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1. 
 

O desafio desse trabalho consiste em refletir sobre a relação entre filosofia e metafísica. No entanto, 
como tratar de tal relação sem tomarmos a atitude daqueles que reduzem a filosofia à metafísica ou a 
atitude daqueles que desconsideram a metafísica como sendo filosofia? Fazemos, inicialmente, esse 
questionamento porque ambas atitudes, sob nosso olhar, apesar de parecerem opostas, comungam um 
mesmo posicionamento. Porque a identificação da metafísica com a filosofia implica em que outras 
subáreas da filosofia devem adequar-se à metafísica e, deste modo, poderíamos considerá-Ias fora da filo-
sofia, já que filosofia e metafísica coincidem. Dessa maneira, poderíamos afirmar que tal atitude provoca 
uma redução da filosofia à metafísica. Por outro lado, quando olhamos mais cuidadosamente para a 
atitude de desconsideração da metafísica como sendo propriamente filosofia, notamos que ela também 
reflete um caráter de redução, pois não levar em conta a metafísica como parte da filosofia também 
implica em que outra subárea corresponderia à filosofia e, dessa feita, seria a metafísica que estaria fora 
da filosofia. Por isto, afirmamos que tanto uma quanto outra atitude ocupam o mesmo posiciona-  
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mento, qual seja, o de redução da filosofia a uma determinada subárea em detrimento das outras. 
Como podemos tratar da relação entre filosofia e metafisica sem cairmos em um reducionismo, ou 
seja, em um embotamento, enrijecimento e empobrecimento da compreensão disto que é filosofia?  

Com o propósito de averiguarmos se é possível fugirmos desse reducionismo, optamos por 
refletir sobre o lugar da metafísica na filosofia, com o objetivo de resgatar uma compreensão mais 
ampla e aberta da filosofia. Para resgatarmos uma tal visão é necessário que a metafísica e as outras 
subáreas da filosofia sejam vistas conjuntamente e em uma interpendência, na qual cada uma delas 
dialoga e completa a outra com suas especificidades e particularidades de acordo com o aspecto que 
elas respondem e explicitam. Quer dizer: para fundamentarmos isto que é (a realidade, as coisas, o 
mundo etc.) necessitamos da metafísica; mas para discutirmos sobre o belo, recorremos à estética; 
no entanto para resolvermos problemas de linguagem, utilizamo-nos da lógica e assim por diante. Se 
cada uma das subáreas da filosofia responde por um determinado aspecto de nossa vida cotidiana, 
por exemplo, ontológico, lógico, gnosiológico, político, ético ou estético, como podemos privilegiar 
um aspecto em detrimento de outro? Como afirmar que uma subárea corresponde a filosofia e outra 
é não-filosófica? Será que não estaríamos com isso sendo reacionários, mesquinhos e 
preconceituosos no tocante à compreensão da filosofia? Como pensar uma concepção ética ou 
política sem uma metafísica que a fundamente? Em que sentido poderíamos desconsiderar a lógica 
ou a metafísica ao tratarmos do gnosiológico? Se observarmos cuidadosamente as subáreas da 
filosofia, notaremos que elas encontram-se intrinsecamente correlacionadas, portanto, dizer que uma 
delas é mais importante que a outra ou que algumas delas não passam de jogos lingüísticos ou 
metáforas seria talvez um engano ou uma ingenuidade. Com o intuito de alcançarmos uma certa 
"maturidade" filosófica, isto é, com a pretensão de pensarmos mais aberta e generosamente a 
amplitude da filosofia, propomos refletir sobre a correlação da metafísica com a  
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filosofia, visto que a filosofia ocidental surgiu como metafísica. Nessa perspectiva, 
procuraremos repensar o lugar da metafísica na filosofia na tentativa de retomar uma visão de 
conjunto da filosofia, perdida pela especificidade, segmentação e sectarismo sempre crescente e 
atuante no meio filosófico. Como seria impossível essa reflexão sem recorrermos à própria 
concepção de metafísica, fundamentaremos nosso debate, principalmente, no pensamento de 
Aristóteles, Espinosa, Nietzsche e Heidegger.  

Como a metafísica ocidental foi inaugurada por Platão seria um sacrilégio iniciarmos 
nossa discussão sem recorreremos ao seu pensamento, seja para mostrar, por um lado, como a 
metafísica ocidental foi cunhada por seus princípios, seja para mostrar, por outro lado, como a 
metafísica moderna desenvolveu e cristalizou alguns de seus conceitos e ainda como a 
metafísica contemporânea pretende superar a Modernidade. Propositadamente, iniciaremos 
nossa discussão fazendo uma citação do Fédon:  

Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos dum lado que, quando ela deseja 
investigar com ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana 
radicalmente. [ ... ] Não é, por conseguinte, no ato de raciocinar, e não de outro modo, 
que a alma apreende, em parte, a realidade de um ser? [ ... ] Se, com efeito, é 
impossível enquanto perdura a união com o corpo, obter qualquer conhecimento puro, 
então de duas uma: ou jamais nos será possível conseguir de nenhum modo a 
sabedoria, ou a conseguiremos apenas quando estivermos mortos, porque nesse 
momento a alma, separada do corpo, existirá em si mesma e por si mesma - mas nunca 
antes. Além disso, por todo o tempo que durar nossa vida, estaremos próximos do 
saber, parece-me quando nos afastarmos o mais possível da sociedade e união com o 
corpo. [ ... ] Refleti que devia buscar refúgio nas idéias e procurar nelas a verdade das 
coisas. 1
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Escolhemos tais palavras de Pia tão porque elas englobam alguns problemas filosóficos 
importantes e a partir dos quais centraremos nosso debate: a determinação do ser das coisas, o 
fundamento da verdade e a constituição do conhecimento enquanto somos união da alma e do 
corpo; questões já respondidas por muitos filósofos, os quais fundaram escolas e cujas 
doutrinas, além de instituir novas concepções de mundo e constituir a história da filosofia 
ocidental, marcaram o comportamento e a cultura da sociedade ocidental.  

 
A determinação do ser como Idéia na medida em que instituiu a dimensão metafísica na 
filosofia também instituiu a dualidade do corpo e da alma, do sensível e inteligível, da opinião e 
da verdade, do mutável e imutável, do transcendente e imanente, do finito e infinito. Em Platão, 
o metafísico constitui a essência do sensível, ou seja, o inteligível é o fundamento do sensível e 
a alma é a vidente da verdade das coisas. Pelo fato de o mundo inteligível conter verdades 
eternas, perfeitas e infinitas, iluminadas pela Idéia de Bem, a Idéia Suprema, as instâncias 
pertencentes a esse mundo ganharam prevalência em relação às instâncias do mundo sensível. 
Em decorrência da valorização de uma realidade perfeita, eterna e imutável, podemos inferir 
que esse seria um dos motivos porque nós, ocidentais, consideramos que as coisas que dizem 
respeito à alma são mais sublimes e têm mais valor do que aquelas concernentes ao corpo. Por 
isto talvez também esperamos encontrar um amor eterno, viver uma felicidade infinita e 
permanecer em uma verdade absoluta. Porém, vivemos em um mundo sensível, no qual as 
determinações de absoluto, perfeição, eternidade e infinitude não têm realidade, justamente 
porque pertencem ao mundo inteligível e, nesse sentido, são instâncias ideais, que encontram 
existência somente no intelecto e jamais entre as coisas do mundo cotidiano. Dessa maneira, 
toda vez que procuramos e esperamos encontrar a infinitude, eternidade, perfeição e 
imutabilidade nos frustramos, já que o mundo sensível, no qual vivemos, é finito, imperfeito e 
mutável. Como equacionar as dimensões metafísica e sensível sem desconsiderar uma dessas 
dimensões? 
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2  
Da metafísica platônica podemos afirmar que se desenvolveram as filosofias racionalistas 

e idealistas, onde a razão é pura e fonte de verdade e o espírito é absoluto e motor da história. 
Também podemos dizer que dessa concepção de metafísica originou-se o modo como 
conhecemos: ou a partir da razão ou da sensibilidade ou da conjunção de ambas. Em relação ao 
nosso recorte sobre a metafísica platônica é importante reter, para nossa discussão vindoura, a 
crença na idealidade e perfeição do ser, na eternidade da verdade e na infinitude da alma e, ao 
mesmo tempo, sublinhar que apesar de para Platão o mundo real ser o metafísico e o corpo um 
entrave para o conhecimento puro, defenderemos aqui que enquanto vivemos no mundo 
sensível e estamos, pela alma, misturados com o corpo, não temos condições de conhecer algo 
sem a participação do corpo, pois como disse Platão: "Se, com efeito, é impossível enquanto 
perdura a união com o corpo, obter qualquer conhecimento puro, então de duas uma: ou jamais 
nos será possível conseguir de nenhum modo a sabedoria, ou a conseguiremos apenas quando 
estivermos mortos [ ... ]". A nossa afirmação sobre a participação do corpo no que diz respeito 
ao conhecimento também se sustenta quando recuperamos a teoria da reminiscência, na qual a 
alma encarnada ao entrar em contato com algo do mundo sensível, reconhece a verdade ao 
recordar-se da idéia desse algo que ela traz consigo. Assim a alma através dos olhos da 
inteligência se recorda da realidade inteligível e reconhece a verdade das coisas. Portanto, se 
para Platão conhecemos a verdade das coisas ou a realidade de um ser, em parte, pelo ato de 
raciocinar, então podemos considerar o corpo como o coadjuvante da alma na questão do 
conhecimento da verdade no mundo sensível, mas claro que em parte, pois "por todo o tempo 
que durar nossa vida, estaremos próximos do saber, parece-me quando nos afastarmos o mais 
possível da sociedade e união com o corpo", ou seja, para conhecermos a verdade das coisas 
devemos afastar-nos o mais possível do corpo; porém livramo-nos dele e conhecemos 
diretamente as verdades eternas somente depois da morte. Enquanto união do corpo e da alma, a 
verdade  
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das coisas e a realidade de um ser são conhecidas através da dialética e da reminiscência. 
Oportunamente, vale lembrar-nos da pergunta kantiana: "que podemos conhecer?"  
 
