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Resumo – Este artigo se constitui na exposição da equipossibilidade volitiva e
cognitiva do puro sujeito objeto na filosofia de F. W. J. von Schelling. Para tanto,
precisamos introduzir a noção que compreende a sua Filosofia da Natureza como uma
síntese da teoria kantiana da finalidade natural e da teoria fichteana de uma inteligência
inconsciente para, no transcorrer desta consideração, denotarmos que a primeira
definição para o Absoluto é sujeito. Mas, esta primeira definição deve ser entendida
como um sujeito que tem a necessidade interna de passar ao objeto. Por conseguinte, a
intuição estética pode se tornar a objetivação da intuição intelectual porque, assim
como a Natureza, ela é um produto imediato da síntese absoluta e transcende as
demonstrações abstratas da lógica enquanto uma síntese imediata do saber e do atuar.
Desta maneira, a intuição estética reproduz a síntese absoluta no lado subjetivo do
sujeito objetivo exatamente do mesmo modo que a Natureza a reproduz no seu lado
objetivo. Assim, nós estaremos considerando o seguinte pressuposto no interior do
pensamento schellinguiano: o sujeito objeto puro (sujeito objetivo) deve transcender o
sujeito da consciência humana, bem como deve neste se encontrar para realizar a
Razão como um vir a ser real de Deus na consciência humana.

INTRODUÇÃO

O critério de verdade implícito na filosofia de F. W. J. von Schelling é uma correspondência entre
opostos que ocorre por meio de um terceiro termo (COTA PACHECO, 2001, cap. 2). O conceito de
puro sujeito-objeto (ou sujeito objetivo) constitui este terceiro termo. A equipossibilidade cognitiva e
volitiva do puro sujeito objeto, por sua vez, decorre da idéia de que o saber humano se principia com
um conceito de sujeito que não diferencia o objetivo e o subjetivo. No interior do pensamento de
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Schelling, a primeira definição do Absoluto enquanto sujeito já se indicia através de sua Filosofia da
Natureza, entendida como uma síntese da teoria kantiana da finalidade natural e da teoria fichteana
de uma inteligência inconsciente, pois segundo Jankélévitch, Schelling:

1. vê na teleologia interna dos produtos da natureza uma representação necessária; 2. ele
considera que onde há finalidade, deve haver conceito, inteligência e espírito; 3. a auto-
organização da matéria supõe a existência de uma inteligência na matéria, de um
espírito na natureza. Assim a Filosofia da Natureza de Schelling difere totalmente das
concepção kantiana, pela sua afirmação de uma matéria dotada de uma vida imanente,
que age em virtude de causas internas, [...] A Filosofia da Natureza aparece então como
uma síntese da teoria kantiana da finalidade natural e da teoria fichteana de uma
inteligência inconsciente. (JANKÉLÉVITCH, in: SCHELLING, 1946, Préface, p. 17)

Entretanto, este sujeito enquanto primeira definição do Absoluto não é, como tal, “sujeito já posto,
mas somente sujeito de tal modo que lhe é possível ser também objeto [...]” (SCHELLING, 1989,
149/171). Com isso, denota-se um sujeito que não diferencia o subjetivo e o objetivo, não obstante
esta indiferença não implique que o conceito de sujeito enquanto princípio seja esta indiferença, pois
a dialética do autor infunde um fator volitivo (Ursein)1

 como aquilo que transcende o fundamento
para uma proposição analítica da equipossibilidade cognitiva de sujeito e objeto.

Deste modo, Schelling concebe a idéia de um Ser, um Real Absoluto, um organismo
vivo retro-alimentável através de cada particular que irrompe em temporalidade
enquanto mais perfeito reflexo do todo absoluto genético. Este ser, na gênese de sua
absolutez indivisível, quando se autocontempla na infinitude de suas possibilidades,
enquanto Ursein, sente a nostalgia de saber-se inteiro e assim irrompe-se em vontade de
entendimento, exprimindo a unidade de uma diferenciação incessante que, em si, não é
passível de autoconhecimento. Apenas através da concretização de seu ato o Ser
Primordial se exibirá em diferença para o auto conhecimento na finitude, identificando-
se quando contempla a si mesmo na infinitude de sua absolutez, pois sua gênese é
liberdade incondicional de se [...] (COTA PACHECO, 2001, p. 22).

