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PREFÁCIO

O presente panorama quer apresentar os problemas centrais e introduzir 
nos métodos das filosofias no século XX, para franquear, ao leitor, um acesso 
a textos de autores já consagrados. Limita os dados externos (biografia dos 
autores) ao mínimo, concentrando a atenção sobre as ideias dos autores, usando 
linguagem que permita o diálogo com as ciências e a cultura no sentido mais 
amplo. Para isso, sempre que possível, no final de cada capítulo, constam obras 
disponíveis em português.

Por filosofia entende-se um corpo de ideias que se formam e se acu-
mulam e evoluem no decurso do tempo. As especulações de pensadores 
individuais desenvolvem-se no diálogo com a tradição e no confronto entre 
si. O panorama da filosofia no século XX é plural. Neste livro, exploramos a 
ampla diversidade de referências a pensadores que provocaram impacto mais 
notável na sua época. Logo salta aos nossos olhos uma diversidade de inte-
resses, objetivos e abordagens tanto no tratamento crítico de questões novas 
quanto de antigas. Claro, ampliando a visão, não foi possível aprofundar o 
pensamento de cada autor.

É muito difícil decidir até que ponto uma história da filosofia deve pe-
netrar na atualidade. Aqui, nosso objetivo é mediar um saber histórico e de 
conteúdo que capacite o leitor a acompanhar as discussões atuais. Por outro 
lado, é indiscutível que os textos de História da filosofia contemporânea no 
Brasil, muitas vezes, estão desatualizados ou, então, obedecem a determinada 
perspectiva de uma corrente, excluindo o que nela não se enquadra. Isso limita 
muito certos cursos de graduação, embora concordemos com Antonio Joaquim 
Severino que “o conjunto de formas de expressão cultural e acadêmica já tem 
um significativo desenvolvimento no Brasil das últimas décadas”.1

No cenário do século XX, destaca-se a fenomenologia de Edmund Hus-
serl. Dela partiram impulsos para diferentes correntes e autores, nem todos tra-
tados no capítulo sobre a fenomenologia. Através de Max Scheler, foi fundada 
a antropologia filosófica como disciplina autônoma e, por influência decisiva 
de M. Heidegger, a hermenêutica. São abordadas as múltiplas ligações entre 
fenomenologia, filosofia da existência, filosofias do diálogo e do personalismo. 

1 História da filosofia contemporânea no Brasil. 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 14.
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Filosofias restauradoras encontram-se em cena: o neotomismo 
recorre a Tomás de Aquino; o neokantismo, a Immanuel Kant; o 
neoidealismo, a Hegel; e o neopositivismo, a A. Comte para tratar os 
novos problemas. No cenário mundial, ainda merecem reconhecimen-
to filosofias não europeias, como o pragmatismo e o neoutilitarismo, 
e pensadores como John Rawls e outros. A filosofia analítica tem em 
comum com a fenomenologia a crítica do idealismo e do psicologismo. 
Impulsos importantes partiram da lógica moderna de Frege e Russell, 
da volta à linguagem ordinária que se desenvolveu em Oxford. No final 
do século XX, surge um novo interesse pela ética e pela política.

Este livro nasceu do curso de filosofia contemporânea ministrado 
aos alunos de graduação da PUCRS em 2014. O texto foi escrito para 
estudantes ou leigos interessados em filosofia. Ele oferece ao leitor uma 
seleção de autores, de questões e ideias predominantes nas academias 
do século XX. Seu objetivo é proporcionar uma visão panorâmica, e o 
critério da seleção não é a maior importância filosófica das questões, mas 
o que os autores escreveram. Para ser acessível, o texto evita o máximo 
possível o caráter técnico, mas tornou-se denso.

Não temos a pretensão de originalidade, nem de esgotar a aborda-
gem, mas cremos oferecer ajuda a quem pretende conhecer a pluralidade 
de problemas e perspectivas na filosofia, uma atividade de longa tradição, 
mas sempre a caminho e nunca encerrada. O texto tem a marca de sua 
origem e de seu objetivo didático.

Finalmente, cabe registrar aqui um triplo agradecimento: ao pro-
fessor Blásio Guido Jacobi, pela leitura dos manuscritos e seu parecer 
positivo; à senhora Elisete Teresinha Polese, encarregada da secretaria 
da FATEO/PUCRS, pela digitação do texto em suas horas vagas; aos 
alunos do curso de graduação em Filosofia, que foram os primeiros a 
conhecer este texto, na disciplina de história da filosofia contemporânea. 
Aos leitores, desejamos proveitosa leitura.

Porto Alegre, 15 de outubro de 2014
Urbano Zilles



I

UMA VISÃO PANORÂMICA

Na filosofia do século XX, não ocorre uma ruptura abrupta com o 
passado. Entretanto, muitos referenciais foram relativizados, pois mudou 
o contexto histórico-cultural e com ele surgiram novos problemas. A 
afirmação de que as questões filosóficas são perenes é só parcialmente 
correta, pois, como na evolução da tecnociência, também na atividade 
filosófica ocorrem mudanças. Alguns problemas sempre retornam sob 
novas formas, outros ficam para trás, e outros são realmente novos e 
exigem novas respostas. Nenhuma filosofia é definitiva, porque a pró-
pria vida não é definitiva. A evolução de alguns problemas coloca as 
condições para surgirem novos, pois o homem sempre está a caminho.