 

2. 
 
 
Nosso objetivo, com a retomada sucinta de alguns pontos do pensamento de Platão, foi 

explicitar acerca do conhecimento racional da verdade na medida em somos união de corpo e 
alma, com a finalidade de fincarmos as estacas para a crítica de Nietzsche à metafísica 
ocidental, visto que para ele a crença platônica na identidade do ser finda, na modernidade, na 
crença da identidade do eu, na subjetividade e na racionalidade. Por isto a sua crítica a 
metafísica ocidental consiste na crítica dos conceitos de identidade, unidade, perfeição, 
imutabilidade e infinitude do ser originários da metafísica platônica e ao domínio da razão 
presente na filosofia e na ciência modernas. Para marcarmos a inversão realizada pelo 
pensamento de Nietzsche ao pensamento de PIa tão e sua proposta de superar os conceitos de 
identidade do ser e de subjetividade e racionalidade oriundos da metafísica platônica, 
apontaremos aqui apenas a crítica nietzschiana a crença da identidade do eu, pois a partir dela 
poderemos perceber, implicitametne, a crítica ao império da razão e ao sujeito cognoscente na 
metafísica moderna.  

A superação da crença na identidade do ser justapõe-se à superação da crença da 
identidade do eu, que por sua vez recobre a própria superação do conceito moderno de sujeito-
objeto e da dualidade platônica do corpo-alma. "O meu eu é algo que deve ser superado, o meu 
eu é, para mim, o grande desprezo pelo homem."2

 

 Similarmente como em Platão a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Tradução de Mário da Silva. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 63.  
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alma, pelo ato de raciocinar, conhece a verdade, na Modernidade, o sujeito como substância 
pensante e estruturado por uma razão pura arquitetona o conhecimento afirmando o que podemos 
conhecer e tomar como verdade. A crença na identidade do eu, na Modernidade, justapõe-se a 
crença na identidade do ser em Platão, na medida que a identidade é uma realidade ideal, que como 
afirmamos tem realidade apenas no intelecto, não encontrando-se presente entre as coisas do 
mundo. Nesse sentido, o eu seria uma realidade fictícia, ou seja, teria uma existência na 
imaginação, seria, portanto, uma construção do pensamento e nada mais; este é um dos motivos 
que nos permite afirmar a necessidade de superação da subjetividade e da racionalidade modernas.  

Inversamente à substancialidade do "eu penso" Nietzsche instituiu a vontade de poder. À 
medida que a substancialidade exige a identidade e imutabilidade do ser, a vontade de poder exige 
a mutabilidade, porque a vontade, que institui o ser na doutrina do eterno retorno, sempre retorna e 
prossegue renovando-se no movimento da vida, assim ela é a cada instante uma e o ser é finito. 
Dentro dessa concepção de ser como instante e finitude, a constituição do eu é tardia e fictícia, pois 
como a vontade sempre retoma renovada, a cada vez, ela afirma um modo de ser diferente. Este 
fato nos leva a dizer "sou" e posteriormente "eu"; no entanto quando dizemos "eu", referindo-nos a 
um nosso determinado modo de ser, já não somos mais do mesmo modo, face a finitude do ser, 
frente a qual não temos outra maneira de referirmo-nos a nós mesmos senão dizendo "sou" e não 
"eu". Visto sob esse enfoque o eu é fictício, porque não responde pelo modo de ser que julgamos 
afirmar, e tardio, porque o afirmamos depois de dizermos "sou". Utilizamos a forma fictícia e tardia 
do "eu" para referirmo-nos ao conjunto dos nossos modos de ser já dados, que nos constitui como 
sendo de uma forma e não de outra. Imbuídos da filosofia nietzschiana podemos inferir, por um 
lado, que a vontade que fundamenta o "sou" é a vontade de vida, que afirma verdades para superá-
Ias e instituir novos valores e, por outro lado, que a vontade que funda-  
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menta a identidade do eu e afirma a unidade do "eu", é a vontade negativa, que nada cria, que 
apenas repete, ressente e retoma aos valores já estabelecidos.  

