos relativos a outros 

fatos. Enquanto a postura teórica em si só não vê motivo para extinguir-se, não há como 

escapar dessas relações. Mas uma pesquisa como essa não pode tratar apenas do 

somático ou ainda comparar determinadas produções do intelecto ou obtidas através de 

aprendizagem, mesmo vistas por uma psicologia indiferente ao corpo, com as de certos 

animais. A pesquisa obterá êxito apenas se encontrar leis especificamente humanas, 

identificáveis em todo o campo da constituição humana. Portanto é aconselhável 

descartar por enquanto todas as ideias comuns que se oferecem à primeira vista, ou 

seja, deveremos “colocá-las entre parênteses”. É preciso abrir mão também da ideia da 

direta descendência do ser humano daquilo que chamamos hoje antropoides, ou daquilo 

que, mesmo extinto, constituiria também com eles uma classe. Também deveríamos 

renunciar a doutrina que postula que haveria “passagens” da inteligência ou da língua 

dos animais para os humanos, dos “Estados animais” ou simbioses para instituições 

humanas, e igualmente deveríamos abstrair de muitos outros conceitos habituais da 

psicologia. Esse pôr entre-parênteses não é uma imposição pois por esses caminhos, até 

o momento, uma teoria geral do ser humano mesmo nos limites do alcançável, não foi 

bem sucedida. Podemos avançar por caminhos diferentes.  

 Se o ser humano é nosso objeto, então uma consideração biológica não poderá se 

concentrar apenas no somático, no corporal. No que consiste então o enfoque antropo-
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biológico? Ele consiste apenas em indagar as condições existenciais do ser humano. 

Observemos esse ser especial e incomparável, a quem faltam todas as condições de vida 

dos animais e nos perguntemos: quais tarefas um tal ser precisa enfrentar, se pretende 

simplesmente preservar sua vida, se sustentar, salvar sua mera existência? E mostrar-se-

á – em longa e difícil investigação, mas a partir de uma única ideia fundamental – que 

para isso importa clara e necessariamente nada menos que toda a elementar 

interioridade humana; ou seja, o pensamento, a língua, a imaginação, os estranhos 

impulsos da imaginação (die sonderbaren bebilderten Antriebe), que nenhum animal 

tem, a singular atividade motora e a flexibilidade. Iremos observar cada uma dessas 

características adiante, com relação ao que nelas se pode perceber, e depois elas próprias 

explicarão uma a outra, apontarão uma a outra. São necessárias ações maravilhosas de 

grande magnitude e alta complexidade para que um ser que tem justamente esta 

constituição corporal possa viver amanhã, na próxima semana e ainda no próximo ano. 

Esta é a consideração biológica, quando se trata do ser humano.  

 Mais uma vez: o ser humano é o animal ainda não determinado, ele não é, de 

modo algum “fixado” (festgerückt). Ele é, como nós também dissemos, um ser que 

encontra em si uma tarefa – e justamente por isso ele precisa interpretar a si mesmo, é 

disso que sempre se tratava e é disso que também nós tratamos aqui. Agora podemos 

dar continuidade a essas afirmações: a natureza atribui ao ser humano uma posição 

especial, ou falando de outro modo, ela escolheu uma direção para o desenvolvimento 

do ser humano, que não existe em outro ser e que nunca foi experimentada. Ela se 

dignou a criar um novo princípio organizacional. Isto implica que o ser humano em sua 

mera existência encontra uma tarefa, implica que sua existência torna-se a sua própria 

tarefa e seu próprio desempenho. Isto significa apenas que é para ele um desempenho 

considerável ainda viver no próximo ano, e para alcançar esse desempenho, o ser 

humano precisa lançar mão de todas as suas capacidades gerais. Ele não é “fixado”, o 

que significa: ele possui disposições e dons para existir, ele se volta para si mesmo, 

como nenhum animal faz, por ser necessário para sua sobrevivência. O homem não 

vive, como costumo dizer: ele conduz sua vida.  Ele conduz sua vida não por diversão 

ou pelo luxo de refletir, mas por uma necessidade mais séria: se a natureza expôs um ser 

a todos os perigos de perturbações e erros que resultam desse estado “não determinado”, 

da necessidade de determinar a própria existência e de dispor de si, então precisou 

existir um motivo mais sério. O motivo está no risco de uma physis, que contraria 

verdadeiramente todas as leis orgânicas que se comprovaram tão bem nos animais. Se 
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um modo qualquer de pensamento pode ser chamado de biológico, então só poderá ser 

esse: indagar com quais meios um ser consegue existir de verdade. Quando se age assim 

perceber-se-á um campo extraordinário para uma ciência inteiramente nova: uma 

ciência geral do ser humano. Será possível mostrar por que essa especial corporalidade 

biológica e até anatômica do ser humano torna a inteligência necessária, ainda mais uma 

inteligência eficiente. Será possível mostrar como a linguagem dá continuidade a um 

sistema de movimentos e emoções mais profundos; como são construídos o pensar e o 

representar, como o incomparável mundo perceptivo do ser humano se harmoniza com 

tudo isso. A estrutura de impulsos, não animal e única faz claramente parte de um ser 

como este. E pode haver uma concepção sistemática capaz de organizar o rico material 

que o conhecimento dos fatos nos oferece. Nós queremos produzir, portanto, um sistema 

de relações claras e recíprocas de todas as características essenciais do ser humano, da 

postura reta à moral, por assim dizer, porque todas essas características constroem um 

sistema em que se pressupõem mutuamente: uma falha, uma irregularidade em um lugar 

que tornaria o todo incapaz de viver.  “Causas” não devem ser levadas em consideração, 

não existe uma dependência causal entre uma característica e outra. A inteligência não 

“causou” a linguagem ou o corpo reto não causou a inteligência, ou o contrário. Esse ser 

é um rascunho da natureza e para a sua capacidade de viver contribuem exatamente 

estas qualidades cujas relações mútuas ainda serão mostradas. Já na primeira parte eu 

mostrarei também que a posição especial do ser humano dentro da teoria geral clássica 

evolutiva é um problema muito claro; e mostrarei isso com relação a determinadas 

teorias que vou descrever. 

É necessário aqui, portanto, do ponto de vista metódico, lembrar que o conceito 

da “causa” precisa desaparecer completamente. Ele tem um sentido definível apenas 

quando relações podem ser isoladas, algo que só acontece em ciências que são 

realmente experimentais. Senão, ele é um conceito “curto circuito” que consiste, na 

maioria dos casos, em isolar uma característica em um complexo inteiro, estabelecendo-

a como “causa” desse complexo a partir do qual ela foi isolada.  Isso acontece quando 

se diz que o uso da mão seria a causa do expressivo desenvolvimento do cérebro e este, 

a causa do processo evolutivo do ser humano, ou o clareamento primevo das florestas 

pós-terciárias seria a causa para o célebre fato de o homem descer das árvores e isto a 

causa da postura reta etc.  

 A discussão equivalente que evita erros neste tipo de “problema causal” e diz 

respeito à nossa problemática biológica é a seguinte: deve-se ressaltar a conexão das 
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condições. Formulemos portanto: sem A não há B, sem B não há C, sem C não há D e 

etc. Se esta série retornar a si mesma – sem N não há A - então uma compreensão total 

do sistema observado será bem sucedida, sem que haja lugar para a metafísica de uma 

causa singular. 

 Constata-se imediatamente que, se este método da “totalidade” do ser humano 

existir, será o único adequado, e que, inversamente, essa totalidade apenas se comprova 

quando este método, que é o nosso, for bem sucedido. 

 Estes fundamentos não foram alterados desde a primeira edição do nosso livro e 

não evitaram  mal-entendidos que se agrupam em torno de uma versão muito estreita e 

popular do conceito “biológico”. É compreensível que esse conceito, em consequência 

do abuso que sofreu, seja um daqueles conceitos contra os quais os intérpretes se 

sensibilizaram. Mas dificilmente pode-se substituí-lo: as expressões “cientifico da vida” 

ou “vitalista” abarcam muitas ambiguidades. Deverá por isso ser destacado novamente 

que a consciência, o mundo de representações, a língua, não devem ser “derivados” de 

ou “reduzidos” a processos corporais; e que a arte, a religião e o direito não podem ser 

entendidos como meros reflexos da vida orgânica. 

 O ponto de vista aqui escolhido e descrito como biológico consiste antes em 

observar funções superiores como imaginação, linguagem, pensamento etc em suas 

realizações (Vollzüge). Uma investigação paralela mostrará a posição especial do ser 

humano, descrita com clareza, do ponto de vista morfológico e, portanto biológico em 

um sentido estreito. Aqui surge a pergunta: como pode preservar-se vivo um ser tão 

indefeso, tão necessitado, tão exposto? Verifica-se aqui que, à luz desta questão 

biológica, num sentido mais amplo, essas funções superiores aparecem como 

necessidades vitais, são “compostas” no interior da posição morfológica especial. 

Ambas as linhas de pensamento convergem no conceito de ação, cuja análise mais 

demorada e empírica mostrará, passo a passo, estruturas autênticas, isto é: categorias 

que contêm a conexão do corpo e da mente e que, digamos, o circunscrevem a pontos 

mais densos. A própria conexão transcende o nosso conhecimento. Dele vale o que 

Heisenberg
7
 diz: “A realidade se divide para o nosso pensamento primeiro em camadas 

separadas, que por assim dizer se conectam apenas em um espaço abstrato por trás dos 

fenômenos”, de modo que “todo conhecimento até certo ponto está suspenso sobre um 

abismo sem fundo”. Por outro lado, esta conexão é ativada continuamente em cada 

                                                           
7
 HEISENBERG Werner. Die Einheit des naturwissenschaftlichen Weltbildes (A unidade epistemológica 

das ciências naturais). Leipzig: Barth. 1942, p. 32. 



30 
 

movimento de braço intencional, e, portanto, é um fato e uma experiência. A análise das 

execuções de ação do ser humano permite esperar que se ilumine o mais obscuro desses 

“espaços abstratos”, pelo menos de forma aproximativa e a partir das margens. 

 Exemplifico. Refiro-me à categoria fundamental de “descarregamento” 

(Entlastung). O pensar, o representar, o imaginar, se sustentam, como será mostrado, 

sobre uma estrutura ampla de funções “sensório-motoras” que operam com mãos, olhos 

e língua. Seria uma simplificação indevida, se quiséssemos, por isso, “reduzir” o pensar 

e o imaginar a mãos, olhos e língua, ou atribuí-los à “origem” deles. Por outro lado não 

há dúvida da existência desse fundamento. A categoria do descarregamento visa mostrar 

que as funções do pensar e do imaginar conservam sua versatilidade na elementar 

experiência tátil e visual permeada com palavras. Ela também mostrará que estas 

funções dão prosseguimento às experiências aí desenvolvidas, por assim dizer de forma 

mais leve e livre, e que certas estruturas são comprovadamente idênticas em ambos os 

domínios. Como diz N. Hartmann, em uma magistral revisão desse livro
8
: essas funções 

superiores podem superar “o aparato da língua e deixá-lo para trás, mas poderiam ter 

conquistado através dele por enquanto a liberdade de sua extensão”. Encontramos em 

Bergson
9
 um enfoque semelhante que aponta para a categoria do descarregamento: “No 

ser humano, os movimentos habituais podem controlar outros movimentos habituais e 

assim, superando o automatismo, liberar a consciência”. Neste esquema, o problema de 

pensamento e língua, língua e ação, é formulado de tal modo que pode ser analisado, 

desde que a ação seja o ponto central da investigação.  

 Mas retornemos às questões gerais. As funções superiores são aqui 

compreendidas de modo a pertencer às condições sob as quais um ser exposto como o 

ser humano é realmente capaz de viver. Contra essa perspectiva aqui chamada biológica 

pouco pode ser objetivado, ela permanece absolutamente elementar. Não se pode lidar 

com todos os problemas de uma vez só, e veremos noutro lugar como essa perspectiva 

tem se modificado quando relacionada à superestrutura intelectual e mental (geistige 

Superstruktur) de sociedades inteiras, veremos noutro lugar. Aqui já pode ser mostrado 

que nossa perspectiva é contrária àquela que entende o domínio do intelecto-mental 

como uma “derivação” do orgânico. Pois o que se costuma atribuir e reservar 

unicamente àquelas produções já é pré-visto (vorberücksichtgt) nas camadas vitais. As 

                                                           
8
 HARTMANN Nicolai. Neue Anthropologie in Deutschland (Nova antropologia na Alemanha) In: 

Blätter für Deutsche Philosophie 15, 1941/42, pp. 159-177. 
9  BERGSON Henri, Schöpferische Entwicklung (A evolução criadora). Jena: Diederichs, 1912, p. 188. 
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funções vegetativas, sensoriais e motoras trabalham de modo aparentemente mais 

engenhoso que o idealismo gostaria de admitir e o materialismo poderia admitir. Por 

essa razão, não se pode imaginar aquelas funções superiores em qualquer organismo; e 

assim não serão compreendidas, se não forem relacionadas com a posição especial 

orgânica do ser humano.  

 Se o homem, comparado com o animal, aparece como um “ser carente”, então 

uma tal definição acentua uma relação comparativa e tem desse modo apenas um valor 

transitório, não sendo um “conceito substancial”. Desse modo, o conceito pretende 

alcançar justamente o que H. Freyer critica: “o ser humano é posto ficcionalmente como 

animal para então se descobrir que, enquanto tal, ele é extremamente imperfeito e até 

mesmo impossível”
10

. O conceito pretende justamente isso: a estrutura meta-animal do 

corpo humano aparece em uma condição rigorosamente biológica em comparação ao 

animal, como um paradoxo, e se distingue deste modo. Evidentemente esta definição do 

ser humano não é abrangente, mas a sua posição especial já é marcada de maneira 

rigorosamente morfológica.  

 

2. Recusa ao esquema de camadas 
 

É necessário agora iniciar um panorama esclarecedor sobre a totalidade das 

afirmações que se seguem para que o leitor já comece a ter ideias definidas. O esboço 

do “esquema antropológico” está aqui para apresentar em linhas gerais a ideia principal 

das investigações que seguem. Primeiramente é preciso ainda realizar um curto e 

negativo trabalho preliminar a fim de discutir e descartar uma pré-concepção 

geralmente apresentada com certa naturalidade no que concerne a relação dos seres 

humanos com os animais.  

Esta ideia é exposta no conhecido livro de Scheler “O lugar do ser humano no 

cosmo”:  

Do comportamento instintivo – um comportamento não adquirido e conveniente à 

espécie, de ritmo determinado e significativo – derivaria o comportamento habitual 

como também o inteligente. O comportamento habitual é próprio de todo ser vivo, que 

modifica sua conduta tomando por base experiências anteriores de forma lenta, útil à 
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 FREYER Hans. Weltgeschichte Europas (História Universal da Europa), 2 vols. Wiesbaden: Dieterich, 

1948, vol. 1, p. 169. 
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vida e apropriada, sempre tentando e experimentando a melhor solução. Quando um 

animal obtém êxito com seus experimentos, ele guarda a experiência e treina, criando 

um hábito; a memória associativa faz parte também desta capacidade. Desde o início 

este princípio está associado intimamente com a imitação de ações e movimentos; sem 

admitir classificações inseguras pode ser dito que um comportamento no qual são 

observados o exercício, o hábito, a imitação e a memória, se diferencia razoavelmente 

de comportamentos mais primitivos e também inteligentes. Sempre que a natureza 

permite uma nova forma física, entrega a ela instrumentos para enfrentar perigos que 

podem surgir, a saber: a inteligência prática e a capacidade de distinguir. Um ser vivo 

comporta-se de maneira inteligente quando executa sem recorrer a novas tentativas, uma 

nova ação frente à situações atípicas, nem específicas, nem individuais, quando de 

repente resolve uma nova tarefa que interessa a seus instintos. Trata-se de uma intuição 

de um novo fato que é compensado pela antecipação de uma circunstância possível, 

uma vivência que resulta de imediato numa ação inventiva. Se admitirmos que os 

símios têm esta capacidade e, disso não se pode duvidar, surge a pergunta, se haveria 

então uma diferença entre o animal e o ser humano.  

Scheler responde afirmativamente a essa pergunta ao dizer que o novo princípio que 

fez o ser humano o que ele é, seria um princípio absolutamente contrário a todas as 

vidas, estaria fora de tudo o que chamamos vida: este é o espírito. O espírito seria seu 

alívio existencial, desvinculação que conseguiu libertá-lo do domínio e da dependência 

orgânica. Um ser de espírito como esse não seria preso ao instinto e ao ambiente, mas 

sim livre do meio ou aberto ao mundo. Ele poderia transformar um centro de resistência 

do ambiente em um objeto executando um ato de ideação, isto é, distinguir 

principalmente essência e existência. Através de um ato ascético de inibição instintiva 

das coisas, o ser humano poderia superar as impressões da realidade do mundo e 

poderia compreender a pura essência das coisas (Sosein), abstraindo de sua existência 

(Dasein), deixando assim determinar-se a si através do conhecimento da pura essência 

das coisas. Então a existência das coisas está vinculada à nossa experiência de resistir 

aos nossos próprios instintos, mas o ser humano seria capaz de suspender as pressões da 

vida em relação as quais o mundo aparece sobretudo como resistência ou estímulo. O 

ser humano seria capaz de sublimar esta energia de instinto e expandir infinitamente os 

atos do espírito que concebem a mera essência e existência das coisas. Isto é, o espírito 

viveria das forças que não são investidas no mundo mas que são dele subtraídas; o 

espírito se movimentaria por fora da vida e a custo da vida. “Somente o ser humano” 
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(eu cito Scheler) “se capacitou a se elevar de si enquanto ser vivo e transformar de um 

centro além do espaço-tempo do mundo, tudo e também a si mesmo em objetos do seu 

conhecimento. “Este centro a partir do qual o ser humano executa as ações e com as 

quais ele objetifica o mundo, seu corpo e sua psiquê; não pode ser mesmo precisamente 

parte desse mundo”
11

. 

Além desta teoria aqui referida, a antropologia, tanto quanto vejo, não obteve 

nenhum avanço essencial, porque a teoria programática da unidade corpo-alma-espírito 

admite apenas uma correção na última parte ao se recusar a compartilhar a tese da 

“extramundanidade” do espírito. 

Mas estas são apenas observações preliminares. A teoria de Scheler estabelece, além 

disso, um preconceito bastante geral: um esquema de camadas cujas seções nomeiam-se 

instinto, hábito, inteligência prática e inteligência humana
12

.  Esta é uma ordem 

equivocada que não deveria ser admitida porque há apenas duas possibilidades: 

Ou há somente uma diferença gradual entre a inteligência prática que os animais já 

possuem e a inteligência humana, portanto deveria haver uma transição contínua de 

animais para seres humanos. O ser humano somente deveria ser definido por uma maior 

concentração, complexidade e aperfeiçoamento das características dos animais, no 

sentido da teoria clássica da evolução. 

Ou a diferença entre ambas e o essencialmente humano deveria ser buscado em uma 

característica peculiar apenas da inteligência pura, em alguma qualidade especial - o 

“espírito”. Este precisaria ser contraposto inevitavelmente a todas as produções 

anteriores a ele até a inteligência prática, e como se verá em seguida, seria por isso 

desnaturado. A afirmação (de Scheler e Klages) de que o “espírito” estaria além da vida, 

ou exterior à vida, não revela nada novo
13

; apenas esclarece o percurso do pensamento, 

vinculado a um determinado esquema coercitivo. 

Se pensarmos portanto neste esquema de camadas, perderemos totalmente uma 

possibilidade essencial: de que a diferença entre os seres humanos e os animais 

consistiria numa lei estrutural abrangente, de que em princípio poderiam ser diferentes o 

estilo ou a forma dos movimentos, ações, as manifestações sonoras, os atos de 

inteligência, as experiências pulsionais. Este modo de observação será proposto aqui e 
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Franeke 1976, pp. 7-71. 
12 Ibidem, p. 35 ss. 
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qualquer dúvida será dissolvida se apresentarmos uma unidade de lei estrutural que 

domine todas as funções humanas desde as do corpo até as do espírito. Não se deve ver 

a diferença apenas no espírito e sim também nas formas dos movimentos físicos. 

Definiremos – para dar uma primeira fórmula – o ser humano como um ser de ação. 

Desse modo se torna clara e distinta a descrição antes mencionada de que o ser humano 

toma posição, não é determinado e quer ordenar o mundo e a si mesmo. É evidente que 

esta definição não pode, de modo algum, ser associada ao esquema de camadas. E 

tampouco tem a ver com a questão, se o espírito é uma das particularidades animais ou 

não. Mas podemos e iremos demonstrar como a determinação do ser humano para a 

ação é uma lei estrutural de todas as funções e produções humanas e como essa 

determinação deriva inequivocamente da constituição física do ser humano: um ser com 

tal constituição é apenas capacitado a viver enquanto está agindo. Com isso 

estabelecemos a lei estrutural de todas as realizações humanas, do somático ao 

espiritual.  

Em primeiro lugar deve ser dispensada a antiga ideia que está presente ainda em 

Scheler: o ser humano combinaria em si quaisquer âmbitos vitais, estratificados na 

natureza. E haveria na natureza seres instintivos inferiores, alguns animais ligeiramente 

superiores com hábitos e memórias, outros animais ainda mais superiores com 

inteligência prática, e por fim o ser humano que combinaria todos esses mundos em si, 

coroando-os com seu espírito humano e formando um microcosmo. De modo similar 

pensou Aristóteles e esse esquema precisa ser reconhecido para então ser refutado, pois 

define incorretamente a relação do ser humano com o animal
14

.  

No esquema dado por Scheler existem duas sequências conceituais que são 

erradas. Primeiro, a classificação de ordem evolutiva das produções do “instinto” até o 

espírito humano e outra segundo a qual a graduação das produções se daria na sucessão 

de animais inferiores a superiores e destes aos seres humanos. Nós precisamos refutar 

estas duas teses de forma separada.  

A nova psicologia dos animais criada sobretudo por Konrad Lorenz
15

 refutou a 
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antiga opinião representada sobretudo por Spencer, Lloyd Morgan, de que o “instinto” 

seria a “fase preliminar” ontogenética e a filogenética das produções superiores 

espirituais
16

. Há primeiramente, como experimentos detalhados mostram, dois tipos 

fundamentalmente diferentes de  movimentos que são inatos e garantem a sobrevivência 

da espécie - a saber, reações de orientação que são dependentes de estímulos externos 

efetivos, movimentos instintivos
17

. Quando uma rã se situa primeiro com seus olhos, 

depois em pequenos passinhos com seu corpo de forma simétrica em direção a um 

inseto, antes de apanhá-lo, ela realiza uma reação de orientação (tactismo)
18

. Quando 

um peixe fixa uma larva com dois olhos e ruma em direção a ela, mas simultaneamente 

desvia de uma planta aquática que está no meio, ele soluciona um problema espacial, 

um “desvio” imediato, isto é, prescinde de um comportamento que avança por tentativas 

e erros. Existe então uma passagem fluida dos mecanismos simples de orientação a um 

comportamento de conhecimento e inteligência. E quando o peixe blênio em fuga 

mantêm o olhar na direção que vem o inimigo, e simultaneamente visualiza o seu 

esconderijo, então seu comportamento atua de maneira “inteligente”
19

. As reações de 

orientação são provavelmente as raízes filogenéticas que indicam comportamentos 

complicados e variáveis, e possuem a mesma origem que instintos puros, mas não 

podem ser reduzidos a estes, ou seja, é possível distinguí-los. 