1.1 Contexto histórico-cultural 

O século XX caracterizou-se como o século dos extremos. Por um 
lado, houve guerras mundiais, o nazismo e o fascismo, totalitarismos de 
diferentes ideologias, explosão mortal de bombas atômicas, enfim, ge-
nocídios; por outro, houve progressos significativos no campo cultural, 
científico e sociopolítico, e, na Europa e na América do Norte, o desenvol-
vimento de um Estado moderno com relativo bem-estar material. De um 
lado, os homens vivem uma situação de bem-estar e aparente segurança 
nos países industrializados; por outro, a prosperidade econômica parece 
basear-se em numerosas contradições, pois deixou massas na pobreza e na 
miséria, os chamados excluídos. A modernidade caracteriza-se por uma 
crescente experiência do contingente, na qual se confrontam diferentes 
valores, projetos de vida e diferentes cenários em relação ao futuro. Em 
1970, o Clube de Roma já apontava para os riscos ecológicos e os limites 
de um planejamento econômico extensivo. As riquezas do planeta são 
finitas, as mudanças do meio ambiente, em vista da explosão demográfica 
e a influência da industrialização sobre a natureza, trazem consequências 
para o próprio homem, ameaçando sua própria sobrevivência: mudanças 
climáticas, exploração de recursos vitais. Nasceu e cresce, cada vez mais, 
a consciência da responsabilidade ecológica.



8■  ■ Panorama das filosofias do século XX 

Christoph Helferich, em sua História da filosofia, aponta para três 
processos que marcaram o século XX: 

O desenvolvimento da consciência moderna das ciências naturais (teoria da 
relatividade, física quântica), o surgimento da psicanálise e o salto para a arte 
abstrata na pintura. Os três ampliaram e aprofundaram de modo inteiramente 
imprevisível a representação do que seria a “realidade”.1 

Pouco adiante, observa: 

A transformação decisiva, na visão de mundo das ciências naturais, refere-se 
aos conceitos básicos de espaço e tempo, à possibilidade de conhecimento 
“objetivo” da natureza, ou seja, independente de cada observador, assim 
como, nesse sentido, ao problema da aplicabilidade da lei de causa e efeito (a 
lei causal), o princípio explicativo próprio das ciências naturais.

No século XX, o homem ampliou sua visão de mundo, explorando 
o cosmos. Foram surpreendentes os sucessos não só com a construção 
de aviões, mas a investigação do cosmo permitiu-lhe lançar o primeiro 
satélite artificial ao redor da terra (1957), os foguetes teleguiados aos 
planetas vizinhos (1960), a primeira viagem tripulada ao redor da terra 
(1961), a primeira viagem tripulada ao redor da lua (1968) e a primeira 
alunissagem feita pelo homem (1969). Todas essas descobertas e con-
quistas do espaço cósmico, evidentemente, repercutem na consciência do 
homem contemporâneo. Os limites do desconhecido deslocam-se para 
mais longe à medida que se amplia o mundo conhecido. Por um lado, 
o homem toma consciência, de maneira nova, de sua posição singular 
e da limitação de sua soberania dentro do universo; por outro, perde o 
sentimento de segurança de uma ordem na imensidão de um universo 
que, ao mesmo tempo, o fascina e o apavora. Apavora-se com a força da 
natureza: vulcões, terremotos, tsunamis, enchentes, desastres atômicos 
e destruição do meio ambiente. 

No campo da comunicação, houve verdadeira revolução com a 
invenção e o desenvolvimento da TV e do telefone celular, da imagem e 
do som através de satélites, mas sobretudo do computador e da internet. 
Tudo isso influencia a conduta e a consciência dos homens, de modo 
especial dos jovens. O progresso nunca traz apenas vantagens. Jovens, 
por exemplo, fisicamente próximos em grupos podem estar existencial-
mente distantes entre si quando cada um no seu celular aciona joguinhos, 
Facebook etc. Por um lado, a mídia dá a sensação de proximidade e 
liberdade; por outro, vive-se a solidão, pois é fácil confundir o virtual 

1 HELFERICH, Christoph. História da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 362. 
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com o real. E isso traz consequências para a educação e a vida. Por que 
ainda escrever à mão? Por que não abreviar as palavras e as frases? Qual 
é a diferença entre a morte de um personagem no mundo virtual de um 
jogo de PlayStation e no mundo real?

A investigação também penetrou no microcosmo. O homem conse-
guiu amplo e profundo conhecimento das coisas, dos últimos elementos 
da estrutura e da função da realidade material e da vida, identificando 
o mapa do genoma humano. Realiza o transplante de órgãos humanos. 
Por um lado, o homem sabe, pelas experiências feitas, que agora pode 
manipular teórica e praticamente a vida. Por outro, sabe que não deve 
fazer tudo o que sabe e que a natureza lhe reserva novidades surpreen-
dentes, pois seu conhecimento sempre será limitado. Quais são os limites 
da manipulação humana pelo próprio homem?