Que a identidade seja fictícia não significa que ela seja vã ou ilegítima. A lógica não 
se regula pelos fatos, mas lhes impõe o "esquema" de uma ficção reguladora, que 
permite responder as necessidades práticas (previsão, cálculo, planejamento da ação) 
e dominar a realidade. A lógica é imposta por uma vontade que tem necessídade que 
alguma coisa como a identidade e a unidade existam, para sua própria segurança. O 
eu é uma tal unidade às vezes útil e fictícia. A importância da crença no eu é funda-
mental para a lógica na medida em que os conceitos de "substância", "coisa", 
"causa" e "efeito" e finalmente os de "realidade" e "ser" são deduzidos do nosso 
conceito de "sujeito". Cremos na identidade porque temos "em nós" o modelo de 
toda identidade: o eu. [ ... ] Em outros termos, as crenças lógicas, a saber, que a 
substância perdura como o eu, que a causa produz seu efeito como o eu produz seus 
atos, caem se demonstramos que o eu não perdura, que ele não é a causa única de 
seus atos.3

A crença na identidade do eu conduziu-nos à crença na unidade do eu, porque sempre que 
referimos ao "eu" é com o intuito de remissão a uma unidade como sujeito, ou seja, toda vez 
que dizemos "eu" é para afirmar uma unidade do ser do indivíduo. Ora, sabemos que uma das 
características metafísico-ontológicas das Idéias em Platão é a unidade e que afirmamos o ser 
das coisas quando rememoramos as Idéias que trazemos na alma, daí decorre a consistência da 
unidade do ser na metafísica platônica. Este entre outros motivos levou Nietzsche a considerar a 
metafísica ocidental como um desenvolvimento da metafísica platônica, como se ambas fossem 
uma e a mesma. A unidade do eu, a substancialidade e a subjetividade, marcas da metafísica 
moderna, são derivadas da metafísica  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 HAAR, M. Nietzsche ET La métaphysique. Paris: Gallimard, 1993, p. 130-1. 
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platônica, já que partem do pressuposto da identidade e unidade do ser. "Cremos na identidade 
porque temos "em nós" o modelo de toda identidade: o eu." Se na Antiguidade era a Idéia quem 
respondia pela identidade e unidade do ser, afiançada pelo ato de raciocinar da alma, na 
Modernidade é o eu penso quem responde pela identidade e unidade do sujeito, afiançado pela 
racionalidade. Mas, segundo M. Haar, o instrumento que concede a subjetividade e a 
racionalidade o seu caráter de unidade e identidade é a lógica, donde podemos daí corroborar 
que a lógica é derivada da racionalidade e da subjetividade e que apesàr de não se regular pelos 
fatos, impõe a estes "esquemas de uma ficção reguladora, que permite dominar a realidade". 
Através destes esquemas, a racionalidade e a subjetividade asseguram o seu domínio e 
transmitem uma noção de segurança dos dados, de certeza da verdade, de controle da realidade 
devido ao planejamento das ações. Com isso a subjetividade e a racionalidade justificam a 
necessidade da unidade e da identidade para garantir a esquematização da realidade e o 
asseguramento da unidade do sujeito e a consistência e identidade do eu. Donde podemos 
facilmente dizer "eu sou" ao invés de "sou" e, mais, podemos ainda acreditar, sem a menor 
sombra de dúvida, que realmente somos isso que dizemos ser. Como também afirmou Haar, a 
identidade, a unidade, a lógica e o eu são ficções necessárias e úteis, seja para construirmos 
nossas certezas, situarmo-nos no mundo e fazermos ciência, seja para a constituição do homem 
como sujeito e indivíduo.  

 

 

De acordo com a equiparação que fizemos, a subjetividade, a racionalidade, a lógica e o 
eu, encontrar-se-iam, na filosofia nietzschiana, ao lado da vontade negativa, porque encontram 
na identidade e na unidade a sua força reguladora. Em oposição a unidade e a identidade ine-
rentes ao eu, a subjetividade, a racionalidade, a lógica e a vontade negativa, temos o conceito de 
vontade afirmativa, que afirma a unidade da realidade para em seguida destituir-lhe desse lugar, 
instaurando uma outra realidade. Sob esse viés, o ser é finita, o tempo é instante, o eu é  
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cosmológico e a razão é corpo. Isto significa que no lugar da unidade e da identidade do ser e do 
eu pertencentes a subjetividade e a racionalidade encontra-se o perspectivismo, no qual dizemos 
"sou" e o eu é fragmentado, no qual a diferença leva em conta a identidade e a realidade consti-
tui-se de uma conexão de pontos de vista. Nessa medida, o conhecimento não é mais 
determinado por um "eu penso", mas pelo sentido do corpo, a subjetividade dá lugar à 
afetividade e a substancialidade ao perspectivismo. Os conceitos nietzschianos de vontade de 
poder, eterno retorno e sentido do corpo desmontam a racionalidade e a subjetividade modernas 
colocando em xeque a unidade e identidade do ser e do eu, deslocando o "eu penso" para o "eu 
cosmológico", isto é, para a constituição de um eu que não é um sujeito, mas um ser-no-mundo, 
que acontece juntamente com os fatos do mundo, que se faz a todo instante através do 
movimento e da força da vida; por isto o eu é fragmentado, fictício, cosmológico e diferença na 
identidade, motivo pelo qual diz-se "sou" antes de dizer "eu"; ao passo que na subjetividade diz-
se "penso" antes de dizer "sou". Assim como o eu penso dá lugar ao eu cosmológico, a razão 
abre espaço para o corpo, conforme podemos observar mediante essa citação do Zaratustra: "o 
corpo criador criou o espírito como mão da sua vontade"4

 