Instintos puros pelo contrário são movimentos, melhor ainda, figuras de 

movimento de tipo muito peculiar que ocorrem em virtude de um automatismo inato e 

que dependem de processos de produção de estímulos endógenos internos. Devido a 

esse estímulo interno, os pássaros começam com seus movimentos instintivos para a 

construção do ninho na medida em que carregam consigo o material que não existe para 

eles nem antes e nem depois desta época. Numerosos tipos de animais produzem figuras 

de movimento rítmicas muito precisas, através das quais realizam o cortejo e o 

acasalamento
20

. A produção interna de estímulo de tais figuras inatas de movimento é 

peculiarmente comprovável pelo fato de que captam „no vazio“ quando existe um 
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estímulo intenso – por exemplo, a fome – e quando falta um objeto a ser alcançado. Um 

exemplo disso é o jovem estorninho observado por Lorenz, que realizava todos os 

movimentos de caça, perseguindo uma presa que na verdade não existia, com os olhos e 

a cabeça, e saía voando para caçar, capturar e deglutir, mas sem existir o objeto
21

. Um 

periquito australiano, criado isoladamente, que estava no cio diante de um objeto 

simulado totalmente desarticulado, parecia alucinar verdadeiramente diante das formas 

do corpo de uma fêmea; na medida em que realizava determinados movimentos que 

normalmente eram dirigidos à cabeça da fêmea – como alimentar e dar carinho - 

exatamente naquele lugar do espaço onde a cabeça da fêmea devia estar e ele jamais 

havia visto
22

.   

Movimentos instintivos, portanto inatos e figuras de comportamento específicas 

são desencadeados normalmente por um objeto adequado, que o animal encontra em seu 

meio: animais de sua espécie ou parceiros, a vítima, o inimigo, etc. Ou melhor, eles não 

são desencadeados por esse objeto, mas sim por “sinais” mais específicos e detectáveis 

que são chamados de acionadores. Uma fêmea de pato-real isolada entre Marreca-

arrebios nunca mostrou reação sexual por um Marreca-arrebio macho. Quando porém, 

esta fêmea avistou aleatoriamente através de uma estreita lacuna no cercado, um macho 

de pato real, pela primeira vez respondeu à impressão causada pela plumagem típica dos 

machos de sua espécie, realizando de forma explosiva todas as ações típicas para as 

fêmeas de sua espécie no cio
23

. No caso de uma reação de fuga instintiva de tetrazes, o 

acionador (Auslöser) é a forma concisa e simétrica do gavião voador. Uma imitação de 

cartão com essa forma provoca movimentos instintivos intensos nos filhotes de 20 dias 

de idade. Um único galo afastou suas asas em defesa enquanto as galinhas  fugiram para 

um refúgio e ali se espremeram
24

. O acionador funciona frequentemente como “sinais” 

químicos: aromas, como quando numerosos animais farejam o inimigo ou a vítima. 

Outras vezes são sinais acústicos (por exemplo, o grito de advertência) ou óticos, isto é, 

formas chamativas e coloridas ou regulares e simétricas; em outros casos são “sinais de 

movimentos”, figuras motoras não habituais, concisas e rítmicas. “Quando os órgãos da 

‘exibição’ graças ao qual um macho torna-se ‘conhecido’ por um animal do mesmo sexo 

ou do sexo feminino, encontram-se (em lulas, aranhas, carapaus, répteis e muitos 

pássaros) e neste caso são órgãos, que mostram um padrão de cores em forma de um 
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leque extensível. A reação de orientação sempre faz com que toda superfície do órgão 

da exibição, por exemplo a cauda do pavão permaneça perpendicular à linha de visão de 

outro animal de sua espécie.“
25

  Os acionadores são em todos os casos tão concisos e 

específicos que os pesquisadores podem simulá-los com objetos imitados e desse modo 

“isolam” o comportamento instintivo experimental para poder investigá-lo. Tinbergen 

provocou reações  na fêmea da família de peixes gasterostedae, atraindo-a para o ninho 

através de imitações primitivas de cor vermelha – igual ao peixe macho – e com seu 

típico modo de movimento, a “dança de ziguezague”
26

. Há cruzamentos mútuos 

complicados de movimentos de instintos específicos que se alternam entre uma dupla de 

animais de mesma espécie em uma escala crescente. Seitz por exemplo investigou estes 

movimentos no caso do peixe Astatotilapia
27

.   

Estas pesquisas, relacionadas principalmente a nomes como K. Lorenz, Seitz, 

Tinbergen, Heinroth
28

 revolucionaram completamente a concepção até então imprecisa 

dos instintos dos animais; ultrapassaram a bibliografia anterior e inauguraram uma 

ciência experimental com rigorosa formação conceitual. Contudo são 

extraordinariamente improdutivas e frustrantes (como nós veremos mais tarde) as 

tentativas empreendidas sobretudo por Lorenz, de transferir esse conceito de instinto 

para o ser humano. A característica distintiva do ser humano, como Lorenz mesmo 

observou  a propósito deste tema, consiste na redução de instinto, isto é, em uma 

aparente ‘supressão’ filogenética de quase todas as coordenações montadas relacionadas 

entre os acionadores e as formas de movimento inatas e específicas. Isso chega a tal 

ponto que frequentemente as “tempestades afetivas” sem quaisquer ações ou em outros 

casos, com ações muito variadas e imprevisíveis, respondem a estímulos igualmente 

imprevisíveis, que surgem do mundo perceptivo do ser humano, grandiosamente 

reestruturado
29

.  

Com relação à questão que nos interessa já podemos dizer que entre 

comportamento inteligente e instintivo não existe de modo algum uma escala de 

graduação, mas sim, como Bergson já vira, verdadeiramente uma tendência para a 
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exclusão mútua
30

. Mesmo em numerosos casos, em que reações de orientação 

(tactismo), reflexos condicionados, autodisciplina estão relacionados ao comportamento 

instintivo, ambos os comportamentos também podem ser analisados e distinguidos. Os 

notáveis movimentos de instintos “obstinados” baseiam-se em fenômenos de 

acumulação interna de energias de reações específicas que se comportam como 

hormônios, produzem estímulos interiores e impelem o organismo para a ação. Isto 

ocorre infalivelmente quando um acionador coordenado desconecta as inibições 

centrais, atuando nos centros de percepção. Fisiologicamente, esses fenômenos são 

diferentes das reações de orientação (tactismo) assim como do comportamento 

autodisciplinador, processos de aprendizagem e “intuições” (Einsichten) que 

possibilitam comportamentos variáveis de acordo com diversas circunstâncias. Tais 

fenômenos são diferentes dos comportamentos instintivos. Estes fenômenos têm 

também uma origem e não constituem uma fase preliminar daqueles
31

.  

Também a segunda tese de Scheler não está correta. Não há “paralelismo” entre 

a ordem da estrutura das produções e a sistematização que classifica animais superiores 

e inferiores, de modo que seria reservado um lugar no topo para o ser humano, que é 

necessário e, por assim dizer, deixado vazio para ele. Animais de parentesco próximo 

com quase as mesmas ações instintivas podem ser surpreendentemente diferentes na sua 

capacidade de aprender determinados comportamentos. A gralha-de-nuca-cinzenta e o 

corvo comum encobrem os restos de comida com a mesma coordenação instintiva, mas 

apenas os corvos comuns aprendem que esse comportamento somente tem sucesso se 

ninguém os observa
32

. Na pesquisa sobre as produções, é preciso desconsiderar a 

sistematização zoológica, pois os tipos de produção não coincidem com os zoológicos. 

Buytendijk esclareceu isto em diferentes textos. Ele diz: “A opinião darwinista de que o 

aumento da capacidade de aprender na série dos animais vertebrados ocorreria 

paralelamente ao desenvolvimento zoológico e alcança o auge com a capacidade 

humana, contradiz as evidências.”
33

 Animais arborícolas como os macacos, esquilos-

vermelhos, papagaios possuem muitas vezes costumes semelhantes e mostram as 
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mesmas possibilidades de aprendizagem altamente desenvolvida. Esquilos-vermelhos, 

por exemplo, encontram as suas nozes que esconderam a partir de dados memoriais 

puramente óticos. E esta qualidade, como também a utilização de atalhos para o alcance 

de um propósito figura, segundo W. Köhler entre as mais altas produções dos macacos 

superiores
34

.  

A inteligência animal observada enquanto tal não corresponde de modo algum a 

seu lugar na hierarquia no sistema zoológico. Os insetos predadores - como o louva-a-

deus e a libélula que visam à presa movimentando a cabeça, enquanto as restantes 

reações de orientação decorrem de forma normal - atuam de forma muito mais 

inteligente que seus próximos parentes que não tem esta capacidade
35

. Neste ponto são 

semelhantes aos macacos de Köhler “que provam através do olhar que em um primeiro 

momento  analisam uma nova situação”.  

Entretanto, como Buytendijk mostrou, isto não é de maneira alguma um 

privilégio de animais superiores, mas uma característica de muitos animais arborícolas 

ou predadores. 
36

 Os gatos, macacos e pássaros têm a capacidade puramente ótica de 

orientarem-se em espaços desconhecidos, mas os cães não a possuem. Por outro lado, 

espécies muito próximas do ponto de vista zoológico, como rãs e sapos, mostram um 

comportamento extraordinariamente diferente, pois rãs ficam à espreita e sapos são 

animais predadores à procura da presa
37

.   

Por outro lado, a simples reação instintiva, isto é, a desinibição das cadeias de 

movimentos inatos, por meio de uma resposta não condicionada ao acionador não é um 

privilégio de animais inferiores. “Especialmente as ações sociais instintivas dos 

pássaros são instigadas a reagir muitas vezes e exclusivamente através de esquemas 

inatos de alta especialização.”
38

 Ao mesmo tempo, os pássaros, através do aprendizado, 

limitam suas ações instintivas a determinados objetos. “Por exemplo, a reação de defesa 

de uma mãe de pato-real ocorre imediatamente após todos os ovos dos filhotes serem 

quebrados, não importa se estes são dela ou não; contudo, algumas semanas depois, 

responde apenas ao alerta dos próprios filhos, que neste momento já os reconhece .”
39

.  

É suficiente para nossa finalidade citar esses poucos exemplos (poderíamos 

discutir ainda uma grande quantidade de outros casos com base nas obras mencionadas) 

                                                           
34

 BUYTENDIJK, 1928, p. 331; Cf. BUYTENDIJK, 1929/50, p. 40. 
35

 LORENZ, 1943, p. 340; Cf. BUYTENDIJK 1929/50, p. 46. 
36

 KÖHLER, 1917, p. 149; Cf. BUYTENDIJK, 1928, p. 331. 
37

 BUYTENDIJK, 1929/50, p. 42; Cf. BUYTENDIJK 1928, p. 330.  
38

 LORENZ, 1937, p. 32. 
39

 LORENZ, 1957, p. 330.  



40 
 

pois o nosso propósito é refutar um esquema gradual harmonioso que reserva ao ser 

humano apenas um determinado lugar vazio. Sobretudo não podemos admitir a 

suposição de que o ser humano seria diferente do animal apenas gradualmente, ou de 

que ele seria determinado somente pelo “espírito”, quer dizer no sentido de uma 

característica essencial concebida em oposição à natureza. A antropologia constitui seu 

campo além desses preconceitos e precisa insistir numa lei especial estrutural que 

deveria valer para  todas as particularidades humanas, partindo de uma concepção de 

natureza do ser de ação.  

De todo modo, no caso dos animais já é possível formular algumas leis a 

respeito das capacidades e dos seus limites em geral.  

1. Os animais aprendem, isto é, aproveitam experiências bem-sucedidas no sentido 

de realizá-las para ajustar seu comportamento conforme uma finalidade, e isto 

ocorre sempre nos casos em que estímulos ou choques de importância vital 

provocam efeitos. Como sabemos, é nisto que se baseia o mecanismo do 

“reflexo condicionado”. Quando a um estímulo externo (que é insignificante do 

ponto de vista biológico para o animal) segue várias vezes um estímulo 

significativo que desencadeia uma reação instintiva inata, então o animal muda 

seu comportamento cada vez mais como se o primeiro estímulo já anunciasse o 

segundo, biologicamente significativo. Pode-se dizer seguramente com Lorenz e 

Guillaume que o estímulo substituído surge como “sinal” do estímulo seguinte, 

biologicamente essencial.
40

 Não devemos utilizar neste lugar o termo 

“significado”, porque o significado de sinal, isto é, o seu reconhecimento como 

tal, ocorre apenas no ato da diferenciação daquilo que significa; e no mesmo 

instante o sinal se torna símbolo, ou seja, ganha valor no convívio social. Um 

sinal numa ferrovia, por exemplo, é uma curta comunicação, restrita a dois 

textos e limitada ao campo ótico, e de modo algum pode ser explicado através de 

reflexos condicionados.  

2. Os animais melhoram sua performance apenas no campo da atração ou da 

repulsão de situações concretas e atuais, que em última instância precisam ser 

significativas para os instintos. Poderíamos expressar também este aspecto do 

seguinte modo: os resultados de aprendizagem se encontram em algum lugar no 

caminho que conduz a uma fase terminal instintiva do comportamento, a uma 
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ação consumatória (consummatory action). Por isso são obtidos frequentemente 

graças ao “comportamento de apetência” (appetitive behaviour), isto é, aos 

modos de comportamento que, ao manter o mesmo objetivo, revelam a 

capacidade de variar e se adaptar. Este objetivo constante é, de fato, uma ação 

consumatória instintiva. Como Lorenz diz
41

 o “apetite” dirigido a determinada 

ação instintiva é capaz de “treinar o animal para um determinado 

comportamento não inato, como igualmente o apetite por um pedaço de carne 

pode induzir um leão de circo a mudar sua conduta”. A propósito, tais auto-

adestramentos podem ser construídos também numa ação consumatória
42

, assim 

como não demora para que as galinhas deixem de bicar pedrinhas, o jovem 

picanço-de-dorso-ruivo, através da auto-disciplina (pelo princípio de tentativa e 

erro) reconhece que o espinho é necessário para obter êxito em seu objetivo de 

espetar suas presas
43

. 

Por outro lado, a possibilidade de descarregar o comportamento é 

especificamente humana, por exemplo, a liberação da atividade intelectual ou prática da 

função a serviço dos instintos, e ao mesmo tempo a possibilidade de aprender, sem que 

o prolongamento da situação em que se realiza a aprendizagem seja uma situação 

característica do ponto de vista biológico. Com outras palavras: trata-se da 

desvinculação de uma atividade por exemplo experimental, que por um lado é liberada 

da pressão provocada por necessidades biológicas primárias, e, por outro, da pressão de 

“situações recompensatórias”. Uma desvinculação que permite manter ou realizar um 

comportamento, nas mais variadas situações, independentemente dos estímulos 

existentes. Já aquilo que um animal aprendeu apenas se manifesta se a situação o 

permitir e dar o sinal para a ação. Seria errado atribuir esta admirável capacidade 

humana apenas à inteligência, porque ela se baseia em uma estrutura bastante profunda 

(Unterbau). Otto Storch, em feliz concordância com as teses que estamos aqui expondo, 

descreve os órgãos sensoriais como “liberados” de serem incorporados a ciclos de 

funções animais; bem como a redução de instintos, uma concepção segundo a qual não 

podemos entender a maior parte do comportamento humano como instintivo nem como 

apetitivo
44

. É muito importante destacar que o uso autêntico de símbolos, por exemplo a 
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linguagem, se sustenta nesta condição: o comportamento é desvinculado de situações 

contingentes, pois o símbolo se distingue por aludir a algo não-dado e algo que não 

pode ser deduzido no contexto.  

 

3. Konrad Lorenz polemizou contra minhas distinções com o seguinte argumento: certos 

“animais curiosos” como os corvos, procuram ativamente situações de aprendizado, 

“por assim dizer, praticam a pesquisa por amor de si próprio” e portanto, “ seus métodos 

de controlar o mundo estão bem mais próximos dos seres humanos do que o chimpanzé, 

especialista em escalar.” Tais animais se voltam positivamente para estímulos externos 

desconhecidos para “selecionar, após exame sistemático (!) de praticamente todos os 

estímulos, pouco a pouco os biologicamente relevantes”. Esta tese não encerra o abismo 

entre animal e ser humano, tampouco a palavra “curiosidade” ou a paixão desse notável 

pesquisador pelos animais que estuda. Por esse caminho, Lorenz chega afinal à sua 

grandiosa tese de que as principais realizações da cultura do ser humano “são 

fundamentadas exclusivamente nas pesquisas, as quais, como ocorre de maneira 

semelhante (!) no caso de um animal jovem que é brincalhão e curioso, são realizadas 

exclusivamente por elas mesmas.”
45

 Certamente, estas investigações animais não 

rendem grandes conhecimentos. Quando um corvo “examina” um trapo jogado e utiliza-

o mais tarde para esconder instintivamente restos de comida, então parece a nós uma 

inteligência extraordinária, e na verdade nos falta apenas dizer palavras como “bem, 

então vamos escolher isso enquanto não aparece outra coisa”. Devemos ao próprio 

Lorenz a informação de que: “o corvo não possui nenhuma ideia precisa a respeito da 

natureza de ‘esconder‘ no sentido de ocultar o que está escondendo.”
46

 Por curiosidade 

humana entendo, e proponho que se entenda, a capacidade intelectual, extraordinária em 

sua estrutura, de satisfazer um interesse (instintivo na raíz) por alguma coisa com o 

mero propósito de conhecê-la. Já a inclinação intelectual ainda mais alta à verdadeira 

pesquisa consiste em examinar fatos objetivos, procurando as leis que os regem para 

criar conexões compreensíveis com outros fatos. A pesquisa pressupõe que as 

orientações instintivas imediatas, diante dos primeiros dados, sejam colocadas entre 

parênteses (como o temor do anatomista frente ao cadáver) ou sejam sublimadas a tal 

ponto que aceitam  a entrada em cena de orientações puramente racionais, sem que estas 

sejam removidas instintivamente. A história da ciência é uma história de árduo 
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ascetismo interno: de atos artificiais de renúncia a “pré-concepções” condicionadas 

pelos instintos. Eu não chamaria de curiosidade esse interesse de pesquisa e distinguiria 

ambos, conceitualmente, do comportamento ativo de apetência diante de novos 

estímulos não específicos que Lorenz tem em mente. 

3. Primeiro conceito para ser humano 
 

As leis acima formuladas são a aplicação de uma concepção realmente 

biológico, que tem se afirmado a partir de Uexküll. Em breve, quando discutirmos a 

abertura de mundo do ser humano, pretendemos analisar detalhadamente a teoria do 

meio ambiente. Por enquanto basta lembrar que quase todos os animais mostram um 

vínculo geralmente regional a determinados meios, um “encaixe” em tais meios, de 

maneira que a observação de todos os detalhes da estrutura orgânica dos órgãos 

sensoriais, das armas de defesa e ataque, dos órgãos alimentares e etc permitirá 

conclusões acerca de modos de vida e do habitat, e vice-versa. Um animal quase 

indefeso, como a corça, que se alimenta de plantas e habita matas baixas, será capaz de 

viver apenas como um “animal preparado para a fuga”, ou seja, terá uma forma 

altamente especializada de “corrida”, seus órgãos detectarão ameaças com grande 

eficiência etc. É neste contexto que os instintos trabalham, e sua identificação 

requer...uma difícil pesquisa experimental. Em cada caso o instinto é uma forma motora 

bastante específica, típica da espécie, que está ‘estruturada’ de acordo com 

acontecimentos ambientais igualmente típicos da espécie
47

. 

 Cabe agora esboçar uma primeira concepção geral do esquema antropológico 

que pretendemos apresentar neste livro. 

 O homem é um ser de ação. Ele não é “determinado”, isto é, ele é a sua própria 

tarefa –  pode-se dizer também: ele é um ser que toma posição. Os atos de sua tomada 

de posição para fora  de si, chamamos ações e, como ele é a sua própria tarefa, toma 

posição com relação a si mesmo e “transforma a si mesmo em alguma coisa”. Isso não é 

luxo supérfluo mas essa “incompletude” pertence às suas condições físicas, a sua 

natureza e neste aspecto ele é um ser da disciplina (Zucht): autodisciplina, educação. O 

disciplinamento (Züchtung) como meio de adquirir forma e ficar em forma é uma das 

condições existenciais de um ser não determinado. Como o homem depende de si 
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mesmo, ele também pode perder essa tarefa necessária à sobrevivência, ele é ameaçado 

e corre “riscos”; ele pode falhar devido a sua constituição. O ser humano, por fim, prevê 

(vorsehend). Como Prometeu, ele não pode prescindir do distante, do que não está no 

tempo e no espaço; ao contrário do animal ele vive para o futuro e não no presente.  

Essa definição é própria às condições de uma existência de ação, e é partir disso que há 

de se compreender o que é a consciência humana. De modo geral essas definições que 

agora apresentamos são importantes para toda nossa argumentação, e apenas 

aprofundam a definição básica: a ação. Uma vez aceita esta definição, tornam-se 

possíveis as afirmações mais variadas e singulares sobre o homem. Fundamental é aqui 

a ideia do ser de ação, tal como projetado pela natureza. 

 Creio que esta ideia foi proposta pela primeira vez na Alemanha da era clássica, 

mas não aprofundada. Encontramos essa concepção em passagens de Schiller e Herder: 

“Dos animais e das plantas” diz Schiller em “Über Ammut und Würde”. “a natureza não 

afirma meramente a definição, mas sim os conduz. Ao ser humano, ela dá a sua 

definição simplesmente e o abandona à própria sorte... o ser humano sozinho como 

pessoa entre todos os seres conhecidos tem o privilégio de romper o elo das 

necessidades – irrompível pelos seres simples da natureza – através de sua própria 

vontade e começar em si mesmo uma série nova de fenômenos (o que é uma definição 

de liberdade no sentido de Kant. A.G.). O ato, com o qual ele opera isto, chama-se 

preferencialmente ação”
48

. Herder – a quem mais tarde retornarei detalhadamente – diz 

que “não há mais uma máquina infalível nas mãos da natureza, o ser humano é ele 

mesmo finalidade e objeto do processo”
49

. Estas perspectivas são de grande valor para a 

questão do “animal não determinado”
50

, que encontra em si uma tarefa, mas não foram 

desenvolvidas na filosofia porque o pensamento filosófico daquela época ainda insistia 

na antiga concepção do homem como ser espiritual, uma concepção muito limitada por 

não levar em conta as determinações que estamos discutindo aqui. 

