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Vico e a metafísica de 1710
Fabrizio Lomonaco*

Do De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae 
originibus eruenda, como sabemos, Vico publicou só um livro em 
1710 (o Liber Primus, sive Metaphysicus) que, no plano anunciado no 
Proêmio da obra e nunca completado, previa ainda outros dois livros, 
dedicados respectivamente à física e à moral.1

Para um pensador tenazmemente ocupado em aperfeiçoar sem 
descanso todos os seus projetos teóricos e a sua forma de expressão, 
o que tornaria fútil a conclusão daquela obra? Nos inícios da primeira 
década do Settecento foi enfatizada por Vico principalmente a 
autonomia de um “discurso” de metafísica, que ele apresentou, em 
1712, ao Giornale de’ Letterati de Veneza, reconhecendo-lhe a função 
específica para o homem: “em cuja [metafísica] deve conhecer e 
explicar a sua mente, coisa puríssima e simplíssima”.2 Novidade de não 

* Professor catedrático de História da Filosofia do Iluminismo e de História da 
Historiografia Filosófica no Dipartimento di Studi Umanistici da Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”.
1 De / antiquissima italorum / sapientia / ex / Linguae Latinae Originibus / eruenda/ 
libri tres/ joh. Baptistae a vico/ neapolitani/ Regii Eloquentiae Professoris./ neapoli, 
mdccx. / Ex Typographia Felicis Mosca/Permissu Publice. A tradução italiana utilizada 
nessas páginas é aquela presente em: VICO, G. Opere filosofiche. Organização de Paolo 
Cristofolini e introdução de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1971 (de agora em diante 
citada pela abreviação De ant, indicando em colchetes as páginas correspondentes 
à republicação da tradução italiana: VICO, G. Sull’antichissima sapienza degli italici. 
Introdução e organização de Fabrizio Lomonaco, apresentação de Fulvio Tessitore. 
Napoli: Scripta Web, 2011; nova edição com organização e introdução de Fabrizio 
Lomonaco, posfácio de Claudia Megale. Napoli: Diogene, 2016).
2 VICO, G. Risposta di Giambattista Vico all’articolo X del tomo VIII del “Giornale 
de’ Letterati d’Italia” (1712). In: ______. Opere filosofiche. Organização de Paolo 
Cristofolini e introdução de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1971, p.151 (de 
agora em diante Risp. II).
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pouca monta, essa metafísica deveria ser o lugar da compreensão dos 
processos da mens humana segundo um modelo de sapientia diferente 
daquele científico empírico-experimental, até metade do Século 
XVII predominante na napolitana Accademia degli Investiganti. Vico 
confessava que o seu livro havia nascido das conversações com Doria, 
“o primeiro com quem [...] pôde começar a raciocinar sobre metafísica”, 
e na presença também de Agostino Ariani, Giacinto De Cristoforo e 
Nicolò Galizia, conhecidos expoentes daquele cientificismo cartesiano 
dominante na cultura napolitana de meados do Seicento, propenso a 
contaminar-se com as razões da física lucreciana-gassendista e da 
metafísica platônico-agostiniana, a tal ponto que “isso que Doria 
admirava de sublime, grande e novo em Renato, Vico advertia que era 
velho e vulgar entre os platônicos”.3 Imprevisível em sua apaziguadora 
admissão, esse juízo me parece muito significativo, pois o filósofo 
napolitano denuncia, com espírito crítico implacável, a situação da 
cultura do seu tempo, convivente com traços de platonismo tradicional 
camuflados de uma suposta novidade teórica de além-Alpes. Entre 
outras coisas, ele indiretamente se apresenta como intérprete atento 
e original da lição do filósofo antigo acerca das complexas relações 
entre o uno e o múltiplo no plano da “dialética” das ideias, mas 
também no plano da política, em que é preciso valorizar as relações 
entre metafísica e “prática” do mundo humano. Esse último aspecto 
comporta uma seleção de argumentações típicas do “platonismo” 
doriano, a ponto de Vico reelaborar os conteúdos de dois conhecidos 
escritos do filósofo e matemático genovês (Considerazioni sopra il 
moto e la meccanica dei corpi sensibili e dei corpi insensibili de 1709-
1711 e Vita civile de 1710) no momento em que, na dedicatória, elogia 
o seu perfil especulativo original e motivador, ao mesmo tempo, das 
escolhas de fundo do seu “discurso”:

E com idêntica sabedoria, só você entre todos os filósofos modernos 

3 VICO, G. Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo. In: ______. Opere. 
Organização de Andrea Battistini. Milano: Mondadori, 1990, p.29 (de agora em 
diante Vita). Disponível também com reimpressão anastática do exemplar original e 
literatura crítica atualizada: VICO, G. Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo 
1723-1728. Organização de Fabrizio Lomonaco, com Posfácio de Rosario Diana e 
contributo bibliográfico de Salvatore Principe. Napoli: Diogene Edizioni, 2012.
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aplicou a verdade primeira à prática da vida humana, e dela deduziu 
duas diferentes vias: uma para a doutrina mecânica e a outra para a 
doutrina civil.4

Tudo isso explica o tipo de interesse por questões de “verdade 
primeira” que o De antiquissima inaugura com a famosa tese da 
convertibilidade de verum e factum e a evidente diferença entre o 
divino intelligere, o ler perfeitamente e conhecer abertamente todos os 
caracteres externos e internos das coisas, e o cogitare humano, um sair 
“recolhendo” os sinais parciais e externos da realidade.5 Admirador de 
Agostinho e experto conhecedor da sua leitura do cogitare nos capítulos 
das Confissões (XI, 18) dedicados à memória, Vico é insistente, desde 
as primeiras linhas, com os limites do conhecimento humano não 
criativo, sublinhando a presença, entre os latinos, do verbo minuere 
para indicar duas operações humanas típicas: o dividir e o reduzir.6 
Esse é o tom dominante de uma reflexão que, escolhendo conjugar 
os temas de metafísica com os problemas do conhecimento e da vida 
prática, se propõe a encontrar as razões do verum na antiga sabedoria 
da linguagem. O homem é linguagem porque faz a linguagem e esse 
fazer representa, por sua vez, o horizonte mais eficaz de desvelamento 
do ser a parte hominis. Abandonado o modelo da metafísica clássica, 
a questão da verdade é referida ao facere vivido pelo homem na 
linguagem da antiquíssima sabedoria dos filósofos itálicos, por meio 

4 De ant., p.60 [58, 60]. Sobre o cartesianismo e o anticartesianismo no tempo do De 
antiquissima, além das investigações magistrais de Badaloni e de Ricuperati sobre 
o ceto intellettuale a Napoli e sobre a passagem da Accademia degli Investiganti 
àquela dos Medinaceli, são úteis também as reconstruções de DE GIOVANNI, B. 
“Facere” e “factum” nel “De antiquissima”. Quaderni Contemporanei. G. B. Vico nel 
terzo centenario della nascita. Organização de Fulvio Tessitore. Salerno, vol. II, 
1969, p.13-16.
5 De ant., p.62 [64, 66].
6 De ant., p.66 [80]. Sobre o tema do cogitare e sobre sua fonte agostiniana insiste 
oportunamente SANNA, M. Dallo scire al conscire: un moderno itinerario cognitivo. 
Bollettino del Centro di Studi vichiani, Roma, vol.XL, n.1, 2010, p.85-86. Da mesma 
autora é valido ver também: Introduzione. In: VICO, G. De antiquissima italorum 
sapientia. Organização e tradução italiana de Manuela Sanna. Roma: Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2005, p.XXXIII-XXXIV (com bibliografia crítica atualizada 
nas páginas IX-XV) e o sintético, mas denso contributo: La métaphysique comme 
question de méthode. Noesis. La Scienza Nuova de Giambattista Vico. Organização 
de Andre Tosel. Nice, vol.8, 2005.
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do estudo das etimologias conduzido com a ajuda das fontes clássicas 
gregas (o Crátilo platônico) e latinas:

As etimologias [...] testemunham que uma boa e grande parte da 
língua foi importada pelos Latinos dos Iônicos. Também se sabe que 
os Romanos receberam dos Etruscos os cultos dos deuses e, com eles, 
as locuções sacras e as formulas pontificais. Portanto, conjecturava 
que certamente as origens doutas das palavras latinas proviessem de 
ambos aqueles povos; e por causa disso eu conduzi o pensamento à 
dedução da antiquissima sabedoria itálica das origens da própria 
língua latina: obra até agora não tentada, que eu saiba, embora, talvez, 
digna de ser incluída entre os desideria de Francis Bacon.7

O latim documenta a origem grego-etrusco-italica do alfabeto. 
Liberta dos esquemas do aristotelismo escolástico, a língua de 
Cícero e de Tácito pode ser eleita como exemplum por causa de sua 
preciosa, mas obscura mistura de língua vulgar e douta, suscetível de 
interpretação filosófica. A questão do verdadeiro traduzida naquela 
do feito não pretende encontrar nos antigos um modelo de metafísica 
a ser restaurada, mas determinar as razões constitutivas da antiga 
sabedoria itálica “ex ipsis vocabulorum originibus”, longe dos vazios 
exercícios gramaticais.

Assim, as origens que sigo investigando [observa Vico na segunda 
Resposta ao Giornale de Letterati d’Italia, de 1712] não são já aquelas 
dos gramáticos [...]. Mas me permitem contemplar as razões pelas 
quais os conceitos de homens sábios se obscurecem e se perdem de 
vista, divulgando-se e tornando as suas doutas palavras impróprias 
pelo vulgo. Este é o arcano com que estimei poder descobrir qual seria 
o saber dos antiquíssimos filósofos italianos.8

7 De ant., p.58 [48, 50].
8 Risp. II, p.149. Esta impostação do discurso torna pouco verossímil a “recuperação 
da cosmologia” conjugada com a “nova construção metafísica” do último capítulo 
da monografia de DONZELLI, M. Natura e humanitas nel giovane Vico. Napoli: 
Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1970, p.118.
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A convertibilidade do verdadeiro e do feito torna-se o axioma-
chave do discurso de metafísica viquiano e de toda a sua filosofia 
preocupada em conciliar-se com a “nossa religião” cristã. Dela o filósofo 
napolitano extrai um termo muito significativo: verbum, “sabedoria 
de Deus”, não enquanto factum, mas enquanto gerado (genitum), e 
introduz a distinção entre o verdadeiro criado, que se converte com o 
feito, e o verdadeiro incriado, que se converte com o gerado (genitum). 
Próximo do final da obra reaparece o tema da exemplaridade de Deus 
em relação ao “verbo da mente” e à perfeição do “sumo artífice” que 
abre o Capítulo VIII (De summo Opifice), de certo modo sublinhando 
a persistência de um motivo fundamental da filosofia viquiana de 
1710. Isso permite evitar os riscos do panteísmo, as consequências 
danosas das antigas filosofias defensoras da eternidade do mundo 
e as teses dos “filósofos gentios”, adoradores convictos de um Deus 
que opera “de fora” das coisas. Se a verdade primeira está em Deus 
como “primeiro feitor”, o princípio gnosiológico recebe valor de um 
fundamento “completíssimo”, incluindo “os elementos extrínsecos e 
intrínsecos das coisas”.9

O capítulo do exórdio e proposição do novo discurso de 
metafísica – meio termo entre o facere da linguagem e o verbum-verum 
da metafísica cristã – precede a digressão sobre a “origem e verdade 
das ciências”, bem como a polêmica contra “a verdade primeira 
meditada por Renato Descartes”. Trata-se de um núcleo temático bem 
complexo que retoma a reflexão sobre a metafísica cartesiana iniciada 
nas Orazioni, ainda que com tons nem sempre polêmicos, até a virada 
do De ratione e a introdução do “verossímil”. No De antiquissima, a 
restauração da sapientia humana à maneira de uma verdade eterna 
reforça a acirrada e bem conhecida crítica ao cogito ergo sum, princípio 
capaz de garantir só “consciência do pensar”. Com linguagem repleta 
de expressões trazidas da medicina, eco das pesquisas desenvolvidas 
na Accademia degli Investiganti e da literatura sobre as Paixões da 
alma, aquela consciência é um “sintoma”, um “indício” do meu ser que, 
todavia, não acarreta “ciência do ser”.10 Não podem ser evitadas as 

9 De ant., p.64, 62, 126 [70, 72, 66, 282].
10 De ant., p.72, 74 [106, 108]. Cf. VICO, G. Risposta del Signor Giambattista Di Vico 
nella quale si sciogliono tre opposizioni fatte da dotto Signore contro il primo libro 
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objeções dos céticos que não duvidam de pensar sua própria existência, 
como se conclui de Plauto, que se referiu àquele pensar como uma 
“cognição comum, acessível a um ignorante qualquer como Sósia”. O 
cético duvida principalmente da legitimidade da passagem do pensar 
ao ser, pois o cogito mesmo não é causa do esse cogitans, que, por sua 
vez, não é causa sui, mas res creata e não tem, em si, qualquer verdade. 
Esses bem conhecidos juízos, presentes já no De ratione, avizinham 
o critério cartesiano de verdade àquele dos estóicos e identifica sua 
principal característica com o subjetivismo solipcista, fonte de “um 
ceticismo disfarçado de verdade”.11

Embora apoiada na inovadora introdução do verossímil, a 
Dissertatio de 1709 não teve sucesso na indicação de uma alternativa 
às razões do verum cartesiano, deixando um hiato intransponível entre 
as prerrogativas da mens e as novas práticas do facere. A certeza da 
consciência fornece uma ontologia da mente, ou seja, sua unidade 
fora do fenômeno que não é a verdade, obtida no momento em 
que é descoberta como mediação e atividade da mens. Se a certeza 
(cartesiana) é o imediato, que não adverte a necessidade de alcançar 
o princípio do seu devir, a identidade do verdadeiro com o feito exclui 
todo o imediatismo. A verdadeira novidade do De antiquissima está na 
proposta alternativa ao insuficiente critério da evidência e suas regras:

a “percepção clara e distinta” não me assegura o conhecimento 
científico, porque, aplicado às coisas físicas e possíveis, não me oferece 
uma verdade com a mesma força que nas matemáticas. O critério 
do fazer isso que conhece me concede esta diferença: porque nas 

“De antiquissima italorum sapientia” ovvero Metafisica degli antichissimi italiani 
tratta da’ latini parlari (1711). In: ______. Opere filosofiche. Organização de Paolo 
Cristofolini e introdução de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1971, p.135 (de 
agora em diante Risp. I). Cf. também Risp. II, p.156. Os três artigos do Giornale e 
as duas Risposte de Vico foram reunidos em: STILE, A. Polemiche relative al “De 
antiquissima italorum sapientia” 1711-1712. Laboratorio dell’ISPF, Napoli, vol.III, 
n.2, 2006.
11 Risp. II, p.166. Sobre este tema veja o contributo de CERCHIAI, G. La natura integrale 
dell’uomo. Coscienza e facoltà nel “De antiquissima italorum sapientia”. Bollettino del 
Centro di Studi vichiani, Roma, vol.XL, n.1, p.93-113, 2010. Sobre o assunto vale ver 
também as páginas bem documentadas de DIANA, R. Depotenziamento del Cogito 
e disappartenenza dell’io: in margine al “De antiquissima”. Bollettino del Centro di 
Studi vichiani, Roma, vol.XL, n.1, p.115-124, 2010.
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matemáticas conheço a verdade ao fazê-la; nas físicas e outras, a coisa 
acontece de outro modo.12

O estudo das matemáticas torna-se o verdadeiro e próprio 
divisor de águas entre Vico e os cartesianos contemporâneos. O ponto 
que se desenha e o uno que se pode multiplicar ao infinito são ficções 
produzidas pelo arbítrio humano que, assim, imita a criação divina per 
caussas. As matemáticas aplicam o princípio do verum-factum, pois 
nelas demonstramos com certeza as verdades que fazemos, partindo 
de suas causas criadas pela mens humana.