, aí o sentido da realidade é constituído 
pelo sentido do corpo e da terra. Esta afirmação permite-nos apontar a inversão nietzschiana à 
metafísica platônica: quem determina o conhecimento é o corpo - a razão é corpo -, ou seja, o 
conhecimento da verdade das coisas origina-se do corpo e a razão é talhada pela vontade de 
poder, que constitui o ser, dando sentido a realidade. Com a instituição do sentido do corpo, da 
afetividade e do perspectivismo como fundamento do conhecimento, Nietzsche esvaziou a 
crença na identidade do ser, na metafísica platônica, e da identidade do eu, na metafísica 
moderna, instituindo uma nova concepção de metafísica, a da afetividade, na qual a razão foi 
destituída  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 NIEZSCHE, ibidem, p. 61. 
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de legislar e o corpo, a vontade de vida, passou a constituir a força instituidora da realidade, onde a 
vontade é criadora e inaugura novas realidades e a razão é conservadora e repetitiva, ao passo que 
mantém, cegamente, a realidade instituída. O sujeito transpassa de uma substancialidade constituída 
de racionalidade, para um além-homem que ao mesmo tempo em que ri, sofre e cria novos valores, 
institui novas realidades, transcendendo-se em sua finitude. Com essa nova concepção de metafísica 
e de homem, Nietzsche estabeleceu um outro lugar para a metafísica na filosofia: a determinação da 
verdade e do ser pela afetividade e perspectivismo em vez de pela racionalidade e subjetividade.  
 
 
 

3. 
 
 
Abordamos, primeiramente, a inversão feita por Nietzsche à metafísica platônica, com o 

intuito de mostrarmos a mudança de posição da metafísica ocidental no que diz respeito a concepção 
de ser, verdade e conhecimento. Dando prosseguimento a nossa investigação sobre o lugar da 
metafísica na filosofia, mostraremos, brevemente, em que medida a filosofia é, simultaneamente, 
metafísica, teologia, gnosiologia, lógica e ética; com a intenção de mostrarmos, por um lado, a 
importância da metafísica para as demais subáreas da filosofia, no que diz respeito à constituição de 
fundamento sobre o qual as subáreas desenvolvem e constituem-se enquanto tais; e por outro lado, 
sublinharmos a importância das demais subáreas da filosofia para a constituição da metafísica. Com 
essa te matiz ação aproximamonos do objetivo de nossa tarefa: o de repensar o lugar da metafísica 
na filosofia, buscando uma concepção mais ampla e aberta de filosofia.  

 

Como exemplificação da simultaneidade e interseção da metafísica e das demais subáreas da 
filosofia, apoiar-nos-emos na filosofia primeira (metafísica) de Aristóteles, porque além de ela ser 
uma ciência do universal e fundamento das ciências particulares, ela era também teologia, pois 
investigar as causas  
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primeiras e os primeiros princípios, a substância e o ser enquanto ser era, para Aristóteles, o 
mesmo que investigar o ser do divino.  

A mais elevada das ciências, a que mais autoridade tem sobre as dependentes é a que 
conhece o fim para o qual é feita cada coisa; e o fim em todas as coisas é o bem. [ ... ] 
De fato, é convicção comum a todos que Deus seja uma causa e um princípio, e, 
também, que Deus, exclusivamente ou em sumo grau, tenha esse tipo de ciência. 
Todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta [metafísica], mas 
nenhuma lhe será superior.5

Essa citação de Aristóteles é suficiente para marcar a importância da metafísica na 
fundamentação das demais ciências. Da mesma maneira que para Aristóteles as demais ciências 
dependiam da metafísica para se fundamentarem, podemos dizer que a metafísica também 
necessitava das outras ciências para aproximar-se da natureza. Vejamos. Na filosofia 
aristotélica, a metafísica é teologia porque Deus é o fim comum a todas as coisas, ou seja, a 
causa e o princípio de tudo isto que é. Além de a metafísica coincidir com a teologia, ela 
necessitava da lógica para dizer o ser das coisas e da matemática para tratar dos entes de razão, 
da ética para refletir sobre o agir, da física para afirmar sobre a natureza e das artes para 
explicitar a produção dos objetos. Mesmo que as demais ciências pareçam mais necessárias do 
que a metafísica, visto que respondem sobre questões relacionadas à realidade mundana, esta 
lhes é superior, simplesmente, pelo fato de investigar as causas e princípios primeiros, isto é, o 
fim que fundamenta a realidade e sobre o qual as demais ciências se fundamentam. Cabe 
lembrarmos que Descartes também afirmou que a metafísica é a raiz ou o fundamento das 
demais ciências. Porém, devemos ressaltar que nem a metafísica se confunde com a ciência e 
nem esta com a metafísica, devido a especificidade de seu objeto.  