Ora, é sobretudo esta definição - por enquanto só descrita em linhas gerais – que 

permite compreender a posição física e morfológica especial do ser humano. Isto é de 

extraordinária importância. Apenas partindo da ideia de um ser de ação e não 
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determinado, podemos discutir a physis do ser humano. A definição de “ser de espírito” 

nunca permite ver uma conexão entre a constituição do corpo e aquilo que se 

compreende por razão ou espírito. Diferente de todos os mamíferos superiores, a 

morfologia humana se caracteriza principalmente por suas carências que devem ser 

descritas em cada caso em exato sentido biológico, como não-adaptação, não-

especialização, primitivismo, isto é não-desenvolvimento: portanto de forma 

essencialmente negativa. O homem não dispõe da pelagem e, portanto da proteção das 

intempéries. Ele carece de um órgão de ataque, mas também de uma construção 

corporal adequada para a fuga. O ser humano foi ultrapassado pela maioria dos animais 

com relação à intensidade dos sentidos; sua carência de instintos verdadeiros representa 

um risco real para a sua vida. Ele necessita de proteção durante os primeiros meses de 

vida e na infância, i.e., por um tempo incomparavelmente longo. Com outras palavras: 

há muito ele teria sido desaparecido do planeta se vivesse sob condições naturais e 

originárias entre animais dotados de enorme habilidades de fuga ou predadores muito 

perigosos. 

A tendência da evolução natural significa adaptar as formas orgânicas altamente 

especializadas aos seus respectivos e bem definidos ambientes, de modo a utilizar os 

numerosos  “habitats” da natureza para seres que se adaptam nestes espaços de vida. As 

margens rasas das águas tropicais ou o oceano profundo, os declives estéreis dos Alpes 

setentrionais, ou as malezas das florestas mistas são igualmente meios específicos para 

seres especializados, isto é, para os animais capazes de viver apenas nestes espaços 

específicos, como a pele dos animais de sangue quente para os parasitas, e dessa forma 

em inumeráveis casos particulares. O ser humano, ao contrário, do ponto de vista 

morfológico, não possui nenhuma especialização. Ele consiste em uma série de não 

especialiçações que, sob o ponto de vista da evolução biológica, parecem primitivismos: 

seus dentes, por exemplo, têm uma continuidade primitiva e uma indefinição de 

estrutura, que nem os herbívoros, nem os carnívoros, ou seja, animais predadores 

possuem. Com relação aos símios grandes, que são animais arborícolas altamente 

especializados, com os braços muito desenvolvidos para subir e pés para escalar, o 

corpo coberto de pelos e fortes dentes caninos, o homem, como ser natural, é de maneira 

irremediável não adequado. Ele é caracterizado por uma singular carência de meios 

biológicos – a ser estudada na parte I – e compensa esta carência somente com sua 

capacidade de trabalho ou disposição para agir, isto é, com as mãos e a inteligência; 

precisamente por isso, sua postura é ereta, ele é“circunspecto”, com as mãos livres. 
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Novamente Herder (como mostrarei mais tarde) compreendeu esta intuição, 

mesmo com termos ainda vagos que correspondem ao escasso conhecimento técnico do 

seu tempo
 51

. Também Kant em 1784, no seu pequeno texto “Ideia de uma história 

universal de um ponto de vista cosmopolita” teve uma intuição similar. A natureza, disse 

ele, não faz nada supérfluo, e ao dar ao ser humano razão e “liberdade da vontade” nega 

a ele instintos e sustento graças a um “conhecimento inato”. “Ele precisou, antes de 

tudo, produzir tudo por si mesmo: seu alimento, sua proteção, sua segurança e defesa 

(considerando o fato de que ele não possui chifre de touro, nem garras de leão, nem 

mordida de cachorro, mas apenas duas mãos), todos os prazeres que uma vida 

confortável pode trazer, seu próprio conhecimento, seu discernimento e até mesmo a 

bondade de sua vontade, tudo é produto do seu próprio trabalho (!). A natureza parece 

ter gostado da extrema moderação da apresentação de tal animal, e parece ter medido 

com precisão as necessidades e provisões de um ser de existência iniciante, de modo 

que parece desejar que o ser humano deva, se um dia tiver que passar por misérias, 

desenvolver, através da sua habilidade, uma perfeição no modo de pensar. Assim, – 

enquanto for possível na Terra – terá trabalhado para a sua felicidade, por isso terá o 

mérito totalmente sozinho e só poderá agradecer a si mesmo”
52

. Nestas importantes 

frases reconhece-se de forma genial o que define o homem – carecer, do ponto de vista 

orgânico, de meios e instintos, depender de si mesmo, ter de “elaborar” a si mesmo e 

descobrir que a “própria obra” consiste em encontrar a existência como tarefa em si 

mesma, ser simultaneamente balança e peso, como Herder disse uma vez
53

. Somente a 

limitação dessa tarefa a uma “aquisição de uma moralidade racional” se deve à época 

em que o texto foi escrito. 

Nota: Josef Pieper, em uma crítica deste livro, chamou a atenção do autor para o fato de que o 

problema antropológico aqui discutido já se encontra delineado na Suma teológica do Tomás de Aquino: 

“A alma espiritual é a alma mais perfeita. Se no entanto os corpos de outros seres sensíveis (isto é, dos 

animais) possuem uma proteção  dada pela natureza, pelos ao invés de roupa e cascos ao invés de sapatos, 

como também possuem graças à natureza as suas próprias armas, como garras, dentes e chifres: então 

parece que a alma espiritual não deveria estar unida a um corpo tão imperfeito já que carece desse tipo de 

ajuda” Tomás, em resposta à essa objeção, refere-se a “redução de instintos” ao dizer: “A alma espiritual, 
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uma vez que pode acolher o universal (abertura de mundo!), tem a força para alcançar o infinito. E por 

isso não poderia ser que a natureza tivesse imposto opiniões instintivas que são determinadas de forma 

inequívoca...ao contrário, o ser humano possui, no lugar dessas coisas da natureza, a razão, as mãos, que 

são ferramentas das ferramentas etc.”  De modo semelhante (devo a indicação a A. Szalai) em De 

regimine principum I,  1
54

.  

Os resultados das pesquisas recentes no campo da biologia nos dão a possibilidade de 

colocar  em um contexto mais amplo a constituição exposta e arriscada do ser humano. 

O  „ambiente” (Umwelt) da maioria dos animais e dos mamíferos superiores é um 

habitat não substituível ao qual  a estrutura orgânica especializada está adaptada e 

dentro do qual ocorrem os movimentos instintivos inatos, próprios à espécie. A estrutura 

orgânica especializada e o ambiente são, portanto, conceitos que se implicam 

mutuamente
55

. Ora, se o ser humano tem o mundo, a saber, o perceptível não pode ser 

limitado claramente às condições da perservação biológica, então isto significa primeiro 

um fato negativo. O ser humano é aberto ao mundo: ele carece da adaptação animal a 

um ambiente particular. A extraordinária disposição de reagir a percepções, que não têm 

nenhuma função inata de sinalização, representa sem dúvida uma considerável carga, 

que o ser humano precisa enfrenter com atos muito especiais. A não especialidade física 

do homem, sua falta de recursos orgânicos bem como a surpreendente carência de 

instintos reais constroem assim relações recíprocas cujo conceito oposto é a “abertura de 

mundo” (Scheler)”
56

 ou, o que é a mesma coisa, a desvinculação de um ambiente. Já no 

animal a especialização orgânica, o repertório de instintos e a associação ao ambiente se 

complementam um ao outro. As diferenças são importantes de um ponto de vista 

antropológico. Dispomos para isso de um conceito estrutural do ser humano que não se 

baseia apenas no atributo da razão, do espírito etc. Portanto, a partir deste momento, nos 

movimentamos para além das alternativas acima citadas de pressupor apenas uma 

diferença gradual entre o ser humano e os animais superiores que lhe são próximos, ou 

de pôr a diferença substancial apenas no espírito. Nós temos agora, por outro lado, o 

“esboço” de um ser carente organicamente que por isso é aberto ao mundo, isto é, um 

ser naturalmente incapaz de viver em um ambiente particular e determinado. 

Entendemos agora também a definição do ser humano como “não determinado” que 

possui “em si mesmo uma tarefa”: a vitalidade simples de tal ser é necessariamente 

problemática; a sua efetiva preservação da vida é um problema que o homem só pode 
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resolver com seus próprios meios e  em si mesmo. Este seria, portanto o ser de ação. 

Uma vez que o ser humano é capaz de viver, as condições para a solução destes 

problemas devem se encontrar nele. A existência é para ele uma tarefa de difícil 

execução, e deveria ser possível demonstrar essa execução na estrutura inteira do ser 

humano. Todas essas capacidades humanas especiais devem ser relacionadas à pergunta: 

como um ser tão monstruoso é capaz de viver? A pergunta justifica porque escolhemos 

o viés biológico para analisar o problema. A observação biológica não consiste em 

comparar a physis do homem com a do chimpanzé, mas na resposta à pergunta: como 

este ser é capaz de viver se é incomparável aos outros animais? 

A abertura de mundo, como vimos acima, é principalmente uma sobrecarga 

(Belastung). O ser humano sucumbe inteiramente a uma inundação de estímulos não 

animal; a uma abundância “sem fins” de impressões que ele precisa ordenar de alguma 

forma. Ele não está diante de um ambiente no qual os significados são articulados 

instintivamente, mas diante de um mundo – dito de modo negativo: de um campo de 

surpresas com uma estrutura imprevisível que só pode ser elaborado, isto é, 

experenciado com “cautela” e “previsão”. Isso significa uma tarefa de importância física 

e vital: com os seus próprios meios e de modo independente, o ser humano precisa se 

descarregar, ou seja, reformular e transformar de modo independente as condições de 

carência de sua existência em chances para a preservação de sua vida. 

Começamos agora a estudar mais a fundo o problema científico que é a tarefa 

deste livro. No esquema geral delineado até o momento podíamos nos apoiar, uma ou 

outra vez, em autores que nos precederam, mas ninguém ainda mostrou detalhadamente 

a prova de validade desse esquema no contexto concreto das funções humanas. Por essa 

razão, não foi visto o princípio de descarregamento (Entlastungsprinzip) que aparece na 

frase que destacamos acima e para a qual chamamos atenção. Esse princípio é a chave 

para a compreensão da lei estrutural presente na construção das produções gerais 

humanas, um assunto ao qual será dedicada a segunda e a terceira parte deste livro. Nós 

começaremos a discutir agora as múltiplas conexões vinculadas a esse princípio 

fundamental. A ideia geral é que todas as „carências“ da constituição humana – que sob 

condições naturais, por assim dizer, condições animais representam uma sobrecarga 

extrema para a capacidade de viver dos seres humanos – são transformadas pelo homem 

em meios para sua existência através de atividades próprias e ações. Nisto se funda em 

última análise a determinação do ser humano para a ação e sua posição especial no 

mundo. 
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Os atos através dos quais o ser humano realiza sua tarefa de tornar a vida 

possível devem ser considerados por dois lados: são atos produtivos com os quais se 

supera a sobrecarga produzida pelas carências – descarregamentos – e por outro lado 

são meios que o homem descobre em si mesmo, ou, a partir da perspectiva animal, são 

novos meios para conduzir a vida. 

Em todas as ações do ser humano, ocorrem duas coisas: ele lida ativamente com 

a realidade ao seu redor, transformando-a em algo conveniente à sua vida, porque não 

existem fora dele condições naturais de existência já adequadas ou porque ele não pode 

suportar as condições inadequadas de vida que lhe são dadas pela natureza. E, visto por 

outro lado, o homem cria a partir de si mesmo uma hierarquia de habilidades muito 

complexa; ele “fixa” (feststellen) em si mesmo uma ordem estrutural de capacidades 

que ele possui, potencialmente, e que precisa descobrir em si, agindo com disciplina e 

superando entraves internas. Isto é, ele desenvolve todas as capacidades humanas, das 

mais elementares às superiores, agindo de forma autónoma, procurando entender o 

mundo, no sentido de criar um sistema de controle e subordinação das habilidades; a 

verdadeira capacidade de viver é apenas colocada em prática após um longo tempo. 

Vamos esclarecer agora alguns pontos centrais deste processo que mais tarde, em 

outras partes do livro, será descrito detalhadamente. 

Por consequência de sua primitividade orgânica e de sua falta de meios, o ser 

humano é incapaz de viver em qualquer esfera orgânica verdadeiramente natural e 

originária. Ele precisa superar a ausência de meios que organicamente não lhe são 

dados; e isso acontece quando ele remodela o mundo ativamente, transformando-o em 

algo que seja útil para a própria vida. Ele precisa “preparar” tanto as armas de proteção 

e ataque que lhe foram negadas, como seus alimentos que a natureza não oferece. Ele 

precisa fazer  experiências, desenvolvendo técnicas adequadas ao seu objetivo. Ele 

precisa se preocupar em proteger-se das intempéries, em alimentar e educar seus filhos 

que não se desenvolvem por um tempo longo e anormal; e já por esta necessidade 

elementar, ele depende do trabalho em conjunto, portanto da comunicação. Para ser 

capaz de existir, o homem é constituido em virtude da transformação e do domínio da 

natureza, da possibilidade de experimentar o mundo: ele é um ser de ação, porque não é 

especializado, sendo privado de um ambiente naturalmente adaptado a ele. A totalidade 

de uma natureza remodelada para ser útil ao homem se chama cultura, e o mundo 

cultural é o mundo humano. Não há possibilidade de existência numa natureza 

inalterada, não “desintoxicada”, e não há um “homem em estado natural” em sentido 
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estreito: isto é, não há sociedade humana sem armas, sem fogo, sem alimentos 

preparados e artificiais, sem abrigo e sem formas de cooperações produzidas. A cultura 

é por isso a “segunda natureza” – quero dizer: a natureza humana, construída por ele de 

forma independente, e é a única dentro da qual ele pode viver. A cultura “não natural” é 

consequência de um ser único, igualmente “não natural”; isto é, construído de forma 

contrária ao animal no mundo. Exatamente neste lugar onde se encontra o “ambiente” 

dos animais, encontra-se o mundo cultural dos homens, isto é, o segmento da natureza 

criado por ele para ajudá-lo a viver. Já por isso é errado falar de um ambiente de seres 

humanos – em um sentido biologicamente definido. A não especialidade da construção 

do ser humano corresponde à sua abertura ao mundo, e a falta de meios de sua physis 

corresponde a uma “segunda natureza” por ele criada. Neste sentido, esta é a razão por 

que o ser humano, ao contrário de quase todos os tipos de animais, não possui uma área 

inexcedível natural e geograficamente. Quase toda espécie de animal vive de forma 

adequada ao seu “habitat” que é estável do ponto de vista ecológico e climático; 

somente o homem é capaz de viver em toda parte da terra, dos pólos até a linha do 

Equador; na água, na terra, na floresta, no pântano, nas montanhas, e na estepe. Dessa 

forma, é vital que o ser humano possa criar possibilidades para  preparar uma segunda 

natureza na qual ele existe, e não na “natureza”. 

O âmbito cultural do ser humano, isto é, cada grupo especial ou comunidade, 

contém por isso as condições para sua existência física, a começar pelas armas e pelos 

instrumentos agrícolas de qualquer nativo. Por outro lado, em relação aos animais, essas 

condições são contidas nos respectivos habitats a que se adequaram. A diferença entre 

ser humano cultural e ser humano natural é equivocada. Nenhuma população humana 

vive na selva da selva, cada uma delas tem técnicas de caça, armas, fogo, equipamentos. 

Igualmente não concordamos com a conhecida distinção entre cultura (Kultur) e 

civilização (Zivilisation), que, além disso, só pode ser formulada em poucas línguas de 

cultura. Entendemos por cultura: a totalidade das condições da natureza alteradas, 

transformadas e utilizadas pelo ser humano, as suas habilidades e artes mais 

condicionadas e descarregadas que são apenas possíveis naquela base. 

Se isto é certo, nós vemos aqui um dos atributos mais importantes do princípio 

citado da “abertura de mundo”: à diferença do animal, estar exposto a uma inundação de 

impressões e percepções – a qual ele absolutamente não é adaptado organicamente – é, 

em princípio, uma sobrecarga, porém constitui também a condição para poder viver 

humanamente, pressupondo-se, a bem da verdade, que esta abertura ao mundo seja 
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realizada ativamente. A plenitude e a diversidade do mundo que é acessível ao ser 

humano e que aflui até ele significa de vez em quando ter a chance de experiências 

inesperadas e imprevistas que podem  ajudar a lutar pela vida, a dar mais um passo para 

preservar a vida. Dito de outra maneira: a abertura do homem ao mundo é tão ilimitada 

e a sua diversidade é tão variada justamente porque ele, no caos das circunstâncias, sob 

todas as condições, precisa encontrar aquelas que sejam um auxílio, uma ferramenta, 

uma experiência que seja desfrutável, sobretudo para que ele possa existir. Esta 

sobrecarga imediata deve ser modificada produtivamente para se tornar uma 

possibilidade de existência. Estudaremos com precisão, até os pormenores, como o 

controle das impressões em sua abundância é sempre simultânea a um processo de 

descarregamento consumado ativamente, por assim dizer a diminuição imediata do 

contato com o mundo, através da qual o ser humano se orienta, organiza e torna 

inteligíveis as suas impressões, e, sobretudo, as manipula. 

Agora entramos em um campo pouco estudado e por isso apresentamos uma 

introdução com a finalidade de preparar e orientar melhor a compreensão de nosso 

argumento. 

Em primeiro lugar há de se observar: o mundo perceptivo que vemos diante de 

nós quando abrimos os olhos é resultado da atividade independente do homem. Ele é, 

de um ponto de vista puramente ótico, em alto grau simbólico, isto é, um campo de 

alusões a experiências que simbolizam para nós a composição e utilidade dos objetos. A 

exposição a um fluxo de impressões não limitadas biologicamente coloca o ser humano 

– desde muito jovem – frente à tarefa de realizar por si mesmo o descarregamento. Isto 

é, uma operação ativa em relação ao mundo sensível; tarefas que consistem em 

atividades comunicativas: tecer relações, experimentar e resolver, sem que haja uma 

satisfação imediata. O mundo é “percorrido” por movimentos e ações comunicativas, 

livres de necessidades (descarregadas por si); a plenitude do mundo é adquirida pela 

experiência, é “reconhecida” e armazenada, e este processo, o qual preenche a maior 

parte da fase da infância, tem como resultado um mundo perceptivo que nos é dado. 

Este mundo é a totalidade das coisas “deixadas por aí” (dahingestellt), conhecidas em 

potencial, vistas de forma panorámica, disponíveis virtualmente. A impressão superficial 

ótica nos oferece símbolos que remetem ao valor de uso e as características das coisas 

(forma, gravidade, textura, aspereza, peso etc). A cooperação tão íntima dos olhos com 

as mãos e os movimentos comunicativos acaba resultando no fato de que o olho é o 

órgão principal que abarca com a vista um mundo de símbolos múltiplos de coisas 
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deixadas para trás e resolvidas que no entanto permanecem disponíveis. Enquanto isso 

aparecem desprendimento e condução recíproca de realizações humanas – as mãos e os 

movimentos do corpo progressivamente se distanciam da tarefa imediata da experiência 

e se dispõem a outra tarefa, a saber, ao trabalho planejado -, enquanto o olho é 

capacitado tão somente para “testes experimentais”, a estrutura e as leis da constituição 

e do descarregamento das realizações humanas aparecem novamente no campo da 

observação interna. Com isso entra em jogo uma multiplicidade de funções: o sentido 

de próximo e distante, que em parte se controlam mutuamente; a língua, o pensamento, 

os fantasmas e as mais complexas necessidades “adiadas”, orientadas de acordo com 

situações possíveis, não percebidas, que possuem a propriedade de reagir uma à outra, 

com as mais diferentes possibilidades de direção e subordinação recíproca, até as 

realizações mais livres e disponíveis, de variabilidade cada vez mais alta. 

4. Prosseguimento à mesma reflexão 
 

A abertura de mundo do ser humano torna-se conveniente na medida em que fornece um 

campo verdadeiro e infinito de coisas reais e possíveis, um campo de invenções, cuja 

variedade é tão grande que o ser humano, sob quaisquer condições, encontra algum 

meio para produzir mudanças favoráveis a sua vida. Deste modo, as carências de sua 

constituição orgânica são compensadas de alguma maneira. Mas é apenas com os seus 

esforços particulares que poderá aproveitar a sobrecarga e torná-la produtiva. 

De modo geral estes esforços particulares consistem em “movimentos” que são 

desempenhados na infância e com os quais as coisas ao seu redor, pouco a pouco, são 

experimentadas. As coisas são vistas, tocadas, movidas, manipuladas em movimentos 

comunicativos de interação, exatamente o que iremos investigar. O resultado deste 

processo em que os movimentos de todo tipo trabalham juntos, particularmente as mãos 

com todos os sentidos, em particular com os olhos, é que o mundo ao redor é elaborado, 

e precisamente no sentido da disponibilidade e da utilidade: o ser humano se relaciona 

com as coisas, uma por uma, e as guarda, enriquecendo-as no decorrer desse processo, 

sem se dar conta, com um alto grau de simbolismo. Deste modo, somente o olho (um 

sentido incansável) vê todas das coisas e vê simultaneamente o seu valor de uso e de 

interação, que foram experimentados antes, com esforços próprios e árduos. A tarefa de 

orientação que é necessária por causa do fluxo de estímulos, é resolvida de modo que o 

ser humano não somente recebe as coisas na mão mas também as guarda e deixa de 
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lado, dispensando-as até que a abundância supreendente de impressões irracionais seja 

reduzida a uma série de centros simples (coisas) que podem ser facilmente abarcados 

com a vista. Cada um destes centros contém uma grande quantidade de alusões a 

relações bem-sucedidas e transformações disponíveis. Assim descrita, a produção de 

descarregamento deste processo se torna clara, isto é, o aproveitamento da sobrecarga a 

serviço da vida. O ser humano, “tranquilizado”, observa ao seu redor e percebe alusões 

óticas e refinadas de alto simbolismo, alusões a coisas e circunstâncias que podem ser 

resolvidas e permanecem disponíveis – mas ele deve o sucesso a sua atividade 

particular, aos difíceis processos da aquisição ativa e imediata de experiências. Vê-se 

claramente: apenas um ser não adaptado a determinados processos típicos do ambiente é 

obrigado a agir desta forma, um ser “não especializado”. Somente um tal ser depende da 

sua atividade particular, somente tal ser se vê diante de uma abundância de impressões 

na qual precisa de orientação. Orientar-se significa nestes termos: reduzir a abundância 

de impressões a determinados centros abrangentes, receber estes centros „na mão“ e 

simultaneamente se descarregar da pressão do fluxo imediato das impressões. Enquanto 

o animal se encontra pressionado por situações imediatas e transformações destas, o ser 

humano pode retirar-se, distanciando-se com seus próprios esforços.  

Imediatamente conectada à tarefa descrita da orientação, há uma outra série de 

tarefas estabelecidas a partir da incapacidade motora infantil. Como se sabe, os animais 

conhecem o leque de movimentos dentro de poucas horas ou em alguns dias até 

dominá-lo completamente. Os movimentos humanos são, ao contrário, distinguidos por 

uma inimaginável variedade possível de combinações da qual não podemos sequer ter 

uma noção aproximada, mesmo que pensemos na quantidade de formas motoras exatas 

que um único ofício exige – para não falar da complexidade de todo um sistema 

industrial. Os movimentos são, portanto, extraordinariamente “plásticos”, ou seja, 

estabelecidos para coordenações controladas, ilimitadamente variáveis. Cada nova 

combinação de movimentos é autocontrolada, isto é, empreendida na base de um plano 

de coordenação mais ou menos consciente: pensa-se na difícil reestruturação motora 

necessária para o aprendizado de um novo esporte. Curiosamente esta formidável 

abundância de possibilidades motoras (artistas de circo, esportistas, todas as operações 

de trabalho cuja variedade é infindável), e de combinações de movimentos espontâneas, 

não foi confrontada com a monotonia das formas motoras dos animais.  

