Alves, José António – Limites da Consciência. O meio segundo de atraso e a
ilusão da liberdade. Porto: Fronteira do Caos, 2013, 256 pp.
Os estudos sobre a liberdade e a consciência têm-se multiplicado em
décadas recentes. Tradicionalmente, eram os filósofos que mais reflectiam
sobre estes temas. Actualmente, são os neurocientistas que mais se têm interessado por esta área de investigação e têm procurado contribuir para o seu
esclarecimento através de estudos laboratoriais. Benjamin Libet é certamente um dos neurocientistas que mais influenciou o debate através de experiências laboratoriais com base nas quais estudou a relação entre a actividade
neuronal e as decisões humanas, chegando à conclusão que aquilo que se tem
considerado serem decisões conscientes e livres não passam em grande parte
de uma ilusão. Em ambiente laboratorial, os sujeitos executam acções que
parecem ter sido anteriormente e causalmente determinadas por movimentos
neuronais inconscientes. Os estudos de Libet datam dos anos 60 do século
passado, mas são os seus textos publicados sobretudo a partir dos anos 80 que
têm sido objecto de grandes debates até ao presente. O livro de José António
Alves passa em revista as experiências de Libet dos anos 80 e os debates que
se lhe seguiram até meados da década passada. Os Limites da Consciência
constituem uma excelente apresentação das questões fundamentais que estão
em causa. As reacções de conhecidos filósofos como Daniel Dennett e Patricia
Churchland, bem como os debates entre eles e Libet estão igualmente bem
documentados nesta obra.
O livro não se limita a uma mera apresentação das questões relativas
às experiências laboratoriais de Libet e aos debates que se lhe seguiram.
No último capítulo, o autor retoma as questões fundamentais subjacentes
a estes debates centrando-as no conceito que os seres humanos têm de si
mesmos e do seu lugar na natureza, uma questão que tem atravessado os
séculos mas que hoje parece objecto de um renovado interesse sobretudo
devido aos progressos científicos particularmente em biologia evolutiva e
neurociências, mas também devido à diminuição de interesse por parte de
cientistas e filósofos pela antropologia tradicional de raiz religiosa em geral
e cristã em particular. Termos como ‘alma’ e outros associados nesta antropologia, como ‘espírito’, ‘consciência’ e ‘liberdade’, pertencem a uma metafísica que não parece compatível com os dados científicos e com as novas
correntes filosóficas, sobretudo as de carácter analítico. É por isso que o autor
resume numa breve afirmação o objectivo fundamental do livro: “recolocar
o ser humano na natureza.” (p. 241). O ser humano deixa de ser visto como
se habitasse dois mundos, o mundo físico e o mundo metafísico ou espiritual. Este conceito tradicional do ser humano como habitando simultane-
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amente dois mundos passa a ser explicado apenas a partir de um mundo, o
da natureza. A corrente naturalizante, em ciência como em filosofia, está hoje
muito divulgada. Inserido na natureza, o ser humano não pode deixar de ser
considerado senão a partir das limitações que a mesma natureza lhe impõe,
nomeadamente no que se refere aos dois conceitos fundamentais abordados
pelo autor, e estreitamente interdependentes, os de consciência e liberdade.
O actual debate centra-se também numa redefinição de liberdade. Os críticos
das experiências de Libet sublinham que a liberdade não se pode reduzir a
experiências laboratoriais nas quais se pede simplesmente aos voluntários
que tomem a decisão de carregar num botão em determinado momento da
experiência. As decisões livres dos seres humanos são muitas vezes bem mais
complexas, como as de carácter existencial, e podem demorar horas, mesmo
dias, a serem tomadas, tendo em conta um diversificado número de factores
que escapam ao determinismo neurobiológico. Neurocientistas como António
Damásio e Christoph Koch têm esta posição.