No grande boom econômico de 1928-30, a Alemanha ainda não 
assimilara a humilhante derrota da Primeira Guerra Mundial quando 
grandes massas populares perderam seu emprego e, consequentemente, 
o fundamento de sua existência. A miséria chegou ao ponto de a maioria 
do povo ter três opções: morrer de fome, roubar o alimento necessário 
ou rebelar-se. Nesse contexto surgiu a voz profética de Adolf Hitler 
como última esperança. Em 1932, Hitler conquistou legalmente, pelo 
voto popular, o ingresso no governo de um país que ainda ensaiava os 
primeiros passos no regime democrático e o transformou no totalita-
rismo mais absurdo e bárbaro dos tempos modernos. A irrupção da 
Segunda Guerra Mundial, na qual milhões de pessoas foram vítimas de 
bombas radioativas, obscureceu o otimismo para com o futuro. Foram 
lembradas advertências como a de Oswald Spengler (1880-1936), com 
sua obra Declínio do Ocidente. O médico e psicanalista Sigmund Freud 
(1856-1939) falava de um mal-estar na modernidade, defendendo a tese 
de que a nossa consciência emerge de um mar de medos, experiências 
e fantasias sexuais inconscientes. Freud via a civilização como uma 
superfície fina que a todo momento pode ser rompida por forças sub-
terrâneas. O sociólogo Max Weber (1864-1920) via as transformações 
históricas como consequência da racionalidade ocidental; previu também 
o aumento do burocratismo e da administração. Contra essas tendências 
do empobrecimento da experiência do mundo, posteriormente, protes-
taram artistas como o espanhol Salvador Dali (1904-1989), o belga René 
Magritte (1898-1967) e muitos outros. A Semana de Arte Moderna, em 
1922, em São Paulo, marca o início da modernidade no Brasil. Um grupo 
de intelectuais e artistas desejava renovar a inteligência de nosso país e 
criar uma autêntica cultura nacional.

Nas grandes metrópoles, nas primeiras décadas do século XX, 
houve um desenvolvimento cultural em todos os campos da vida e a 

Uma visão panorâmica
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descoberta de um novo individualismo livre, por meio da pesquisa 
científica e do espírito de pioneirismo, no qual ainda hoje se inspiram, 
em grande parte, a arte e a ciência. Na Alemanha, o poeta Bertolt Brecht 
(1898-1956) criou uma nova forma de expressão dramatúrgica através 
do teatro épico. Charlie Chaplin (1889-1977) chamou atenção para as 
mudanças com seu filme Tempos modernos. As mudanças sucederam-se 
através do impressionismo, expressionismo, dadaísmo, em vanguardas 
radicais. Obras como as de Marcel Proust e Thomas Mann declararam 
o fim da belle époque. A obra de Franz Kafka (1883-1924), no início do 
século, influencia autores de todo o mundo até hoje. Movimentos de 
juventude e o renascimento dos jogos olímpicos, em 1896, conduziram 
a uma redescoberta do movimento e da valorização do corpo. A nova 
situação exige homens sempre mais capazes e o cultivo da beleza. Obras 
como O século da criança, de Ellen Key, Filosofia do espírito, de Georg 
Simmel, e a de Max Planck sobre a teoria quântica e outras expressaram 
a irrupção do espírito de uma nova época.

A descoberta de Albert Einstein (1879-1955) de que espaço e 
tempo não são grandezas absolutas, mas relativas à velocidade, alterou 
a compreensão da ciência e do homem. Werner Heisenberg (1901-1976) 
mostrou o limite do conhecimento quando descobriu que, no micro-
cosmo, é impossível determinar lugar e impulso de partes elementares. 
Como consequência, evidencia-se que não existe um caráter “objetivo” 
da natureza independentemente do questionamento humano. Na arte, 
o cubismo rompeu a regra da perspectiva central, usando linguagem 
radicalmente nova com uma pluralidade de perspectivas. 

Um dos acontecimentos mais significativos do século XX foi, sem 
dúvida, a revolução de 1917, liderada por Vladimir Ilitch Lenin (1870-
1924). Mais tarde na China (1949) sob Mao Tsé-Tung (1893-1976), 
quis-se implantar na Rússia, segundo os fundamentos do marxismo, 
uma sociedade comunista. Mas logo se percebeu que, no sistema so-
cialista, surgiam novos mecanismos de poder que ameaçavam causar 
a Terceira Guerra Mundial. No contexto da chamada Guerra Fria, 
poetas como o irlandês Samuel Beckett (1906-1989), o romeno Eugène 
Ionesco (1912-1994) e o francês Jean Genet (1910-1986) tematizaram 
o crescente sentimento existencial do absurdo e do fim dos tempos. 
Quando a política reformista de Mikhail Gorbachev, com sua teoria da 
glasnost e da perestroika, indicou uma possibilidade de desarmamento 
(queda do muro de Berlim, 1989), em 1990, dezesseis países membros 
da OTAN declararam o fim da Guerra Fria; num primeiro momento, 
parecia terminado o medo de uma guerra atômica. Mas o fim do conflito 
entre Ocidente e Rússia não significou paz permanente, pois esta foi 
ameaçada com o surgimento de novas potências atômicas. O ataque ao 
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World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, em Nova York, revelou 
que o fim da guerra tradicional entre dois países não impede guerras 
civis, ataques terroristas com armas destruidoras de massa. O poder do 
Estado, em grande parte, foi privatizado, mas permanece sempre como 
uma ameaça para a segurança pública dos cidadãos.

Depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, 
em 1948, no Ocidente, as tradicionais estruturas sociais transformaram-
-se numa pluralidade de instituições, projetos de vida, organizações 
civis orientadas pelos direitos fundamentais do homem, ao menos nas 
constituições. Na prática, é diferente. No regime capitalista da eco-
nomia, criou-se uma maneira luxuosa de viver para restritas camadas 
do povo. Descobertas científicas contribuíram para libertar o homem 
da ignorância e da pobreza, e os modernos meios de comunicação via 
satélite anunciam, na visão de Herbert Marshall McLuhan (1911-1980), 
a formação de uma aldeia global (a globalização) em nosso planeta. 
Iniciou-se uma nova era eletrônica com novas formas de percepção. 
Por isso fala-se de globalização para significar a ampliação, a rapidez e 
a intensificação das relações mundiais. Fala-se, também, da globalização 
no campo econômico, político, social e jurídico. Um dos aspectos essen-
ciais da globalização é a harmonização cultural que parte da indústria 
universal do consumo e do entretenimento. Os anseios dos jovens e sua 
maneira de se vestir e de conduta igualam-se cada vez mais no mundo 
inteiro. Tudo isso poderá criar novos conflitos culturais: Até que ponto 
a globalização absorverá as identidades regionais? Diante de toda essa 
situação complexa para o homem de nossos dias, é fundamental a reflexão 
crítica do filósofo. Contudo, novos problemas exigem novas respostas.

1.2 Novos problemas

Depois de considerar alguns aspectos importantes do contexto 
histórico-cultural do século XX, podemos perguntar: Quais são os 
grandes problemas filosóficos?

1. Nos primórdios da filosofia, pensadores como Tales, Sócrates, 
Platão, Aristóteles, Epicuro e Zenão não só eram “amantes da sabedo-
ria”, mas preocupavam-se com o que há no universo, como funcionam 
as coisas e como poderíamos viver melhor. Alguns filósofos eram 
cientistas — Aristóteles, por exemplo, era reconhecido biólogo —, por 
isso tratavam de problemas hoje reservados às ciências, à religião ou à 
arte. Na Idade Média, a filosofia serviu à teologia. Contudo, depois da 
Reforma e do Renascimento, com Newton, Galileu, Copérnico e outros, 
a ciência começou a separar-se da filosofia e a tematizar o empírico; já 
a filosofia limitou-se ao conceitual, mas agora está a serviço da ciência.

Uma visão panorâmica
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Se a filosofia, nos seus primórdios, se referia a todo o saber teórico 
outrora disponível, cedo a medicina, a matemática e o direito se estabe-
leceram como disciplinas autônomas. Desde o começo da modernidade, 
a física, a química e a biologia emanciparam-se da “mãe” filosofia. Nos 
séculos XVIII e XIX, também as ciências humanas e sociais, tais como: 
a história, a sociologia, a economia e, depois, a psicologia e a ciência da 
linguagem seguiram o mesmo caminho. Qual, então, é o objeto próprio 
da filosofia?

2. Depois do Renascimento, a sociedade ocidental passou por um 
processo de racionalização, por um lado, e, por outro, de secularização. 
Nesse contexto, David Hume enxerga a mente humana como uma parte 
da natureza. Aos poucos, as ciências passam do mundo empírico para 
considerar o mundo psíquico como objeto da psicologia, separando 
também esta da filosofia. Definitivamente, a filosofia deixou de ser a 
“rainha das ciências”. Que tipo de saber é a filosofia?

3. No final do século XVIII, na Europa continental, Kant ainda 
defende a tese de que a mente contém a natureza. Por isso ela deve 
ser tida como a fonte das leis abstratas da natureza. Na mesma linha 
desenvolve-se o idealismo de Hegel e de seus seguidores. Contudo, 
essas tentativas não superaram o abismo criado entre filosofia e ciências. 
Como a atividade filosófica se relaciona com a realidade?

4. No começo do século XX, na Grã-Bretanha e em parte da 
Alemanha, surgiu uma reação contra o idealismo através da filosofia 
analítica. Filósofos como Bertrand Russell, George E. Moore e Ludwig 
Wittgenstein expressaram a ideia de que a filosofia deve restringir sua 
tarefa a “clarear a linguagem” e o pensamento. Eles partem do pres-
suposto de que há tantas filosofias quanto filósofos por causa da falta 
de clareza no uso da linguagem. B. Russell e Gottlob Frege chegam a 
propor uma teoria do que é a clareza. Outros afirmam que a história 
da filosofia se reduz a notas de rodapé às obras de Platão e Aristóteles 
porque faltam questões genuinamente filosóficas. Em 1932, Rudolf 
Carnap afirma que as proposições metafísicas carecem de sentido, pois 
são pseudoenunciados. No positivismo lógico introduz-se o critério 
do que “tem sentido” e do que “carece de sentido”. Pode a atividade 
filosófica ser reduzida à análise da linguagem?2

É comum às diferentes correntes da filosofia analítica e do positi-
vismo lógico a convicção de que a verdadeira tarefa da filosofia consiste 
em investigar a linguagem humana, modificando, no decurso do século 
XX, a própria ideia de fazer filosofia através do linguistic turn (a virada 

2 STÖRIG, Hans Joachim. História geral da filosofia. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 552.
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linguística). A nova filosofia tem esse cunho em inglês porque surgiu na 
Inglaterra e predomina nos países de língua inglesa, embora tenha tido 
representantes expressivos no continente europeu, como no Círculo de 
Viena e em Ludwig Wittgenstein.

