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AO LEITOR DESTA EDIçãO BRASILEIRA

N
a introdução e nos apêndices de sua obra, Étienne 
Gilson narra em detalhe as dificuldades que envol-
vem a tradução dos termos latinos ens, esse e exis ten- 
tia (ente, ser e existência), fundamentais para o desen-

volvimento de sua argumentação. Tendo isso em vista, tanto po- 
derá ser proveitoso para o leitor ter um conhecimento prévio 
dessas seções (de fato, vale ler os apêndices como se fossem uma 
introdução geral para o livro), como nos parece oportuno infor-
mar algumas das escolhas tomadas pelos tradutores desta edição 
brasileira.

Uma das principais reclamações que Gilson faz neste texto 
baseia-se no fato de a língua francesa, à época do lançamento de 
seu livro, em 1948, não possuir um termo de uso corrente para 
traduzir o substantivo latino ens. Dada a etimologia da palavra, ele 
defende que o mais correto seria se valer do emprego da forma no-
minal1 do particípio presente do verbo francês être (em português, 
ser), a saber, a palavra étant. O fato é que, apesar de o emprego da 
forma nominal do particípio ser algo corrente na língua francesa 

1 Em várias passagens, Gilson faz referência ao “uso nominal” das palavras. É 
importante saber que “nominal”, “nome”, são etiquetas frequentemente emprega-
das, neste texto, com a principal finalidade de referenciar todas as demais palavras 
– substantivos, adjetivos etc. – que não os verbos. Ou seja, trata-se, em geral, do 
emprego das formas nominais do verbo, que toma o particípio, o gerúndio ou o 
infinitivo na medida em que se comportam de modo semelhante a um substantivo, 
adjetivo ou advérbio, podendo, até mesmo, assumir o lugar de um destes.
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(como, aliás, também acontece em português, por exemplo, quan-
do tomamos o particípio passado do verbo “querer”, que é “queri-
do”, como um adjetivo que nomeia uma pessoa que é estimada), 
esse não era o caso do particípio presente étant. Sendo assim, em 
francês, ens era geralmente traduzido por être, infinitivo francês do 
verbo ser, quando empregado na forma nominal. Em suma, então, 
impedido de se valer da palavra étant, Gilson faz, na maioria dos 
capítulos apresentados, a seguinte opção: seguir o uso corrente do 
francês e traduzir o latim ens por être. Há raras ocasiões em que 
Gilson se vale, nestes capítulos, também da palavra étant segundo 
sua forma nominal. Mas essa não é a praxe.

Acontece que, ao tomar essa decisão, Gilson ganhou para si 
outro problema. Être traduz também, tanto em sua forma verbal 
como em sua forma nominal, o infinitivo latino esse, palavra que 
serve de substrato a outro conceito-chave para a sua argumenta-
ção. Para evitar confusões, ele procura, então, em algumas das ocor-
rências em que seria o caso de fazer referência ao termo latino esse, 
empregar, em francês, o termo existence (em português, existência) 
e seus derivados.

Mas, também desta vez, a solução enfrentará seus percalços. 
O termo latino existentia também aparece nos textos aos quais 
Gilson faz referência e, como não podia deixar de ser, também 
tem neles um sentido técnico preciso que, nem sempre, é o mesmo 
daquele que Gilson tem em mente ao verter esse por existence.

Em português, não teríamos a mesma dificuldade inicialmente 
relatada por Gilson: ens encontra seu equivalente exato em “ente”. 
Portanto, ens, esse e existentia podem bem ser traduzidos por ente, 
ser e existência, embora também seja possível traduzir tanto ens 
como esse por ser, de modo que todas as opções que foram aqui 
descritas como tendo sido tomadas por Gilson também podem ser 
perfeitamente acolhidas na língua portuguesa. No entanto, como 
é possível perceber, o problema enfrentado não se reduz apenas a 
uma dificuldade pontual de tradução, mas está, antes, na tentativa 
de evitar as confusões que podem advir ao uso “técnico-conceitual” 
dos termos envolvidos.
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O próprio Étienne Gilson chegou a observar que talvez ti-
vesse sido melhor ignorar as reticências da língua e ter empregado 
de uma vez être, étant e existence como as traduções respectivas 
de esse, ens e existentia (ser, ente e existência). Apesar disso, não 
nos pareceu possível, nem conveniente, tomar a decisão de tentar 
superar essas dificuldades – que, afinal, são próprias do francês e 
não do português –, e, simplesmente, nos valer do expediente de 
“corrigir”, ou melhor, de devolver ao texto de Gilson o sentido que 
ele mesmo, por várias vezes, confessa que teria almejado original-
mente. O principal problema, como também reconhece o próprio 
Gilson no segundo dos apêndices desta obra, é que, para fazê-lo, 
“seria preciso introduzir no livro muitas mudanças de redação para 
submetê-lo a essa nova terminologia, sem que o pensamento pro-
priamente dito em nada fosse mudado. Pareceu-me que, em mais 
de um caso, em que certas nuanças de pensamento corriam o risco 
de se perder no curso dessa operação, o remédio seria, às vezes, 
pior que o mal.”