Consciência e liberdade humanas são limitadas, e isto tem como consequência imediata que os seres humanos parecem agora ser menos especiais
do que parecia à metafísica tradicional, quando colocados no contexto da
natureza onde se encontram muitos outros seres vivos em relação aos quais
parece fazer cada vez menos sentido atribuir aos humanos um qualquer
carácter especial. No entanto, o autor não opta por esta perspectiva demasiado simplista. Como afirma: “a recolocação do ser humano na natureza
não significa esquecer as diferenças relativas aos outros seres vivos.” (p. 245).
Estas diferenças colocam-se, segundo o autor, nos poderes cognitivos e cogitativos. Embora reservando alguma margem de excepcionalidade para o ser
humano, José António Alves crê que há que não ir além de limites objectivos
e evitar cair em alguma perniciosa ilusão, como a que pretende que os seres
humanso dispõem de poderes praticamente ilimitados. A frase conclusiva
desta obra: “a constante afirmação do carácter especial do ser humano em
relação a tudo o que o envolve é provavelmente a mais perniciosa das ilusões.”
(246) é um tanto enigmática, uma vez que não sabemos a que outras ilusões
o autor se refere. Mas ela tem o mérito de relançar o debate à volta do tema
da naturalização do ser humano, que praticamente só a partir da teoria da
evolução das espécies começou a ser debatido, e que não deixa de ter imediatas
implicações fundamentais, nomeadamente éticas e religiosas.
Alfredo Dinis
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ZUBIRI, Xavier – Natureza, História, Deus. Prefácio de Joathas Bello,
tradução de Carlos Nougué. São Paulo: É Realizações, 2010, 557 p.
ISBN: 9788588062986
A publicação, em português, de Natureza, História, Deus (NHD) é um
importante acontecimento, que merece um caloroso aplauso. A cuidada
tradução de Carlos Nougué e a excelente qualidade gráfica repõem alguma
justiça frente a uma inquietante espera de quase 70 anos desde a edição original
(1944). Compreende-se: Zubiri nunca foi um autor de moda. Mas mereceu a
atenção dos espíritos mais vigilantes, além e aquém-fronteiras. Uma pequena
mostra disso vem-nos da própria Revista Portuguesa de Filosofia. Já no seu
primeiro ano (1945), o filósofo jesuíta Diamantino Martins publicou uma
elogiosa recensão à obra do “douto professor de Barcelona”.1.Porém, focaliza
exclusivamente o texto “Em torno do problema de Deus”. Justifica-se, pois,
uma apresentação um pouco mais ampla e atualizada da obra.
A obra sofreu ao longo do tempo duas alterações de relevo. A primeira
deu-se em 1963, quando Zubiri acrescentou um novo texto, “Introdução ao
problema de Deus”, que agora precede “Em torno do problema de Deus”.
A segunda é muito mais importante: em 1980, Zubiri escreveu um “Prólogo
à tradução inglesa”, que veio a integrar as edições posteriores. É um texto
singular, sob vários pontos de vista.
Primeiro, é um dos escassos textos de notas autobiográficas. Zubiri vê
na publicação de NHD a conclusão de uma “etapa” da sua vida intelectual,
de inspiração ontológica, que daria lugar à etapa “rigorosamente metafísica”.
Assim se tornou “canónica” a divisão da biografia de Zubiri em três etapas:
a) etapa fenomenológica (1921-28), de influência husserliana; b) etapa ontológica (1932-1944), de influência heideggeriana; c) etapa metafísico-noológica
(1944-1983), de caminho próprio, marcado por duas grandes obras: Sobre la
esencia (1962) e Inteligencia sentiente (1980-1983).