 Quando nos perguntamos por quê o ser humano dispõe de tamanha riqueza de 

formas motoras, a resposta somente pode ser a seguinte: sua escala de movimentos não 
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é especializada. A plasticidade ilimitada dos movimentos humanos e das formas de ação 

apenas pode ser entendida a partir da abundância igualmente ilimitada de fatos, frente à 

qual um ser aberto ao mundo é colocado, devendo ser capaz de utilizar e aproveitar 

qualquer movimento e ação.  

 A imaturidade da estrutura motora infantil, que dura anos, é novamente uma 

sobrecarga se vista em comparação com o animal. Esta imaturidade é uma tarefa, ou 

seja, a tarefa de desenvolver as próprias possibilidades motoras através de um esforço 

próprio, durante um aprendizado árduo, marcado por fracassos, impulsos contrários e 

auto-sacrifícios. A imperfeição da capacidade de movimento humana tem uma diferença 

qualitativa em relação aos movimentos animais que são “montados” muito rapidamente, 

mas se tornam monótonos e apropriados. Os movimentos dos seres humanos não são 

desenvolvidos, porque eles possuem uma infinitude de variações possíveis, que o ser 

humano deve primeiro desenvolver na relação com os objetos ao seu redor, e, na 

verdade, cada experiência motora cria espaço para novas combinações da imaginação 

motora. O homem finalmente dispõe de uma quantidade aberta de movimentos que ele 

pode variar à vontade e na qual há uma ordem de colocação, direção, coordenação, 

mudança de direção e controle. Esta escala de movimentos tem duas outras 

características quando comparada com a escala animal; elas são decisivas para a 

compreensão: 

1. Ela pode ser desenvolvida apenas no próprio contato (Umgang), que nós 

descrevemos acima. Os movimentos de experiência na esfera aberta indefinidamente, na 

qual o ser humano precisa se orientar, são ao mesmo tempo – vistos de dentro – 

soluções para a tarefa de tirar de algo não completo a amplitude e o aprimoramento da 

capacidade motora que esteja à altura da riqueza ilimitada das circunstâncias objetivas. 

Um ser que se encontra em condições existencias tão pouco naturais precisa de 

movimentos que possam ser variáveis em qualquer circunstância e com relação a 

qualquer demanda, já que ele precisa transformar o que não é previsto em algo útil à 

vida. Para tanto, são necessárias variações de movimento controladas; inicialmente elas 

são imperfeitas mas o homem as cria de forma disciplinada nas mesmas ações com as 

quais ele se orienta. Podemos, portanto, descrever estas duas habilidades da seguinte 

forma: o que é primeiramente dado é um ser que é indefeso diante do fluxo dos 

estímulos e incapaz de se movimentar (!). Essa dupla carga se torna, através de uma 

atividade própria, o fundamento para a condução e preservação não animal da vida. O 

mundo é dominado e ordenado por ações comunicativas “desinteressadas” 
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(begierdefrei), sua abundância aberta se torna objeto da experiência, (é “reconhecida”), 

porque apenas em um mundo que se tornou dominável e presente em toda sua extensão 

podem ser encontrados estímulos que apontam para as transformações que ajudam a um 

ser sem recursos orgânicos a viver no próximo dia. Nos mesmos processos, a partir dos 

primeiros movimentos, ainda precários, desenvolve-se imediatamente a multiplicidade 

de ações adequadas, dirigidas e variáveis. Desde o início esta operação é trabalhosa pois 

envolve uma capacidade que tal ser precisa adquirir para lidar com a quantidade das 

circunstâncias que são imprevisíveis e podem variar. Do ponto de vista da filosofia é 

muito importante revelar a raíz geral do conhecimento e da ação, pois a orientação no 

mundo e o direcionamento da ação são as primeiras leis da vida humana. A imperfeição 

significa experimentar em si próprio a capacidade motora, i.e., o estímulo para continuar 

a construção do potencial infinito da diversidade. 

2. Um alto grau de sensibilidade com relação às coisas é necessariamente uma das 

funções, mas também a sensibilidade humana com relação aos próprios movimentos e 

ações. A função motora humana é sensível ao tato em todas as fases e em qualquer uma 

de suas ações ela é vista concomitantemente com as transformações das coisas sobre as 

quais age. É de uma importância inconteste, como veremos depois, o fato de que todas 

as sensações visuais e táteis sejam re-experimentadas (zurückempfinden), portanto não 

se ocupam apenas com novas impressões, estimuladas pelo contato com as coisas, mas 

até podem reagir a si mesmas, uma contra a outra etc. Esta é, como nós veremos, uma 

condição para o desenvolvimento da imaginação motora, e sobretudo é preciso observar 

que o homem experimenta as próprias produções sensório-motoras, isto é: estas são 

capazes de interagir, agindo por si mesmas e entre elas. É este pressuposto para a 

formação de um “mundo interior”, isto é, da imaginação de interações e  movimentos, 

de representações de êxitos, de expectativas quanto a impressões; todos se desenvolvem 

e são construídas independentemente da efetiva existência da situação real: é um grau 

bastante alto, mas ainda não extremo do descarregamento. É preciso ver a relação de o 

homem erguer a si mesmo, a pluralidade de percepções e a perda de pêlos (o corpo todo 

tem uma superfície sensória) com a capacidade humana de observar os seus 

movimentos e de re-experimentá-los na vivência de ver e tocar. Em poucas palavras: a 

existência de um ser não especializado e por isso aberto ao mundo se baseia na ação, na 

transformação prática e previdente das coisas, relacionada aos meios. A apropriação da 

realidade aberta que aflui e a formação de uma capacidade de ação ilimitadamente 

variável acontecem de forma peculiarmente ativa em processos comunicativos de 
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interação e experiência (não apresentados por nenhum animal), livres de estímulos 

(descarregados, veja a seguir), sobretudo em cooperação com mãos, olhos e o sentido de 

tato. Os movimentos de mão e braço (em primeiro plano) cuja relação com o 

comportamento das coisas sempre é visível, constituem as mais extensas experiências 

de movimentos de experiência e variação que ao mesmo tempo configuram em direção 

ao futuro como imaginação de movimentos, de êxitos e  de expectativas (veja a Segunda 

Parte). 

Adolf Portmann (Basel) evidenciou em pesquisas muito importantes a posição 

especial do ser humano a partir do aspecto ontogenético
57

. Os mamíferos inferiores, 

como muitos predadores de insetos, roedores e, entre os carnívoros, doninhas, têm um 

curto período de gestação e um grande número de filhotes como os animais “altriciais” 

no mundo, em condições de desamparo, sem pelagem, e com os órgãos sensórios ainda 

„fechados“. Já os mamíferos superiores, pelo contrário, os ungulados, focas, baleias, 

macacos e prossímios precisam realizar um grande trabalho de diferenciação para 

construírem um órgão central, que corresponda em suas funções, ao estado de 

maturidade. Encontramos uma extrema diminuição do número de filhotes, a maioria 

entre um e dois, e um prolongamento do tempo de gestação, enquanto o embrião 

percorre uma fase (sem sentido funcional) de fechar a pálpebra, o órgão auditivo etc, 

que pouco antes do nascimento é superada. Os filhotes passam um período no corpo de 

sua mãe, correspondente à condição de nascimento de um animal altricial, de modo que 

sua formação, na hora do nascimento, se assemelha à forma amadurecida; além disso, 

eles dispõem dos movimentos apropriados e os meios de comunicação próprios à 

espécie: são “animais precoces secundários”
58

.  

Em contrapartida, a ontogênese humana tem uma posição bastante especial entre 

os vertebrados. No nascimento, o ser humano tem o peso do cérebro cerca de três vezes 

maior que o dos antropoides recém-nascidos, e seu corpo tem um peso superior 

correspondente (cerca de 3200 gramas contra 1500 gramas dos orangotangos). Só um 

ano após o nascimento, o homem, de forma adequada à espécie, ergue o corpo e inicia a 

comunicação típica (palavras). “Após um ano o ser humano alcança o grau de formação 
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correspondente ao de um mamífero logo após o nascimento. Nessas condições, se o ser 

humano se formasse do mesmo modo que um mamífero, então a nossa gravidez não 

deveria durar quase um ano, como realmente dura, e sim 21 meses”
59

. O recém- nascido 

é então uma espécie de nascimento prematuro “fisiológico” normalizado ou um “animal 

precoce secundário ”
60

, o “único caso dessa categoria de vertebrados”
61

. Há muito 

tempo se reconheceu o caráter fetal do forte crescimento em extensão e volume durante 

o primeiro ano de vida 
62

. Esse “ano extra-uterino prematuro” é de fundamental 

significação: nele combinam-se processos de amadurecimento, que como tais, poderiam 

ter acontecido no corpo da mãe, com vivências resultantes de inumeráveis fontes de 

estímulos; no processo de interpretação dos estímulos, o amadurecimento, como a 

adoção da postura ereta, dos meios motores e linguísticos, progride por sua vez
63

. 

“Assim, os processos conforme as leis naturais ocorrem no caso do ser humano em seu 

primeiro ano de vida e sob condições únicas, em vez de  acontecerem sob condições que 

valem geralmente para todos os mamíferos e são oferecidas pelo corpo materno.” 
64

 Ou: 

“o ser humano é diferenciado por viver fora do corpo materno fases decisivas, em que 

se formam comportamento e corpo, interagindo acontecimentos psíquicos e 

corporais.”
65

 A posição especial da ontogênese humana com sua manifesta especialidade 

morfológica – elevado peso ao nascer e peso do cérebro, abertura dos sentidos que 

acompanha a incompletude dos movimentos e o desenvolvimento, surpreendentemente 

tardio, das proporções corporais próprias à forma adulta – só pode ser entendida quando 

relacionada ao  “comportamento aberto ao mundo da forma madura”, ao qual 

corresponde por sua vez o  “precoce contato com a riqueza do mundo que só o ser 

humano possui“
66

. Todo tipo de existência que iremos abordar neste livro, e as leis 

comportamentais da forma madura são, por assim dizer, “considerados 

antecipadamente” na embriologia do ser humano uma vez que “uma série de 

particularidades ontogenéticas – a duração da gravidez, o tardio desenvolvimento das 

medidas do nosso corpo, o grau de formação no momento do nascimento – apenas pode 

ser compreendida se levamos em conta a maneira como se constitui o nosso 
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comportamento social”
67

. Para esclarecer este fato admirável, será útil a comparação 

com a situação do animal altricial nos grupos de pássaros superiores. Como Portmann 

monstrou no caso destes animais, por causa do trabalho maior de diferenciação, 

imprescindível para a formação do sistema nervoso central, é necessário um longo 

período de dependência que é compensado pela inclusão dos adultos no percurso do 

desenvolvimento. “O pássaro adulto torna-se obrigatoriamente função parcial de toda 

ontogênese”, e a “combinação” de pássaro adulto e jovem, e naturalmente também de 

seus instintos coordenados (alimentar por um lado, “mendigar” por outro) é uma das 

leis da ontogênese do animal altricial. Se concebermos o ser humano com Portmann 

como “animal altricial secundário”, teríamos que dizer, que não apenas o cuidado da 

mãe, mas também o contato comunicativo com os outros seres humanos, além da 

influência indeterminada e aberta dos estímulos do ambiente tornam-se 

“obrigatoriamente funções parciais de toda ontogênese”
68

! 

5. Ação e língua 
 

É preciso delimitar aos poucos os contornos de uma imagem que expõe a peculiaridade 

da condição humana com as suas produções. Desde o princípio descrevemos estas 

produções que consistem nas tarefas executadas pelo ser humano para sua própria 

orientação no mundo do qual ele dispõe ao alcance das mãos. Elas representam uma 

produção de descarregamento com que o ser humano vence a influência da imediatez – 

na qual o animal permanece preso às sugestões sensoriais imediatas e às reações 

instantâneas - e auto-institui um “espaço vazio” de um mundo abarcável pela visão, 

alusivo e disponível. Este espaço se constrói como resultado dos movimentos de 

experimentação, - “sem esforço e ludicamente”- sem a pressão dos impulsos e sem 

satisfazer os impulsos. As coisas experimentadas são comunicadas e depois suspensas, 

até finalmente a visão dominar o mundo ordenado e neutralizado. Imediatamente, a 

partir de sua incapacidade, o ser humano, por experiência própria e com dificuldades, dá 

ensejo à outras variações e processos: um poder de ação cuja diversidade dirigida está à 

altura da diversidade do mundo. Pelo fato de esses movimentos de antemão serem 

elaborados – tornam-se disponíveis, superando os obstáculos e oferecendo orientações – 

há no ser humano uma rica reserva de várias habilidades que é organizada e que poderá 
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ser ativada onde a visão vislumbra fecundas perspectivas de possibilidades. Uma reação 

de resposta a qualquer estímulo repentino não é automática, como a fuga do animal 

frente a um estímulo estranho ao seu meio. Os pontos de contato com a situação do 

“agora” são reduzidos, no plano sensório-motor, ao mínimo pelo ser humano graças a 

sua própria produção.  

 No exato contexto de desenvolvimento, entrelaçado com estes processos, surge a 

língua. Ela se origina de várias raízes perceptíveis e independentes umas das outras – 

que serão abordadas largamente na Segunda Parte, e não comentadas aqui.  Algo, porém 

já pode agora ser determinado: o comportamento comunicativo e imediato, além da 

produção simbólica ou “alusão”, da auto-atividade sensorialmente refletida, e 

finalmente o contato reduzido e descarregado com o mundo são manifestados 

claramente através da língua até a perfeição, porém não se limitam à língua. Como já 

dito, tudo isso caracteriza a vitalidade humana descarregada e já o comportamento 

anterior à linguagem.  

Se esta demonstração que eu irei abordar detalhadamente tiver êxito, então 

apresentarei como a construção de leis do comportamento sensório-motor humano 

prossegue na língua; como então se torna compreensível finalmente a peculiaridade da 

inteligência humana. Com outras palavras: da constituição morfológica do homem, 

seguem as tarefas (antes elucidadas) da reformulação ativa das cargas elementares e a 

transformação destas em meios para manutenção da vida e preservação da existência. A 

isto pertence um mundo perceptivo (construído ativamente pela apreensão), uma 

orientação neste mundo (com a qual as coisas simultaneamente tornam-se disponíveis) e 

a organização de um poder de ação (capaz de adaptar-se em um alto grau  indefinido). A 

direção desses processos sensório-motores é assumida e aperfeiçoada pela língua e 

assim pode ser demonstrada a passagem para o “pensamento”. Este esboço 

antropológico se diferencia então de todos os outros que o precederam com a ideia de 

construir – e organizar –  produções (um pensamento realmente antropológico e 

biológico) e assim encontrar um caminho: a passagem continuamente consumada do 

“físico” para o “intelectual”, que, portanto, pode ser compreendida. Sob o peso da tarefa 

urgente de viver, se desenvolve uma hierarquia de produções na qual a mesma lei pode 

ser verificada.  

Para mostrar como a língua prossegue com as leis que regem as produções 

delimitadas até o momento, nós fazemos as seguintes reflexões simples. 

Já nos animais há uma capacidade não solucionável e “fenomênica” de intenção, 
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isto é, a capacidade de se dirigir ativamente a uma totalidade que é visível através de um 

“sinal” detectável. A constituição de um “reflexo condicionado” significa sobretudo que 

a situação foi reestruturada na percepção pelo fato de um sinal inicial e conciso se 

verificar no comportamento através de todo desenvolvimento da situação. Símbolos, por 

outro lado, são desenvolvidos essencialmente numa relação comunicativa. Os símbolos 

do mundo ilimitadamente aberto, no qual o ser humano se encontra, foram colocados 

graças às relações humanas com as coisas. Quando frente a nós, sombras e luzes são 

suficientes para aludir, por exemplo, a um pesado, metálico e redondo objeto, há neste 

simbolismo altamente concentrado um longo exercício de experiência, contato e de 

aprendizagem. O simbolismo das coisas construído de modo ativo ao nosso redor 

constitui um mundo de alusões, potencialmente disponível, mesmo que ajam nisto  

processos automáticos próprios da psicologia da gestalt. Então as leis da forma da 

percepção tendem à visão panorâmica, à estrutura, à articulação de pontos centrais e à 

transpositividade das formas para possíveis “deslocamentos” e “intervenções”. Esses 

processos vão ao encontro da estrutura simbólica das coisas, já que ela surge no decurso 

de nossa tarefa de nos relacionar com as coisas e é concluída com um mundo alusivo e 

disponível.  

 Um movimento fonético, em analogia com o movimento tátil, tem uma 

extraordinária qualidade de ser simultaneamente movimento e ser re-sentido 

(zurückempfunden). Mas o êxito sensorial do movimento fonético entra no âmbito de 

um sentido distante, do ouvido. Um som deve ser simplesmente observado como 

movimento e pertence à classe de movimentos re-sentidos, que possuem um papel 

extraordinário para os seres humanos, porque em primeiro lugar permitem experiências 

de movimento, ou seja, eles intensificam o auto-movimento e o auto-controle das 

produções.  

 No interior dos movimentos comunicativos, sensíveis e imediatos nascem de 

várias raízes também os “movimentos da fala”, cujo aspecto auditivo é vivenciado como 

sensação, como mundo externo: o movimento de articulação soa ao ouvido vindo de 

fora, do mundo. Por vários caminhos diferentes que ainda serão descritos, justamente 

estes movimentos são inseridos como movimentos de comunicação frente às coisas 

vistas, e depois poderemos nos dirigir a uma coisa – para intencioná-la – com um 

movimento específico, peculiarmente livre e sem esforço, e, ao mesmo tempo, no 

mesmo ato, poderemos senti-la ou “percebê-la”. Esta capacidade muito especial tem um 

alto grau de descarregamento (há muito está preparado), e esta intenção que se dirige às 
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coisas através de ações fonéticas de forma comunicativa é a base vital do pensamento.  

A comunicação sensório-motora, que será analisada detalhadamente na Segunda 

Parte, atua dentro de uma esfera irrestrita onde símbolos são condensados e ativamente 

formulados, encontrando-se ao mesmo tempo disponíveis a qualquer momento (assim 

como se encontram disponíveis as coisas aludidas pelos símbolos.) Na língua trata-se, 

portanto, de deixar que essa comunicação aconteça, por assim dizer, mais uma vez e de 

modo concentrado. O “intencionar”, por decorrer dos movimentos da fala, cria de 

imediato o símbolo, o som ouvido, o qual, ao se relacionar com as coisas e a partir 

delas, sente a si mesmo e ouve as coisas simultaneamente. Esse tipo de comunicação é 

altamente criativa porque ela aumenta de fato os elementos realmente perceptíveis do 

mundo, e é menos trabalhosa, sobretudo porque é descarregada. A plenitude sensível do 

mundo, pelo fato de que é aumentada ativamente, é novamente consolidada e 

concentrada em símbolos simples e bem definidos – que por outro lado são ações. Isto é 

a produção máxima da realização humana: um máximo de orientação e simbolização 

simultaneamente à máxima disposição facilitada do percebido, que através das palavras 

é levado, incomparavelmente, para a auto-sensação da própria atividade.  

 Com o processo acima descrito, focado na língua, a tarefa antropológica alcança 

consequentemente seus melhores resultados. Ela será compreendida se considerarmos 

os seguintes pontos: 

1. É possível agora condensar simbolicamente a distância, privada da comunicação 

imediata,  e torná-la perceptível. Há uma ação que organiza e cria símbolos, ela alcança 

a mesma distância que a visão.  

2.   Além dos movimentos imediatos de se relacionar com as coisas, agora um 

comportamento ativo se torna possível que não transforma concretamente seus objetos, 

mas os mantêm intactos. No que diz respeito ao ilimitado perceptível, há uma 

comunicação meramente perceptível, que é sensível apenas enquanto tal, que não causa 

nenhuma transformação real. Isso é naturalmente a condição de todo comportamento 

teórico, que sempre permanece um comportamento relacionado às coisas e que, no caso 

de mudar internamente a forma de movimento, a qualquer momento pode alternar para 

um comportamento prático. Entre a percepção e o tratamento ativo do que é percebido é 

estabelecida uma fase intermediária de correspondência – que não se altera – com as 

coisas (planejamento). 

3.   Todos os movimentos da fala são prontamente disponíveis e reprodutíveis. Portanto, 

uma vez que neles uma intenção é dirigida às coisas, tais intenções são independentes 
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da verdadeira ocorrência das coisas ou situações intencionadas nesses símbolos. O 

símbolo sonoro percebido em vista de uma coisa pode ser separado dela: ele a 

representa “in absentia”. Esta é a base de toda “representação”. É possível por isso, 

dirigir-se de forma ilimitada para além da situação existente, na direção das 

circunstâncias e realidades que não são dadas. Como Schopenhauer afirmou uma vez, o 

ser humano obtém, através da língua, uma visão geral (!) do passado, do futuro bem 

como da ausência
69

. É claro por que o ser humano necessita, biologicamente, desta 

capacidade. Se ele dependesse apenas do aqui e agora, como os animais, seria incapaz 

de viver. O ser humano deve ter a capacidade de romper as fronteiras da situação 

imediata, se dirigir ao futuro e ao ausente e agir em consequência disto. Bem como deve 

retornar, por caminhos secundários, ao presente, empregando os elementos deste como 

meios para circunstâncias futuras. O ser humano se torna por isso um “Prometeu”, que 

prevê e ao mesmo tempo age.  

4. Visto que a fala pode simbolizar ações, e ações propriamente (como os verbos), todo 

ponto de vista ou coordenação de movimentos pode ser intencionado por meio de 

palavras, e igualmente pode  ser representado por símbolos, independentemente da 

situação representada no símbolo, e comunicado. 

5. A importância deste ponto anterior para nosso projeto não precisa ser explicada e 

tampouco um aspecto que mencionamos por último: a língua permite comunicar 

intenções, de modo que o ser humano se liberta verdadeiramente de seu próprio mundo 

de vivências e torna-se apto a atuar no mundo dos outros. 