Advertidos com tamanha precisão a esse respeito, só nos resta 
a difícil tarefa de, no máximo, poder lembrar ao leitor que pode-
mos nos valer, em suma, da seguinte impressão: a maior parte das 
vezes em que o texto emprega a palavra ser, Gilson pretende fazer 
referência à forma nominal da palavra correspondente ao termo 
latino ens. Sendo assim, em boa parte das suas ocorrências, ser po-
deria ser mais bem traduzido por ente. Entretanto, há vezes em que 
Gilson usa ser tendo em vista o termo latino esse. Algo semelhante 
parece ocorrer com a palavra existência e seus derivados: também 
esses são, por vezes, empregados como referências da forma nomi-
nal de esse. Há, claro, outros casos em que aparecem as exceções às 
quais também faz alusão a própria advertência de Gilson da qual 
reproduzimos um trecho. Essas, porém, obviamente apenas pode-
rão ser bem percebidas ao se acompanhar as próprias “nuanças” da 
exposição.

Por fim, também é preciso dizer ao leitor que, em sua versão 
original, o texto de Gilson faz menção a vários termos e sentenças 
em língua estrangeira. Na presente edição brasileira, tais expres-

| Ao leitor destA edição brAsileirA |
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sões são, em grande parte, acrescidas de suas respectivas traduções 
para o português, apresentadas entre parênteses, no corpo do tex-
to, ou em notas de rodapé.

Carlos Eduardo de Oliveira
Professor do Departamento de Filosofia da FFLCH/USP.



A razão tem um único meio
de explicar o que não vem dela:

reduzi-lo ao nada.

(É. Meyerson, La déduction 
rélativiste, art. 186, p. 258)
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INTRODUçãO1

O VOCABULáRIO DO SER

T 
odas as dificuldades da metafísica se originam de os 
metafísicos terem substituído pelo ser, como primeiro 
princípio de sua ciência, um dos aspectos particulares 
do ser estudados pelas diversas ciências da natureza.2 

Supondo que alguém admita essa conclusão, ela, por sua vez, co-
loca um novo problema. Se, de fato, o ser é o primeiro princípio 
do conhecimento, como não estaria incluído em todas as nossas 
representações? Mas, se ele o é, como é possível que, em vez de 
apreendê-lo imediatamente como uma evidência primeira e de in-
variavelmente mantê-lo até o fim de suas especulações, tantos me-
tafísicos, dentre os quais alguns dos maiores, tenham desde o início 
dele se desviado ou, após algumas tentativas infelizes, tenham-no 
finalmente recusado? Há algo de estranho num fato como esse e, 
no entanto, não há nada de mais comum. Ao longo da história, 
tudo se passa como se o temor do primeiro princípio da sabedoria 
fosse o próprio início da sabedoria. Tal é o paradoxo cuja natureza 
uma reflexão crítica sobre certos dados da história talvez nos per-
mitirá esclarecer. Propor esse problema, aliás, nada mais será do 
que voltar àquilo que Aristóteles já considerava como a constante 
preocupação dos filósofos: o que é o ser?

1 Tradução: Tiago José Risi Leme e Carlos Eduardo de Oliveira. 
2 Cf. É. Gilson, The Unity of Philosophical Experience, Nova York: Scribner’s Sons, 

1937, p. 136. 
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O ser, alguém responderá, é o que é. Nada mais justo, mas 
as dificuldades começam tão logo buscamos definir o sentido da 
palavra “é”. A natureza desse paradoxo foi plenamente posta às 
claras por Kant, na célebre passagem da Crítica da razão pura em 
que, acerca da prova ontológica da existência de Deus, ele fazia 
notar que “o ser não é, evidentemente, um verdadeiro predicado, 
um conceito de algo que possa ser acrescentado ao conceito de 
uma coisa”. Essa proposição significa que não há qualquer diferen-
ça entre nossa noção de uma coisa posta com a existência e nossa 
noção da mesma coisa posta sem a existência. Mais exatamente, 
nunca um conceito representa uma coisa com ou sem a existência, 
pela simples razão de que a existência não é representável a modo 
de conceito. Isso equivale a dizer que o conceito de um objeto 
real não difere em nada do conceito desse mesmo objeto pensado 
como simplesmente possível: “Quaisquer que sejam os predicados 
que atribuo a uma coisa, e fossem eles numerosos o bastante para 
determiná-la completamente, nada lhe acrescento ao acrescentar 
que a coisa existe”. Em suma, a existência não é representável nem 
por um conceito, nem no conceito.

Essas observações de Kant são bastante conhecidas, mas tam-
bém se sabe que o filósofo não deixou de ver o outro lado do 
problema, que poderia ser designado o seu aspecto “existencial”. 
O próprio exemplo empregado por Kant não lhe permitia, aliás, 
ignorá-lo, pois, se é verdade que a noção de cem táleres permanece 
a mesma, quer se trate de táleres reais ou de táleres simplesmen-
te possíveis, para mim, entretanto, não é a mesma coisa ter cem 
táleres possíveis no espírito e ter cem táleres reais no meu bolso. 
Ao admitir que, se acrescento cem táleres reais à minha fortuna, 
aumento-a mais do que acrescendo-lhe simplesmente o conceito 
deles, Kant concede simplesmente o fato evidente de que, falando 
estritamente, as duas ordens do real e do possível são incomensurá-
veis. Dizer de uma coisa que ela existe não é acrescentar o atributo 
da existência àqueles que constituem sua essência; é dizer que a 
própria coisa, com a totalidade dos atributos que a constituem, é 
um sujeito não menos real em si do que aquele que a pensa. Não 
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se pode dizer corretamente que Deus seja sábio, bom, onipotente, 
infinito e existente, como se a existência fosse para ele um atributo 
de mesma ordem que os outros. Se Deus não existisse, não teria 
quaisquer atributos, e todos os que possui aparecem com seu ser 
ou desaparecem com ele.