  

 

 

 

 

 

 

5 ARISTÓTELES. Metaftsica, A 2, 982 a 25 - 983 a 10. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo:  
Loyola, 2002, p. 9-13.  
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Para corroborar a perspectiva aristotélica e cartesiana que colocava a metafísica como 
fundamento das demais ciências, buscaremos reforço na Ética de Espinosa, visto que nessa obra 
antes de abordar a dimensão ética, objeto do livro, o autor se preocupou em fundar a dimensão 
metafísica. Observando os cinco livros da Ética podemos afirmar que o livro I trata da ordem 
metafísica, o livro II da ordem antropológica, o livro III da ordem existencial e os livros IV e V 
da reflexão ética. Através da estruturação dos livros da Ética notamos que Espinosa antes de 
discutir o que é a verdade, como podemos conhecer, o que podemos conhecer e refletir sobre os 
pontos cruciais para a fundamentação de uma ética, constituiu uma metafísica sobre a qual 
fundou as outras dimensões. Portanto, sua metafísica sustentava as dimensões teológica, ética, 
lógica e gnosiológica. Se tomarmos a primeira definição do livro I da Ética "por causa de si 
entendo aquilo cuja essência envolve a existência; ou por outras palavras, aquilo cuja natureza 
não pode ser concebida senão como existente"6, perceberemos a interseção entre a dimensão 
metafísica e gnosiológica, já que identifica essência, existência e conhecimento, quer dizer, a 
causa de si, enquanto propriedade da substância, fundamenta a existência da substância e de 
todas as coisas; assim a substância é por si e tem existência necessária. Na medida em que a 
substância é causa de si, existe por si e a sua essência envolve a existência, ela necessariamente 
concebe o seu próprio ser, sendo então concebida por si, "isto é, aquilo cujo conceito não carece 
do conceito de outra coisa do qual deva ser formado."7  

 

Espinosa definiu a substância como 
Deus, a Natureza Naturante que funda a sua existência e a de todas as coisas, nessa direção, 
dizemos que em sua filosofia a metafísica coincide com a teologia. Mas, para ele, conhecemos a 
existência do mundo se conhecemos a existência de Deus, a partir da legislação da razão  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  ESPINOSA. Ética. Trad. de Joaquim de Carvalho, Joaquim Gomes e Antônio Simões. São Paulo: Abril 
Cultural, 1979. (Os Pensadores).  

7 Ibidem, definição III do Livro 1.  3  
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quando esta segue a ordem e a conexão necessária das coisas e das idéias. Adquirimos a 
verdade quando conhecemos, adequadamente, o que é concebido pelo entendimento divino. 
Como conhecemos através da inteligência, pelo uso correto da razão, a função gnosiológica 
necessita, para sua efetividade, da função lógica, que por sua vez, funda não somente o 
conhecimento verdadeiro e as idéias adequadas, mas também a dimensão ética, já que o uso 
correto da razão conduz o homem a liberdade, a autonomia e logo a felicidade. Portanto, 
metafísica, teologia, gnosiologia, lógica e ética se completam, sendo inadmissível a supressão 
de uma delas, melhor, a ética espinosana depende da metafísica, da lógica, da teologia e da 
gnosiologia para se efetivar. Com essa afirmação, corroboramos a tese de que a filosofia 
depende da interseção, interdependência e do diálogo entre as suas subáreas para se constituir 
enquanto filosofia.  

Fizemos esse retomo ao pensamento de Aristóteles e Espinosa com o propósito de mostrar 
como para o primeiro a metafísica é o fundamento das ciências particulares e como para o 
segundo a metafísica é o fundamento para as outras subáreas da filosofia, e também para 
mostrar que tanto para um quanto para outro filósofo a metafísica, para se constituir, precisa das 
ciências ou das subáreas da filosofia. A metafísica institui o fundamento de tudo isto que é, 
porém jamais poderia constituí-lo sem a ajuda da ciência que lhe fornece a funcionalidade da 
natureza e sem a contribuição das demais subáreas da filosofia que lhe fornece o modo como 
dizer a realidade, como conhecer e agir, entre outros. Nossa intenção com essa abordagem não é 
um retomo a concepção tradicional de metafísica geral, e sim refletir sobre a necessidade de 
pensar a filosofia em uma concepção mais ampla e aberta, na qual, toda e qualquer subárea da 
filosofia é importante e necessária para filosofar. Sob esse aspecto, desconsiderar uma subárea 
da filosofia como propriamente filosofia em função de uma outra seria um ato não filosófico, 
como bem o afirmou Merleau-Ponty:  

Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia 
absolutamente positiva, só conseguiram ser  
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filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no 
saber absoluto - que ensinavam, não este saber, mas o seu devir em nós, não o 
absoluto, mas, quando muito, como diz Kierkegaard, uma relação absoluta entre ele e 
nós. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à 
ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento ... 8

4. 