 Em resumo: a língua conduz e encerra em si mesma a ordem de construção geral 

da vida sensório-motora do homem em sua inigualável estrutura especial. Na língua se 

aperfeiçoa a tendência ao descarregamento da pressão do aqui e agora e das reações às 

contingências. Nela culminam os processos de experiência da comunicação, domina-se 

a abertura de mundo de forma suficiente e produtiva e realiza-se uma infinidade 

possível de projetos e planos. Nela se encerra todo entendimento entre os seres humanos 

em direção à uma atividade comum, um mundo comum e um futuro em comum
70

.   
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6. Ação e estímulos 

A liberação para uma atividade circunspecta e antecipatória, o descarregamento da 

pressão do presente imediato, no qual o animal permanece enredado, são, portanto, 

tarefas elementares. O ser humano cumpre com essas tarefas, produzindo soluções 

difíceis e lidando com o mundo, e consigo mesmo, ao longo de anos. Ao observar as 

carências do ser humano, é fácil compreender que ele precisa conhecer (erkennen) para 

ser ativo e que precisa ser ativo, para poder viver amanhã. Esta simples fórmula ganha 

em complexidade quando percebemos que este conhecer é muito limitado: no caos 

provocado pela inundação de estímulos, nada é reconhecido; apenas com o domínio 

progressivo deles, através dos movimentos de interação e da experiência emergem os 

símbolos sintetizadores, com que pode começar o que chamamos de conhecimento. O 

agora da percepção é sempre somente o começo de processos decisivos graças aos quais 

o ser humano se desenvolve, alcançando uma visão abrangente e dispondo do que a 

situação contém em cada caso. A língua nasce em todas estas realizações e é nelas 

inserida; estão ligadas a ela uma memória precisa e uma previsão capaz de combinações 

seguras, e sem estas não há atividade planejada e dirigida, assim como naturalmente 

também não há comunicação e compreensão, e é novamente fácil ver, como o problema 

da permanência na vida do ser humano é tal que nunca um indivíduo pôde resolvê-lo 

apenas por si mesmo. O animal, ao contrário, vive no agora, portanto, sem problemas: 

uma ordem e uma harmonia – objeto de estudo da biocenologia -  que ele não pode 

influenciar ou entender, cuidam para que ele encontre meios de sobrevivência. A mera 

inquietude do movimento associado à fome gera movimentos de busca e o animal, por 

exemplo, pode encontrar a presa sob a direção de uma competência altamente 

especializada: o faro à distância. O ser humano que “é faminto por causa da fome 

futura“ 
71

 e „não tem tempo”: sem esse preparo para o “amanhã” esse amanhã não 

conterá nada que lhe permitirá viver. Por isso ele tem conhecimento do tempo. Cabe a 

ele, lembrando e prevendo, ser ativo em uma vigília atenta. 

Nós investigamos na Terceira Parte do livro a pergunta: como são construídas as 

necessidades de viver e os estímulos de um tal ser? A resposta – para dar aqui também 
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uma primeira orientação – é muito simples: é imprescindível para a sobrevivência que 

as necessidades e os estímulos de tal ser funcionem em direção à ação, ao conhecimento 

e à previsão. Seria uma situação insuportável se os estímulos do ser humano fossem 

meramente um “domínio do agora”, intencionando apenas o que foi percebido, 

esgotando-se na situação atual, já que sua consciência e ação trabalham em direção ao 

futuro para além do mais óbvio. Ao contrário, as necessidades humanas precisam ser 

objetificadas e tornadas duradouras: interesses distantes, por assim dizer, por 

determinadas circunstâncias já experimentadas e por atividades especiais 

correspondentes. O estímulo da fome precisa passar com facilidade para a necessidade 

de procurar alimentos em um determinado lugar onde a procura já teve êxito antes e 

para produzir na prática o que for necessário. Expresso de outro modo: é imprescindível 

que as necessidades elementares, as necessidades mínimas de alívio das necessidades 

físicas, possam ser elevadas a necessidades de meios que as satisfazem e de meios que 

ajudam a alcançar esses meios. Portanto, as necessidades elementares precisam se tornar 

interesses objetivos (Sachinteressen) claros e inteligentes. As necessidades devem 

crescer depois das ações, conter condições claras e abranger as atividades que operam 

de maneira concreta. 

Muitas especialidades dos estímulos humanos são compreensíveis a partir deste 

ponto de vista. Primeiro a consciência dos próprios estímulos. Não é sem razões 

fundamentadas que a natureza deve ter suscitado só no ser humano a consciência dos 

estímulos e tê-lo exposto a perturbações. Porém, a vida dos estímulos precisa ser 

consciente, possuir imagens teleológicas, conter e acolher situações satisfatórias e 

condições objetivas. Os estímulos ainda devem apoiar as ações mais indiretas: precisa 

ser fluida a fronteira entre os estímulos mínimos necessários à sobrevida (fome, instinto 

sexual etc.) e os interesses superiores por circunstâncias concretas e atividades objetivas 

que são imprescindíveis para a satisfação permanente e bem sucedida. Por isso sempre 

proponho a fórmula: “necessidades e interesses”, porque os interesses são necessidades 

conscientes das circunstâncias, são estáveis, e adaptadas à ação. Claramente a isso 

ligam-se duas especialidades dos estímulos humanos:a inibição e o deslocamento das 

necessidades e dos interesses. Ambos são possíveis apenas porque são conscientes. As 
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ações instintivas que emergem aleatoriamente do “agora” devem em princípio ser 

passíveis de inibição, se os interesses permanentes forem necessários à vida: estes se 

formam apenas se o agora é reprimido e dominado. Sem a inibição dos estímulos de 

destruição de uma criança, por exemplo, ela nunca poderia ter um interesse objetivo na 

qualidade das coisas, que é condição de toda atividade objetiva. Uma necessidade, 

enquanto for consciente, é inibível e adiável, também a fome. A transferência das 

necessidades é obviamente necessária, se elas devem ser objetivamente adequadas e 

conscientes de seus objetivos,  se devem ser associadas a conteúdos circunstanciados, 

pois, mudando as condições externas e havendo novas constelações de objetos, a 

necessidade deve ser capaz de variar também. E algo assim é apenas possível quando 

ela é consciente, isto é, quando é coberta por fantasmas do tipo conteudístico.  

 Portanto a vida instintiva de um ser de ação precisa ter uma estrutura bem 

especial: precisa, sobretudo ser orientável, isto é, não apenas conter determinadas 

necessidades vitais, mas também as circunstâncias, frequentemente condicionadas, de 

sua satisfação; e a vida instintiva deve variar, uma vez que as próprias circunstâncias 

também mudam. Representações de conteúdos, a imaginação das satisfações e das leis 

objetivas destas podem garantir esta orientação. Por estes motivos o deslocamento é tão 

importante e ele precisa se estender ao ponto de que mesmo as ações mais 

condicionadas e circunstanciadas – por exemplo, preparar a produção de meios – podem 

ter um interesse por estímulos, noutro caso elas seriam abandonadas ou concluídas de 

forma pouco responsável. A chave para compreender a estrutura do impulso humano 

(Antrieb) é por isso a ação.  

 A carência de instintos do ser humano, frequentemente observada e lamentada, 

tem portanto um lado bastante positivo. Nós nos aproximamos com isso de um fato de 

grande importância. Entre as necessidades elementares e suas satisfações exteriores (que 

mudam de acordo com condições imprevisíveis e aleatórias), está intercalado todo o 

sistema de orientação no mundo e a ação. Ou seja, o mundo intermediário da prática 

consciente e da experiência com os objetos que age através de mão, olho, tato e língua. 

É associado a tal mundo o contexto social geral que se coloca por fim entre as 

necessidades-de-primeira-mão individuais e as satisfações destas. É a mesma redução 
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de instintos que por um lado suprime o automatismo direto – que desinibe a reação inata 

quando a pressão de estímulos internos é suficiente e o acionador (Auslöser), articulado 

com aquela, aparece – e por outro lado libera um novo sistema de modos de 

comportamento descarregado da pressão dos instintos. Este é precisamente aquele 

sistema citado, no qual percepções, língua, pensamento e figuras de ação variáveis, mas 

não inatas, podem reagir às variações das coisas externas, às variações de 

comportamento de outros seres humanos, e especialmente importante, podem reagir 

reciprocamente. Expresso de outro modo: existe uma independência considerável das 

ações assim como da consciência perceptiva e reflexiva com relação às próprias 

necessidades elementares e aos estímulos.  Existe a capacidade de “suspender” 

(aushängen) por assim dizer ambos os lados ou expor um “hiato”. Não é possível 

descrever este comportamento, estruturalmente sobreanimal, como “comportamento de 

apetência” (Appetenzverhalten), se o entendemos como um comportamento variável 

diante de um objetivo estável, a saber, um ato consumatório (consumatory action). 

Porém, a psicologia animal desde Tolman
72

, mantém esta ideia do comportamento 

intencional (purposive behaviour). No caso do ser humano é inversamente este hiato 

que abre a extraordinária possibilidade de uma inversão da direção do estímulo. Nosso 

comportamento racional irá incluir no cotidiano o objetivo de partir o alimento e comê-

lo, mas podemos desistir disto fora do cotidiano e trazer um estado subjetivo puro  para 

este lado do hiato. Isso é o caso de todos os povos primitivos que possuem algum tipo 

de arte com a finalidade de provocar, geralmente através de substâncias tóxicas, sessões 

de embriagez e transe, arrebatamento e êxtase. De modo geral isso ocorre 

coletivamente: através de festim, música e dança, tipos supraindividuais de exaltações 

que são, portanto, êxtases coletivos que biologicamente são tão irracionais como a auto-

mutilação e o ascetismo muitas vezes ligados àqueles (ascetismo como estimulante, não 

como disciplina ou sacrifício). Em muitos casos os atos que ocorrem na fase terminal de 

determinados períodos, como os atos consumatórios (comida, bebida e atos sexuais) se 

situam no mesmo nível dos comportamentos racionais e intencionais. Portanto são 

como meios, para exprimir “simbolicamente” um contexto puramente interior e estático 
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do ser humano.  Isto pode ser encontrado em numerosos cultos. Esta “mudança na 

direção do estímulo” é evidente para compreender o progressivo aumento da 

controlabilidade dos estímulos. Nas formas superiores do ascetismo ela é como uma 

continuação da redução de instintos, isto é, do processo de humanização.  

Nestas páginas queremos, em primeiro lugar, esclarecer alguns aspectos da 

independência mencionada das ações em relação aos estímulos, bem como a capacidade 

de suspender ambos e revelar o hiato. O “círculo de ação”, isto é, a cooperação da ação, 

da percepção, do pensamento etc com relação a algo a ser alterado pode ser colocado 

autonomamente, por ser descarregado, e pode desenvolver por si mesmo seus motivos e 

objetivos. Ele é forçado a seguir a lei e as respostas dos fatos: deve admiti-los, segui-los 

e ampliá-los. Esta objetividade do comportamento no interior das evidências aleatórias 

exige por outro lado a inibição das necessidades: é necessário pô-las entre-parênteses ou 

adiá-las, evitar a interferência tipo curto-circuito na criação ou na orientação, se essa 

atividade, entregue às leis próprias da interação com as coisas, servir às necessidades 

futuras. Essa capacidade de “reter em si” os estímulos, de variar o comportamento 

sensato e independente deles, desnuda, sobretudo, o “interior” e esse hiato é visto a 

bem da verdade como a base vital do fenômeno psique. Este “reter em si” é de infinita 

importância para a existência do ser humano, a que é forçado já desde bem criança: sua 

imaturidade motora e incapacidade de ação que inibem totalmente a satisfação de suas 

necessidades fazem com que as necessidades da criança sejam inibidas e se tornem 

perceptíveis.  

 Se portanto as necessidades elementares não são adaptadas a acionadores 

estáveis, e sim a sua relação com os objetos de satisfação é flexível, como descrevemos, 

entender-se-á a importância de orientar as necessidades pela experiência, para 

“influenciá-las” em sua abertura inicialmente informe, ou ocupá-las com imagens. A 

inibição dos instintos, sua ocupação com imagens e o “deslocamento” ou plasticidade 

são, portanto aspectos da mesma realidade.  Habitualmente chamamos de “psique” a 

camada de estímulos - que se comunicam por imagens e representações - , a camada das 

necessidades conscientes e dos interesses orientados. Apenas neste hiato, as 

necessidades e as ações podem se orientar reciprocamente, uma na outra: as primeiras 
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devem ser satisfeitas com conteúdos circunstanciais, imaginadas (bebildert) por 

experiências, carregadas com expectativas diferentes, a fim de crescer em sintonia  com 

a ampliação do raio da atividade humana no mundo que aumenta continuamente e que é 

“aberto” pelo conhecimento e pela ação. Finalmente o ser humano é capaz de ter um 

“interesse objetivo” definido igualmente por uma atividade definida e mediada, e sentir 

em seguida necessidade desta, enquanto em sua psique, a imagem e o impulso em 

direção ao objetivo desta atividade repousam e sobrevivem a todas as transformações 

imediatas. Justamente isto é previsto. 

 É preciso considerar, portanto, os estímulos humanos a partir de suas tarefas no 

contexto da ação e encontrar uma série de características, que se relacionem de modo 

sensato. Podemos fazer sobre elas uma série de afirmações esquemáticas, que 

compreende a estrutura geral dos estímulos humanos, e na qual operam todas as leis 

especiais que ainda precisam ser examinadas: 

1. Os estímulos são passíveis de inibição e podem “ser suspensos”, criando um “hiato” 

entre eles e a ação. 

2. Eles irão se desenvolver primeiro na construção da experiência, e, portanto se tornam 

conscientes do objetivo durante a experiência. 

3. Eles são ocupáveis com ideias, imagens, com “recordações” de conteúdo. Se 

suspensos, com estas imagens se tornam conscientes como determinadas necessidades e 

interesses. 

4. Eles são plásticos e variáveis, podem seguir as transformações das experiências e das 

circunstâncias, e crescer junto com a ação. 

5. Por esse motivo não há uma fronteira nítida entre as necessidades elementares e os 

interesses condicionados.  

6. Sobre as necessidades inibidas podem crescer outras em um nível mais elevado, que 

como “interesses permanentes” carregam o movimento para o futuro e “permanecem no 

interior” diante das necessidades mutáveis do presente. São sempre o correlato subjetivo 

de instituições objetivas.  

7.  Todas as necessidades e todos os interesses – assim que despertam para a experiência 

da interação e com isso são ilustrados com imagens – são enquanto tais objeto da 
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tomada de posição de outros interesses virtuais e com isso permitem ser descartados ou 

“sublinhados”.  

 É clara a teleologia desta constituição de um ser que atua para o futuro, e não 

apenas através de estímulos internos, mas também a partir das condições mutáveis do 

mundo. Por um lado é vital, que as necessidades urgentes (dadas as carências do 

organismo humano) estejam abertas ao mundo, que se desenvolvam num estreito 

contexto com a experiência ativa e se interessem logo – sem que a continuidade seja 

interrompida - por atividades e circunstâncias bem definidas. Então as transformações 

no mundo que um ser tão exposto pode realizar para poder se manter, são, por mais 

provisórias e complicadas que sejam, muito importantes para os estímulos elementares. 

Por essa razão todas as atividades intermediárias, nas quais tudo isso é produzido, 

tornam-se igualmente necessidades: percepção, língua, variações motoras, meios de 

ação direcionados. Por outro lado, os interesses permanentes precisam ser construídos, 

orientados, e mantidos; e também devem permanecer conscientes das suas invariáveis 

internas, que dominam a mudança das atividades e sobrevivem às circunstâncias do 

presente. A organização de um tal sistema arquitetônico de estímulos bem orientado é 

uma das tarefas do ser humano e talvez a mais difícil de realizar. Isto demonstra também 

a frequentemente escassa estabilidade das instituições. Somente através e além destas tal 

organização pode se realizar.  

O ponto de vista zoológico que procura atribuir o comportamento humano 

diretamente a um sistema de instintos (por exemplo, o método de McDougalls
73

), não 

leva em consideração as  condições especiais humanas; tampouco a introspeção 

abstrata, que indaga a vida interior do ser humano em seu reflexo interno, sem 

estabelecer uma relação com a ação, e provocou o caos e diferentes vertentes da 

psicologia.  

 

7. Excesso de estímulos e condução 
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Primeiro precisávamos discutir os argumentos – dos quais tratamos brevemente – e 

agora podemos aprofundar a nossa questão: as afirmações gerais sobre a estrutura de 

estímulos constatará um excesso de estímulos no ser humano.  

 Alfred Seidel
74

 foi provavelmente o primeiro a introduzir o importante conceito 

de “excesso de estímulos”; posteriormente Scheler
75

 falou do ser “cuja insatisfação de 

estímulos excede sempre a satisfação destes”. Não se pode confundir, contudo, o 

excesso de estímulos constitutivo do ser humano com a desintegração que se manifesta 

na distribuição de estímulos levada ao extremo em culturas quando suas instituições, às 

quais os estímulos estavam vinculados, estão se dissolvendo: o resultado é que as 

necessidades sociais insatisfeitas sobrecarregam as necessidades primitivas, sobretudo o 

instinto sexual. O conceito moderno de um excesso de estímulos livremente flutuante e 

por assim dizer “libidinoso”, livre de vínculos, tem como fundamento sociológico a 

desintegração das instituições nas cidades grandes.  

 O excesso de estímulos constitucional pode por outro lado ser compreendido 

apenas como o aspecto interno de um ser não especializado, organicamente desprovido 

de meios, que sofre uma| pressão crônica de tarefas internas e externas. Ele é, por assim 

dizer, o reflexo de um conjunto ilimitado de necessidades crônicas do ser humano. 

Podemos descrevê-lo em principio no sentido de que ele não deve ser inserido entre os 

meros atos da satisfação de necessidades básicas, como a fome e o impulso sexual.  

 A diferença entre o ser humano e o animal é extraordinária neste aspecto. Os 

instintos dos animais são os instintos dos seus órgãos, com que são ajustados ao seu 

meio; estes seguem os grandes ritmos da natureza. Em determinados momentos, quando 

as condições permitem, desperta o instinto migratório, o instinto sexual, o instinto de 

construção de ninho, ou o instinto de se retirar no período de hibernação. Por outro lado 

é vital para o ser humano resistir à troca de condições externas e internas, permitindo 

desse modo a formação dos estímulos permanentes, que não o abandonarão, que pelas 

manhãs o conduzirão de volta à sua atividade, à sua tarefa de Sísifo de dominar 

diariamente a existência. A energia de estímulos parece de antemão focada em 

produções que são imprevisíveis e até extraordinárias, sob determinadas circunstâncias 

frente às quais o ser humano se encontra em circunstâncias adversas. Com a sua 

inacreditável força, essa energia só raras vezes é esvaziada. Embora seja impossível 

estabelecer um critério, podemos presumir diante desse difícil problema que o potencial 
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de energia de estímulo, em termos puramente quantitativos, é maior no ser humano que 

o de qualquer animal de tamanho comparável.  

 Um segundo aspecto se revela na necessidade crônica do homem. A necessidade 

aparece fisicamente em suas deficiências orgânicas e, espiritualmente, na dimensão 

universal de motivos e estímulos que lhe são acessíveis e que ele precisa dominar. No 

que diz respeito aos estímulos de vida, pelo contrário, há uma característica 

fundamental: esses estímulos próprios não são periódicos, e sim crônicos. Primeiro, o 

instinto sexual dispensa periodicidade e a duração da maturidade sexual é anormal 

quando comparada a de todos os animais. Uma vez que as crianças têm uma infância 

extraordinariamente longa, há um contexto biológico de décadas que deve ter seus 

correlatos instintivos crônicos. Também supomos que um instinto de horda – a princípio 

pouco diferenciado – se concentra, depois do controle dos instintos sexuais, naquele 

grupo menor, quando as necessidades econômicas impuserem a diferenciação da horda 

que estava crescendo e precisava cada vez mais da cooperação. Sendo assim, supomos 

que deve haver como substrato uma síntese de necessidades sociais e econômicas 

permanentes. Noutras palavras: com a continuação do processo generativo, com a 

coesão contínua e intocada da sociedade em crescimento e com a obrigação permanente 

de administrar – afinal a fome futura já nos deixa com fome
76

 – aparecem fatores 

objetivos, não periódicos, de primeiro grau que apenas um contínuo excesso de 

estímulos pode dominar. Um ritmo instintivo parcial em um ser continuamente sob tanta 

pressão seria uma desarmonia perturbadora. Mais profundo deve ser talvez a perspectiva 

contrária: os instintos que foram adaptados a determinados acontecimentos no percurso 

da natureza, devem ter uma cadência que esteja de acordo com o ritmo deste percurso, 

enquanto para o ser humano não existem condições naturais favoráveis, isto é, 

adaptados. Por isso a tarefa do ser humano é igualmente “crônica” e “indeterminável”. 

 Apenas um ser que possui contínuos estímulos urgentes e consequentemente um 

excesso de estímulos - um excesso capaz de ultrapassar qualquer situação de satisfação 

momentânea - pode tornar produtiva a sua abertura ao mundo, e também incluir em seu 

comportamento como motivações aqueles fatos supra-individuais.  Um tal ser pode 

desenvolver, a partir do contexto generativo, social e econômico, tarefas mais elevadas 

que depois se manifestam objetivamente nas ordens sociais mais diversas.  

 O excesso constitutivo de estímulos pode ser apresentado também por um outro 
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ângulo. O ser humano é caracterizado por um período muito longo de desenvolvimento, 

isto é, se distingue por uma duração de tempo que é extraordinária quando comparada 

ao animal e que ocorre até ele ganhar sua liberdade de ação e autonomia. Sua 

coordenação motora e principalmente sua sexualidade permanecem por muito tempo 

imaturas; a capacidade de participar dos esforços comuns de dominar a existência é 

alcançada muito tarde. Ao longo de todo este tempo o ser humano está sob excesso de 

estímulos, o qual ainda não pode ser aproveitado para tarefas sérias – mesmo em 

sociedades primitivas isso dificilmente ocorre antes dos quatorze anos.  É uma 

fantástica teleologia, como este excesso de estímulos é acolhido durante tanto tempo por 

atividades “livres”, lúdicas e instáveis.  E é justamente nestas atividades que o homem 

adquire todo conjunto de relações com o mundo - que são comunicativas, desprovidas 

de desejos, porém não especificamente impulsionadas - e também com a sua própria 

capacidade de dominar ativamente a abertura aos estímulos acima descrita. Apenas 

quando o ser humano se orientou, adquiriu língua, capacidade motora, pensamento, 

habilidade manual, destreza de todos os tipos, sua sexualidade é despertada: ele está 

“pronto” e apto a lutar pela própria existência. O excesso de estímulos é portanto um “a 

priori” e  desde o início coloca o homem diante da necessidade de se preparar. E 

novamente é muito oportuno como as inibições na vida instintiva, vistas por um lado, 

são impostas à força e aparecem como formas de auto-utilização dos estímulos; e como 

elas, vistas por outro lado, são condições para o desenvolvimento de necessidades 

próximas à ação e socialmente aceitáveis. Com outras palavras: a necessidade de 

formação, que se impõe na interioridade humana por consequência do excesso de 

estímulos, é a própria condição para o desenvolvimento instintivo de um ser que age, 

prevê e vive socialmente. Os interesses conscientes e orientados do ser humano – que 

foram impostos contra outros igualmente possíveis – são talvez estabelecidos sob 

influência externa e com a inibição daqueles interesses. E ainda são eles próprios objeto 

de rejeição ou acolhimento, e com isso estão próximos à ação e às coisas. Isto não é 

aleatório, mas sim ocorre sob a pressão da formação, exercida pelo excesso de estímulos 

que em parte é elaborado e trabalhado neste processo.  

 Esta necessidade de formação é extraordinariamente profunda. Até os estímulos 

mínimos e organicamente representados – fome, sexualidade – se acoplam às leis dos 

interesses superiores, eles podem ser igualmente inibidos, podem ser distraídos em 

alguma medida, e até mesmo, em certas circunstâncias, podem ser superados devido a 

outros interesses (ascetismo, greve de fome, etc). Um ser humano que, por motivos 
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patológicos, não é ativo e não dá uma forma duradoura às necessidades e aos interesses, 

com a qual se relaciona com o mundo, tende a se degenerar sob a pressão do excesso 

dos estímulos e adota vícios autodestrutivos. Direcionar a enegria instintiva para a 

atividade é até mesmo uma condição de ordem vegetativa: as funções vegetativas do ser 

humano são com ela coordenadas. 