Tal é precisamente a raiz dos paradoxos que afligem todo em-
prego filosófico da noção de ser. Por um lado, a primeira coisa que 
desejaríamos saber, acerca de um objeto cognoscível qualquer, é se 
ele existe ou não. Nada é mais importante do que isso, se ainda for 
verdadeiro dizer que um cachorro vivo vale mais que um rei mor-
to. Por outro lado, dado que o conceito de uma coisa real não di-
fere em nada do conceito da mesma coisa enquanto simplesmente 
possível, nossa representação conceitual do real é congenitamente 
cega à existência. Todos os nossos conceitos apresentam o mesmo 
caráter de “neutralidade existencial”. Daí nascem as dificuldades 
que afligem o emprego filosófico da noção de ser, pois, se há um 
conceito que parece conotar a existência, não é senão esse, e, no 
entanto, precisamente enquanto conceito, ele não a conota mais do 
que o fazem os outros. “O que quer que contenha nosso conceito 
de um objeto, dizia Kant, somos sempre obrigados a sair dele para 
atribuir-lhe a existência”. Sim, sem dúvida, mas o que há aqui de 
estranho é que isso seja verdadeiro do próprio conceito de “ser”. 
Conceber x como um ser não é pensar que ele existe, ou, se assim 
se preferir, é completamente indiferente ao conceito de ser que 
“aquilo que é” seja ou não seja. O único objetivo do presente tra-
balho é lançar alguma luz sobre essa ambiguidade fundamental e 
também, se possível, dissipá-la.

A epígrafe deste livro foi tomada da obra de Émile Meyerson. 
Como todos os filósofos, esse grande espírito não disse mais que 
uma única coisa, mas, diferentemente da maioria, ele a demons-
trou de modo irrefutável. A ilusão denunciada pelas linhas que 
citamos é a própria vida da ciência. Émile Meyerson sabia disso, 
mas, se a ciência nela vive, a metafísica nela morre, e não quisemos 
dizer outra coisa. É difícil sabermos o que o autor de Identité et 
réalité (Identidade e realidade) teria pensado sobre isso, ou antes, 
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pelo pouco que tivemos o privilégio de conhecê-lo, temos algumas 
razões para crer que ele teria se recusado a pensar o que quer que 
fosse sobre isso. Esse escrúpulo foi a única coisa que nos impe-
diu de dedicar à sua memória um livro em que tudo fala dessa 
metafísica com a qual sabemos muito bem que ele não engajou 
qualquer disputa; mas seu pensamento esteve bastante frequen-
temente presente para nós, durante os anos em que preparávamos 
esta obra, para que pudéssemos resistir ao prazer de nela inscrever 
pelo menos o seu nome.

Mas talvez convenha precisar inicialmente o sentido de al-
guns termos. Buscar o que é o ser é se interrogar sobre o sentido 
de uma palavra. Às vezes se diz que os metafísicos se valem de 
palavras vagas, e é verdade que certas palavras são mesmo a maté-
ria sobre a qual a reflexão do metafísico se exerce, mas isso talvez 
não seja suficiente para desqualificar a metafísica. Não se censura 
aqueles que dizem querer compreender o sentido das palavras que 
usam. Para censurar os metafísicos, é preciso evidentemente que 
essa objeção superficial abarque outras. Talvez se queira dizer que 
eles se questionam sobre palavras desprovidas de sentido, ou que 
procuram, por trás de palavras cuja significação é completamente 
prática, um conhecimento positivo do real que aí não se encontra.

Assim entendida, a objeção se torna pertinente, e não deve 
haver praticamente nenhum metafísico que não se tenha pergun-
tado, ao menos uma vez no curso de suas reflexões, se não estaria 
perdendo seu tempo a meditar sobre palavras vazias. No entanto, 
as palavras sobre as quais sua reflexão é exercida não são escolhidas 
ao acaso. Elas de fato apresentam particularidades notáveis. Diz-se 
que são palavras vagas, e elas o são, mas são também palavras-cha-
ve, ao menos no sentido de que, sem elas, a linguagem seria impos-
sível. Quantas frases pronunciamos sem dizer “é”, “por causa de”, 
“a fim de”? Sob essas palavras ordinárias e inteligíveis para todos 
se dissimulam, no entanto, os três temidos problemas metafísicos 
do ser, da causalidade e da finalidade. Para ficarmos com a primeira 
dessas palavras, nem o verbo “ser” nem o nome “ser” são termos 
eruditos, criados pelos filósofos em vista de expressar algum con-
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ceito técnico. Elas foram encontradas na língua comum pelos pri-
meiros metafísicos, que se limitaram a se interrogar sobre o sentido 
delas. Sabemos do que falamos quando dizemos “homem” ou “ca-
valo”, mas do que falamos quando dizemos “ser” (esse), um “ente” 
(ens, um ser) ou a “essência” (essentia), isto é, a condição daquilo 
que é na própria medida em que é? Seguramente, “essência” é um 
termo erudito, mas o que ele designa é simplesmente, se assim o 
pudermos dizer, a “entância”, e não há nada de secreto nem de 
técnico em dizer sobre o ente que ele “é”.

A metafísica se coloca, então, um problema pelo qual ne-
nhuma outra disciplina se interessa, e parte de uma hipótese que 
somente ela pode confirmar ou invalidar. Trata-se de saber se a 
língua vulgar, considerada em sua espontaneidade mais ingênua, é 
ou não conhecimento do real. Tem-se razão ao dizer que ela versa 
sobre palavras, mas ela não as considera senão para se perguntar 
se significam ou não alguma coisa e, se for o caso da afirmativa ser 
verdadeira, para determinar seu conteúdo real. No caso em ques-
tão, trata-se de saber se a palavra “ser” não tem outro valor que o 
de um algoritmo indispensável ao cálculo lógico, ou se ela exprime 
alguma propriedade fundamental realmente atribuível àquilo de 
que se diz que “é”. 