No Capítulo III, a documentada equivalência em latim dos 
significados de caussa e negotium confirma a tese de que conhecer a 
causa é saber “operar”, isto é, levar a “efeito” a coisa; demonstrar pelas 
causas é fazê-la, como reforça a Risposta II, precisando que “‘caussa’, na 
significação própria dos filósofos, significa ‘coisa que faz’”.13 A intenção 
de Vico é de contrastar, assimilando-as, as objeções dos céticos convictos 
de que o homem conhece os efeitos, mas não as causas, as aparências 
e não as essências. Longe de serem arbitrárias, as definições do ponto 
e do uno implicam uma relação de alteridade com o mundo físico. As 
matemáticas constituem, de fato, um mundo de abstrações, realizando 
conhecimentos sem verificação na realidade física. A verdade dessa 
última não pode ser demonstrada pelo homem, pois ele não é o seu 
autor. O matemático não pode pretender atribuir as definições criadas 
pela sua mens às coisas da natureza externas a ela e criadas por Deus. 

Por isso, jamais foi vantajosa ao estudo da física a aplicação 
do método matemático e do seu critério de verdade, débil por ter 
tido origem na limitada mens humana. Quando não define coisas 
matematicamente, tal mens corre o risco de coincidir com o vazio que 
Vico, ao invés, objetiva preencher, privando de alimento o ceticismo 
radical. Ele privilegia, por isso, a reflexão sobre as ciências que 
documentam o facere humano, contribuindo com a constituição da 
verdadeira sabedoria. Particular relevância assume a mecânica, “mãe 
de todas as artes necessárias ao gênero humano”, cujo facere, operativo 
e provido de “materiais”, é associável àquele do “experimento”. 

12 Risp. II, p.156.
13 De ant., p.80, 82 [134] e Risp. II, p.149.
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Situado entre a física e a matemática, a mecânica é um galileano 
“facere per experimentum” que descobre sempre algo de verdadeiro 
na natureza. O fazer do experimento é um fazer a coisa mesma na sua 
consistência física, é um conhecer progressivamente os fenômenos, 
recriando-os com método não analítico, para alcançar um “algo de 
semelhante à natureza”.14 Essa aguda reflexão não propõe novamente os 
exercícios teóricos bem conhecidos na escola napolitana de Cornélio e 
de Porzio, pois o feito experimental enfatiza imediatamente a capacidade 
racional-operativa da mens na reprodução do fenômeno. Para além da 
polêmica pedagógica do De ratione contra o uso do método cartesiano 
em física, a investigação dos limites metafísicos da física experimental se 
complica de modo tão fascinante quanto mais parece irredutível a uma 
interpretação agnóstica, teológica e nominalista.15 

Construção de fictiones, a matemática distingue-se da física, 
mas ela se relaciona com a observação da natureza, a fim de abranger, 
com a formulação de uma lei científica, o fenômeno desde dentro, e 
em suas causas. A relação com a “prática” experimental exalta as 
características da metafísica viquiana que não é ciência da verdade 
por definições evidentes, mas metafísica da mens humana apta a 
colher o verum somente pelas suas capacidades de fazer. Interdito 
o autêntico conhecimento do mundo, a mens humana deve, todavia, 
poder conhecer algo de verdadeiro.16 No fundo, se a metafísica existe, 
só existe para nós pela inalienável distância entre o intelligere divino 
e a contingência reflexiva do homem finito, distância que dá sentido a 
uma visão construtiva do seu conhecer e do seu pensar. Mas – e é este 
o novo problema de Vico – há um ponto de convergência entre verdade 

14 De ant., p.68 [90].
15 É a conhecida tese da interpretação (e inclusive muito aguda e estimulante) 
de CORSANO, A. G. B. Vico. Bari: Laterza, 1956, p.106, 112-114, 118. Polêmico 
no confronto da leitura nominalista é BOTTURI, F. La sapienza della storia. 
Giambattista Vico e la filosofia pratica. Milano: Vita e Pensiero, 1991, p.90-92.
16 Parece-me fundada a observação de MORRISON. J. C. Vico’s Principle of Verum is 
Factum and the Problem of Historicism. Journal of the History of Ideas, Pennsylvania, 
vol.XXXIX, n.4, p.579-595, 1978, quando escreve que “verum is factum is not a 
doctrine about the nature of truth but about the true” (Ibid., p.582) e reconhece que 
a novidade da Scienza Nuova é “the conception of metaphysics as the science of the 
mind’s self-making. The mind as self-made is the factum of which the verum is the 
New Science itself. Philosophy is the history of the History of mind” (Ibid., p.593).
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metafísica e mundo físico? E que tipo de convergência existe? Não é 
a aritmética, mas a geometria sintética que, abrangendo a verdade 
metafísica, põe em comunicação a física com a metafísica, a definitio 
rei da primeira com a nominis da segunda, tornando inteligível a 
passagem, bastante intricada, do infinito ao finito, do ideal à realidade 
concreta, da unidade sem extensão ao múltiplo extenso.17 

O que adverte a necessidade de reportar essa atualizada 
metafísica da mens humana ao problema do método e de polemizar 
contra as dogmáticas soluções lógicas de Port-Royal propondo novas 
relações entre método e matéria a partir da geometria: “Isto que vós, 
com os cartesianos, chamais em geral ‘método’, ele é especificamente 
método geométrico. Mas o método vai variando e multiplicando-se 
segundo a diversidade e a multiplicação das matérias propostas”.18 Com 
o método da geometria sintética de ascendência euclidiana o homem 
descobre o verdadeiro enquanto um êxito da atividade construtiva 
da sua mens, fundada sobre formas (ideais) e manifestações de “luz” 
metafísica que satisfazem as referidas condições da convertibilidade 
de verum e factum, em relação as quais a análise é cega.

Matemática e experiência tendem a conjugarem-se por meio de 
um elemento platônico-neoplatônico conciliado com a religião cristã: 
a fé na mente humana e na divindade da sua força. À “forma plastae” 
de Deus, invariável em sua identidade ideal, corresponde aquela do 
verdadeiro seminal (“forma seminis”) para o homem, participante da 
perfeição divina. Contra a interpretação escolástica do universal em 
sentido aristotélico, Vico equipara o gênero à forma enquanto princípio 
metafísico explicativo do mundo físico. Confirma isso, de resto, a 
pesquisa etimológica, se considerar que genus para os latinos é forma, 
enquanto species corresponde a indivíduo, aparência “simulacra ad eas 

17 Cf. VITIELLO, V. Il medio assente. Sul concetto di verità nel “De antiquissima”. 
In: MATTEUCCI, G. (org.). Studi sul De antiquissima Italorum sapientia di Vico. 
Macerata: Quodlibet, 2002, p.88-89 (depois publicado em: VITIELLO, V. Vico. 
Storia, Linguaggio, Natura. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, p.37 et 
seq), que imputou a Vico a radical impossibilidade de tal transição de um ponto di 
vista ontológico. Sobre Vico e o pensamento do infinito veja o estudo de LOLLINI, 
M. Vico e il pensiero dell’infinito. In: MATTEUCCI, G. (org.). Studi sul De antiquissima 
Italorum sapientia di Vico. Macerata: Quodlibet, 2002, p.59-64.
18 Risp. II, p.164.
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formas expressa”.19 A polêmica estende-se do universalismo da lógica 
aristotélica àquele da filosofia moderna (cartesiana), destinada a ser 
abandonada em todas as disciplinas: da física, rica em instrumentos 
de experimentação, à oratória e às artes poéticas, solicitadas por novas 
“circunstâncias” que acomunam também a jurisprudência e a história 
pela decisiva função dos seus facta. Os universais são generalizações 
de valor lógico, inadaptados a exprimir o nexo entre as múltiplas 
realidades empíricas: aquela unidade de sentido investigada desde o 
tempo das Orazioni e no De ratione em particular, em que se afirma a 
exigência de universitas de todo o saber humano e divino.20

Se o universal abstrato não pode representar a dimensão 
ideal do conhecimento humano, é a doutrina das formas que de 
novo fundará a sabedoria por meio da conexão entre formas e 
conteúdos da realidade, da relação de todas as coisas com os seus 
princípios constitutivos. “Provo serem as formas metafísicas a 
maneira com que cada coisa particular é conduzida dos princípios 
ao seu ser atual, lá onde primeiro se moveram e por toda parte onde 
se moveram”.21 O modo de operar sintético possibilita a passagem 
das formas ideais àquelas reais, colocando o delicado problema da 
relação entre metafísica e física. Os erros opostos, mas equivalentes 
de Aristóteles e Descartes nascem do desconhecimento da 
heterogeneidade de física e metafísica e dos respectivos campos de 
competência. Se o filósofo antigo identificou a física à metafísica, 
considerando a matéria a partir dos gêneros universais abstratos, 
Descartes elevou a física à metafísica. 