5. A partir dos tempos modernos, a metafísica tradicional passa a ser 
desacreditada em círculos cada vez mais amplos, sendo considerada uma 
espécie de autoajuda ou uma teologia disfarçada. Ora, a metafísica versa 
sobre o fundamento ontológico do próprio mundo físico. Hoje, torna-
-se difícil distinguir física teórica de filosofia. Eliminar a metafísica seria 
tirar o fundamento da própria ciência, pois o cientista, já ao formular suas 
hipóteses, recorre à metafísica. Para esta, o conceito-chave não é apenas o 
ser, mas a possibilidade. Trata-se de eliminar ou de atualizar a metafísica?

6. Contra a filosofia das ideias (idealismo) e a filosofia das coisas 
(materialismo), depois da Primeira Guerra Mundial, reagem as chamadas 
filosofias da existência, do personalismo, do diálogo, para mostrar que o 
homem não é uma coisa, mas alguém. Não deveria a filosofia exercer uma 
função humanizadora no crescente processo de coisificação do homem?

7. No início do século XX, Edmund Husserl desenvolveu o mé-
todo fenomenológico, em busca da raiz do conhecimento, científico ou 
filosófico, na consciência humana. Já na maturidade da vida, volta-se ao 
problema da separação entre o “mundo da ciência” e o “mundo da vida”, 
vendo nele a raiz da crise das ciências europeias. Como caminho para 
superar essa crise, aponta para a reintegração do “mundo da ciência” 
no “mundo da vida”. Deverá o homem estar a serviço da tecnociência 
ou esta a serviço do homem?

8. Nesse cenário complexo não existe simplesmente a filosofia, 
mas muitas filosofias. Alguns filósofos, no século XX, sentem certo 
complexo de inferioridade diante do sucesso das ciências e tentam fazer 
filosofia à maneira das ciências; outros se fecham em torres de cristal, 
longe do mundo, para o exercício da reflexão de ideias abstratas; outros, 
ainda, buscam dialogar não só com as ciências, mas com o mundo em 
desenvolvimento. Os últimos colocam o foco, sobretudo, na filosofia 
política e ética. Essa tendência é compreensível por várias razões, como 
a globalização, o enfraquecimento do controle religioso, a instabilidade 
social etc. A globalização enfraquece o monopólio desta ou daquela 
religião a favor do pluralismo de crenças. Poderá o homem fazer sim-
plesmente tudo o que sabe para tirar proveito ou tem responsabilidade 
perante o próprio futuro?

9. As filosofias do século XX ainda podem ser consideradas sob o 
aspecto do pensamento restaurador ou do pensamento novo. Entre as 
filosofias restauradoras, podemos citar o neotomismo, o neokantismo, 
o neoidealismo, o neopositivismo, o neomarxismo e o neoutilitarismo. 

Uma visão panorâmica
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Algumas vezes, essas filosofias tentam responder a perguntas novas com 
respostas velhas; as filosofias novas, por sua vez, enclausuram-se no 
mundo dos conceitos e das ideias. Se a filosofia é uma atividade humana, 
pode ser absoluta? Deve renunciar à busca do absoluto?

10. Os próprios supostos da filosofia no século XX mudaram. Fritz 
Heinemann, em sua obra enciclopédica, escreve: 

Se nos é permitido afirmar, numa simplificação de que temos consciência, 
encontrar-se a filosofia grega fundada sobre a crença no ser, no cosmos e 
sua racionalidade, a filosofia medieval sobre a crença em Deus, sua criação e 
revelação, e a filosofia moderna sobre a crença no homem e sua capacidade de 
realizar o reino de Deus sobre a terra, o século XX caracteriza-se por levar a 
tendência moderna até o extremo, embora, ao mesmo tempo, padeça de uma 
dissolução da substância da crença.3 

Talvez devêssemos ser menos radicais, pois, no século XX, o ho-
mem ainda crê na razão instrumental ou científica. Nisso está, ao mesmo 
tempo, sua grandeza e sua fragilidade.

A filosofia nasceu na Grécia Antiga, com o objetivo de resolver os 
enigmas do universo sem depender do mito nem das crenças religiosas, 
por um caminho orientado unicamente na reflexão racional (lógos). 
Entretanto, a longa história da filosofia ocidental parece evidenciar que 
a própria razão científica pressupõe a crença, pois dela emerge. Bem 
antes de usarmos nossa razão, como crianças, vivemos da crença nos 
adultos. Assim, parece que a razão extrapola sua competência quando 
quer negar tudo o que resiste a seu domínio.

Enfim, constatamos, na experiência, que o homem não é Deus, nem 
senhor do universo. Cabe-lhe a tarefa de administrar responsavelmente 
os bens materiais e espirituais para sua própria realização ou frustração. 
Neste novo contexto em que a cultura passa a ser determinada cada vez 
mais pela tecnociência, cabe ao filósofo dar sua contribuição relevante 
para o bem-estar das pessoas e da sociedade humana através da reflexão 
crítica, sem negar o que transcende seu domínio. A realidade humana não 
se limita ao estritamente racional. Emoções e sentimentos não deixam 
de ser reais porque escapam ao controle.