 Até o momento, explicando esse tema importante e obscuro, vimos que o 

excesso de estímulos é correlacionado à necessidade crônica deste ser exposto, cuja 

energia própria precisa estar ativa cronicamente. A “contenção” de energia que se deve 

ao desenvolvimento anormal, tardio e estendido seria provavelmente de outra origem, 

mas relativa aos hormônios, como uma adição que atua na mesma direção. Além disso, 

é preciso esclarecer que a redução de instintos – já mencionada – do ser humano não 

significa de modo algum uma fraqueza dinâmica, mas sim a desvinculação dos órgãos e 

o desprendimento do ambiente com relação aos estímulos, a sua concentração (liberada 

da fixação orgânica) - como convém a um ser “embrionário” que conserva durante toda 

sua vida características da fetalização (veja o capítulo 11 da Primeira Parte). Com isso 

sugere-se uma certa indiferenciação dos resíduos instintivos, no sentido do conceito de 

libido proposto por Jung
77

, compreendido corretamente, que equivale à anulação da 

atividade rítmica – tão caraterística para o animal – do sistema hormonal de estímulos. 

A consequência de ambas as influências é um surpreendente traço dos estímulos 

humanos, a saber: a “sexualização permanente e contínua” - que é algo original e não 

pode ser explicado através da “domesticação” – “de todos os sistemas dos estímulos 

humanos por um lado – mas também a significativa ocupação da atividade sexual pelas 

outras motivações do comportamento humano, sempre ativas”.
78

  

Se o excesso de estímulos sempre nos parece o reflexo próximo da situação 

constitutiva de risco do ser humano e, por assim dizer, a força correlata, que torna 

suportável este risco, estamos finalmente diante do grande e misterioso fenômeno, a 

chave de tantas “respostas” criativas aos “desafios”
79

 que resultam das situações 

perigosas do mundo; a saber, a paixão de colocar a vida em jogo, a “biological 
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hardihood” (“audácia biológica”
80

), que advém de um “excess of energy”. A redução 

dos riscos físicos, que está na melhor adaptação possível ao ambiente, ou seja, na 

especialização, não é o caminho do desenvolvimento para o ser humano. Ela é 

tampouco o caminho para o desenvolvimento do ser humano, ou da sua cultura, que 

parece não consistir em manter ou conservar a segurança e o equilíbrio encontrados, 

mas sim no aumento de uma energia que é estimulada ou até instigada pelo risco. Expor 

a si mesmo, fazer conscientemente de uma situação de risco um perigo é a possibilidade 

tantas vezes tentada e muitas vezes bem-sucedida. Aqui não há diferença entre os 

caçadores de mamute e os polinésios, que exploram a tempestade em mar aberto para 

avançar com seus pequenos barcos, e os primeiros aviadores. Uma teoria biológica do 

ser humano deveria incluir este comportamento biológico paradoxal. 

 O excesso de estímulos é, portanto, um fato crucial. Ele está nas criações 

fantásticas além das palavras e com as quais o ser humano obrigou a natureza a carregá-

lo, ele está nas estruturas de estímulos adequadas, disciplinadas e formadas, de 

permanente duração, cuja síntese se chama caráter. Daqui em diante podemos então 

definir o ser humano como ser disciplinado (Zuchtwesen). Esta descrição abarca tudo 

que se pode entender por moral, num aspecto antropológico: a necessidade de se 

disciplinar, a necessidade da formação – que vale para um “animal não determinado”. A 

educação e a autodisciplina, também a influência através das instituições, graças às 

quais a tarefa de viver é solucionada, são apenas os estágios mais evidentes. O ser 

humano encontra em si uma tarefa extraordinariamente “onerosa” – que ele somente 

pode executar simultaneamente à tarefa de sua vida, portanto através da ação. Pois ele 

deve criar para si leis que lhe permitem dominar e conduzir as necessidades e  os 

interesses, precisando “estabilizar-se” em um sistema de vontades orientadas. 

Justamente por isso, são tão falsas as visões “harmônisticas” do ser humano que 

ignoram esta extraordinária tensão interna.  A comunidade do povo, da tribo, e, 

sobretudo dos pequenos grupos que se conhecem (os face-to-face-groups dos sociólogos 

americanos) tem um significado que desafia toda comparação com os “Estados” 

animais. Primeiro, de um ponto de vista puramente vegetativo, a infância humana e seu 

singular prolongamento exige uma proteção extensa, que apenas uma instituição pode 

garantir. Além disso, os processos sensório-motores e ideo-sensórios superiores – a 

começar com o andar e o falar – são, estruturalmente, processos de uma comunicação 
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caracterizada por uma vitalidade descarregada e sem necessidades. Nestes processos a 

sensação de retorno, a resposta recebida resultam em capacidades que se desenvolvem. 

Elas também seriam desenvolvidas sem a participação ou administração externa, mas 

exigiriam um longo tempo e uma grande quantidade de energia. Portanto não 

produziriam o fundamento habitualizado das produções superiores e descarregadas. A 

comunidade é tão necessária para compor o processo de crescimento de um ser, quanto 

o oxigênio. Finalmente, a força de se conduzir a si mesmo é apenas estabelecida através 

da educação, em uma idade em que não está presente nem a compreensão das 

finalidades da educação, nem qualquer habilidade para realizá-la propriamente. A 

capacidade decisiva para o ser de ação - tomar posição de forma autónoma para 

controlar o mundo externo e interno - tem como condição de seu desenvolvimento a 

influência e presença contínua da sociedade. 

 

8. A lei de descarregamento – o papel da consciência 

 

O conceito de descarregamento muitas vezes citado aqui se revela uma categoria 

essencial da antropologia. É bastante claro que a consciência humana (igualmente como 

a animal) possa apenas ser compreendida através do comportamento, de modo que seja 

definida como uma fase da ação. Esta visão fundamental do pragmatismo de Pierce e 

James sem dúvida é correta. Sorel
81

 mostrou que até mesmo Kant pode ser visto como 

“pré-pragmático”. O conhecer e o pensar humano, enquanto articulados pela língua, são, 

ativa ou potencialmente, direcionados ao externo e se iniciam com a percepção. Um 

estudo acerca da estrutura de suas produções demonstra em todos os casos que 

percepções e ações sempre se unem em uma capacidade. Sob condições sociais 

particulares, altamente desenvolvidas, o aspecto da ação pode ser reduzido a símbolos. 

Mas também a contemplação de pessoas carismáticas, como o Buddha, aspira não 

somente ao conhecimento, mas também a um outro tipo de vida, ela não renuncia à 

comunicação, por mais inexpressiva verbalmente ou por mais simbólica que seja, e 

pressupõe duas coisas da sociedade com a qual se relaciona: primeiro, que esta 

considere positivamente um tal comportamento como uma capacidade superior e que 

desonere o interessado dos trabalhos elementares, assumindo ela própria esta função. 

 Para retornar ao princípio do descarregamento, o primeiro aspecto que se revela 
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é o seguinte. As condições biológicas especiais do ser humano tornam necessário que 

ele desvincule do presente imediato as relações com o mundo. Por isso o ser humano 

precisa realizar, por si mesmo e arduamente, as suas experiências, para que elas sejam 

disponíveis para ele; e isto através de uma capacidade altamente desenvolvida que pode 

propor variações de acordo com meras alusões. No fim do processo são construídos 

grandes campos simbólicos do ver, falar, representar, com os quais é possível 

comportar-se desde já “alusivamente”. Além disso, os ambientes motores estão 

descarregados e paralisados, mas prontos para serem acionados em qualquer direção a 

partir de cada comportamento alusivo. Com o menor uso de energia e através das mais 

altas, livres – isto é, descarregadas – produções, nós somos capazes de nos antecipar ou 

retroceder, sintonizar com algo ou mudar de ocupação, projetar e a partir disso utilizar 

as atividades para um trabalho, para uma ação orientada. A língua, com expressões 

motoras – mudar de ideia (umstellen), antecipar (vorgreifen) etc. – descreve muito 

corretamente as realizações da consciência, a qual podemos definir brevemente como 

um campo de “fantasmas da capacidade”. Veremos que todo este processo é necessário, 

se reconhecemos a situação física especial do ser humano, que deve ser descrita com os 

conceitos “não especialidade” e “abertura de mundo”. Tal condição física o confronta 

com uma sobrecarga extraordinária que o faz agir e criar suas próprias chances de 

viver. Em linhas gerais a tarefa do ser humano consiste, sobretudo, em permanecer vivo. 

Para uma sociedade humana, um povo, por exemplo, não podemos estabelecer nenhuma 

outra tarefa que não seja a de manter sua existência; um simples olhar para a história 

mostra a dificuldade desta tarefa – onde estão os cidadãos de Cartago e os Burgúndios, 

poderosos povos de outrora?  

Está claro portanto o primeiro aspecto do princípio de descarregamento: o ser 

humano por si só transforma as suas sobrecargas elementares e chances para a sua 

sobrevivência; suas habilidades motoras, sensórias e intelectuais (liberadas pela língua) 

impulsionam uma a outra a altos níveis, até que seja possível o controle ponderado da 

ação. Compreenderíamos melhor este processo de condução e de descarregamento de 

alta complexidade, se a neurologia dissesse algo satisfatório sobre os acontecimentos no 

sistema nervoso sensório e motor, pois aqui todas as leis que regem as produções 

humanas são “representadas” de algum modo. Não é o caso, e somos forçados a 

reconstruir diretamente a estrutura do comportamento humano. 

  Para esclarecer melhor o conceito de descarregamento que apresentamos em 

linhas gerais, é preciso observá-lo no centro da organização humana, mostrando como a 
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“técnica” humana especial de manter-se existindo é manifesta mesmo nas estruturas da 

vida sensório-motora. Pensemos aqui primeiro no contexto que envolve alusão e síntese 

num campo visual: as massas potencialmente perceptíveis não são acessíveis em toda a 

sua riqueza, mas o campo perceptivo torna-se altamente simbólico no percurso do 

próprio desenvolvimento motor. Por exemplo, quando observamos algo como uma 

caneca, tendemos a ignorar em parte reflexos e sombras assim como partes 

ornamentadas; em parte os olhos os tomam como auxílios alusivos para captar o espaço 

e a forma da caneca, com que indiretamente “temos” os lados avessos e as partes que 

escapam à nossa percepção. Sobreposições são igualmente analisadas. Já a estrutura 

material (a “porcelana fina” da caneca) e o peso são vistos simultaneamente, mas de 

outro modo, por assim dizer, mais “predicativo” do que o caráter do “recipiente”, isto é, 

do oco ou redondo que se destaca em primeiro plano. E também há certos dados óticos, 

por exemplo a alça ou o lugar “manipulável” da forma inteira, que suscitam sugestões 

motoras para o movimento de manusear a caneca. O olho compreende todos esses dados 

com apenas uma mirada. Não só isso, ele é totalmente indiferente ao que é realmente 

percebido, mesmo quando o é em segundo plano, entretanto é bastante sensível à 

alusões de alta complexidade.   

O que nos interessa nestes processos é apenas o estágio final, do ponto de vista 

do descarregamento. Além disso, podemos dizer: a pressão imediata dos estímulos é 

desfeita, os pontos de contato são reduzidos a um mínimo, mas esse mínimo possui um 

máximo potencial de desenvolvimento. Deste modo, a ordem de percepção corresponde 

igualmente ao comportamento do homem, um comportamento indireto e dirigido para 

futuras fases da realidade, a qual, por sua vez emerge de um comportamento não 

adaptado, não específico, “experimental”. Toda esta estrutura, cujas consequências são 

tão importantes para a vida, pressupõe, com efeito, a inundação de estímulos não-

adaptados e não-selecionados; e é apenas graças a esta estrutura que ocorre o 

progressivo “carregamento” das impressões com símbolos. Trata-se de uma ordem e 

articulação do campo visual que se desenvolve no percurso da interação do homem com 

as coisas, estabelecendo-se como um mundo frente a nós que podemos dominar com a 

vista: ela torna visível o fato de que o ser humano conquistou uma distância, rompeu 

com o cerco da imediatez, mostrou ser possível um comportamento que prevê, antecipa 

as impressões e domina grandes áreas. Portanto o ser humano aproveita as condições, 

que no caso dos animais seriam anormais, como meios para a condução  humana de sua 

vida, e eu descrevo esta conexão que não é simples com o termo “descarregamento” 
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(Entlastung).  

 Este termo significa também um outro aspecto da mesma coisa, a saber, o 

progressivo caráter indireto do comportamento humano, o contato cada vez mais 

reduzido, mas também sutil, livre e variável. São introduzidas articulações 

intermediárias entre ação e a meta  desta, que por sua vez são objeto de um interesse 

derivado e indireto. O fazer humano não é para nós o uso aleatório de uma ferramenta 

que se encontra diante dos nossos olhos  para um propósito imediato, mas sim a criação 

de uma ferramenta para uma finalidade distante. Portanto, o comportamento que, visto 

de fora, parece indireto e variável, superando a imediatez, é, quando visto de dentro, um 

comportamento planejado, que prevê e é controlado por centros superiores.   

Quanto a este último aspecto, o conceito de descarregamento ganha mais um 

significado. Para que as funções inferiores sejam conduzidas e utilizadas, as funções 

superiores precisam assumir certas produções que cabem originalmente àquelas, 

sobretudo variação e combinação. Mas as funções superiores o fazem de maneira 

metafórica, alusiva, ou mais simbólica. Elas são, portanto, conscientes. Este mecanismo 

é, precisamente, o pressuposto sob o qual  distinguimos funções superiores e inferiores.  

O exemplo mais simples é o plano motor. No início os movimentos dos braços e 

das mãos são encarregados da tarefa de localização e perdem esta tarefa com a adoção 

da postura ereta. Nos muitos atos de jogar, interagir, tocar e segurar, estes movimentos, 

em contato direto com as coisas experimentam um grande número de combinações e 

variações. Isso signifca: eles não realizam uma ação no sentido próprio, nenhum 

trabalho planejado. Apenas quando um campo de planejamento é desenvolvido na 

imaginação, todas as variações e combinações são novamente projetadas e 

representadas em uma imaginação motora e situacional apenas alusiva; e o movimento 

real se torna ele próprio um movimento operacional que é conduzido e utilizável. As 

tarefas de variação e coordenação motoras que a criança aprende „letra por letra“ 

durante anos, são empreendidas mais tarde pelo movimento virtual; o movimento real é 

realizado com simplicidade e pode em parte se tornar automático. Um movimento 

planejado é apenas “levemente aludido”, é virtual e por isso, simultaneamente, 

previdente, é um movimento meramente possível mas experimentado como possível em 

direção ao futuro e a situações futuras.  

Neste sentido, o descarregamento significa: a criação de um centro de gravidade 

no comportamento humano cabe progressivamente às funções “superiores”, 

nomeadamente às funções menos árduas, que são apenas alusivas, portanto às 
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conscientes ou espirituais. Deste modo, é verdadeiramente um conceito-chave da 

antropologia: ele nos ensina que as produções superiores do ser humano têm a ver com 

a sua constituição física e com as condições elementares da sua vida.  

Sob este ponto de vista, podemos valorizar também o extraordinário papel do 

hábito. Ele cumpre a função de descarregar, no sentido de que o comportamento 

habitual suspende o empenho de motivar, controlar e corrigir, bem como o investimento 

emocional. “No cotidiano”, diz Guillaume
82

, “nossos atos habituais são condicionados 

através das percepções de certos objetos, aos quais nós reagimos automaticamente”. O 

comportamento que desta maneira se torna habitual é estabilizado pelo fato de escapar à 

intervenção da consciência e de se sedimentar. Resistente a críticas, ele se torna imune à 

objeções e é, portanto, a base para um comportamento variável e superior que cresce a 

partir dele. Apenas quem, por exemplo, domina com segurança e corretamente o 

vocabulário e o repertório habituais de uma língua estrangeira pode dedicar sua atenção 

às sutilezas desta língua. Podemos identificar este importante processo de 

descarregamento, em que a formação de hábitos torna-se base para um comportamento 

superior, até em reflexos condicionados. Neste processo, a reação, atrelada a um 

estímulo imediato (por exemplo, a salivação ao avistar um alimento) é provocada por 

um estímulo aleatório, como tocar um sino, que regularmente antecede o alimento. 

Indubitavelmente a reação instintiva e inicial é comparável estruturalmente a um hábito, 

pois o automatismo está atrelado a uma situação que se repete como a mesma 

regularidade, ao passo que todo instinto, indiferente em outras ocasiões, assume, se for 

regular, um valor desinibidor. Revela-se aqui a função básica da formação do hábito: 

este processo estabelece um nível de comportamento diante do estímulo, a partir do qual 

novos conteúdos poderão ser vivenciados e inseridos no campo do utilizável. O reflexo 

condicionado de segundo grau, que assim surge, significa a ampliação do ambiente 

dominado a partir do primeiro: Pavlov observou que o valor adquirido através de um 

primeiro sinal pode ser transmitido para um segundo. Se o ruído do metrônomo 

anunciava a comida, desinibindo o fluxo da salivação, um sinal de luz que por sua vez 

precedia ao metrônomo, alcançava o mesmo efeito. É uma ampliação do campo de 

estímulo que opera na base de um primeiro hábito adquirido.  

 Todas as funções superiores do ser humano em cada esfera da vida intelectual e 

moral, e também na da sofisticação da ação e do movimento se desenvolvem graças ao 
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fato de que a formação de hábitos estáveis e fundamentados descarrega e “libera para 

produções superiores” a energia (originalmente utilizada) de motivação, tentativa e 

controle. Considera-se, por exemplo, que a organização da sociedade preocupa-se com 

uma satisfação permanente – relativamente regular e habitual – das necessidades 

biológicas elementares. Já desde o período Neolítico, utilizaram-se os excessos 

crescentes das colheitas e do gado para estocagem, isto é, para a satisfação habitual da 

permanente necessidade de alimentação. Por isso os indivíduos não especializados na 

produção básica de alimentos se tornam livres, i.e. todas as suas funções intelectuais e 

práticas, para modos de comportamento que não mais podemos definir em termos de 

“comportamento de apetência” (a menos que se caia em sofismas). Eles, por exemplo, 

produzem coisas inúteis, mas belas, ou se dedicam a construir, a diferenciar, a 

enriquecer os ofícios, as artes e os ritos. Além disso, nestas realizações culturais estão 

todas as quantidades instintivas e afetivas que são liberadas graças ao fato de a 

satisfação cotidiana da necessidade biológica se tornar cada vez mais trivial. Como 

explicar de outro modo a paixão enorme, com a qual todas as culturas primitivas 

ampliavam organizações muito artificiais, como, por exemplo, os rituais mágicos – 

embora os resultados fossem bastante questionáveis do ponto de vista empírico? 

Aquelas culturas sem dúvida insistiam tanto nestes rituais porque estes têm um grande 

valor de satisfação para uma grande quantidade de estímulos que foi descarregada em 

virtude do habitualismo e da trivialização das necessidades básicas e que agora impõe a 

elaboração nas funções intelectuais e motoras que foram liberadas. 

 Pretendemos encerrar esta seção com algumas observações filosóficas gerais.  

 A teoria ontológica das categorias de N. Hartmann mostrou que na estrutura de 

camadas do mundo, as categorias das camadas inferiores – como as inorgânicas – são as 

mais fortes, isto é, elas são indiferentes à existência das camadas superiores e delineiam 

o domínio, dentro do qual as superiores têm seu espaço apenas ali. De modo reverso, as 

categorias superiores são as mais dependentes (a vida psíquica implica a vida orgânica e 

esta, a inorgânica), mas são as mais ricas: cada camada superior contém um “novum 

categorial”, isto é, estruturas novas e fenômenos originais, que não são deriváveis das 

camadas inferiores. As categorias superiores são, na verdade, “mais fracas”, isto é, 

dependem unilateralmente da existência pressuposta das camadas inferiores, mas são 

livres ou autônomas com relação a estas
 83

.  
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A antropologia, acredito, pode agora contribuir com uma série de categorias 

especiais, particularmente com aquelas que possuem um grande interesse por 

“atravessarem” mais camadas. Por isso, com a ajuda da categoria de “descarregamento” 

podemos descrever uma das leis fundamentais da vida sensorial e motora, leis que 

delimitam o “espaço” para a entrada em cena da consciência pensante. Nós podemos até 

mesmo comprovar esta categoria do descarregamento na atividade propriamente 

espiritual, a saber, na interiorização da língua (ver abaixo o capítulo 33 da Segunda 

Parte). Nós a seguimos até baixo, até a esfera biológica, para captá-la no “reflexo 

condicionado”. E a perdemos a partir do momento em que, através do hábito, chegamos 

à escuridão do vegetativo. Nenhuma teoria esclarece naturalmente como do anorgânico 

surge o orgânico e como a partir disso torna-se psíquico e espiritual. O conceito de 

“evolução” deveria apenas substituir o de “criação” no sentido de uma quase-automática 

formação do novo, mas não consegue entender a criatividade desta formação. Ora, 

Hartmann diz: “A entrada da vida no universo está vinculada a condições no caso das 

quais é fácil entender que no contexto cósmico elas só podem existir como exceções 

raras”
84

. Eu gostaria de ampliar esta concepção, transformando-a em hipótese: se 

ocorrem os fenômenos das camadas superiores, é como se precisassem ser cumpridas as 

improváveis condições das camadas inferiores. Por isso a posição especial do ser 

humano teria uma dignidade ontológica, ou seja, seria improvável do ponto de vista da 

biologia orgânica; e esta organização excepcional é realizada somente se as categorias 

superiores se manifestam de  forma não derivável. Além disso, é provável que a 

pluralidade e a divergência dos estímulos humanos apenas permitam, em geral, 

configurações sociais instáveis, de modo que as condições para  criações culturais 

elevadas estariam em um improvável estado de equilíbrio marcado por muitas 

instabilidades. Por isso o período de florescência das civilizações é curto: a decadência 

das culturas egípcias, segundo Tonybee, começou surpreendentemente cedo, depois da 

construção das pirâmides e ainda no Antigo Reino. 

 Uma última consideração diz respeito à consciência. Aparentemente, a 

consciência surge da percepção no sentido de um controle e “dosagem” do 

comportamento frente a fontes distantes dos estímulos. 

 A teoria da relação da consciência com a inibição do processo vital, proposta por 

J. M. Baldwin, Bergson, Dewey e outros, se ampara em diferentes evidências. A 
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primeira delas: em seres vivos que se movem a percepção trabalha aparentemente no 

sentido de uma “antecipação” da reação – que ainda não está diante de problemas ou 

perigos iminentes de coisas distantes. A segunda evidência é que processos de todo tipo 

que são automatizados inconscientemente e que funcionam sem transtornos somente 

tornam-se conscientes quando surgem problemas
85

. Finalmente pode-se constatar a 

qualquer tempo, que inibições inesperadas de nossas ações suscitam a reflexão: “a 

reflexão chega como um choque, resultado de um reflexo subitamente inibido”, diz 

Pradines
86

. Neste contexto, como N. Hartmann expôs: “Não é somente a partir da 

inibição das reações imediatas que o surgimento da consciência pode ser entendido, mas 

também devido à variedade das produções criativas que emergem nas lacunas que estão 

se formando”
87

.  