19 De ant., p.76, 77 [112]. Cf. LACHTERMAN, D. Vico, Doria e la geometria sintetica. 
Bollettino del Centro di Studi Vichiani, Napoli, v.X, p.10-35, 1980.
20 “Acredito ser necessário [lemos no De ratione] instruir os jovens em todas as 
artes e as ciências com o juízo íntegro. Para tal fim, a tópica os enriquece com os 
seus ‘lugares’, enquanto isso, com o senso comum, progridem na vida prática e na 
eloquência, com a fantasia e a memória se enrobustecem naquelas artes que se 
servem dessas faculdades e, enfim, aprendem a crítica para finalmente julgar com 
o próprio cérebro sobre as coisas aprendidas [...]. Assim, tornar-se-iam exatos nas 
ciências, vigilantes na conduta prática da vida, ricos em eloquência, imaginativos 
na poesia e na pintura, ardentes de memória na jurisprudência” (VICO, G. De Nostri 
Temporis Studiorum Ratione. Organização e introdução de Fabrizio Lomonaco. 
Napoli: Scripta Web, 2010, p.81, 83; nova edição com organização e introdução de 
Fabrizio Lomonaco. Napoli: Diogene, 2014).
21 Risp. I, p.136.
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A teoria das formas indica, por sua vez, o plano de “participação”, 
o nível metafísico no qual o fazer humano se conecta com a verdade 
divina, a partir de um pensamento dominado mais por preocupações 
plástico-poéticas do que ontológico-metafísicas.22 Particularmente, 
a geometria sintética conjuga os signos operativos e imitativo-
participativos do conhecimento humano com o fazer divino, e segundo 
um modelo teórico que herda a lição neoplatônica (de Nicolau de 
Cusa ao Ficino da Theologia platonica, XIII, 3 e do Comentário ao 
Parmenide, cap. 32) conjugada com a cultura cristã (Agostinho).23 Não 
se abandona a transcendência de Deus que cria, com virtude infinita, 
qualquer coisa física, razão pela qual a essência das coisas é metafísica 
e consiste em “pontos metafísicos”. No Capítulo IV da obra é dada uma 
interpretação filosófica da natureza que substitui a insatisfatória teoria 
cartesiana da extensão e do movimento. Se na realidade física existem 
corpos e movimentos, naquela metafísica encontram-se os respectivos 
princípios: “indefinita virtus extensionis” ou puctum e “indefinita virtus 
movendi”24 ou conatus, garantia da transcendência e simultaneamente 
da participação divina no universo natural. 

O ponto faz o seu ser inextenso depender da essência da ex-
tensão, justificando a colocação da realidade física do corpo na di-
nâmica do seu devir. A existência de coisas extensas em contínuo 
movimento pressupõe a presença de “pontos metafísicos” com atri-
butos chamados conatos, “virtudes indefinidas do movimento”.25 O 
conato é um modo da matéria, uma realidade metafísica intermé-
dia entre a perfeita quietude, que é só de Deus, e o movimento. Se 
Descartes separou os princípios da extensão e do movimento, Vico 
tende, ao contrário, a unificá-los com a teoria do ponto-conato, para 
conceber a matéria plena de uma virtus ativa irredutível à res exten-
sa. De propriedades reais, extensão e movimento tornam-se proces-
sos de tal intensidade que fazem o mundo das formas comensurável 
àquele dos corpos físicos. 

22 CORSANO, 1956, p.135.
23 Em vez de Ficino (objeto dos conhecidos Studi vichiani de Gentile), Garin e G. 
Santinello dedicaram pesquisas originais a Cusano e à “participação metafísica 
típica do neoplatonismo cristão”, que foram debatidas por Botturi (1991, p.74-75).
24 De ant., p.95 [183].
25 De ant., p.94 [182].
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Também em referência ao movimento é conhecida a distância 
do campo físico daquele metafísico introduzida por Vico na polêmica 
anticartesiana contra o argumento dos movimentos compostos, a lei 
daqueles inerciais e a sua incomunicabilidade, e a teoria da quantidade 
de movimento derivada das suas determinações:

Tal como em física as coisas são tratadas pelos termos “corpo” e 
“movimento”, em metafísica devem ser tratadas por aqueles de 
“substância” e “conato”, e como o movimento não é outra coisa que 
corpo, assim o conato outra coisa não será senão substância.26

O ponto metafísico é indivisível e gera a realidade física com um 
fluxo produtivo incessante, irredutível ao número ou à figura como 
em Galileu e Descartes. O tipo de relação entre física e metafísica é de 
distinção profunda, considerando que para conhecer a verdade se 
necessita seguir uma estrada diferente daquela dos sentidos. As ciências 
deduzem os seus princípios da metafísica, porque a força infinita do todo 
flui nas coisas particulares e possibilita o movimento. Mas é o ato em que 
essa força se determina em uma estrutura empírica que se deve analisar 
e é o seu movimento determinado que se torna o objeto de uma ciência 
especial. Assim, física e metafísica apresentam duas línguas distintas:

Nem Pitágoras, nem seus seguidores – entre os quais nos é conhecido, 
graças a Platão, Timeu –, quando discorriam sobre as coisas naturais 
mediante números, concediam que a natureza fosse verdadeiramente 
constituída de números, mas se esforçavam por explicar o mundo 
exterior por meio do mundo interior ao homem; assim como para eles, 
o mesmo juízo foi dado sobre Zenão e a sua escola, que pensaram que 
os pontos fossem os princípios das coisas.27

Porém, a distinção entre física e metafísica não se transforma 
jamais em distância absoluta, sempre pronta a definir-se sem que 
se dissolva a heterogeneidade entre o infinito e o finito e, ao mesmo 

26 Risp. II, p.161.
27De ant., p.86, 88 [152, 154].
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tempo, a revelação de um ao outro, fato incompreensível à mens finita 
e limitada do homem, que pode pensar coisas infinitas, mas não as 
entender. O escopo do Vico “metafísico” é o de reinserir as coisas 
finitas na perspectiva infinita da verdade, numa conexão dos saberes 
humanos, tornada inevitável propriamente pelo primado da metafísica:

Nenhuma ciência começa bem [se lê na Resposta I] se não recebe seus 
princípios da metafísica, porque ela é a ciência que reparte às outras 
seus temas próprios, e, porque não pode dar para si o seu, oferece-
lhes certas imagens do seu. Donde a geometria dela recebe o ponto e 
o desenha; a aritmética o uno e o multiplica; a mecânica o conato e o 
comunica aos corpos: mas, como o ponto, ao ser desenhado, não é mais 
ponto e nem o uno, ao ser multiplicado, é mais uno, assim o conato dos 
corpos não é mais conato.28