Aquele que censura a metafísica por tratar de palavras está, 
então, respaldado por uma opinião, mas a mesma resposta pode 
ser dada àqueles que a censuram por refletir sobre uma linguagem 
particular, pois, se é verdade que famílias linguísticas diferentes 
podem propor problemas metafísicos diferentes, ou propor o mes-
mo problema de maneira diferente, daí não se segue, porém, que 
essas diversas propostas não sejam metafisicamente válidas. A ob-
jeção supõe que cada metafísico esteja empenhado em descobrir, 
por si só, completamente e de uma vez por todas, o segredo do 
ser, a partir de algumas línguas particulares que ele conhece ou 
daquela que usa. Nada obriga a tal suposição, mas, antes, é preciso 
pensar que um grande número de investigações distintas, que di-
gam respeito à expressão espontânea do real em famílias linguísti-
cas diferentes e que se completem mutuamente, hão de permitir, 
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isoladamente, que se obtenham conclusões de abrangência verda-
deiramente geral. É, portanto, exatamente às línguas que conhece, 
e particularmente àquela que ele usa, que a reflexão do metafísico 
deve inicialmente se vincular.

Mesmo proposto desse modo, o problema não é simples. As 
línguas podem incluir a matéria sobre a qual será exercida a re-
flexão do metafísico, mas elas não são obra de metafísicos, e sua 
função habitual não é exprimir conhecimentos metafísicos. Se as 
palavras de que elas são compostas às vezes podem ser plenas de 
sentido filosófico, os usos práticos a que elas inicialmente servem 
não teriam como deixar de agir sobre essas palavras para flectir seu 
sentido nas direções menos racionais e, por vezes, mais inespera-
das. Em suma, se a reflexão metafísica deve partir da linguagem, 
ela deve também tomar a forma de uma crítica da linguagem. De 
início, não é certo nem que a linguagem contenha elementos de 
conhecimento filosófico, nem que não os contenha, mas pode-se 
de antemão estar seguro de que, se ela os contém, a tarefa primeira 
do metafísico consiste em dela dissociá-los.

A palavra “ser” pode ser entendida seja como um verbo, seja 
como um nome. Tomada como verbo, ela significa o próprio fato 
de que uma coisa seja; tomada como nome, ela significa “um ser”, 
a saber, qualquer uma das coisas das quais se diz que são. Essa am-
biguidade não afeta todas as línguas indo-europeias, nem mesmo 
as latinas. Tolerada em italiano, onde se pode falar em essere (ser) e 
em um essere (um ser), se bem que os puristas prefiram ente (ente) 
a essere (ser) no sentido nominal da palavra, ela não existia em 
latim técnico, em que, principalmente a partir de Boécio, o verbo 
esse se distinguia nitidamente do nome ens, nem em grego, em que 
não era possível se confundir ena com t [n, e ela não existe hoje 
em inglês, em que se diferencia, não menos nitidamente, o verbo 
to be (ser) do nome being (ente).

Mesmo em francês, parece que a língua filosófica passou ini-
cialmente por uma hesitação. Herdeira da escolástica latina, ela 
parece ter achado difícil traduzir ens por être (ser), e é por isso 
que, no século XVII, alguns autores preferiram forjar o nome 
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étant (ente). Em sua Metafísica, da qual uma edição revista por 
ele mesmo foi publicada em 1617, Scipion du Pleix assim inti-
tulou o seu Livro II: “Qu’est-ce que l’étant”? (“O que é o ente”?). 
Após ter observado que, como todos os particípios, e é por isso 
que são chamados assim, este participa do nome e do verbo, ele 
teria acrescentado: “Todavia, os filósofos reservaram essa palavra 
étant (ente) puramente para o uso nominal, tomando-a, simples 
e absolutamente, por qualquer coisa que seja desde que ela seja 
realmente, verdadeiramente e de fato, como Anjo, Homem, Metal, 
Pedra etc.”. 

Esse neologismo não prevaleceu, mesmo no uso filosófico. 
Pode-se lamentar isso, não apenas porque ele traduzia exatamente 
ens, mas principalmente porque teria evitado a anfibologia da qual 
sofre a palavra “ser”. À primeira vista, nada obriga a tomá-la como 
perigosa. Poder-se-ia até mesmo supor que, dado que a forma ver-
bal se tornou nominal, o sentido verbal tenha finalmente prevale-
cido. Tal como nossos dicionários (franceses) concordam em dizer, 
o nome être (ser) significa “tudo aquilo que é”. Como o étant (ente), 
que ele suplantou, ele inicialmente significa, para retomar os ter-
mos usados por Scipion du Pleix, “aquilo que é realmente e de fato 
na medida em que é realmente e de fato”. Nada há de mais natural. 
O que há de mais importante e de primeiro em “aquilo que é” é o 
próprio fato de que ele seja. Se designarmos como ser tudo aquilo 
que é, se ele não fosse, não poderia ser o que quer que fosse de ou-
tro. Aquilo que não é, tampouco é um “aquilo que”. Exatamente, 
aquilo não é nada.