 Neste momento, gostaríamos de mencionar um instigante argumento de M. 

Pradines, o qual ele explicou na obra citada, assim como na “Filosofia da sensação”
88

. 

Ele relaciona a consciência a duas funções elementares da vida, nomeadamente à 

“necessidade” e à “defesa”. Os estímulos (stimulations) da necessidade são associados à 

antecipação de um objeto ausente de satisfação, que os satisfaz pela presença, pela 

posse ou pela consumação. Pradines relaciona a esta função de necessidade os “sentidos 

de necessidade” olfato e sabor. Mas é omitido o fato que em muitos animais os 

movimentos instintivos à serviço das necessidades elementares são provocados através 

do sentido de distância.  Os estímulos de defesa são primeiramente os efeitos de objetos 

presentes que atuam diretamente no organismo e cujo distanciamento libera o 

organismo. Pradines esclarece que o evento fundamental da segunda classe das funções 

é uma “irritation originelle”, ou seja, uma reação defensiva do processo vital 

estimulado. Ele relaciona-a ao sentido tátil e aos sentidos superiores
89

. 

 Chegamos agora ao cerne desta teoria que nos parece importante por combinar o 

ponto de vista segundo o qual a consciência teria surgido – através do inibido processo 

de vida – com o conceito da percepção sensorial como “descarregamento”. Esta 
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estimulação originária é “diferenciada”, primeiro na direção da percepção, segundo na 

capacidade de sentir dor; ambas são descritas como diferentes e sucessivas modalidades 

da mesma atividade. Pradines acredita que a capacidade de sentir dor surgiu 

indiretamente como “repercussão” (répercussion) da diferenciação sensorial daquela 

irritabilidade originária, e situa a inteligência já nas camadas mais básicas da percepção. 

A frase central é esta: “O verdadeiro meio que a inteligência precisou para desenvolver 

a percepção a partir do estímulo direto, foi a sensibilização do ser vivo contra estímulos 

de valor afetivo cada vez menor; uma sensibilização que não corresponde mais a um 

impacto agressivo mas sim a sua ameaça cada vez mais distante”
90

.  

 Ora, a dor não é uma função da necessidade e sim o prazer. Por isso ela não 

pertence aos sentidos de necessidade de sabor e olfato. Sua especialidade verdadeira é a 

do tato, mas é excluída novamente das percepções visuais e auditivas, porque estas 

estão associados a oscilações de um meio, cujo papel é transmitir (potenciais) 

percepções táteis por uma forma tão imaterial e impalpável, que elas não podem nos 

machucar. A percepção da distância, nós diríamos, descarrega o organismo de um 

contato imediato, aproximadamente doloroso. A dor não é uma sensação tátil 

gradualmente ampliada, embora a base da percepção tátil exista na antecipação da dor 

através do sentido do tato. A sensibilidade tátil se mostra na capacidade de registrar no 

aumento indolor da intensidade a gradual aproximação de um estímulo invasivo 

(comprimant), até que na fronteira da dor surja a atividade arcaica de “expulsão” ou 

“aversão”.  A própria qualidade de dor é, como dito, uma repercussão da sensibilidade. 

“A natureza não poderia trazer à consciência os precursores (biologicamente 

insignificantes) do estímulo irritante, sem intensificar a consciência daquele estímulo 

equanto tal, quando dado, até a vivacidade que é efetivamente a dor
91

. Então existe uma 

relação íntima e profunda entre inteligência e dor. “Esta última não é senão a 

inteligência ela própria, quando desce até a raiz da irritação; ela é o resultado da luz, 

pela qual a inteligência a atravessa, tornando os instintos mais expressivos, conscientes 

e transparentes”
92

 É como pensa Pradines. 

Se a consciência, desde as suas origens, está essencialmente voltada ao mundo 

exterior, então inversamente todos os processos e produções da vida são essencialmente 

destituídos de consciência; eles transcorrem no escuro do inconsciente e o “como” 
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destes processos está absolutamente oculto. Sobre a maneira como respiramos e 

digerimos, como olhamos e pensamos, sabemos tão pouco, como tão pouco sabemos 

como erguemos os braços.  

 Nós não temos conhecimento acerca da inacreditável complexidade e perfeição 

dos processos vegetativos e motores, e a consciência aparentemente não pode nos ajudar 

a entender esta questão.  

 No § 77 e nos seguintes da “Crítica do juízo” – da qual Schelling acertadamente 

disse que talvez nunca tão poucas páginas teriam condensado tão profundos 

pensamentos
93

 – Kant expôs que de acordo com a constituição particular do nosso 

entendimento – que se molda em intuição sensível e pensamento discursivo – não nos 

foi dado que representemos “como possíveis produtos da natureza”, somente nos é 

permitido a sua “explicação”. Ele esboça neste trecho a ideia de uma faculdade 

cognitiva superior, mas não própria a nós, do “intellectus archetypus”, um intelecto 

produtivo que intui a formação de seus produtos em sua gênese. Nós deveríamos ter 

esse intelecto, para compreender a conveniência interior de um organismo.
94

. 

 Isto lembra uma teoria proposta por Nietzsche.  Quando ele fala da grande razão 

para o corpo, cuja ferramenta é apenas a pequena razão que se chama espírito
95

, o 

filósofo ensina a perfeição, inacessível e incomensurável para a consciência, do 

processo orgânico. “Todo o fazer perfeito é inconsciente e não mais intencional...o grau 

de conscientização faz da perfeição algo impossível”
96

. “A consciência é apenas uma 

ferramenta da vida e como muitas coisas são realizadas sem consciência, não é tão 

necessária”.
97

 – a observação final não é correta do aspecto antropológico, e em vez 

desta observação há outras muito melhores, por exemplo a seguinte tese
98

: “A 

consciência – que começa inteiramente de fora, como coordenação, e se torna ciente das 
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“impressões” – inicialmente a mais distante do centro biológico dos indivíduos, mas um 

processo que se aprofunda, interioriza e se aproxima constantemente daquele centro”.
 99

  

 A fórmula geral poderia ser: a consciência, voltada para o exterior, é em 

primeiro lugar um meio auxiliar a serviço da perfeição do processo orgânico, e por isso 

não é capaz de reconhecer este processo nem é designada para isso. Quem primeiro 

cunhou esta fórmula foi Schopenhauer.
100

 

 Em determinada etapa da complexidade no decurso da vida – desde que existam 

seres que se movem – surge a consciência, primeiro como percepção e resultado das 

condições orgânicas gerais, portanto não deduzível de sua própria essência. Sua 

produção consiste na teleologia dirigida ao curso dos processos vitais que são 

complicados e se encontram sujeitos a condições difíceis. Quando pensamos na nossa 

discussão sobre a lei de descarregamento, compreendemos que as produções simbólicas 

superiores da consciência são aproveitadas para possibilitar os processos vitais 

superiores de controle, subordinação e cooperação. É iluminado apenas o que na 

escuridão pode ser aproveitado para o percurso e a construção mais complexos, mais 

graduais e “melhores” das funções. 

 No caso do ser humano, pelas condições de existência extraordinariamente 

árduas, os processos de descarregamento, de condução e de controle são especialmente 

complicados e variáveis, e as funções da consciência integradas a estes processos são 

portanto incomparavelmente ricas. Mas se encontramos o ponto de vista que permite 

compreender a produção do ser humano – que é viver – a partir da sua constituição 

excepcional, então se abre um caminho direto para responder às perguntas: por quê a 

língua, por quê a imaginação, o mundo interior, a memória? Veremos como cada uma 

destas perguntas é realmente sobredeterminada, havendo uma resposta a partir de cada 

perspectiva alcançada.  

 A nossa consciência, desde o começo orientada para o exterior e para a 

experiência e a comunicação com outros, não nos oferece por isso nenhum 

conhecimento aproximado da conformidade a fins (Zweckmässigkeit) dos 

acontecimentos orgânicos, que é grandiosa e aparece em cada momento. Nós podemos 

apenas pressupor que com a mera existência, com a execução dos movimentos da vida, 
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já é resolvido um “problema”, e com uma perfeição indescritível. Parece que em 

qualquer circunstância a vida é infinitamente valiosa; e que a existência da vida na 

plenitude do mundo é ela própria um valor, talvez o valor, se expressa no fato de que a 

crença na vida após a morte é difundida no mundo inteiro, ou no fato de haver religiões 

que consideram como dever supremo o ritual de respeitar e de não matar qualquer forma 

de vida.  

 Se admitirmos a impossibilidade de mensurar a existência através de um 

conhecimento empírico – já que podemos indicar apenas as circunstâncias sob as quais 

o ser humano existe, assim como os meios que nele e fora dele são disponíveis para 

dominar essas circunstâncias – mas não o “como” (Wie) da existência e do domínio do 

mundo que somos e realizamos -  então não seria possível afirmar que a vida seria “sem 

sentido”, ou ainda que: para ela própria adquirir um sentido, a vida deveria “realizar” 

algo que é dado na consciência experimentadora e pensante. Mas poderia ser também 

que na solução da tarefa frente a qual o ser humano se encontra, por sua mera 

existência, aconteça simultaneamente algo bastante crucial. Nietzsche disse uma vez: 

“Se todo querer consciente, todas as finalidades conscientes, todas as apreciações são 

apenas meios, com os quais algo de essencialmente diferente deve ser alcançado, 

diferente do que aparece no interior da consciência”, tudo isso “poderiam ser meios com 

os quais poderíamos realizar algo que se encontra além da nossa consciência.”
101

 

 A atribuição, aqui expressa, de sentido (que transcende a existência empírica) ao 

que é vivo conduz à ideia de uma “obrigação indeterminada”. No “meramente existir” 

poderia agir uma produção de infinita importância, e a seu imperativo – essencialmente 

irreconhecível para nós, porque nós somos este imperativo – pode haver apenas uma 

alusão simbólica. As concepções de Nietzsche sobre o superhomem (que talvez nunca 

tenham sido corretamente compreendidas) do eterno regresso, do desejo pelo poder, 

encontraram aqui o seu lugar
102

. Tomados literalmente, eles têm pouco sentido e são 

apenas extensões da metafísica do Schopenhauer ou do darwinismo. Para ele eram 

símbolos, que de algum modo deveriam caracterizar uma “intensificação da vida” 

(Mehr an Leben) e definir de maneira mais aproximada uma obrigação indeterminada. 

Também como tais, estes conceitos são muito positivistas e não-dialéticos, e, muito 

embora não cristãos, têm uma substância religiosa. Mas pelo menos poderíamos mostrar 
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– o que acontecerá em outro momento – que a “obrigação indeterminada” é uma das 

categorias fundamentais do comportamento religioso elementar e arcaico 

(protomágico)
103

. 

 Cada definição da “obrigação indeterminada” na vida religiosa, legítima, pública 

e moral tem suas circunstâncias e seus limites históricos e sociais. Estes não serão 

discutidos neste livro, mas a ideia do “ser não-determinado” a ser desenvolvida aqui tem 

necessariamente uma relação com aquele  conceito. Theodor Ballauff, de forma muito 

feliz, resumiu esta ideia: “O ser como ‘vontade’ não é visível aqui, mas sim o ser que 

em sua estrutura originária, ganha uma visão de si mesmo, a saber, aquela de relativa 

indeterminação, que em princípio existe nele e especificamente aparece à margem da 

natureza, e por isso obriga a si mesmo à realização como vontade.”
104

 

9. O animal e seu ambiente. Herder como precursor 

 

No meu ensaio, “O resultado de Schopenhauer”, citado acima (no cap. 8), digo que 

Schopenhauer foi o primeiro a delinear o esquema geral que observa a harmonia da 

organização do animal e do ambiente. Isto ocorre no capítulo “Anatomia comparada” do 

livro “Sobre a vontade na natureza”. Neste livro é mostrada a perfeita harmonia do 

desejo, do caráter – portanto do sistema dos estímulos e dos instintos – de cada espécie 

de animal, de sua especialização orgânica e de suas circunstâncias de vida. Fala-se de 

uma “conformidade (...) da organização de cada animal em relação a seu modo de vida e 

aos meios para manter sua existência”
105

. Como também se discute que “cada parte do 

animal corresponde exatamente tanto a todas as outras quanto ao seu modo de vida; as 

garras, por exemplo, têm sempre a habilidade de agarrar a presa, os dentes servem para 

dilacerá-la e quebrá-la e o trato intestinal para digeri-la, os membros articulados têm a 

habilidade de levar até o local em que a presa se encontra, e nenhum órgão jamais 

permanece inutilizado.”
106

 “Observem-se as inumeráveis formas animais. Cada uma é, 

em sua totalidade, nada mais que a efígie de seu querer, a expressão visível dos 

impulsos volitivos que constituem seu caráter! A diferença entre as formas é apenas a 

                                                           
103

 SCHOPENHAUER. Ueber den Willen in der Natur. In: Schopenhauers Werke. Vol. 3, München: 

Piper, 1912, pp. 269-427. 
104

 BALLAUFF, 1949, p.136.  
105

 SCHOPENHAUER. op. cit., pp. 269- 427. Citado segundo a tradução brasileira: Schopenhauer, 

Arthur. Sobre a vontade na natureza. Tradução, prefácio e notas de Gabriel Valladão Silva. Porto Alegre: 

L&PM, 2013, p. 65. 
106

 Ibidem, p. 66. 



88 
 

imagem dessa diferença entre os caracteres”
107

  E também a estrutura animal é 

completamente adequada ao ambiente: “Caso (a “vontade”) queira trepar pelas árvores 

como macaco, agarra imediatamente com quatro mãos os ramos e estica com isso a ulna 

e o rádio até um comprimento desproporcional: prolonga simultaneamente o osso do 

cóccix até formar um rabo flexível do tamanho de um braço, para se pendurar com ele 

nos ramos e balançar de galho em galho.”
108

 

 Independente do pensamento de Schopenhauer, mas não do raciocínio kantiano, 

Uexküll
109

 investigou em seus conhecidos ensaios a coordenação entre a estrutura 

orgânica e o ambiente do animal. Ele procurou responder especialmente à pergunta: 

quais seriam os estímulos sensoriais de um animal em virtude de seu equipamento 

peculiar (os órgãos sensoriais), e chegou a recusar a ideia ingênua que atribui o nosso 

mundo aos animais como se fosse deles, quando na verdade, cada espécie possui seu 

próprio ambiente específico bem como um sistema de órgãos especializados para 

dominar e experimentar seu ambiente. Se conhecemos os órgãos sensoriais e funcionais 

de um animal, então podemos reconstruir o seu “ambiente” (Umwelt). Aqui pretendo 

lembrar apenas alguns dos exemplos mais conhecidos de Uexküll: o carrapato está à 

espreita nos ramos de qualquer arbusto para cair em cima de animais de sangue quente 

ou ser removido por eles. Sem olhos, ele possui aparentemente uma sensibilidade geral 

da pele com relação à luz que o orienta a subir em direção ao sol quando escala o ponto 

de espera da presa. A aproximação da presa é indicada ao animal cego e surdo através 

do olfato, e este sentido é somente sintonizado com o único cheiro que todos os 

mamíferos liberam indistintamente: o ácido butanoico. Alertado por este sinal, o animal 

se deixa cair, e quando cai em algo quente e alcança a presa, então ele segue o sentido 

tátil e térmico, até encontrar o lugar mais quente, isto é, o lugar sem pêlos, onde perfura 

o tecido cutâneo e se enche de sangue. 

O “mundo” deste carrapato consiste, portanto, apenas em sensações luminosas e 

térmicas, bem como em uma única qualidade olfativa. Está provado que este animal não 

possui paladar. Quando a sua primeira e única refeição acaba, então se deixa cair no 

chão, deposita seus ovos e morre. 
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Naturalmente a chance de um indivíduo é mínima. Para assegurar a permanência 

da espécie, um grande número deste animal se esconde nos arbustos e cada indivíduo 

pode esperar também um longo tempo sem se alimentar: no Instituto Zoológico de 

Rostock mantêm-se carrapatos vivos, que passaram dezoito anos sem alimentação. Seu 

modo de vida responde a uma perfeita construção orgânica: os espermatozoides que são 

hospedados nos carrapatos fêmea, acima descritos, ficam envolvidos em casulos durante 

o tempo de espera, até o sangue do mamífero chegar no estômago do carrapato; então 

são liberados e fecundam os ovos que descansam nos ovários.  

Já este exemplo é uma prova convincente da harmonia entre a construção 

orgânica do animal, isto é o seu equipamento orgânico especial, seu ambiente (as 

impressões do mundo externo que lhe são acessíveis) e seu modo de vida, suas 

circunstâncias vitais.   

 Outros exemplos. Alguns ouriços do mar respondem ao obscurescimento de seu 

sentido luminoso, defendendo-se com seu espinho, e isto pode ser devido a um peixe 

que passa, a sombra de um barco ou até a uma escuridão do sol por trás de nuvens; seu 

sentido de luz é pobre, mas convém aos seus propósitos. Esta parte de seu ambiente não 

conhece cores nem formas, apenas sombras. No ambiente da vieira, vive com ela o mais 

perigoso dos seus inimigos: a estrela do mar Asterias. Enquanto a estrela-do-mar 

comporta-se calmamente, ela não age sobre a concha. Sua forma característica não é 

atrativa para a vieira. Porém, quando a estrela-do-mar se coloca em movimento, a vieira 

lança como resposta os seus longos tentáculos, que servem como um órgão olfativo. 

Estes se aproximam da estrela-do-mar e recebem um novo estímulo. A seguir, a concha 

se ergue e nada para longe. É indiferente qual forma ou cor possui o objeto em 

movimento, apenas aparece no ambiente da vieira se a velocidade do movimento é 

devagar como o das estrelas-do-mar. Os olhos da vieira não são ajustados nem para a 

forma nem para a cor, mas apenas para lentidão de movimento do inimigo. Se ainda 

intervém o caráter olfativo, ocorre a fuga. De modo semelhante, no ambiente da abelha 

aparecem só formas abertas, como estrelas ou cruzes, e nenhuma forma fechada, como 

círculos ou quadrados: apenas pelas flores, que correspondem às primeiras formas, as 

abelhas possuem um interesse vital, mas não pelos botões de flores que ainda estão 

fechados. As emissões sonoras de alta frequência de um morcego à noite causam nas 

mariposas noturnas um efeito semelhante gerado pela fricção de uma tampa de vidro na 

garrafa: é o sinal do inimigo. As mariposas são apenas sintonizadas com estes sons de 

alta frequência, já com relação a qualquer outro som são surdas. As mariposas noturnas 
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que, por sua coloração clara são facilmente visíveis, levantam vôo ao ouvir estes sons, 

enquanto as espécies que possuem uma coloração escura e protetiva pousam ao ouvir os 

mesmos sons, permanecendo imóveis. Naturalmente nenhuma borboleta viu de perto a 

sua própria cor. Também aqui, o mundo perceptivo do animal é preciso e 

alternativamente ajustado a seus interesses vitais, e ambos são ajustados à construção 

biológica do animal. (Todos os exemplos são de Uexküll.).  

A mesma consideração pode ser aplicada aos animais superiores. Já da 

observação do nariz como átrio do órgão respiratório é possível tirar conclusões sobre 

as circunstâncias de vida dos macacos. Babuínos, animais terrestres, que vivem em 

lugares de ar seco e empoeirado, têm o nariz longo de outros animais terrestres 

(Cercopithecoidea ou "primatas do Velho Mundo"), que serve como filtro e 

humidificador de ar; enquanto primatas arborícolas diminuem muito seu nariz. O gorila, 

mais adaptado à vida terrestre do que os chimpanzés e orangotangos, possui também um 

nariz externo mais desenvolvido. Pode-se até mesmo inferir a partir da forma do nariz 

que o modo de viver de algumas espécies de macacos se aproxima dos macacos 

terrestres, porque o nariz externo move-se muito para frente, formando então dutos 

estreitos para a passagem de ar.  

Esta observação serve também para os fósseis. F.H.Osborn
110

 mostra que os 

fósseis de elefantes apresentam dentes molares mais finos que se harmonizavam 

adequadamente com o seu ambiente. Há transições completas na estrutura dentária entre 

formas dos que comiam parcialmente grama e dos que devoravam parcialmente ou 

apenas folhas (os mastodontes). Osborn diz que a capacidade de acomodação e 

plasticidade dos proboscídeos em condições extraordinárias de vida poderiam apenas 

ser comparadas com a adaptação alcançada através da inteligência do ser humano. 

Buytendijk
111

 apresenta um belo exemplo da especialização da percepção 

auditiva de lagartos e sapos: não é possível adestrá-los a reagir a um determinado som, 

mesmo que impondo nestes animais uma descarga elétrica. Já um lagarto no terrário 

reage imediatamente a um simples arranhão no chão quando este é semelhante ao ruído 

provocado por um inseto que está se movendo: o lagarto é especializado apenas nestas 

percepções. 

Vale, por exemplo, a seguinte regra: certos animais, principalmente os óticos, 
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como alguns pássaros e macacos, que se alimentam de objetos estáticos e imóveis, 

demonstram reações que são sobretudo e quase que coercitivamente óticas, respondendo 

no campo ótico a impressões figurais e cromáticas. Animais caçadores pelo contrário, 

reagem por estímulos de movimento. Agora está claro: uma percepção bastante 

especializada de alto valor vital para a espécie suscita um comportamento inequívoco; o 

comportamento se torna mais “reativo”, quanto mais especializado for o animal.  

Expresso de outro modo: a percepção age de modo “sugestivo” e se converte, por assim 

dizer, automaticamente em uma reação. Sentidos especializados não são permutáveis.  

 É impressionante a incapacidade das galinhas ou dos macacos de substituir 

impressões óticas pelas táteis e auditivas. Uma galinha no meio de milhos deixa de bicar 

em função de um progressivo escurecimento da luz no ambiente, mesmo quando suas 

patas estão cobertas por esses milhos, mesmo quando tem fome, e mesmo quando se 

produz o ruído característico do milho que cai: a galinha permanece calma e 

adormece
112

. Um belo exemplo mostra como é inevitável a  reação a uma impressão 

visual aparente: diferentes macacos superiores (babuínos, mandrils, chimpanzés) são 

confrontados com um simulacro de laranjas; eles agarram-no imediatamente com 

grande avidez e aflição, sem se impressionar com a ausência do cheiro ou da 

diversidade de sensações táteis. Quando um buraco no simulacro aparece, eles se irritam 

com a impressão visual não habituada: a aflição diminui. Mas quando o objeto é girado 

diante os olhos destes animais de tal maneira que desaparece o buraco que os 

incomodava - “alors les mains revenaient instantanément” (em seguida as mãos se 

voltam para o objeto instantaneamente). Este exemplo mostra bem a irresistibilidade da 

percepção do sentido ótico. Buytendijk ensina como um grande mandril dispensa seu 

tato, olfato e paladar: quando o simulacro é rasgado em pedaços, ele coloca uma parte 

imediatamente na boca, cospe, “examina com atenção”, cheira-o, coloca novamente na 

boca, cospe novamente e o arremessa para longe depois de mais tentativas: muito tempo 

se passou até que a sugestão da impressão ótica é derrotada. A especialidade e 

unilateralidade do mundo perceptivo também do macaco é inquestionável.  