Vico faz referência a Zenão de Eléia (fonte confundida com 
o filósofo estóico de Citium e um tanto comprometedora dada sua 
fortuna no pensamento libertino contemporâneo de La Mothe le 
Vayer e no criticismo bayleano) sem contribuir, porém, com uma 
“invenção filosófica”, mas com o fito de compartilhar da teoria dos 
pontos metafísicos muito discutida e partilhada na cultura filosófica 
e científica do seu tempo. Ela representa a visão daquele mundo das 
formas que “o homem constrói sinteticamente com os pontos” contra 
a confiança no continuum da tradição aristotélica e também contra o 
atomismo de perigosos desfechos céticos e ateus.29 Com o zenonismo 
Vico pôde documentar o significado metafísico da explicação 
matemática (geométrica) dos fenômenos físicos e referi-los à vida 
interior do homem, atualizando assim a lição do seu mestre jesuíta, 

28 Risp. I, p.143. A distância entre física e metafísica é acentuada na interpretação 
de Badaloni sobre a “polêmica viquiana contra a teoria cartesiana do movimento” 
(BADALONI, N. Laici credenti all’alba del moderno. La linea Herbert-Vico. Firenze: 
Le Monnier, 2005, p.129-132).
29 De ant., p.92 [176]. Cf. o contributo de MAZZOLA, R. Vico e Zenone. In: SANNA, M.; 
STILE, A. (orgs.). Vico tra l’Italia e la Francia. Napoli: Guida, 2000, p.311-341. Sobre 
a confiabilidade do reclame viquiano da escola zenonista do seu tempo – que não 
tem nada de mitológico, pois corresponde a “uma escola ou uma tendência viva e 
vigorosa” – consultem as acuradas considerações de ROSSI, Paolo. Le sterminate 
antichità e nuovi saggi vichiani. Firenze, La Nuova Italia editrice, 1999, p.109-154.



196  •   Fabrizio Lomonaco

Giuseppe Ricci, “scotista sectário, mas zenonista no fundo”, com a 
Metafísica do espanhol Suarez que “refletia sobre todos os assuntos de 
filosofia com uma maneira eminente, como convém ao metafísico”.30

O enfoque zenonista da geometria e da física é induzido pela 
compreensão de Vico da metafísica como ciência da “produção” e da 
ação da mens humana, desconhecida até Galileu, que

visou [...] a física com olhos de grande geômetra, mas não com toda a luz 
da metafísica, e por isso estimou o indivisível distinto do infinito, e fala 
de muitos infinitos. Não são muitos infinitos, mas um, igual a si mesmo, 
em todas as suas partes finitas, por mais desiguais que se queira. O uno 
é indivisível, porque o uno é o infinito, e o infinito é indivisível, pois não 
há o que dividir, não podendo dividi-lo em nada.31

Distante da doutrina escolástica da res, Vico teoriza a desubstan-
cialização do mundo e, ao mesmo tempo, exclui a possibilidade ontoló-
gica de toda determinação autônoma. O particular depende da unidade 
do ato infinito que torna possível e verdadeira a sabedoria humana. Esse 
é, a meu ver, o lugar mais complexo da reflexão viquiana sobre a meta-
física da mens, que empenha a passagem das argumentações de física 
aos temas de psicologia e ética social, justificando indiretamente a perda 
do interesse pela abordagem autônoma dos problemas de um outrora 
previsto Liber physicus. Ao “desejo” de infinito é relacionada, de fato, no 
Capitulo V, a distinção entre anima e animo imprimindo ao “discurso” de 
metafísica uma curvatura toda tecida de temas antropológicos.

Os latinos pensavam [...] que a imortalidade se devesse atribuir 
aos ânimos e não às almas. A razão desta afirmação talvez deva ser 
buscada no fato de que os seus autores observaram que são livres, 
segundo o nosso arbítrio, os movimentos do ânimo, enquanto aqueles 
da alma dependem do organismo corruptível do corpo; e estimaram 
que o ânimo, porque se move livremente, tende ao infinito e assim à 
imortalidade.32

30 Vita, p.8.
31 Risp. I, p.141.
32 De ant., p.104 [216].



Vico e a metafísica de 1710    •  197

O ânimo que, de acordo com Lucrécio, tem sede no coração e não 
no cérebro como para Descartes, é imortal, porque os seus movimentos 
são independentes da máquina do corpo. No interior de uma constelação 
de referenciais eruditos, testemunhados por vocábulos e expressões 
da língua latina, o que conta, além dos traços do experimentalismo 
investigante (Cornelio), é a reconstrução dos motivos nem sempre 
devidos ao poeta e filósofo antigo, acusado por Vico de fazer passar 
por epicurista aquela distinção presente já em textos não filosóficos 
anteriores ao De rerum natura (as obras de Accio e Varrão, de Plauto 
e Catulo) e testemunho de costumes e antiquíssimas doutrinas: a 
relação entre animus-anima e o movimento do ar, as noções de spiritus 
vitales e spiritus animales, a relação dos primeiros com a circulação 
do sangue e com a maior velocidade dos movimentos do animus em 
relação àqueles da anima, a identificação entre spiritus e componentes 
psíquicos33. Com um atento empenho de reconstrução filológica, Vico 
reconhece na filosofia dos antigos Italiae sapientes a centralidade do 
caráter livre dos movimentos do animus que, assim, “infinitum desiderat, 
ac proinde immortalitatem”.34 Essa última é julgada a antecipação da 
pretendida espiritualização da psicologia epicurista que instara o 
filósofo francês pós-cartesiano Pierre Gassendi ao distinguir uma alma 
constituída de átomos (e, enquanto tal, mortal) e um animus imortal, 
destinado à sobrevivência.35 Não só, a doutrina da imortalidade, mesmo 
que imperfeita, foi cultivada pelos povos latinos e transmitida aos 
“metafísicos cristãos” e aos Padres da Igreja em coerência com a tradição 
platônico-agostiniana com o objetivo de identificar na “liberdade do 
arbítrio” a diferença dos homens e dos brutos. É, todavia, importante 
observar que Vico, na Risposta II, devendo encontrar um acordo entre a 
doutrina da alma imortal e sua consistência “aérea”, reconhece não ter 

33 De ant., p.106 [218]. Sobre esse tema indico os ricos estudos de PIZZANI, U. 
Presenze lucreziane nel giovane Vico. In: AAVV. Letterature comparate. Problemi 
e metodo. Studi in onore di Ettore Paratore. Bologna: Pàtron, 1981, p.1442-1443 
e também: Le ascendenze classiche della psicologia vichiana nel “De antiquissima 
italorum sapientia” con particolare riferimento a Lucrezio. Homo sapiens, homo 
humanus, Firenze, vol.II, p.151-169, 1991.
34 De ant., p.104 [216]. Sobre o tema Cf. PIZZANI, 1981, p.1445.
35 Cf. PIZZANI, U. Ancora sulla distinzione lucreziana fra animus e anima 
nell’interpretazione di G. B. Vico. Vichiana. Miscellanea di studi in memoria di 
Francesco Arnaldi. Napoli, vol.XIII, 1984, p.149 e 142-144.



198  •   Fabrizio Lomonaco

“acreditado jamais que a teologia gentílica servisse nisso à cristã”. E, no 
final do parágrafo De sensu, após destacar o decidido sensualismo dos 
“Ethnicarum sectae” a eles opõe a “nostra religio” que “eam (mentem) 
prorsus incorpoream esse docet”.36

Num lugar intermediário entre o De animo et anima e o De 
sensu, a expressão animi mens, típica da psicologia lucreciana, permite 
retornar sobre aspectos da atividade da mens a partir da identificação, 
já dos antigos sábios itálicos, da mens com o pensamento no animus 
e da convicção que tal mens tivesse sido dada pelos deuses (a diis 
dari) ou fosse por eles inscrita (immitta).37 É o que herdaram os 
latinos exaltando a obra do divino criador das ideias nos ânimos 
humanos. A mente é do ânimo, porque introduzida por Deus assim 
como o intelecto ativo dos aristotélicos, o senso etéreo dos estóicos 
ou o demônio de Sócrates. Essas célebres e bem conhecidas leituras 
sublinham justamente o confronto com as teses do filósofo oratoriano 
Nicolas Malebranche,38 que parece, ao autor do De antiquissima, um 
agudo filósofo cartesiano de profunda e sincera inspiração cristã: 
um moderno Platão cristão inscrito na grande tradição agostiniano-
platônica e atento a explicitar a finitude do corpóreo frente à “verdade 
eterna” da mens divina. 