No entanto, a relação das duas palavras pode ser estabelecida 
em sentido inverso. Em vez de pensar que “ser” um ser seja ser, 
pode-se bem pensar que ser seja ser “um ser”. Com efeito, pensa-
mos isso mais facilmente, pois, em tudo “aquilo que é”, nos é muito 
mais fácil conceber aquilo que ele é do que o fato bruto de que 
ele seja. Quando se cede a essa inclinação, passa-se rapidamente a 
confundir o ser com o ente. Nesse caso, o ser, tomado como nome, 
absorve tão completamente a própria palavra, tomada como verbo, 
que “ser um ser” e “ser” parecem se confundir daí por diante. Com 
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efeito, se é porque x é que x é um ser, dizer “x é um ser” parece 
imediatamente equivaler a dizer “x é”. Ora, falta muito para que 
as duas fórmulas sejam equivalentes, e é exatamente aqui que se 
descobre mais claramente a anfibologia da palavra, pois, se é ver-
dadeiro que x seja, é igualmente verdadeiro que x seja um ser, 
mas não se pode converter a proposição sem introduzir uma im-
portante distinção. Se é verdade que x seja um ser, daí não resulta 
imediatamente que x seja, exceto nesse sentido indeterminado e 
muito diferente daquele do qual havíamos partido, de que x é um 
ser real ou possível. Aliás, é por isso que a própria linguagem, se-
guindo aqui a incerteza do pensamento, espontaneamente dupli-
cou o verbo “ser” com outro verbo, cujo papel é precisamente o de 
assumir a função existencial que era primitivamente sua e que ele 
progressivamente deixou de exercer.

Em francês, é o verbo “exister” (“existir”) que foi encarregado 
desse papel. Numa língua em que a mesma forma verbal significa 
“ser” e “um ser”, era praticamente inevitável que uma forma verbal 
distinta fosse empregada para dizer de um ser, não simplesmente 
que ele é “um ser”, mas que ele é. Eis por que, quando se quer 
expressar, em francês, sem equívoco possível, o próprio fato de 
ser, em vez de simplesmente se dizer de um ser que ele “é”, diz-
-se que ele “existe”. Aliás, é notável que o mesmo fenômeno seja 
observado em inglês, ainda que de forma menos nítida. Nesta lín-
gua, certamente não há confusão possível entre to be (ser) e being 
(ente); no entanto, o verbo se encontra tão estreitamente ligado à 
sua função de cópula, ele anuncia com tal frequência um atributo 
que, para compensar o desapontamento que acompanha seu em-
prego puramente verbal, não é raro que uma frase inglesa o dupli-
que espontaneamente com um outro, como que para precisar que 
ele está sendo tomado exatamente no sentido que, no entanto, lhe 
pertence de pleno direito. Donde, ao que parece, a frequência de 
fórmulas deste tipo: God is, or exists (Deus é, isto é, existe). Nas 
duas línguas, a palavra “ser”, no sentido em que se quer dizer de 
uma coisa qualquer que ela “é”, tende, portanto, a ser traduzida por 
outro verbo, que é o verbo “existir”.



| 19 |

| introdução |

Tendo esse emprego de “existir” sido consagrado pelo uso, de-
certo seria inútil opor-se a ele. Também é preciso saber que, assim, 
a linguagem troca uma anfibologia por outra, arriscando multipli-
car os mal-entendidos que tenta evitar. Pois, se fosse feita referên-
cia ao Dictionnaire de Littré, o qual nada mais faz do que seguir 
o uso, existir significaria “ter o ser”, isto é, “simplesmente, ser, se 
encontrar, ter lugar atualmente”, mas isso não é indubitavelmente 
correto e, em todo caso, é certo que a palavra latina da qual ele 
deriva tinha primitivamente outro sentido. 

Existere, ou melhor, exsistere, é manifestamente composta de 
ex e de sisto, verbo cujo particípio passado, status (estado), indica 
de modo muito claro que ordem de noções ele introduz. Sistere 
pode receber muitos sentidos, notadamente o de ser posto, ser re-
tido, manter-se e, consequentemente, o de subsistir. Ex-sistere sig-
nifica, então, como aliás atesta o uso latino mais constante, menos 
o próprio fato de ser do que sua referência a alguma origem. Eis 
por que os sentidos mais frequentes de existere são aqueles de apa-
recer, mostrar-se, sair de, no sentido em que lemos, por exemplo, 
em Lucrécio, que os vermes nascem do esterco: vermes de stercore 
existunt. Vê-se, ademais, por isso mesmo, como, desde o tempo do 
latim clássico, esse sentido preciso pôde se aproximar daquele do 
verbo esse. Dizer, com Cícero, “timeo ne existam crudelior”, ainda 
é dizer “temo me mostrar demasiado severo”, e, sem dificuldade, 
resistir à tentação do sentido falso que traduziria existam por “ser”; 
mas, quando se lê, no mesmo autor, “existunt in animis varietates” 
(encontram-se diversidades na alma), a tentação se torna quase ir-
resistível, pois patentemente é verdade que, aqui, existunt significa 
aparecer, mostrar-se, encontrar-se, mas, precisamente, se aparecem 
variações nas almas para quem as observa, é porque aí são.

É ainda mais notável que os escolásticos, cuja língua filosófica 
é a fonte da nossa, tenham resistido por tanto tempo à tentação 
de substituir esse por existere. Para eles, existere significa propria-
mente ex alio sistere (manter-se [ou subsistir] a partir de outro). 
Assim como a palavra existentia evocava, para eles, inicialmente 
ao espírito a essentiam cum ordine originis (a essência ordenada à 
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origem), existere inicialmente designava em sua língua o ato pelo 
qual um sujeito alcança o ser em virtude de sua origem. Assim, tal 
sujeito subsiste, mas a partir de outro; com efeito, o que é existere, 
pergunta Ricardo de São Vítor em seu De Trinitate (IV,2), se não ex 
aliquo sistere, hoc est substantialiter ex aliquo esse (subsistir a partir 
de outro, isto é, ser substancialmente a partir de algo)? Se, como 
dirá mais tarde Egídio Romano, a existência aparece com a união 
da essentia e do esse, é precisamente porque resulta dela. Por prin-
cípio, a noção de origem está, portanto, conotada a cada vez que se 
emprega esse termo em seu sentido preciso.