1.3 Uma visão panorâmica

As filosofias contemporâneas, em parte, surgem de posições an-
teriores e, em parte, são novas. Assim, a filosofia do século XX está 

3 HEINEMANN, Fritz. A filosofia do século XX. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1969, 
p. 255.
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marcada profundamente pelo pensamento de Kierkegaard (filosofia da 
existência), Marx e Nietzsche. O neokantismo retorna a Kant, que se 
interroga sobre as condições da validade da ciência, da moral, da arte e 
da religião. Seus representantes distribuem-se pela França, Itália, Ingla-
terra e, sobretudo, Alemanha, onde se destacam as escolas de Marburg e 
Baden. Em Marburg celebrizam-se Hermann Cohen (1842-1918), Paul 
Natorp (1854-1920) e Ernst Cassirer (1874-1945). Este tornou-se célebre 
por sua filosofia das formas simbólicas. A Escola de Baden destacou-
-se no cenário filosófico com W. Windelband (1848-1915) e Heinrich 
Rickert (1863-1936), cujo interesse se concentra na natureza dos valores.

Paralelo ao neokantismo, com alguma afinidade, está o historicismo 
de W. Dilthey (1833-1911), O. Spengler (1880-1936) e a sociologia de 
M. Weber (1864-1920). No historicismo, formaram-se inovadores como 
Edmund Husserl, M. Heidegger etc. O ser humano é um ser histórico, 
mas nem tudo se reduz à história.

O neoidealismo desenvolveu-se, sobretudo, na Inglaterra e na Itália. 
Na versão inglesa destacam-se John McTaggart (1866-1925), Francis H. 
Bradley (1846-1924) e, nos EUA, Josiah Royce (1855-1916); na versão 
italiana, Benedetto Croce (1866-1952) e Giovanni Gentile (1875-1944).

A Escola neotomista, regressando a Tomás de Aquino e Aristó-
teles, recebeu um impulso do papa Leão XIII, tendo como principais 
representantes o cardeal Désiré-Joseph Mercier (1851-1926), Maurice 
De Wulf (1867-1947) e Joseph Maréchal (1878-1944), na Bélgica; Étienne 
Gilson (1884-1978) e Jacques Maritain (1882-1973), na França; Martin 
Grabmann (1875-1949), na Alemanha, entre muitos outros.

Entre as filosofias restauradoras cabe citar, ainda, o neomarxismo, 
que marcou o começo da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Entre os 
numerosos marxismos, pela ressonância política e mundial, destaca-se 
aquele cujas premissas foram lançadas por Vladimir I. Lenin (1870-1924) 
mediante uma interpretação da obra do Marx maduro, desconhecendo os 
escritos humanistas da juventude, para justificar o totalitarismo soviético. 
Do ponto de vista teórico, são mais interessantes as obras de autores 
do austromarxismo, como Otto Bauer (1881-1931), Rosa Luxemburgo 
(1871-1919), Antonio Gramsci (1891-1937) e Georg Lukács (1885-1971), 
com seus conceitos de consciência de classe, de reificação e alienação. 
Ernst Bloch (1885-1977), o pensador da utopia e da esperança, e a Escola 
de Frankfurt, fundada por Max Horkheimer (1895-1973), propondo 
uma razão crítica, e por Theodor W. Adorno (1903-1969), o teórico da 
arte. A eles somam-se Herbert Marcuse (1898-1979) e Jürgen Habermas. 

Entre as filosofias inovadoras do século XX, pode-se citar a fe-
nomenologia, a hermenêutica e a filosofia analítica. A fenomenologia, 
criada por Edmund Husserl, é um dos movimentos filosóficos mais 

Uma visão panorâmica
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importantes e originais do século passado, com grande riqueza de ma-
nifestações, atitudes e interesses. A atitude e o método fenomenológicos 
encontraram ampla aplicação na ética, na psicologia, na crítica literária 
e no estudo do fenômeno religioso. Grandes pensadores, como Martin 
Heidegger (1889-1976), Max Scheler (1874-1928), Maurice Merleau-
-Ponty (1907-1961) e outros, serviram-se do método fenomenológico. 
O representante principal da hermenêutica é Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002), cuja teoria repercutiu na teologia, nas ciências sociais, na 
epistemologia e na teoria literária.

A filosofia dialógica e existencial inspira-se em Kierkegaard e Niet-
zsche, entre outros, e ainda na tradição bíblica. Na vertente dialógica, 
pode-se citar Martin Buber (1878-1965), Ferdinand Ebner (1822-1931) e 
Franz Rosenzweig (1886-1929); na vertente existencial, Gabriel Marcel 
(1889-1973), Karl Jaspers (1883-1969), Jean-Paul Sartre (1905-1980), 
Simone de Beauvoir (1908-1986), Albert Camus (1913-1960) e Hannah 
Arendt (1906-1975).

Antes da Segunda Guerra Mundial, Max Scheler desencadeou o 
movimento da antropologia filosófica. Entre os cultores dessa tentativa 
de uma teoria global do humano como fundamento das ciências sociais, 
históricas e psicológicas, destacam-se Helmuth Plessner (1892-1985), 
com sua teoria da excentricidade, e Arnold Gehlen (1904-1976) que 
propôs uma teoria da cultura, das instituições e da técnica. Nessa linha 
pode citar-se ainda Sigmund Freud (1856-1939), com sua doutrina do 
inconsciente psíquico e da libido que influenciou outros campos do 
conhecimento e pensadores.

Sob o título de espiritualismo e personalismo, diferentes movimen-
tos filosóficos e pensadores, em diversos países, polemizaram contra 
reducionismos materialistas em defesa da dignidade da pessoa humana, 
salientando não apenas a dimensão espiritual, mas sua imanência, trans-
cendência e sua singularidade. Henri Bergson (1861-1949) apresenta 
uma metafísica evolutiva e a afirmação do primado da intuição sobre a 
inteligência, e Maurice Blondel (1861-1949), com sua filosofia da ação, 
descobre a transcendência na imanência da pessoa. Emmanuel Mounier 
(1905-1950), com seu personalismo, opõe-se ao marxismo e ao capita-
lismo, sem separar o material do espiritual, nem o pessoal do social.