  

Para finalizar e recuperar a nossa tentativa de repensar o lugar da metafísica na filosofia, 
voltaremos a nossa pergunta: como equacionar as dimensões metafísica e sensível sem 
desconsiderar uma delas? Fundamentaremos nossa resposta no pensamento de Heidegger porque, 
assim como Nietzsche, ele percebeu a necessidade de superação dos princípios de subjetividade e de 
racionalidade instalados na metafísica ocidental, estabelecendo princípios filosóficos que romperam, 
principalmente, com a noção de substancialidade, dualidade do corpo e da alma, sujeito e objeto, 
infinitude do tempo e identidade do ser. Com a finalidade de convergência das questões abordadas, 
privilegiaremos a concepção heideggeriana do eu oriunda da concepção da finitude do ser e do 
tempo, com o propósito de mostrar em que sentido a metafísica está presente na filosofia con-
temporânea. Com isto pretendemos integrar a proposta nietzschiana de superação da identidade do 
ser e do eu, da vontade criadora de espírito, do conhecimento como perspectivismo, à proposta 
aristotélica da metafísica como fundamento das ciências e a espinosana de interdependência e 
conexão da metafísica com as subáreas da filosofia.  

 

 

 

8  MERLEAU-PONTY, M. Elogio da filosofia. Trad. de Antônio B. Teixeira. Lisboa: Guimarães Editores, p. 10-11.  
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Antes de prosseguirmos com nossa exposição, é importante frisar que Heidegger fez uma 
distinção entre metafísica, identificada mais especificamente a subjetividade e racionalidade 
modernas, e ontologia, termo utilizado para designar a sua metafísica. Para ele, a ontologia consiste 
na analítica existencial, na verdade como desvelamento do ser e como acontecimento-apropriação. 
Em Ser e Tempo, encontramos o termo "ontologia fundamental", que segundo o autor coincide com 
o Daseín, o ser-no-mundo, já que não temos ontologia nem ciência sem a presença da existência 
humana, por isto o ente que nós mesmos somos é o fundamento de toda e qualquer ontologia, 
filosofia ou ciência. Apesar da distinção heideggeriana entre metafísica e ontologia, durante nossa 
exposição, consideramos a metafísica como todo e qualquer questionamento sobre o ser dos entes.  

Na ontologia fundamental o homem é essencialmente existência incrustada no mundo 
cotidiano (ser-no-mundo) e estruturado pela compreensão do ser, motivo pelo qual Heidegger o 
definiu como ontológico. Mas, "ser ontológico ainda não diz aqui elaborar uma ontologia. Por isso, 
se reservarmos o termo ontologia para designar o questionamento teórico e explícito do sentido do 
ser, então este ser-ontológico [ ... significa] sendo no modo da compreensão do ser."9

 

 Isto quer dizer 
que o ser-no-mundo é ontológico não porque faz ontologia, que é um modo de conhecimento assim 
como as ciências ou as artes, mas porque compreende e dá significância ao mundo, constituindo e 
fundamentando a realidade. Porque o ser-no-mundo é ontológico: questiona, compreende e dá 
significância ao ser e ao mundo, podemos afirmar que ele é um princípio metafísico, visto que o 
questionamento e o sentido do ser encontram-se no ser-nomundo; daí a nossa afirmação de que o ser 
ganha existência e realidade a partir da significância oriunda do ser-no-mundo. Na ontologia 
fundamental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Tradução de Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis: Vozes, 1993. (Parte I); p. 38.  
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a verdade advém da compreensão afetiva e significativa do ser-no-mundo, caracterizada como 
antecipação. Vejamos em que sentido podemos considerar a compreensão afetiva como 
antecipativa. Quando afirmamos sobre o ser das coisas e as definimos enquanto tais, o fazemos 
através do eu penso, do ato de raciocinar, no entanto, antes de afirmarmos e definirmos o ser 
das coisas, é preciso compreender a sua doação e significá-Ia para em seguida defini-Ia. É esse 
"antes" que não é anterioridade nem a priori, que caracteriza a compreensão afetiva como 
antecipativa e possibilita a compreensão e a significância do mundo, que por sua vez, 
possibilita a definição do que é mundo; isto é possível porque a pré-compreensão do ser 
é co-originária com o acontecimento do ser. Dizemos, então, que a compreensão do ser 
é antecipativa e a definição do ser é tardia, pelo fato de o ser desvelar-se previamente à 
sua conceituação. Da mesma forma que em Nietzsche o eu é tardio, pois 
antecipadamente dizemos sou, em Heidegger o conhecimento da verdade do ser é 
derivado da compreensão afetiva e significativa. Nessa abordagem, a compreensão 
afetiva e significativa é antecipativa e o "eu penso" é tardio. Justamente porque o 
conhecimento do ser das coisas deriva da compreensão afetiva, ou seja, do serno-
mundo, dizemos que ele constitui a dimensão metafísica, já que institui o seu próprio 
modo de ser e o modo de ser das coisas a partir de sua relação intrínseca com o mundo e 
com o ser. Em que medida equacionamos a dimensão metafísica com a sensível?  