Bem se sabe que não foi assim na língua filosófica do século 
XVII. Em 1617, discutindo em sua Metafísica a relação da essência 
com a existência, Scipion du Pleix se queixava de que uma palavra 
lhe fizesse falta: “É preciso observar”, ele dizia, “que, em nossa lín-
gua francesa, não temos absolutamente um termo que correspon-
da eficazmente ao latim existentia, que significa a entidade nua, 
o ser simples e nu das coisas, sem considerar nenhuma ordem ou 
posição que elas ocupem entre as outras. Mas a palavra essentia, 
que bem podemos chamar de essence (essência), marca a natureza 
da coisa e, desse modo, que ordem ou posição ela deve ocupar 
entre as outras coisas.” Sendo assim, para Scipion du Pleix, “essen-
ce” (essência) e “existence” (existência) ainda são neologismos, mas 
ele fala como se existentia já tivesse se especializado na significa- 
ção do puro fato de “ser” e, ademais, é isso que, depois dele, signi-
ficarão para Descartes o nome “existência” e o verbo “existir”. O 
próprio título de suas “Meditações atinentes à filosofia primeira, 
nas quais se prova claramente a existência de Deus [...]”, e o da 
Terceira Meditação, “De Deus, que ele existe”, implicam mani-
festamente que, em seu espírito, “existir” quer dizer “ser”. Seme-
lhantemente, ainda, quando Fénelon escreve um tratado ou uma 
Carta sobre a existência de Deus, todo leitor compreende o sentido 
exato de seu título. Uma “carta sobre o ser de Deus” deixaria, ao 
contrário, o espírito na incerteza, pois, em vez de esperar um es-
crito provando que Deus “é”, esperava-se, antes, um estudo sobre 
“aquilo que ele é”. 
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Esse deslize de sentido, que transforma existere num simples 
substituto de esse, se explica muito facilmente. Na experiência 
sensível, todos os seres conhecidos são existentes, porque todos al-
cançam o ser em virtude de certa origem. Assim, a existência cons-
titui, de fato, o único modo de ser de que temos experiência, e eis 
por que é correto dizer, de todos os seres diretamente apreendidos 
por nós, que existem, a fim de significar o fato de que eles são. No 
entanto, se a metafísica quisesse se exprimir numa língua técnica 
feita na medida exata de nossos conceitos, ela diria aqui de cada 
“ente” que ele “é” em consequência de sua “existência”, em vez de 
dizer que ele “existe” a fim de significar que ele “é”.

Há, portanto, uma desvalorização do verbo “ser” em proveito 
do verbo “existir”, ou, antes, uma valorização espontânea do verbo 
“existir” provocada por uma desvalorização prévia do verbo “ser”, 
da qual se encontra este testemunho bem curioso no Dictionnai-
re de Littré: “Ele serve, geralmente, para ligar o atributo ao sujei-
to, para indicar a existência do atributo no sujeito, para atribuir 
a alguém ou a algo uma qualidade, um estado etc.; eis o sentido 
próprio e primitivo”. Isso é algo inacreditável e, no entanto, Littré 
acredita nisso. Assim, para retomar os próprios exemplos que ele 
usa, ao se dizer que “a Terra é redonda” ou “Luis XIV foi rei da 
França”, o verbo “ser” é empregado em seu sentido próprio e primi-
tivo, o que não seria mais o caso se fosse dito que “a Terra é” ou que 
“Luis XIV foi”. Em suma, fiel a uma longa tradição cujos títulos 
vamos discutir, Littré pensa que a função própria e primitiva do 
verbo “ser” não é a de significar a existência, mas a de atribuição. 
Numa língua em que o sentido existencial do verbo “ser” se obs-
cureceu a tal ponto, não é de admirar que se tenha recorrido, para 
remediar tal carência, à palavra que designava o ato em virtude do 
qual os sujeitos dados em nosso conhecimento empírico merecem 
o título de seres, o verbo “existir”.

Levando ao cúmulo a confusão da linguagem, empreende-se 
em nossos dias uma tentativa para dissociar novamente as duas 
noções que, desde o século XVII, a língua filosófica francesa tendia 
a confundir. Os diversos movimentos reunidos, às vezes à reve-
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lia de seus protestos, sob o vocábulo comum de “existencialismo”, 
concordam ao menos nisto: a existência se distingue do ser a ponto 
de, em certos casos, opor-se a ele. Para ser mais exato, existir não é 
senão um certo modo de ser, ligado à duração e em relação essen-
cial com sua própria origem. Donde um novo equívoco, do qual a 
língua metafísica moderna se tornou afligida daí por diante e que 
se deve ao fato de que o primeiro sentido de “existir” e de “existên-
cia” tenda a ser substituído pelo segundo, aquele que não se dá sem 
criar incontáveis confusões.