Segundo, o autor articula alguns dos temas e problemas mais caros
com uma crítica contundente às “quatro falsas substantivações” da filosofia moderna e contemporânea: o espaço, o tempo, a consciência e o ser
(pp. 28-29).2 Contra a ideia de que as coisas estão no espaço e no tempo
1. I.K.L.–“A religião na filosofia de Xavier Zubiri”, Revista Portuguesa de Filosofia, vol.
1, fasc. 4 (1945) 394-397. Diamantino Martins assinou várias recensões nesta revista com
as siglas “I.K.L.”. A expressão elogiosa “douto professor de Barcelona” incorre, no entanto,
numa pequena incorreção: Zubiri tinha abandonado a Universidade de Barcelona em 1942.
Nos anos 40 e 50 do século passado, vários autores se referiam na RPF a Zubiri como um
existencialista cristão.
2. Zubiri desenvolveu este tema das quatro substantivações num curso, em 1970:
“El sistema de lo real en la filosofía moderna”. Este curso foi recentemente acrescentado ao
clássico livro Cinco lecciones de filosofia, resultando daí um novo título: Cinco lecciones de
filosofía. Con un curso inédito (2009).
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(Kant-Newton), “as coisas reais são espaçosas e temporais”; contra a noção
da inteleção como ato de consciência (Husserl), “não há consciência”, mas
“tão somente atos conscientes”; contra a substantivação do ser (Heidegger),
que reduz a realidade a “um tipo de ser”, “esse reale”, afirma-se que “[s]ó existe
o real sendo, realitas in essendo”. “Diante dessas quatro gigantescas substantivações, […] tentei uma ideia do real anterior àquelas. Foi o tema de […]
Sobre la Esencia […]: a filosofia não é filosofia da objetividade nem do ente, não é
fenomenologia nem ontologia; é filosofia do real enquanto real, é metafísica.
Por sua vez, a intelecção não é consciência; é mera atualização do real na inteligência senciente. É o tema do livro […] Inteligencia Sentiente […]” (p. 29).
O capítulo “Nossa situação intelectual” é a última lição de Zubiri em
Barcelona, pouco antes de abandonar definitivamente o meio universitário.
É um diagnóstico inquietante: se, por um lado, a ciência moderna constitui
– juntamente com a metafísica grega, o direito romano e a religião de Israel –
um dos gigantescos produtos do espírito humano, por outro, a vida intelectual
encontra-se em crise. A ciência continua refém de três desvios fundamentais
– o positivismo, o pragmatismo e o historicismo –, que provocaram a fragmentariedade, a absolutização da utilidade e a desvinculação da vida teorética da
busca da verdade. O cientista de hoje deixou muitas vezes de levar uma vida
intelectual (p. 47). Esta situação insere-se, contudo, num problema mais amplo
de “desarreigamento” da existência humana. Restabelecer a plenitude da vida
intelectual passa pela “religação” ao que nos faz ser, um tema abordado na
III Parte da obra.
Depois de um capítulo breve sobre a evolução da conceituação do
saber humano (o saber como “discernir”, “definir” e “entender”) (pp. 69-94),
segue-se um texto importante, “Ciência e realidade” (pp. 95-129). Para Zubiri,
a identificação corrente da “episteme” com a ciência é, mais que um erro de
tradução, uma incompreensão das profundas diferenças entre estas duas
formas de conhecimento. Elas diferem profundamente no ponto de partida,
nos problemas suscitados e no tipo de saber obtido, porque “[a] ideia de
realidade que em ambas se supõe é radicalmente diferente” (p. 100).