36 Risp. II, p.162 e De ant., p.115 [246].
37 No que diz respeito a essas expressões, o exemplar aqui reproduzido contém 
uma correção de Vico, que após hominibus introduz na margem direita: a diis. 
Trata-se de uma intervenção objeto da filologia e da ecdótica viquiana de Gentile 
e Nicolini até as recentes observações de ADAMO G. De Antiquisima Italorum 
sapientia di Giambattista Vico. Indici e ristampa anastatica. Firenze: Olschki, 1998, 
e de Vincenzo Placella. Este último reconheceu elegantemente o sentido dessa 
variante, confrontando-a com outra, presente em alguns exemplares (“mens 
hominibus dari a diis, immitti”) e privilegiada por Nicolini, que, porém, privilegiou 
contaminando-a com a errata do texto impresso: Cf. PLACELLA, V. Mens hominibus 
a diis dari, indi, immitti dicebatur. Tentativo di restauro di un luogo del “De 
antiquissima Italorum sapientia”. In: ______. Dalla “cortesia” alla “discoverta del 
vero Omero”. Studi di critica e filologia italiana e umanistica (con un inedito di 
G.B. Vico). Città di Castello: Università degli studi di Perugia, 1979, p.135-140, 
assim como: PLACELLA, V. Questioni ecdotiche relative al De antiquissima e alle 
due Risposte del Vico al “Giornale de’ letterati d’Italia”. In: ______. CACCIATORE, 
G.; STILE, A. (orgs.). L’edizione critica di Vico: bilanci e prospettive. Napoli: Guida, 
1997, p.104-105. Sobre a definição de animi mens veja: PIZZANI, 1981, p.1437-
1438; 1984, p.152-153.
38 Refiro-me naturalmente aos famosos estudos de Badaloni e de Marcialis, de 
Agrimi, Botturi e Ingegno, além das páginas recentes de Stile e Cerchiai.
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A polêmica de Vico é dirigida contra o ocasionalismo fundado 
na “visão” da ideia em Deus. O interprete dá conta do seu novo 
empreendimento metafísico, apoiado sobre a dimensão transcendente 
à realidade factual e inspirado no neoplatonismo e no “trascende 
te ipsum” agostiniano. Esse é, para Vico, diversamente do autor da 
Recherche, o princípio e a condição da atividade do pensamento. Na 
Risposta II, a definição da mens humana como “espelho da mente 
de Deus” prevalece sobre a limitada perspectiva do temporal e do 
corpóreo: “Onde a mente humana vem a ser como espelho da mente 
de Deus: e por isso pensa o infinito e o eterno, e então a mente humana 
não se acaba no corpo, e consequentemente não se acaba também no 
tempo, que é medido pelos corpos”.39 Tudo isso leva a concluir que o 
pensar humano não é, como para o cartesiano Malebranche, um ato 
originário, mas um ponto de chegada. Se o filósofo oratoriano tivesse 
sido coerente, deveria reconhecer que a mens tem conhecimento 
não só do próprio corpo, mas também de Deus que “conhece em 
mim e é, portanto, em Deus que conheço a minha própria mente”. Ao 
cogito ergo sum, a costantia de uma revisão teórica, verdadeiramente 
disposta a superar os limites da ortodoxia cartesiana, deveria ter 
preferido como verdade primeira “Deus in me cogitat; in Deo igitur 
meam ipsius mentem cognosco”.40 Aqui não cabe averiguar – como 
tem sido feito, meritoriamente talvez – o verdadeiro Malebranche e 
as incompreensões do seu intérprete napolitano,41 mas a inquietude 

39 Risp. II, p.162. Na Autobiografia, a definição da ideia platônica será alcançada 
mediante o reconhecimento da unidade da mens divina e das suas “verdades 
eternas” independentes da corporeidade: “Daí que isto serviu a ele somente de 
forte motivo para confirmar-se, uma vez mais, nos dogmas de Platão, que, a partir 
dessa forma da nossa mente humana, sem qualquer hipótese, estabelece como 
princípio de todas as coisas a ideia eterna, a ciência e a consciência que temos de 
nós mesmos [...]; ou seja, todas as coisas que dependem do corpo e que, por isso, 
são feitas no tempo, ou quando desejamos aplicá-las, todas, quando conhecemos, 
são feitas e estão contidas dentro de nós [...] Mas no caso das verdades eternas 
que não estão em nós e não dependem do nosso corpo, devemos entender como 
princípio das coisas uma ideia eterna inteiramente distinta do corpo, que em sua 
cognição, onde queira, cria todas as coisas no tempo e as contém dentro de si, e ao 
contê-las, as suporta. Tal princípio de filosofia estabelece, nas matemáticas, que as 
substâncias abstratas têm mais realidade que as corpóreas” (Vita, p.19-20).
40 De ant., p.110-111 [232, 234].
41 STILE, A. Anatomia dell’anima: tra Malebranche e Vico. In: SANNA, M.; STILE, A. 
(orgs.). Vico tra l’Italia e la Francia. Napoli: Guida, 2000, p.265-267.
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de um pensamento que, para desfazer-se da inabalável coerência 
de Descartes e dos seus leitores heterodoxos, se vale das razões da 
transcendência opostas ao ocasionalismo. E, todavia, a progressão 
de tais razões é absorvida pelo ambíguo equilíbrio com o factual. 
Esse último se constitui, em sua determinação, como dependente de 
uma dimensão intencional da ação na qual a substância se anula pela 
liberdade do fazer humano. A relação entre a força infinita inerente 
às coisas e o movimento particular delas está num desenvolvimento 
arraigado nas coisas, feito da corporeidade dos objetos. Cauteloso 
ao confirmar o nexo entre verum e factum, Vico, no Capitulo VII, 
se debruça sobre a etimologia de facultas como facilitas, como a 
“rapidez do fazer”42 pela qual “a virtude se põe em ato”, e se refere às 
faculdades sensíveis que “fazem” o seu objeto e àquelas intelectuais, 
porque “compreendida uma verdade, tornamo-nos, nós mesmos, 
seus criadores”. A própria sensação torna-se uma faculdade da alma, 
como induz o testemunho dos latinos e dos antigos filósofos italianos, 
convictos de que “toda obra da mente fosse sensação”.43

Ao reforçar a convicção da absoluta subjetividade das qualidades 
sensíveis,  põe-se a questão central da relação com o objeto. Também 
sobre esse tema a ratio studiorum dos antigos, evocada no parágrafo 
De certa facultate sciendi, oferece um conhecimento mais autêntico 
fundado sobre a análise de “todos os elementos que compõem o 
objeto cuja ideia é referida”.44 Aqui maturam assonâncias e contrastes 
evidentes com os escolásticos que

falam muito elegantemente [...] quando chamam faculdades da alma 
o sentido, a fantasia, a memória, o intelecto; mas rompem aquela 
elegância quando pensam que as cores, os sabores, os sons e as 
sensações do tato são qualidades próprias dos objetos. Porque se 
os sentidos são faculdades, vendo as cores, saboreando os sabores, 
sentindo os sons, tocando coisas frias e quentes, nós mesmos criamos 
essas qualidades dos objetos.45