Segue-se que a reprodução da unidade originária da síntese absoluta ocorre a partir da
diferenciação entre princípio e causa mediante o processo progressivo do objetivo ao subjetivo (cf.
SCHELLING, 1989, 129/160) desde o primeiro passo até o desdobramento subjetivo do real em si,
visto que:

[...] a diferença entre fundamento e existência é uma diferença formal, ou seja, aquilo
que no fundamento é causalidade intrínseca do sujeito (B) aparece na existência como a
equipossibilidade de sujeito (B) e objeto (A) já pensada em ato, isto é Natureza.
Entretanto, aquilo que é princípio em si no fundamento (A) aparece na existência como
uma forma de causalidade intrínseca do sujeito (B) que tem uma necessidade interna de
passar ao objeto, como uma proposição analítica da equipossibilidade cognitiva de
sujeito e objeto. Esta equipossibilidade cognitiva é a sequência Ideal (B) da existência e,
aquela já pensada em ato é, por sua vez, a seqüência real (A) da existência [...] (COTA

–––––––––––––
1
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“A vontade é o ser primordial (Ursein) e somente a ele se adequam os predicados como ausência de fundamento, eternidade,
independência do tempo, auto-afirmação”.
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PACHECO, 2001, p. 49).

Assim, a inteligência absoluta coincide com a limitação originária que engendra imediatamente o
universo no ato da síntese absoluta cujo reflexo objetivo é a Natureza. Por conseguinte, a intuição
intelectual fichteana se objetiva, na filosofia de Schelling, através da intuição estética enquanto sujeito
que tem uma necessidade interna de passar ao objeto, caracterizando, assim, uma infinita identidade
com a Natureza, mediante a qual, o sujeito-objeto da consciência irrompe do puro sujeito-objeto,
tendo em vista que: “< A natureza é sujeito> Ela é um sujeito que pelo fato de seu desenvolvimento
autônomo, torna-se objeto. E como este desenvolvimento efetua-se sem a intervenção da consciência,
pode-se dizer que ela é um sujeito-objeto puro” (JANKÉLÉVITCH, in: SCHELLING, 1946). Por sua
vez, a consciência individual humana é entendida como o desdobramento (Entzweiung) subjetivo do
real em si que constitui uma potência superior no processo progressivo do objetivo ao subjetivo.

É possível, então, considerarmos que na dialética schellinguiana, o fator volitivo é uma qualidade
intrínseca do sujeito que tem uma necessidade interna de passar ao objeto e, justamente por isso,
“Podemos dizer que para Schelling a condição universal para o conhecimento se obtém
aprioristicamente pela absoluta identidade do sujeito objetivo, posto fora de nós, independente de nós,
não obstante, imanente ao sujeito de nossa consciência humana”.2 Desta maneira, o idealismo objetivo
de Schelling compreende o sujeito como liberdade eterna quando ele é reconstituído (cf.
SCHELLING, 1946, p. 539) a partir do objeto em sendo sujeito, pois a re-transformação da unidade B
do fundamento em A da existência ocorre na unidade de dois conceitos, a saber: transcendência e
imanência. Portanto para o autor:

[...] Originariamente, com efeito, a consciência humana é o interior, o fundo, a base, o
suporte ou o sujeito da liberdade eterna, retornando a si mesma, mas o fundo é o interior
calmo, não sabendo, inativo, não se manifestando. O retorno a si mesma da liberdade
eterna repousa sobre a sua re-transformação de objeto em sujeito, de B em A. B é o
fundo, a base, o suporte de A. Então, B é uma forma ou figura individual, aquela do
homem. É então o homem, ou a consciência humana, o calmo asilo interior da liberdade
eterna, de volta a si mesma. A base da consciência absoluta, geral, é a consciência
individual humana. (SCHELLING, 1946, p. 548)

Assim, a consciência humana é, para o autor, o reflexo objetivo da identidade viva do espírito3

(Geist) que condiciona o saber humano tanto na equipossibilidade cognitiva de sujeito e objeto, bem
como naquela já pensada em ato (volitiva). Segue-se que há duas causas diferentes para o saber: uma
se refere ao particular, isto é, define o que algo é; a outra se relaciona ao geral, ou aquilo pelo que algo
é o que é.

Quando as correlações entre as potências da Natureza e aquelas do espírito são consideradas,
denota-se que esta unidade transcendência-imanência se expressa na Filosofia da Arte de Schelling
pelo conceito de potência4 tendo em vista que a seqüência real e a seqüência ideal de sua Filosofia da
Arte se compreendem na Idéia, entendida como a razão no seu nível mais elevado.