Uexküll compara a segurança com que um animal se move em seu ambiente com a de 

um ser humano em sua moradia. Nesta moradia, o animal encontra coisas conhecidas 

para ele, ou seja, “portadores de significado” próprios de sua espécie: sua alimentação, 

seu caminho, seu parceiro, seu inimigo. Da riqueza potencial do mundo muitos animais 
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não percebem senão algumas poucas formas, cores, perfumes ou odores reais, e sempre 

e somente aqueles que são portadores especiais de significado. “Para que um animal 

seja capaz de receber estímulos devem estar disponíveis para ele órgãos sensoriais 

correspondentes e por essa razão a natureza age radicalmente ao conceder ao animal 

somente um órgão sensorial que é totalmente necessário”
113

. 

Este ponto de vista é indequado apenas em casos excepcionais. Nossa pesquisa 

não leva em conta os animais domésticos pois a domesticação mudou 

consideravelmente seu comportamento original. Exceto isso, temos ainda algumas 

espécies simples, mas “versáteis” e com alta taxa de reprodução (ratos, pardais) que 

alcançam um considerável grau de neutralidade quanto ao ambiente. Porém, os 

mamíferos superiores – elefantes, antropoides, predadores felinos – são bastante 

especializados e quando estão em estado selvagem, são muito ligados ao seu meio. A 

estrutura de um animal deve ser, portanto, estudada na relação com o seu ambiente. Seu 

órgão de alimentação, de movimento, de reprodução, os órgãos sensoriais,a proteção do 

corpo, as armas etc. têm especificidades de aplicação e constroem um contexto peculiar 

e bem acentuado, i.e. um sistema. Este sistema é adaptado ao seu ambiente 

absolutamente próprio à espécie: é um modo de viver distinto, uma técnica da 

reprodução e alimentação, uma “pátria” com seus caminhos e atalhos onde haverá 

especiais presas ou frutas, inimigos, simbiontes – todos em um clima adequado etc. 

Essa totalidade se chama biocenose, que em casos interessantes é articulada das mais 

variadas maneiras. Woltereck
114

 descreve uma dessas biocenoses como composta por 

algas, cladóceros (pequenos caranguejos) e peixes miúdos, que servem de alimento um 

para o outro. Os cladóceros desprotegidos vivem nos mesmos meses, junho e julho, e na 

mesma camada aquática que os peixes miúdos que buscam seu alimento mais tarde no 

lodo e nas plantas do litoral. Mas no princípio do verão os peixes devoram inúmeros 

destes caranguejos que são parte do plâncton. Entre os cladóceros, alguns produzem sua 

prole já em junho e precisam meses para desenvolvê-la, enquanto a maioria é vivípara, 

sendo devorada junto com seus filhos. Dos ovos duradouros, somente nascem 

caranguejos se os peixes, depois de crescer, desprezarem este tipo de alimentação (o 
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que, aliás, segundo a lei da seleção natural deveria acabar privilegiando esses 

caranguejos protegidos; mas não é o caso aqui). Neste caso os índices de reprodução 

correspondem ao número de consumo. Os peixes que dos cerca de vinte filhotes do 

caranguejo, comem dezenove, incluindo a mãe, nunca comem o vigésimo, não 

extinguindo portanto o caranguejo. E a superprodução de filhotes não cresce novamente 

para trinta ou quarenta, mas apenas mantém o equilíbrio do número daqueles que foram 

aniquilados. É preservado um equilíbrio, com enormes prejuízos, da estrutura coletiva. 

O sujeito do acontecimento é, por assim dizer, nem o indivíduo nem a espécie, e sim a 

relação da espécie com o ambiente, ou melhor, uma interação de várias espécies e de 

vários ambientes
115

.  

 A célebre teoria do ambiente de Uexküll foi uma intuição genial, algo realmente 

novo, e nos ensinou, de modo convincente, que o mundo dos animais não é nosso. No 

entanto, ela era incompleta: primeiro, Uexküll deixou de introduzir o conceito de 

instinto, por causa da incerteza das opiniões vigentes na época anterior a Lorenz. Desde 

então, às especializações orgânicas ajustadas ao ambiente do animal se juntaram as 

figuras de movimento instintivas igualmente especiais, que certamente, podem ser 

consideradas como órgãos e usadas como estes para fins de classificação sistemática. 

Observou-se também que a teoria de Uexküll induz a limitar a pesquisa ao “mundo 

perceptivo” (Merkwelt) e ao “mundo efetivo” (Wirkwelt), ou seja, àquilo que se deixa 

associar ao sistema nervoso sensorial e motor. Então a tendência foi cada vez mais 

investigar o mundo do sujeito animal; a pesquisa etológica que na verdade teria 

resultados mais fecundos ficou em segundo plano e o fundamento kantiano da teoria se 

impõe
116

. O grupo que se formou em torno de Uexküll trabalhava mais tarde até mesmo 

com a concepção monadológica de Leibniz
117

. Por outro lado, Hermann Weber
118

 disse 

apropriadamente que inúmeros fatores do ambiente, como temperatura, pressão 
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atmosférica, radiação solar, bactérias etc. não podem fazer parte de um conceito 

subjetivo de ambiente e que são fatores do ambiente muito eficientes
119

. 

Eu vejo outra deficiência na teoria que é igualmente essencial: Uexküll 

transferiu logo ao ser humano o seu enfoque tão fecundo, trabalhando, por exemplo, 

com a conhecida ideia de que a floresta seria para o poeta, o caçador, o lenhador, a 

pessou que errou o caminho etc. sempre florestas diferentes. No ensaio „Niegeschaute 

Welten“ (“Mundos nunca vistos”) - com o característico subtítulo „Die Umwelten 

meiner Freunde“ (“Os ambientes dos meus amigos”) - ele descreveu uma série de 

velhos conhecidos e de pessoas originais, incapazes de mudar a própria personalidade, 

diferenciando, sobretudo, dois tipos de seres humanos segundo a sua diferenciação de 

mundo perceptivo e mundo efetivo, nomeadamente “perceptores” (Merklinge) e 

“efetores” (Wirklinge). 

Mas deste modo se elimina uma diferença de primeira ordem. Confundem-se os 

comportamentos originais e realmente instintivos dos animais, que estão 

correlacionadas ao  ambiente natural correspondente, com as especializações adquiridas 

do comportamento, que no ser humano respondem a uma rica esfera cultural e 

organizada. Então surge a questão fundamental que é igualmente teórica e prática: em 

vista da sua abertura ao mundo e da redução dos seus instintos, de toda a plasticidade 

inverosímil e da instabilidade que possui potencialmente, como o ser humano chega a 

ter um comportamento que é previsível, regular e que pode ser evocado com segurança 

em determinadas condições dadas, um comportamento que poderíamos chamar quase 

instintivo ou quase automático, que no seu caso está no lugar do comportamento 

autenticamente instintivo e que, aparentemente, define estabilidade da interação social? 

Perguntar desta maneira significa formular o problema da instituição. Pode-se até dizer 

que do mesmo modo como os grupos animais e as simbioses são mantidos juntos por 

acionadores externos e movimentos instintivos, os seres humanos se articulam através 

de instituições e hábitos praticamente automáticos do pensar, sentir, valorar e agir, que 

somente podem ser „fixados“ nas instituções e que, uma vez institucionalizados, são 

unilaterais, habituais e com isso, estáveis. Com a sua unilateralidade eles se tornam 

rotineiros e bastante confiáveis, isto é, previsíveis. Se as instituições são desintegradas, 

nós vemos emergir imediatamente uma  irresponsabilidade e incerteza, uma carência do 

comportamento que não mais está protegido dos estímulos e que agora poderia ser 
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descrito como instintivo. É uma das impressões mais revoltantes que existem quando as 

virtudes, depois da desintegração das instituições nas quais elas haviam se desenvolvido 

dentro de limitações individuais, recaem sobre os indivíduos, refletindo-se como 

confusão e desorientação. Apenas no interior de um estável sistema de cultura 

institucionalizado pode-se adquirir atitudes altamente desenvolvidas e irreversíveis que 

Uexküll descreveu, onde então o conceito de “ambiente” (Umwelt), destituído de 

qualquer traço biológico, apenas significa algo assim como um ambiente individual 

altamente civilizado.  

O conceito de ambiente, se é bem definido e preciso do ponto de vista biológico, 

não deveria ser, portanto, aplicado aos seres humanos porque exatamente no lugar onde 

o “ambiente” do animal se encontra, está a “segunda natureza” dos seres humanos, ou a 

esfera cultural com seus próprios problemas bastante específicos e com suas formações 

conceituais que não podem ser subsumidos na noção do ambiente e que até são ocultos 

por ela.  

Estas afirmações não devem naturalmente resultar em polémicas. Aparentemente 

a melhor definição do conceito biológico de ambiente foi dado por H. Weber no 

trabalho „Zur Fassung und Gliederung eines allgemeinen Umweltbegriffs“
120

:“Como 

ambiente é de se entender a totalidade das condições, contidas no complexo de uma 

constelação, que permitem a um determinado organismo manter-se em virtude de sua 

organização específica.” Em todos os tipos de animais altamente especializados 

(portanto o caso da extensa maioria) pode ser indicado o complexo de condições 

externas, específicas das espécies, que devem ser satisfeitas para que determinada 

espécie “se mantenha”, viva e se reproduza. Ora, não acho agora um complexo de 

condições naturais semelhante que poderia valer também para a espécie humana, com a 

exceção de algumas condições gerais válidas para todo organismo (ar atmosférico, 

certas condições da pressão atmosférica etc). “O ser humano” não vive em uma relação 

de adaptação orgânica ou instintiva a qualquer condição externa concreta e atribuível - a 

sua constituição impõe mas também realiza uma atividade inteligente e planejada, que 

lhe permite, partindo de constelações bastante arbitrárias de circunstâncias naturais e 

transformando as mesmas, preparar técnicas e meios para sua existência. Por isso nós o 

vemos viver “em qualquer lugar”, à diferença de todos os animais especializados cujo 

habitat é geograficamente bem circunscrito. Ele vive no deserto e em regiões polares, ao 
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lado de antílopes e ursos polar; em altas montanhas, estepes e selvas, em pantanais, 

sobre a água, e em todos os climas, e especialmente, hoje em dia, nas cidades. Uma 

disposição específica de componentes ambientais que seria válida para toda a espécie e 

que deveria ser necessariamente pressuposta, no sentido de uma definição antes 

mencionada, para que “o ser humano” se mantenha, não pode ser então proposta.  

O ser humano é capaz de tudo isso, porque ele, através de transformações 

planejadas e previdentes, a partir de circunstâncias arbitrárias e preexistentes, cria para 

si uma esfera cultural. E esta esfera está no lugar do ambiente e, no entanto, pertence às 

condições naturais da vida deste ser não especializado e subdesenvolvido do ponto de 

vista orgânico. “Cultura” é portanto um conceito antropobiológico e o ser humano por 

natureza é um ser cultural. Já os aborígenes australianos dispõem de mais de duzentos 

equipamentos e técnicas, por meio dos quais se defendem em seus ambientes desolados. 

Cultura é então, numa primeira aproximação, a totalidade dos meios materiais e dos 

meios de representação, das técnicas objetivas e do pensamento, inclusas as instituições, 

ferramentas graças às quais uma determinada sociedade “se mantém”. Numa segunda 

aproximação, cultura é a totalidade de todas as instituições que sucessivamente são 

fundadas naquelas.  

As adaptações ao clima não existem no ser humano em geral, mas sim em raças 

singulares, e são provavelmente algo secundário. Os antepassados dos índios, negros etc 

viveram outrora em climas totalmente diferentes, sob condições diversas, e também 

devem ter tido uma outra aparência. O pleistoceno e o holoceno foram épocas de grande 

tumulto e de grande migração dos hominídeos; o atual índio norteamericano tem fortes 

características europeias e mongóis muito provavelmente pela sua origem norte-asiática
 

121
. Os crânios leste-africanos encontrados no período holoceno, especialmente o crânio 

de Oldoway, possuem relações bem visíveis com os dos europeus.  

 Que as sociedades humanas “trocam o seu meio” – um conceito impossível para 

a zoologia – pode ser demonstrado em tempos históricos. Grandes migrações em 

espaços totalmente novos demandam, portanto, uma revolução na cultura, uma 

completa mudança das técnicas vitais e dos meios intelectuais, que costuma se estender 

até a esfera religiosa. A célebre recepção do cristianismo pelos germânicos foi parte de 

um desses movimentos migratórios. A religião germânica com seus guerreiros 
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celestiais
122

 (assim Neckel, Kultur der alten Germanen (A cultura dos antigos 

Germanos), 1934, p.181) e seu escasso desenvolvimento cultural
123

 (“sacrificcis non 

student”, Caesar, De Bello Gallico) deve ser sido a religião de um povo nômade. 

Impossível que ela fosse capaz de dominar uma civilização tão superior como os 

romanos da época tardia. Exemplos ainda mais impressionates da repentina mudança 

cultural vemos em outro continente. Segundo Eickstedt a região de moradia das etnias 

Sioux e Fox tem sido desde 1700 o distrito de Wild Rice River em Minnesota. Isso 

significa uma economia de colheita, caça e uso de canoas. Expulsos pela etnia 

Odschibwä que possuia espingardas, se voltaram para a planície e adquiriram cavalos 

dos europeus. “Poucos anos mais tarde o povo inteiro montava a cavalo e com isso 

abriu-se para eles de súbito um espaço de vida enorme nas altas pradarias”
124

. 

Todo ser humano em qualquer estágio cultural experencia sua sociedade, seu 

meio cultural, uma determinada paisagem que lhe serve de pano de fundo, como partes 

do “mundo”. Mesmo o australiano concebe sua pátria como uma parte de um grande 

todo que é indeterminado e se estende ilimitadamente em sua imaginação. A orientação 

no mundo e a leitura de mundo do ser humano se estendem absolutamente a esta 

totalidade. Apenas um excerto do mundo é dado aos nossos sentidos, como também aos 

órgãos perceptivos do animal. Nós sabemos isso porque podemos aumentar esta fração 

através do microscópio e do telescópio. O selvagem o sabe religiosamente: pela 

incerteza diante do que é dado. Ambos, ele e nós, compreendem o mundo visível como 

parte de um mundo não dado, e é indiferente se este mundo consiste em eléctrons e 

bactérias ou em demônios e espíritos. O ser humano, em geral, tende a interpretar o 

percebido como perceptível e o perceptível como o não perceptível, e principalmente 

seu comportamento abarca todos esses domínios. Para o esquilo não existe a formiga 

que se encontra na mesma árvore. Para o ser humano, existem ambos, e também as 

montanhas distantes e as estrelas, cuja apreensão perceptiva é supérflua a partir de um 

ponto de vista biológico; e além do que pode ser percebido existem os deuses, com os 

quais o ser humano se comunica em ritos e cultos. Quando Lorenz diz: “a sociologia 

geral dos animais superiores se funda em estímulos e esquemas inatos”
125

, esta 

expressão já implica a recusa à aplicação do conceito do ambiente ao ser humano. Pode-

                                                           
122

 NECKEL, Gustav. Kultur der alten Germanen. In: Handbuch der Kulturgeschichte. Potsdam: 

Athenaion 1939, p. 173.  
123

 GAIUS Julius Caesar, Bellum Gallicum. Lib. VI. Die gesamte nordische Götterschar erscheint als 

eine streitbare Mannschaft (Todo o grupo nórdico dos deuses parece uma companhia beligerante).  
124

 EICKSTEDT, 1934, p.819. 
125

 LORENZ, 1959, p. 94.  



98 
 

se observar um construtor chinês ou um trabalhador metalúrgico europeu: não se 

encontrarão figuras inatas de movimento que remetam a uma ordem específica da 

espécie com seus conteúdos ambientais e valores estimuladores. Justamente pelas 

mesmas razões: porque tudo depende de um comportamento variável, conscientemente 

controlado que se estabiliza, se regulariza e se torna eventualmente habitual através da 

interação social, permanecendo aberto a novas motivações adicionais, isto é, capaz de se 

desenvolver. Em um primeiro momento, diante da infindável diversidade aberta do 

mundo, trata-se de isolar apenas as condições da mera existência física. A tal fim serve a 

estrela polar - como orientação. 

Não posso deixar de mencionar que Herder já deu alguns passos no caminho da 

teoria aqui apresentada. A comprovação será apresentada agora. 

 No ensaio premiado sobre a origem da língua (1772) Herder tentou 

elaborar uma distinção bem interessante de animal e ser humano a partir de ângulos 

diferentes. “Que o ser humano é bem inferior ao animal na força e na segurança de 

instintos, sim ele é, mas o que nós denominamos capacidade e impulso inatos de tantas 

espécies animais, o ser humano definitivamente não tem, é garantido”, ele diz. Além 

disso, ele introduz um novo ponto de vista, uma intuição genial, que é basicamente o 

conceito do ambiente: ele chama-o de “esfera animal”
126

.  

 Cada animal, diz Herder, tem o seu círculo, a que pertence desde o nascimento, 

no qual entra de repente (!), permanece ao longo da vida e morre. “Agora é singular, que 

quanto mais nítido for o sentido do animal, e mais esplêndida suas obras, menor o seu 

círculo, quanto mais peculiares e únicas são suas obras.”
127

 Ele diz ter observado 

longamente esta relação e ter descoberto uma maravilhosa proporção invertida entre a 

extensão inferior dos movimentos animais, de sua alimentação, preservação, 

acasalamento, educação, sociedade, e seus instintos e habilidades. Poderíamos dizer, 

baseado em Herder, que quanto menor for sua esfera mais seguro e concluso é a 

“capacidade” do animal: “quando sentidos infinitamente delicados são fechados em um 

pequeno círculo, em uma monotonia, todo o mundo para eles é nada (!): como poderiam 

invadí-lo!”. Ao contrário: “quanto mais múltiplo o desempenho e as funções do animal, 

mais disseminada é a sua atenção em mais temas, mais inconstante é seu modo de vida; 

quanto maior e mais variada sua esfera for, mais nós veremos sua capacidade sensorial 
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se dispersar e enfraquecer.”
128

 

 Herder assume, portanto, o princípio: “A sensibilidade, a capacidade e impulso 

inatos do animal aumentam a força e a intensidade em proporção inversa à grandeza e à 

variedade da esfera de ação.” Os animais têm, como Herder diz, “sentidos genuínos de 

impulsos”. Herder não tem um conceito claro de especialização orgânica, considera 

antes a sensação, a percepção e os “impulsos" (Kunsttriebe) e orienta sua teoria 

excessivamente com vista aos insetos, mas ele foi o primeiro a descobrir e formular com 

clareza a adaptação das “capacidades” dos animais, tanto as suas ações, como as suas 

percepções e instintos, a uma parte limitada do mundo, isto é, ao ambiente.
129

. 

Com a mesma segurança e precisão, ele distingue o ser humano, mostrando uma 

“característica própria da humanidade”, cujo advento  “modifica totalmente o cenário”. 

E ele define o ser humano como ser carente! A criança recém-nascida “não manifesta 

nem ideias, nem instintos através de ruídos, como faz cada animal à sua maneira; se 

colocando como simplesmente inferior ao animal, a criança é a mais desprotegida da 

natureza. Nu e desamparado, fraco e insignificante, tímido e desarmado: e para resumir 

é desprovido de todas as guias da vida. Com um sentido tão distraído, enfraquecido, 

com uma capacidade tão indefinida, adormecida, com impulsos inatos tão divididos e 

definhados, claramente dependentes de milhares de necessidades, definido para 

pertencer a um grande círculo...Não! uma tal contradição não pode dominar a 

natureza!”
130

 

Por isso, segundo Herder, o ser humano pode apenas ser comparado 

negativamente ao animal: “O caráter da sua espécie” existe primeiro a partir de “lacunas 

e carências”. “Seu sentido e organização não são aguçados para apenas um objeto: ele 

tem sentido para tudo e naturalmente sentidos fracos e crus para cada objeto. As forças 

da sua alma se expandem sobre o mundo; Não há nenhuma direção para suas ideias 

individuais: consequentemente não é provido de impulsos inatos, nem de habilidades” 

(nem instintos). O ser humano tampouco possui um “ambiente”: “Ele não tem uma 

esfera tão uniforme e estreita, onde apenas um trabalho espera por ele: Há para ele um 

mundo de questões e resoluções.” Ele tem “desejos dispersos, atenções divididas, 

sentidos crus”
131

.  

É admirável como Herder vê aqui a conexão interna entre desamparo biológico 
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do ser humano, sua abertura de mundo e a “distração do seu desejo”; como ele então 

chega à questão da “compensação” e neste contexto deriva a língua (razão, 

discernimento) deste “caráter humano” que ele descobriu, como uma compensação que 

emerge “do meio desta carência“
132

. 

Nada mais preciso pode ser dito sobre a relação do ser humano com o animal: a 

sua diferença não está “no grau ou na adição de forças, mas em uma direção totalmente 

distinta, no desdobramento de todas as forças”, de modo que a razão do ser humano não 

se apoia em sua organização animal, mas: “Toda organização de suas forças humanas, 

toda gestão de sua natureza sensória e cognitiva, cognitiva e volitiva, ...que é chamada 

pelo ser humano de razão, como no animal torna-se habilidade: o que é no ser humano 

liberdade, no animal é instinto.” A “gestão da natureza” segue uma nova direção com o 

ser humano. Herder fez o que toda antropologia filosófica deveria fazer (também aquela 

que pressupõe uma concepção teológica do ser humano): compreender que existe uma 

relação entre a inteligência do ser humano e a sua situação biológica, a estrutura de suas 

percepções, ações e necessidades; isto é, a “determinação total de suas forças pensantes 

em relação ao domínio sensorial e aos impulsos.
133

 A consciência humana pressupõe, 

particularmente, uma organização morfológica, uma capacidade motora, produções 

perceptivas e uma estrutura pulsional, uma “direção totalmente diferente e um 

desdobramento de todas as suas forças”. A antropologia filosófica desde Herder não deu 

nenhum passo adiante, e eu procurarei desenvolver a concepção que no esquema é a 

mesma, mas com meios científicos modernos. Ela não precisa, aliás, dar nenhum passo 

à frente, porque esta é a verdade. 

 

Observação: Agradeço às importantes referências (que espero ter atendido), compiladas 

desde o surgimento da primeira edição (1940) com a resenha de Nicolai Hartmann 
134

 e 

Hermann Ammann
135

. Discussões detalhadas e reiteradas com Konrad Lorenz, Hans 

Bürger-Prinz e Helmut Schelsky estão presentes em muitas formulações. O ensaio de O. 

Storch
136

, amplia o fundamento biológico de concepções fundamentais, que se 
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comprovaram comuns. A respeito do ensaio “Tier und Mensch“
137

 publicado sob o 

nome de Buytendijk, eu disse em edições anteriores que se aproxima da teoria aqui 

apresentada em pontos decisivos, e que este consenso das teses centrais, formuladas 

independentemente uma da outra, é muito importante; este texto resultou, segundo 

comunicação de H. Plessner, da cooperação com ele
138

.  
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