42 De ant., p.112 [240].
43 De ant., p.112, 114 [240, 242, 246].
44 De ant., p.120 [262].
45 De ant., p.112 [240]. 
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Representação subjetiva da realidade, a faculdade exprime 
a dinâmica intencionalidade cognitiva, como é prova o “engenho” 
gerador de sabedoria e central já nas páginas do De ratione. No De 
antiquissima Vico aprofunda e transforma esse significado, exaltando 
sua capacidade de componere, isto é, de recolher o semelhante no 
dessemelhante enquanto “engenho arguto”, diferente do “espírito 
agudo” de matriz aristotélica. Também em 1710 o ingenium se utiliza 
do “senso comum”, mas a introdução da similitudo apoia a investigação 
dos motivos de unificação do saber, mensurando as coisas artificiais 
em função do verum, uma operação jamais lograda pela razão abstrata. 
Utilizando-se uma vez mais das origens da língua latina, Vico insiste 
sobremaneira na analogia dos significados de ingenium e de natura, 
sustentando que, se “a natureza no universo é o engenho de Deus”,46 o 
homem é “o Deus das coisas artificiais”. Não por acaso se observa, com 
aguda, mas prepotente fantasia etimológica, que os homens excelentes 
em geometria e aritmética “‘ingegneri’ Italis appellantur”.47 

Por causa da capacidade de invenção e de composição, o inge-
nium é a faculdade tipicamente humana de produção do conhecimen-
to, articulando virtudes sensíveis e intelectuais ao ponto de poder 
identificar-se com a natureza racional do homem, porque “humanum 
ingenium natura hominis sit”.48 Experiência, juízo e razão são orienta-
dos pelo engenho já na percepção sensível, ajustando todos os atos da 
mens e contribuindo com a unidade do saber. A novidade teórica do De 
antiquissima em relação às conclusões do De ratione está na identifi-
cação da faculdade engenhosa às forças formadoras dos processos da 
geometria sintética:

Por isso, em minha dissertação De nostri temporis studiorum ratione 
sustentei que as dificuldades da física podem ser superadas com a 
educação do engenho. O que surpreendeu quem estava muito preso 
ao problema do método. O método, de fato, ao mesmo tempo em que 
serve à facilidade, é obstáculo aos engenhos; ele destrói a curiosidade, 
acreditando poder prever a verdade que se investiga. Nem a geometria 

46 Risp. I, p.138.
47 De ant., p.116, 117 [252, 254].
48 De ant., p.117 [252].
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aguça o engenho quando é aplicada metodicamente, mas refina quando 
o reforça com a experiência de coisas diversas, várias e dessemelhantes. 
E por isso era meu desejo que fosse ensinada não com procedimento 
analítico, mas sintético; de modo que as demonstrações resultassem 
da composição dos elementos, vale dizer, para que as verdades não 
fossem descobertas, mas feitas.49

Com a faculdade do engenho uma originária potência da mens 
liga o homem ao divino ou faz do geômetra um Deus enquanto ele 
cria as demonstrações do mundo matemático por meio de etapas nas 
quais o verdadeiro depende da inventio. Essa última não pode estar 
certa sem o juízo do intelecto que, por sua vez, reclama o apoio da 
inventio, já que espera unificar a experiência e o saber criticamente 
fundado. Aqui está a originalidade teórica do De antiquissima no que 
concerne às sistematizações humanistas e ao pensamento de Herbert 
de Cherbury, citado na Resposta II por causa do seu método que 
“verdadeiramente outra coisa não é que uma tópica transportada aos 
usos dos físicos experimentais”.50

Para o engenho, o verum-factum realiza-se enquanto “propria 
sciendi facultas” entre tópica (arte correspondente à operação da 
percepção) e crítica ou arte de julgar, que é diferente do método ou arte 
de ordenar racionalmente as matérias. A operosidade da mens impõe 
um limite intransponível à finitude humana: conjuga a verdade acessível 
ao intelecto finito exclusivamente com a forma ideal típica da unificação 
das potências formativas (memória, imaginação e fantasia) aptas a 
realizar aquelas operações sintéticas desvalorizadas pela gnosiologia 
e pela psicologia cartesiana. Se o verum é o factum, esse último é fruto 
de fictiones, isto é, de construções mentais do engenho e do seu “olho”, 
a fantasia. Está em jogo uma reelaboração do fazer – conservada não 
só pela memória, que em latim corresponde ao imaginar análogo 

49De ant., p.124, 126 [278, 280]. Cf. CACCIATORE, G. L’ingeniosa ratio di Vico tra 
sapienza e prudenza. In: CANTILLO, C. (org.). Forme e figure del pensiero. Napoli: 
La città del sole, 2006, p.225-240. Deste autor indicamos as páginas recentemente 
reunidas em: In dialogo con Vico. Ricerche, note, discussioni. Organização de 
Manuela Sanna, Rosario Diana e Armando Mascolo. Roma: Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2015, p.111 et seq.
50 Risp. II, p.163. Cf. BADALONI, 2005, p.136-139.
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à phantasia dos gregos – capaz de vincular o protótipo metafísico 
da verdade divina ao operar humano: “o engenho é a descoberta de 
coisas novas, e a fantasia ou a força do imaginar é a mãe das invenções 
poéticas”.51 A mente humana não pode imaginar objetos inexistentes 
ou que não foram por ela experimentados e metidos na memória, como 
atesta o exemplo da origem lucreciana dos Centauros (combinado com 
a “reminiscência” platônica e a concepção epicurista dos deuses) como 
imagens constituídas de elementos realmente existentes na natureza, 
mas “vera naturae falso mixta”.52 Também essa tese é tirada da antiga 
sabedoria dos filósofos itálicos e está em sintonia direta ou indireta 
com o neoplatonismo de Proclo, o comentador de Euclides que indicou 
ao Renascimento o encontro possível entre a reflexão metafísica e a 
imaginação geométrica, chegando até à geometria leibniziana e ao seu 
conceito de analysis situs.53

Partindo disso, Vico completa a elaboração de um conceito 
de verdade alternativo àquele de Descartes. Ele matura o definitivo 
desligamento do método more geométrico da física, fundado na 
errônea equivalência entre a matéria e a extensão que substancializa 
o espaço. Tal via de acesso à ciência é julgada por Vico empiricamente 
vazia, mera geometrização da matéria em sentido analítico marcada 
pela pretensão ilegítima de objetivar a estrutura essencial do mundo 
material. A ideia de uma mecânica universal resultante da equivalência 
entre espaço, extensão e matéria, havia provocado consequências 
nefastas também no plano pedagógico. Aqui se explicita o contraste 
com uma filosofia considerada dogmática, pois centrada na evidência 
do sujeito pensante liberto das experiências do passado e situado em 

51 Risp. II, p.152.
52 De ant., p.117 [248].
53 A este propósito se deve consultar os estudos fundamentais de OTTO, S. 
Sachkommentar zu Giambattista Vico “Liber metaphysicus”. München: Verlag, 1985 
e Giambattista Vico. Lineamenti della sua filosofia. Tradução italiana de M. Romano 
e S. Caianiello. Napoli: Guida, 1992, p.54-56. Sobre esses e outros estudos do 
pesquisador alemão vejam as reflexões de CACCIATORE, G. Nuove ricerche sul “Liber 
Metaphysicus” di Giambattista Vico. Bollettino del Centro di Studi Vichiani, Roma, 
vol.XX, p.211-221, 1990. Sobre a leibniziana analysis situs discorreu PINCHARD, 
B. Congruenza, schematismo, sintesi. Prospettive leibniziane intorno al criterio di 
verità secondo Giambattista Vico (tradução italiana de M. Sanna). Bollettino del 
Centro di Studi Vichiani, Roma, vol.XX, 1990, p.143 et seq. e p.151 et seq.
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um estado de “perfeição” oposto, não sem ironia, à condição inicial de 
quem, começando a tratar de metafísica, precisa “se dispor a escutar os 
metafísicos com a mente reduzida se não propriamente a uma tabula 
rasa, pelo menos à maneira de um livro envolto, que se desembrulha 
depois em uma luz melhor”.54