Com isso, a noção schellinguiana de um sistema do saber se funda com um princípio de liberdade
incondicionada, ou liberdade eterna que reúne os opostos, pois para o autor, tanto o real quanto o
–––––––––––––
2
 COTA PACHECO, 2001, p. 46. Este posto fora de nós é o caráter transcendental do sujeito enquanto princípio; entretanto, o

termo “princípio” é entendido, pelo autor, como aquilo que permanece ou permeia o todo e, portanto, é imanente às suas
particularidades.

3
 Entende-se o termo “espírito” (Geist) como o Ser Real Absoluto se pondo fora de si, com a criação.

4
 Entende-se o termo Potência (Potenz) como aquilo que é imanente a todo e qualquer sujeito subjetivo, isto é, o conceito de

sujeito enquanto princípio.
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ideal se reúnem enquanto objeto de seu fundamento que perpassa o todo e é o sujeito enquanto
princípio. Isto quer dizer que Schelling concebe a idéia de uma unidade genética para toda e qualquer
particularidade, isto é, o fundamento para o princípio do saber humano é considerado enquanto
equipossibilidade cognitiva e volitiva de sujeito e objeto. Desta forma, apesar de distintos, sujeito e o
objeto são um, ou ainda: sujeito e objeto são apenas dois aspectos distinto de um só princípio e,
justamente por isso, são idênticos, pois a gênese de ambos é a unidade da liberdade incondicionada.

Por conseguinte, o conceito de identidade Real-Ideal de Schelling estabelece a identidade desta
gênese e é apresentado pelo autor através da seguinte expressão:

__A__
A=B

Esta expressão indicia uma oposição entre sujeito e objeto como um produto da síntese absoluta do
sujeito objetivo se realizando numa auto-cisão do Ser Primordial, não obstante esta cisão não o
aniquile enquanto Absoluto, visto que:

A dialética schellinguiana visa infundir um forte componente volitivo, bem como ser
capaz de recuperá-lo enquanto vontade que precede o pensamento em si mesmo. [...] a
ênfase no volitivo está diretamente relacionada a um chamado pela experiência; para
que vontade e experiência sozinhas possam produzir uma verdade que vai além das
demonstrações abstratas da lógica. O modo da dialética de Schelling obtém suas formas
sucessivas não como algo posto por meio do implicitamente contido em cada
precedente, mas, antes, como algo produzido ou reproduzido [erzeugt] por um tipo de
causalidade criativa [...]. (BEACH, 1994, p. 85)

Portanto, “a dialética schellinguiana não se funda com a dedução de uma prova ontológica,
afirmando a existência de um Ser Real absoluto, do qual a Natureza é uma conseqüência lógica. [...] .
O método lógico dedutivo não é o princípio da dialética do autor” (COTA PACHECO, 2001, p. 21). E
ainda: Schelling concebe o saber humano como um saber apenas em progresso que tem por
fundamento a Realidade do Ser Absoluto; devemos tomá-la por princípio como uma proposição
analítica, ou como um enunciado tautológico, porque reflete o seu conceito de identidade entre Real-
Ideal através do qual tudo é possível, ou possibilidade de vir a ser.

Segue-se que para ter acesso à origem imediatamente, o sujeito individual da consciência humana
deve ser capaz de reproduzir a unidade sujeito-objeto que a Natureza resguarda enquanto inteligência
adormecida. No contexto schellinguianao, a reprodução desta unidade se dá através da atividade
artística. Parece justo afirmar que Schelling entende o produto artístico como a prova objetiva da
existência da intuição intelectual, na qual as diferenças se anulam. Por conseguinte, a filosofia só
pode alcançar esta totalidade de maneira interna e subjetiva porque no contexto da Filosofia da Arte, a
sua seqüência ideal deve sintetizar o sentido interno da reflexão entre o sujeito subjetivo e o sujeito
objetivo. A seqüência ideal da Filosofia da Arte compreende em si as três formas da arte poética:
“Lírica, Épica e Dramática; Lírica = à imaginação (ou ilusão) do infinito no finito = aos particulares;
Épica = à representação (Subsumtion) do finito no infinito = ao geral; Drama = à síntese do geral e do
particular” (SCHELLING, 1995, Aus der Philosophie der Kunst, p. 217 ∫ 2). As artes plásticas
correspondem à sua seqüência real e refletem o sentido externo que efetiva, simultaneamente, uma
contemporização de opostos por meio de uma segunda síntese. Quanto a cada forma particular da arte,
o real no real corresponde à música, a pintura ao ideal relativo desta seqüência, e a escultura
representa ambas unidades numa única construção.
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Com isso, o homem reproduz uma imagem do processo progressivo do objetivo ao subjetivo da
Natureza, atualizando uma potência superior da subjetividade. Esta potência superior é refletida
objetivamente, enquanto consciência do inconsciente, pela seqüência ideal da Filosofia da Arte, e
constitui a construção que representa o retorno do objetivo ao subjetivo, fazendo surgir na estrutura
espacio-temporal as Idéias da Razão.