Seguem-se vários escritos, de diferente extensão e importância, com um
pano de fundo histórico: “A ideia de filosofia em Aristóteles” (p. 131), “Saber
filosófico e sua história” (p. 141), “Notas históricas: Suárez – Descartes – Pascal
– Hegel – Brentano” (p. 159), “Sócrates e a sabedoria grega” (p. 181), “Hegel e
o problema metafísico” (p. 257). Podemos incluir ainda o texto “O acontecer
humano: a Grécia e a sobrevivência do passado filosófico” (p. 343). Isto não
surpreende, dado que Zubiri foi catedrático de História da Filosofia. A sua
abordagem é, contudo, inovadora para a época. Há um vínculo estreito entre
a história e a filosofia: “[…] a história da filosofia não é extrínseca à filosofia
mesma, como poderia sê-lo a história da mecânica à mecânica. A filosofia não
é sua história; mas a história da filosofia é filosofia, porque a entrada da inte-
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ligência em si mesma […] é a origem da filosofia” (p. 145). Por isso, não é
suficiente ser um mero repetidor ou um erudito: “A história da filosofia não
é cultura nem erudição filosófica. É encontrar-se com os demais filósofos nas
coisas sobre as quais se filosofa” (p. 256).
Os três capítulos finais tratam a questão de Deus, “o problema mais
extemporâneo e mais contemporâneo de todos” (p. 386). Em “Introdução ao
problema de Deus”, Zubiri, depois de apresentar os traços principais da especulação sobre o problema de Deus na história, os seus contextos e pressupostos, reivindica a “inteleção” de Deus, em três passos. O primeiro – que o
autor diz não ser “demonstração”, mas simples “mostração” – parte da análise
da existência humana: é o da “religação” (pp. 396-398). Enquanto realidade
pessoal, o homem está estruturalmente religado à ultimidade, deidade ou
realidade primeira, “realidade [que] está além do mundo precisamente para
poder fundá-lo como realidade” (p. 398). A deidade tem carácter enigmático,
que, num segundo passo, nos remete para uma realidade divina (divindade),
primeira, transcendente e absoluta, que é inteligente e volente. Num terceiro
passo, torna-se patente o caráter pessoal desta realidade absolutamente
absoluta, a que normalmente as religiões se referem como Deus (p. 399).
“Em torno do problema de Deus” é o texto clássico sobre a “religação”. Importa realçar uma nota inicial de particular atualidade: em geral
“[p]arte-se do suposto de que o homem e as coisas são substantes e substantivas; de modo que, se há Deus, o haverá “além” dessas coisas substantes”
(p. 407). Deus, se é Deus, não pode ser “mais” uma coisa. Zubiri situa, então,
o problema de Deus na reflexão sobre o homem: “a possibilidade filosófica do
problema de Deus consistirá em descobrir a dimensão humana no interior
da qual essa questão há de suscitar-se, ou melhor, já está suscitada” (p. 409).
(Em El hombre y Dios dirá que o problema de Deus é uma dimensão da realidade
humana enquanto tal, um problema “teologal”.) Mais que arrojado entre as
coisas (cf. Heidegger), o homem está implantado na existência, impulsionado a
realizar-se como pessoa. “A suposta obrigação [de ser] é consequência de algo
mais radical: estamos obrigados a existir porque previamente estamos religados
ao que nos faz existir” (p. 415). Não apenas arrojados, mas também religados.
Esta dimensão constitutiva do homem permite a determinação de que é Deus
o correlato último da religação. O ateísmo é “a existência que se sente desligada”, implantada e fundada em si mesma; é a “soberba da vida” (p. 438).
O texto final, “O Ser Sobrenatural: Deus e a Deificação na Teologia
Paulina” (p. 445), é um “estudo essencialmente histórico” sobre um dos
grandes temas da teologia dos padres gregos: a deificação. As processões trinitárias, a criação e a deificação são, na perspetiva “grega”, os grandes modos da
efusão do ser divino.
Apesar da “modéstia” com que Zubiri se refere a este livro no prólogo à
primeira edição, com razão vários comentadores têm visto nesta obra muito
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mais que uma mera coletânea de textos dispersos. Aqui aparecem já traços
importantes daquilo que virá a ser a filosofia madura de Zubiri. Assim, a obra
tanto serve como primeira introdução à filosofia de Zubiri, como leitura muito
proveitosa a quem já leu as obras mais recentes.

João Carlos Onofre Pinto, SJ
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