O pior é que raramente sabemos ao certo com qual dessas 
confusões estamos lidando. Dizer que um ser qualquer “existe” 
pode significar simplesmente que ele “é”, ou, alternativamente, 
que ele alcança o ser a partir de sua origem, e dizer que um ser 
qualquer “é” pode significar simplesmente que ele “existe” ou, caso 
ele não tenha nenhuma origem, que ele não existe. Por exemplo, 
se for dito que “Deus é”, a maioria prontamente entenderá por 
essas palavras que ele existe, e se for dito que “Deus não existe”, os 
mesmos entenderão prontamente que “Deus não é”. No entanto, 
a consequência não é válida aos olhos do existencialismo contem-
porâneo, pois, se Deus é, a partir de que existiria? Torna-se en-
tão necessário dizer que, se Deus “é”, Deus não existe. Assistimos, 
então, a duas eliminações espontâneas: do sentido verbal de “ser” 
e da noção a ele vinculada. Inicialmente, esse sentido verbal se 
viu eliminado pelo do nome, “ser” se confundindo então com “ser 
um ser” ou, em outros termos, o próprio fato do ser se confundir 
com “aquilo que é”; em seguida, o próprio sentido verbal se viu 
confiscado em proveito da existência, como se o próprio fato de 
ser se confundisse necessariamente com o modo de ser especifica-
mente distinto que designa esse verbo “existir”. Nos dois casos, o 
ato de ser se encontra radicalmente eliminado da metafísica, e sua 
eliminação pela existência conduz às mesmas consequências que 
sua eliminação pela essência do “aquilo que é”. Eis por que, se for 
conservado o sentido francês clássico das palavras “existir” e “exis-
tência”, que não significam senão “o ser simples e nu das coisas” ou, 
em outros termos, aquilo pelo que todo real se distingue do nada, 
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pode-se dizer sem paradoxo que os existencialismos contemporâ-
neos em nenhum momento propõem o problema da existência, 
sendo o objeto próprio deles uma nova essência, qual seja, a do ser 
em devir no tempo. Como o “ente” é e dura, tal é sua preocupação 
principal, mas que ele “seja” não lhes põe nenhum problema, o 
nada que o ser do existencialismo não cessa de ultrapassar, até que 
enfim sucumba a ele, nunca sendo senão um nada interior para seu 
próprio ser que, por sua vez, não é objeto de nenhuma questão. 
Ora, aí está para nós a questão principal. Pouco importa que seja 
nomeado “ser” ou “existir” o ato em virtude do qual o “ente” é, ele 
mesmo, “um ser”, e não contestamos em nenhum instante – muito 
pelo contrário – que o existencialismo encontre na existência, tal 
como a entende, o objeto de uma fenomenologia útil e mesmo 
necessária; o único erro do existencialismo é o de tomar-se como 
uma metafísica, o de esquecer a presença do ato em virtude do 
qual o “ente” existe e, em seu esforço legítimo para remeter da 
existência ao ser, tê-lo uma vez mais essencializado.

Mas, por sua vez, o que é a essência? O nome francês (a 
saber, essence; em português, essência) deriva do latim essentia, 
que Sêneca considerava um neologismo indispensável, nenhuma 
outra forma latina podendo traduzir com exatidão o grego sa 
(Ad Lucilium 58,6). Muito tempo depois, Santo Agostinho ainda 
falaria de essentia como uma palavra estranha à língua antiga e lhe 
reconheceria exatamente a mesma função. De fato, as traduções 
francesas de Platão vertem quase invariavelmente sa por “es-
sência”, o que é perfeitamente correto, contanto que se entenda 
“essência” no sentido primitivo do grego sa. A própria língua 
se presta a isso, pois, em bom francês clássico, “essência” significa 
inicialmente “o ser”, ou seja, o próprio real, aquilo que é. Tal é, 
de fato, o sentido geralmente apresentado pela sa dos gregos, 
pois Platão a emprega para designar a Ideia tal como Aristóteles 
para designar a substância. Ele foi conservado em Santo Agosti-
nho, para quem dizer que Deus é summa essentia (suma essência) 
significa manifestamente: Deus é o ser supremo ou o suprema-
mente ser. Assim também em francês, em que dizer que Deus é 
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a essência suprema equivale simplesmente a atribuir-lhe o grau 
supremo de realidade.

Observemos, porém, que nenhuma palavra francesa deriva-
da de essentia é empregada no sentido absoluto do grego sa. 
Quando falamos de modo absoluto da “essência”, não pensamos 
no “ser” (esse), mas “naquilo que faz que uma coisa seja o que ela 
é”. Eis aí, dizemos, “a essência da coisa”. Ora, é bem verdade que, 
sem aquilo que a faz ser aquilo que ela é, a coisa em questão não 
seria; é verdade também, desse ponto de vista, que a essência coin-
cide com aquilo que há de mais íntimo e de quase secreto na na-
tureza da coisa, em suma, com aquilo que há nela de “essencial”, 
mas, exatamente por essa razão, quanto mais nosso pensamento se 
empenha na busca da essência assim entendida, mais ele se arris-
ca a perder contato com a sólida realidade que designava inicial-
mente a essentia. Quando, na mesma passagem de sua Metafísica 
(II,3,5), Scipion du Pleix distingue a existência, que significa o fato 
bruto de que uma coisa seja, da essência, que marca “a natureza da 
coisa”, vê-se bem que ele as distingue como o real do abstrato. Isso 
é tão verdadeiro – ele o acrescenta prontamente – que, embora 
não possamos conceber a existência de uma coisa sem pensar essa 
coisa como existente, podemos muito bem, ao contrário, conceber 
a essência de uma coisa que não existe.