Nos Estados Unidos, desenvolveu-se um método de fazer filosofia 
conhecido como pragmatismo. Parece ter nascido no Metaphysical Club, 
fundado por Charles Sanders Peirce, William James e outros, em Cam-
bridge, Massachusetts, na década de 1870. Para sua expansão, contribuiu 
muito a obra de John Dewey (1859-1952), com seu instrumentalismo, 
com uma notável reflexão sobre a experiência e a existência, sobre os 
valores e a democracia.
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Outra corrente que exerceu grande influência é a do positivismo 
lógico, que aceitou incondicionalmente a ciência. Inicialmente, era um 
grupo conhecido como Círculo de Viena, formado por Moritz Schlick 
(1882-1936), Rudolf Carnap (1891-1970), Otto Neurath (1882-1945), 
seguido de outros nomes. O Círculo de Viena aproveitou ideias recentes 
de Gottlob Frege (1848-1925), Bertrand Russell (1848-1925), Alfred 
North Whitehead (1861-1947) e Ludwig Wittgenstein (1889-1951), do 
Tractatus, propondo como objeto da filosofia a mera atividade clarifica-
dora da linguagem, a análise semântica e sintática do discurso científico, 
e a rejeição da metafísica. Essa filosofia recebeu fortes críticas por parte 
de Karl Popper (1902-1996), entre muitos outros.

Aparentada com o positivismo está a filosofia analítica, que se 
centra no significado. Essa corrente compreende duas linhas: uma 
dedicou-se ao exame da linguagem cotidiana como instrumento e objeto 
da análise filosófica nas Escolas de Oxford e Cambridge. Entre seus 
representantes destacam-se Gilbert Ryle (1900-1976), John Oulton Wis-
dom (1904-1993), John Langshaw Austin (1911-1960) e J. P. Strawson 
(1919-2006). A outra tematiza a linguagem lógico-matemática como 
linguagem perfeita. Comum a ambas é a ideia da filosofia como crítica 
da linguagem, fazendo da filosofia da linguagem o fundamento.

A filosofia da ciência empirista, inspirada no empirismo lógico, 
além das críticas de K. Popper, foi questionada por Imre Lakatos (1922-
1974), com sua metodologia dos programas de investigação científica; 
Thomas S. Kuhn (1922-1996), com a introdução do conceito de para-
digma; Paul Karl Feyerabend (1924-1994) propôs uma teoria anarquista 
do conhecimento. Em outra perspectiva, Gaston Bachelard (1884-1962) 
introduziu o conceito de corte epistemológico.

Na América Latina, a tentativa de Henrique Dussel de criar uma 
filosofia da libertação, até o momento, não encontrou repercussão maior.

Enfim, constatamos que existe uma pluralidade de diferentes 
perspectivas e sistemas filosóficos. Desse fato, não se pode concluir 
que somente uma filosofia ou um único sistema possa ser verdadeiro. 
A pluralidade de filosofias baseia-se no interesse (intencionalidade), que 
pode incidir mais num ou noutro aspecto, na terminologia empregada e 
no método a seguir. Provavelmente, a filosofia do século XX entrará na 
história como século da linguagem, pois foi objeto de um estudo mais 
aprofundado, através das discussões pelo empirismo e pelo existencia-
lismo, pela fenomenologia e pela analítica, pela hermenêutica etc. Em 
segundo lugar, possivelmente, constará a ética e a filosofia social e política 
com John Rawls, Richard Rorty e outros. No conjunto, percebe-se uma 
ampliação do conceito tradicional da razão, reduzido na modernidade, 
pelo Iluminismo, à razão instrumental ou científica.

Uma visão panorâmica
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1.4 Pluralismo filosófico

Na introdução às Meditações cartesianas, Edmund Husserl afir-
ma: “É certo que ainda existem congressos de filosofia; os filósofos 
encontram-se aí, mas não as filosofias. O que a estas falta é um espaço 
espiritual comum, onde possam tocar-se e fecundar-se mutuamente”.4 
Defrontamo-nos com um pluralismo de filosofias, com um pluralismo 
de questões e ideias com diferentes pontos de partida e escolas, sem 
referencial comum.

O pluralismo diz respeito aos métodos, aos conceitos, à própria 
terminologia. Reina incerteza sobre o que é a filosofia. Para alguns, a 
filosofia define-se pelo seu objeto. Os representantes dessa visão colo-
cam, geralmente, três questões: O que existe? Como conhecemos? O 
que podemos fazer? Nessa concepção tradicional, propõe-se o estudo 
da natureza da realidade, a teoria do conhecimento e a ética. Os que 
propõem o objeto eliminarão Maquiavel da lista dos filósofos?

Outros afirmam que se pode filosofar sobre qualquer coisa e o que 
define a filosofia é seu método, que justifica suas conclusões, clareando-
-as. Nessa visão, qualquer pessoa pode opinar sobre o que é certo ou 
errado, mas a opinião somente se caracteriza como filosófica quando 
justificada pela razão. Como os representantes do método enquadrarão 
Nietzsche e Hegel?