As expressões "ser-no-mundo" e "compreensão afetiva" denunciam a interseção entre ser e 
mundo, isto significa que, para o homem enquanto ser-no-mundo e compreensão afetiva, não há 
um mundo exterior, como um objeto, nem um mundo interior, como uma subjetividade, o 
mundo é, ao mesmo tempo, um dentro que é fora e um fora que é dentro. Quer dizer, o ser-no-
mundo, simultaneamente, mistura-se com o mundo sendo, portanto mundo e distingue-se do 
mundo sendo singularidade. A simultaneidade de mundo e singularidade indica que não há 
dualidade de sujeito e objeto ou de corpo e alma, mas sim que temos um ser-no-mundo  
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4  
que é uma compreensão afetiva. Nesta perspectiva não encontramos a substancialidade do 
ser ou a identidade do eu nem a predominância da razão ou do corpo na questão do 
conhecimento.  

Na medida em que o ser-no-mundo é, simultaneamente, mundo e singularidade, 
dizemos que ele é ôntico e quando está em jogo o seu próprio ser e o do mundo, dizemos 
que ele é ontológico. Sendo ônticoontológico, podemos afirmar que ele, simultaneamente, 
incorpora a dimensão sensível e a metafísica, porque sendo ôntico-ontológico o ser-no-
mundo é transcendente na imanência, singularidade na mundanidade e consciência na 
afetividade, não espelhando assim a dualidade do corpo e da alma, do sujeito e objeto e da 
razão e sensação. Não é apenas porque o ser-no-mundo é ôntico-ontológico que temos o 
equacionamento das dimensões metafísica e sensível, mas também porque, como vimos, 
ele está intrinsecamente atado ao mundo e ao ser. Com o ser-no-mundo não temos como 
separar um sujeito (eu penso) do objeto (mundo) nem as dimensões metafísica e física.  

A contribuição da metafísica da afetividade e do perspectivismo do conhecimento foi 
de fundamental importância para a metafísica contemporânea, na medida em que mostrou a 
insuficiência da racionalidade e da subjetividade para a determinação do conhecimento e da 
verdade do ser, da constituição do mundo e da realidade. A contribuição da ontologia 
fundamental, para a Contemporaneidade, foi a constituição do mundo, da singularidade (o 
eu) e do ser pela significância, isto é, pela linguagem. Vimos que para os racionalistas ou 
idealistas o eu é determinado pela razão (eu penso) e em Nietzsche pela vontade de poder 
(eu cosmológico). Em Ser e Tempo, o eu também é fictício, sendo apenas um modo de o ser-
no-mundo pronunciar-se sobre si. "O eu significa o ente que se é, "sendo-e-estando-no-
mundo". [ ... ] "Eu" significa o ente em que está em jogo o ser deste ente que ele é. De início 
e na maior parte das vezes, com o “eu” pronuncia-se a cura no discurso “fu- 
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gaz" do eu nas ocupaçôes."10

Com a integração das metafísicas aristotélica e espinosana, julgamos ter mostrado que não 
podemos compreender a filosofia sem considerarmos, igualmente, a Lmportância de suas 
subáreas, como mostrou Espinosa e que também não podemos concebê-ia sem a interseção com 
as ciências ou as artes, como mostrou Aristóteles. Com isso formamos uma compreensão mais 
ampla e aberta de filosofia. Com a junção das metafísicas nietzschiana e heideggeriana 
julgamos ter mostrado a insuficiência da racionalidade e subjetividade para a constituição do ser 
e do mundo na metafísica ocidental e a necessidade de instituirmos outras formas de fun-
damentação do ser das coisas e da realidade. Isto implica na criação de novos princípios 
metafísicos que sejam capazes de responder sobre a nossa realidade e atualidade. Assim em um 
mundo globalizado, sem fronteiras de comunicação ou econômicas, é difícil sustentar a unidade 
e identidade do eu, por isso, na Contemporaneidade, o eu é fragmentado e fictício. Nesse mundo 
globalizado e de consumo, onde as coisas são facilmente substituídas e descartáveis, fica 
complicado sustentar a identidade, unidade, perfeição, eternidade e infinitude do ser. Na 
Contemporaneidade, encontramos a concepção de finitude do ser e do tempo e com ela a 
desubstancialização do espaço. Resta-nos somente responder qual é o lu-  

 A partir dessa citação percebemos que o eu não passa de um 
pronunciamento fugaz do ser-no-mundo para referir-se ao ente que ele mesmo é, enquanto está 
ocupado com as coisas do mundo. Com isso o eu não sustenta-se mais sobre a substancialidade 
ou subjetividade de um "eu penso", ele é um recurso de significância e de linguagem para o ser-
no-mundo referir-se a si, dessa maneira o eu é fictício, não temos mais a identidade e unidade 
do ser e do eu penso inerente a subjetividade e racionalidade modernas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Tradução de Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis: Vozes, 1990. (Parte lI); p. 115-6.  
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gar da metafísica na filosofia contemporânea. Do que foi exposto podemos dizer que o lugar da 
metafísica na filosofia é tanto investigar o significado disto que é o fundamento dos modos de 
conhecimento, seja na filosofia, nas ciências ou nas artes, quanto investigar a relação e interse-
ção entre os diversos modos de conhecimento e em que ponto dessa interseção eles convergem e 
participam de um princípio comum ou em que ponto divergem e marcam as suas diferenças, 
constituindo-se enquanto particularidades.  
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