Parece, então, mais uma vez, que certo nome, inicialmen-
te consagrado à designação do ser atual, tenha progressivamente 
deixado de exercer essa função. Assim como o ens dos latinos 
deveria nos fornecer um “ente”, sua essentia deveria ter levado à 
formação de um nome tal qual seria o nome de “entância”, graças 
ao qual disporíamos de um derivado do verbo ser correspondente 
à sa dos gregos. Esse termo nos faz falta, mas, certamente, não 
é sem razão que ele não foi formado. Com efeito, tudo se passa 
como se o intelecto tivesse procurado na essentia o meio para 
dissociar o ser do próprio fato de que ele existe, pois, se a essên-
cia da coisa é verdadeiramente aquilo que há nela de essencial, é 
notável que essa essência permaneça a mesma, quer a coisa exista 
quer não.
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Seguramente já se percebem as anfibologias que afligem a 
linguagem empregada inevitavelmente por toda a metafísica do 
ser; porém, elas traduzem muito bem as dificuldades reais que o 
metafísico deve superar. Aqui, como noutros lugares, as variações 
da linguagem expressam as do pensamento em seu esforço inces-
santemente renovado para definir a natureza do objeto. Eis por 
que o modo de emprego de palavras tais como “essência”, “exis-
tência” ou “ser” costuma ser suficiente para situar uma filosofia, e, 
inversamente, a atitude fundamental de um filósofo com respeito 
ao real permite apenas explicar o sentido que ele lhes dá. São pre-
cisamente algumas dessas atitudes que nos propomos examinar, 
certamente não para refutá-las com a demonstração de que são 
falsas, mas para discernir as confusões de que sofrem e fazer ver 
que tais confusões se devem ao fato de que tais atitudes são apenas 
parcialmente verdadeiras. Ora, a própria parcialidade de um ponto 
de vista requer uma explicação. Aquilo que é visto pode, sozinho, 
esconder o resto. Deve haver, então, no próprio ser, algo que seja 
demasiado visível para que o resto seja facilmente percebido, mas 
uma experiência histórica muitas vezes secular, caso ao menos a 
tenhamos, em seu conjunto, interpretado corretamente, permiti-
ria, talvez, colocar sob a luz que convém aquilo que o entendimen-
to tende espontaneamente a deixar na sombra.

É isso que nomearemos o mais frequentemente de “existên-
cia”, mas que entenderemos sempre, a menos que se faça referên-
cia expressa ao existencialismo contemporâneo, no sentido, torna-
do clássico em francês após Descartes, de esse. No entanto, há de 
ficar claro que, se o uso autorizasse o emprego da palavra “ente” 
(ens) para designar aquilo que nomeamos “um ser”, evitaríamos 
toda obscuridade. O “ente” (ens) seria então a essência (essentia) 
concretamente atualizada pelo ser (esse), a existência (existentia) 
servindo unicamente para designar, como o faz muito corretamen-
te o existencialismo contemporâneo, o modo de ser próprio ao 
devir, do qual ele tenta legitimamente construir a fenomenologia. 
Nosso tempo necessita de uma metafísica do ser concebida como 
prolegômeno a toda fenomenologia. Não há nada mais curioso 
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para observar do que o contraste entre a sagacidade, o cuidado 
minucioso ou mesmo o talento que os existencialistas dispensam 
abundantemente em suas análises do “ente”, e a negligência com a 
qual sumariamente aplanam em algumas páginas problemas me-
tafísicos cujas conclusões, aceitas por eles levianamente, às vezes 
comprometem, logo em seguida, a exatidão de suas análises e sem-
pre falseiam a interpretação delas. Atribuir ao existencialismo o 
único fundamento seguro que se possa conceber é exatamente o 
contrário de fazer um mau juízo de sua importância. A verdadeira 
metafísica do ser jamais teve a fenomenologia à qual tinha direito; 
a fenomenologia moderna não tem a metafísica que é a única a 
poder fundá-la e, ao fundá-la, guiá-la.

É, portanto, desejável que esses dois métodos filosóficos ter-
minem por se confundir. Conseguir que eles o façam não poderia 
ser obra de uma única pessoa, mas ninguém está proibido de tra-
balhar nessa direção, e toda tentativa de fazê-lo é justificável, desde 
que, apenas, esta não seja completamente estéril. Refletir, como fi-
lósofo, sobre os dados da história certamente não é o método mais 
direto, nem, consequentemente, o melhor, mas se busca a verdade 
como se pode, e jamais se está sozinho para seguir a via particular 
em que se está engajado, ainda mais quando, para dizer bem a 
verdade, nela não se está inserido. A via em que desejamos entrar 
é a do “ente e da essência”. Aliás, temos a impressão de ter lido um 
livro cujo título é esse, mas de ente et essentia seria mais preciso que 
sua tradução francesa, e essa é a única razão pela qual, por uma 
timidez talvez equivocada, não ousamos adotá-lo. O “ser” ao qual 
desejamos chegar não se limita ao ens da metafísica latina clássica, 
ou seja, o “ente”. Poderíamos ainda nomear essa via como aquela 
do “ser e da existência”, mas, já o dissemos, o existencialismo tem 
direitos legítimos de propriedade sobre o termo “existência”, que 
lhe advém do gênio de Kierkegaard e que nenhuma metafísica tem 
o direito de lhe usurpar. Assim, preferimos, finalmente, “o ser e a 
essência”, a palavra “ser” designando ao mesmo tempo o nome ou o 
verbo, isto é, conforme o caso, a essência concretamente atualizada 
pelo esse que faz dela “um ser”, ou o ato de “ser” que a essência 
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especifica e do qual a existência manifesta no tempo a fecundida-
de. Mas talvez seja melhor esquecer essas precisões no momento 
de abordar tal doutrina que as ignora e, inclusive, trabalha para 
excluí-las, mas não sem padecer da grande angústia metafísica da 
qual apenas elas podem nos libertar.
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