Há, ainda, outros que consideram a filosofia como um tipo de 
atitude ou modo de vida, que se distingue por uma visão crítica das 
coisas. Os representantes dessa corrente reduzem o termo “filosofia” 
literalmente ao seu sentido etimológico de “amor à sabedoria” como 
uma maneira de se posicionar perante a vida. Onde, nessa visão, ficará 
um Martin Heidegger?

No século XX, com a virada linguística de 1960-70, atribuída a 
Wittgenstein, Carnap e outros, havia forte tendência a reduzir as questões 
filosóficas a meras questões de linguagem. Dessa maneira, pela análise 
linguística, desaparecem as questões metafísicas. A palavra “metafísica” 
torna-se sinônimo de absurdo. Entretanto, nas últimas décadas, a meta-
física ressuscitou vigorosamente. Se o mundo físico é como é, podemos 
perguntar por suas possibilidades: ele poderia ser diferente? Isso é uma 
questão metafísica.

Desde 1950, até certo ponto, dentro da tradição cartesiana, sur-
giu a filosofia da mente humana. Os representantes dessa corrente 
buscam uma teoria da mente que reconheça ao cérebro humano o 
seu lugar e explique os conceitos mentalistas como desejo, crença, 

4 HUSSERL, Edmund. Meditações cartesianas. Porto: Rés, s/d, p. 14.
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percepção, pensamento e assim por diante. Nessa linha, compara-se, 
às vezes, a mente com um computador (Jerry Fodor), como motor 
do desenvolvimento.

No final do século XX, muitos pensadores centram sua reflexão 
na filosofia política e na ética. No campo ético, todavia, há uma mu-
dança de postura profunda. Enquanto a ética tradicional normativa se 
preocupava com os conteúdos das normas morais, a nova ética enfatiza 
a forma, sendo mais descritiva. A ética tradicional tinha o apoio do 
controle religioso, a estabilidade social e contava com fronteiras nacio-
nais e culturais. Tudo isso lhe garantia certa unidade sobre o conteúdo 
da moralidade. Tal consenso, todavia, desapareceu. A discussão ética 
também envolve a religião, ou melhor, as religiões, mas cada vez mais 
torna-se uma ética secular.

Em sua História geral da filosofia, H. J. Störig afirma que, no co-
meço, a filosofia 

abarcava todo o saber outrora disponível (o saber teórico, não o saber da 
práxis dos camponeses, dos artesãos, dos artistas, dos navegadores etc.). Já 
bem cedo, no Helenismo, em Roma, na Idade Média, a medicina, a matemá-
tica e a jurisprudência se estabeleceram como disciplinas autônomas. Desde 
o começo na modernidade, física, química e biologia, em suma, as ciências 
naturais, emanciparam-se da mãe filosofia. Em seguida, nos séculos XVIII e 
XIX, as ciências humanas e sociais, tais como a história, a sociologia (Comte 
era filósofo), a economia nacional (Adam Smith era professor de filosofia 
moral) e, por fim, mais tarde, somente no século XIX, a psicologia e a ciência 
da linguagem seguiram esse caminho.5

O cenário filosófico do século XX é, pois, muito diversificado 
e altamente especializado. A especialização transferiu-se do campo 
das ciências para o campo da filosofia. As sumas medievais foram 
substituídas por ensaios sobre determinadas questões. Nas ciências, o 
especialista é aquele que sabe quase tudo sobre quase nada e nada sobre 
o todo. Ora, na filosofia do século XX, observamos um fenômeno de 
fragmentação. Alguns estudam durante a vida inteira Platão, outros, 
Aristóteles, e outros ainda, Kant ou qualquer outro autor ou tema. 
Os especialistas são importantes, também na filosofia, desde que não 
queiram reduzi-la ao seu limitado campo de estudo e reflexão como 
algo acabado.

Apesar das ciências que, no decurso da história, se separaram da 
filosofia, apesar do fenômeno da especialização também no campo da 
filosofia, apesar da pluralidade de métodos e perspectivas, a filosofia 

5 STÖRIG, Hans Joachim. História geral da filosofia. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 552.
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floresce hoje, como nunca no passado. Houve uma ampliação gigan-
tesca do número de universidades e faculdades e, com isso, do número 
de cursos e graduados em filosofia. Cresceu, outrossim, o número de 
livros publicados, de revistas especializadas, verbetes em enciclopédias, 
na imprensa e on-line.

A separação entre filosofia e ciências criou uma situação nova no 
século XX. Por um lado, os filósofos precisam conhecer e considerar 
adequadamente o saber que as ciências particulares trouxeram à luz. Por 
outro, os cientistas defrontam-se com questões fundamentais de tipo 
filosófico. Na física teórica, por exemplo, Max Planck e Einstein formu-
lam questões filosóficas como: O que é tempo? O que é espaço? Como 
os dois se relacionam? O que é matéria? Como surgiu a totalidade do 
mundo? Surgem campos para o trabalho interdisciplinar entre filosofia 
e ciência. Isso ocorre, por exemplo, quando se trata da concepção de 
homem (antropologia filosófica), da linguagem, do conhecimento, da 
ética (aplicada), da consciência e do espírito.

Independentemente do conceito que tivermos da filosofia, ela 
continua sua já longa caminhada. Ela lida racionalmente com questões 
humanas relevantes, por vezes difíceis, mas importantes para os homens 
de hoje e de amanhã.
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