Portanto, na Idéia (entendida como a razão em seu nível mais elevado), a razão pode realizar mais
um progresso do objetivo ao subjetivo, refletindo o Ser Real Absoluto na reprodução daquilo que
transcende o fundamento através de uma faculdade mística que o revela enquanto uma teogonia real,
ou ainda, como um vir a ser real de Deus na consciência. Esta teogonia tem, enquanto
“contradomínio” da função de Real em Ideal, o seu conjunto imagem (de uma função bijetora do real
em si) refletido, por sua vez, na Mitologia, e justamente por isso, ela (Mitologia) revela as Idéias da
Razão como a síntese do geral e do particular (COTA PACHECO, 2001, p. 111).

A Mitologia, entendida como uma síntese do particular e do geral, valida o pressuposto
schellinguiano de um princípio estético da condição universal para o conhecimento, pois ela
(Mitologia) constitui o reflexo objetivo da limitação originária que engendra imediatamente o universo
no ato da síntese absoluta, tendo em vista que, segundo Schelling:

[...] A mitologia não é outra coisa que o universo numa roupagem superior, em sua
figuração (ou forma) absoluta, o verdadeiro universo em si, imagem da vida e do
portentoso caos na imaginação divina, já em si mesma poesia e, por sua vez, através de
si é o material [Stoff] e o elemento da poesia. Ela [a mitologia] é o mundo e igualmente
o solo em que todos os produtos da arte podem florescer e subsistir. Só num mundo
semelhante são possíveis figurações permanentes e definidas e, apenas através delas os
conceitos eternos podem se tornar exprimíveis. As criações da arte devem ter, elas
mesmas, uma realidade mais elevada que a da Natureza, elas devem ter as formas
divinas que perduram tão necessária e eternamente, como as do gênero humano, ou das
plantas, enquanto indivíduos ou espécies e, devem ser imortais enquanto formas divinas.
Assim a poesia é a representação da matéria e a arte é o significado [ou sentido] restrito
da forma, a mitologia é, então, a absoluta poesia, dizendo de outro modo, a mitologia é
a poesia em conjunto [ou massa]. Ela é a matéria [Materie] eterna de onde formas tão
maravilhosas e diversas surgem. (SCHELLING, 1995, Aus der Philosophie der Kunst,
p. 247 ∫ 2 ao 5)

Desta forma, a intuição estética reproduz a síntese absoluta pelo lado subjetivo do sujeito objetivo
(puro sujeito-objeto) exatamente do mesmo modo que a Natureza a reproduz pelo seu lado objetivo.
Por conseguinte, a idealidade do princípio transcendental é refletida objetivamente pelas Idéias da
Razão, isto é, pela unidade da tríade Bem/ Beleza/ Verdade.

Assim, a razão, em seu nível mais elevado, se apresenta como uma faculdade mística que revela o
Absoluto através da unidade Verdade / Bem / Beleza e, esta unidade, enquanto Idéias da Razão, é
uma potência superior àquela reproduzida pelo progresso do objetivo ao subjetivo que a Natureza
efetiva, pois o sujeito da consciência individual humana é capaz de engendrar uma totalidade de
formas que reproduz a organicidade da Natureza através da Idéia que identifica a unidade da matéria
na diversidade de sua forma. Desta maneira, a razão cognoscente se torna uma razão criadora,
assegurando em si e através de si o abismo da liberdade eterna que fundamenta a identidade da
possibilidade interna do sujeito se exteriorizar, na unidade de sua própria diversidade, para o auto
conhecimento.

Portanto, através da função bijetora Real em Ideal, denota-se que F. W. J. von Schelling entende a
Mitologia como uma teogonia real, ou ainda, como um vir a ser real de Deus na consciência, de
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maneira que Real e Ideal se reúnem na tessitura amorosa do divino se revelando em multiplicidade,
para que no encontro da beleza em consciência de quem o espelha se autoconheça, e nos olhos desse
espelho amar a obra do ser em criação, que irrompe em espírito (Geist) como o Ser Real Absoluto, se
pondo, fora de si, com a criação (cf. BAUSOLA, 1965, cap. IV, pp. 112-113).
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