O cartesianismo promove uma pedagogia inadequada, destituída 
das indispensáveis “lições dos outros filósofos”, da “extensa fadiga de 
um monte de lições” enganosamente julgada pelos jovens enfadonha 
diante de uma aprendizagem “muito brevemente”.55 Contestada a 
função exclusivamente racionalista do saber e sua única alternativa 
alimentada pelo empirismo, para Vico, a verdadeira unidade só pode 
ser recuperada na convergência orgânica entre a verdade metafísica 
e o verum do homem, isto é, na trama que liga a potência criativa de 
Deus aos seus efeitos na realidade da mens finita. No Capítulo VIII, 
tratando De numine, é destacado o modo como Deus faz conhecer a 
sua vontade pelos fatos e uma facilitas que, enquanto energia, domina 
as coisas espontaneamente e pode ser atribuída aos artistas, ditos com 
justeza “divinos”, quando estão de posse do raro e precioso dom da 
“natureza”. Além disso, se Numem evoca as coisas criadas por Deus e 
imitadas pela arte, as antigas expressões factum e caso dizem respeito 
aos facta, pois os antigos sábios itálicos acreditavam que “o fato fosse 
inexorável, dado que as coisas feitas não podem não acontecer”; o feito 
é o falar eterno de Deus e as suas palavras são os decretos geradores 
da realidade e da sua ordem.56 

Inspirado na tradição religiosa cristã do “verbum”, o renovado 
encontro entre metafísica e linguagem abre e fecha o De antiquissima, 

54 De ant., p.70 [96].
55 Risp. II, p.167.
56 De ant., p.128 [286, 288]. Com magistral e eficaz reconstrução crítica, Badaloni 
insiste sobre o tema da naturalezza (com o qual conclui, não por acaso, o parágrafo 
dedicado por ele ao De antiquissima), ou de uma filosofia derivada da natureza, 
visto que do seu “fundo providente [...] ergue-se o campo da história” (BADALONI, 
N. Introduzione a G. B. Vico. Milano: Feltrinelli, 1961, p.354). O que autoriza, ainda 
que sem pretendê-lo, o retorno à significação tradicional da metafísica viquiana e 
à tese da continuidade entre a obra de 1710 e as posteriores edições da Scienza 
Nuova. Sobre o verbum mentis que atua como nexo originário em Deus e no homem 
veja AGRIMI, M. Et “factum” et “verum” cum “verbo” convertuntur. In: TRABANT, 
J. (org.). Vico und die zeichen / Vico e i segni. Atas do Congresso homônimo. Berlin, 
23-25 setembro 1993. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1995, p.115-117, 125.
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confirmando-se como núcleo fundamental de toda a filosofia viquiana, 
o coração de uma metafísica extraída de argumentos “acomodados 
à religião cristã”57 e “ajustada à debilidade do pensamento humano. 
Essa não concede ao homem a possibilidade de conhecer todas as 
verdades, nem nega a ele a faculdade de poder conhecê-las; mas lhe 
consente só o aprendizado de algumas”.58 A filosofia de Vico não é, 
portanto, a repetição de uma especulação sobre o ser primeiro, mas 
persegue o duplo escopo de humilhar e exaltar o pensamento humano, 
constrangendo-o, nos seus limites, à confiança de imitar a ciência 
divina com a liberdade poética do fazer engenhoso.59

A mente humana remete à prática os temas e os problemas da 
gnosiologia. Mas falta ao discurso metafísico viquiano aquele caráter 
evolutivo de “ars critica” que permite compreender as modificações 
da mens humana em seu constitutivo devir histórico. O facere é uma 
construção de fictiones sem referências à história das relações com os 
conteúdos do seu mundo. O risco é o de rejeitar Descartes e, ao mesmo 
tempo, de permanecer fiel a um modelo de vida da mens coerente com 
uma arquitetura contemplativa que também a geometria sintética 
(não analítica) havia desconstruído detalhadamente em suas origens 
clássicas (aristotélicas) e em seus êxitos modernos, implícitos no 
fundamento teorético da gnosiologia racionalista. Como conciliar as 
duas perspectivas da ação e da contemplação, destinadas pelo pecado 
original a serem pensadas em termos de cisão no homem? Como pensar 
a identidade entre o início e o fim de um processo, entre a ordem divina 
e aquela humana histórica e vinculada à sua origem pela consciente 
irredutibilidade do corpóreo ao incorpóreo? A ciência a que a gnosiologia 

57 Risp. I, p.135.
58 De ant., p.130 [292].
59 Desse ponto de vista me parecem pouco convincentes aquelas reconstruções 
(como as de SEMERARI, G. Sulla metafisica di Vico. Quaderni Contemporanei. G. B. 
Vico nel terzo centenario della nascita. Organização de Fulvio Tessitore. Salerno, vol.
II, 1969, p.37-62) empenhadas em reiterar, da metafísica viquiana, exclusivamente 
o seu significado tradicional de “ciência do fundamento” (Ibid., p.39) identificada, 
sem mais, com a teologia (Ibid., p.40). O que leva a uma desvalorização da nova 
contribuição que a teoria do ingenium agrega ao senso comune, expressão, segundo 
aquela leitura equivocada, de “um ulterior aspecto do anistoricismo e do fideísmo 
de fundo da filosofia viquiana” (Ibid., p.47) e de uma metafísica presente na “forma 
ontologista (ou tendencialmente) do De antiquissima” e na “forma da filosofia do 
espírito da Scienza Nuova” (Ibid., p.56).
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do De antiquissima se refere é plena de verdade, mas vazia de “certezas” 
morais. O único objeto que se pode determinar à luz do procedimento 
comparativo da faculdade engenhosa é aquele físico. 

O fazer caracteriza-se como operação da mente que busca 
ordenar os elementos já existentes como imagens dos modelos divinos 
geradores. A medida do bem não introduz ainda uma reflexão sobre a 
moral, mas passa, também ela, pelo verum-factum que impõe um critério 
de verificação só mental: “o verdadeiro se converte no bom quando isso 
que é conhecido como verdadeiro retira o seu ser também da mente 
que o conhece”.60 Se a necessidade de um Liber physicus autônomo 
desaparece, já que o universo físico foi identificado distante do mundo 
da matemática e, simultaneamente, na complexa harmonia com a 
metafísica da mens humana, o livro terceiro do De antiquissima está 
ainda todo por escrever. Regulada sobre os discursos de metafísica com 
o intuito de alcançar a ideia da perfeição mental do sábio, a moral não 
tem ainda vida autônoma e certa, interditada, como está, pelo primado 
das questões gnosiológicas (da “faculdade própria do conhecer com 
certeza”) repensadas a partir da conversão do verdadeiro com o feito. 
Esses dois termos correm ainda o risco de serem referidos aos motivos 
da certeza ontológica da mens incompreendida em sua fenomenologia 
(mesmo tendo os seus significados alterados em relação à solução 
cartesiana). O feito convergente com o verdadeiro não é ainda o seu 
tornar-se existência, mas o testemunho da produção da mens, um fazer 
abstrato, separado da datidade mundana, das certezas da experiência 
humana. Falta explicar, em suma, as responsabilidades do “fazer”, do 
devir da ação, indiretamente emergidos como problemas insolúveis 
na parte final do Lyber, dedicado à “fortuna” no significado antigo de 
“bem” e à sua duplicidade (adversa ou favorável) no homem.61

Após o De antiquissima, ou melhor, após o Liber metaphysicus, 
transcorreram dez anos antes da transformação e da supradita 
conversão no De uno. Nele, o interesse metafísico é colocado em relação 
à realidade do direito e à auctoritas, que é o mundo do agir e do certo, 

60 De ant., p.68, 70 [92]. Uma tensão entre “metafísica clássica” e “construtivismo 
da nova ciência” emerge da aguda reconstrução de CARILLO, G. Vico: Origine e 
geneaologia dell’ordine. Napoli: Editoriale Scientifica, 2000, p.52-55.
61 Sobre o tema Cf. BADALONI, 2005, p.142-143.
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parte do verdadeiro. Vico refuta, com isso, a falsa certeza do dado à 
luz da exigência de unificação do saber, que pressupõe outra forma de 
certeza capaz de fazer-se existência e objetivação do verdadeiro. Sem a 
certeza do feito, a verdade do fazer jamais se torna existência, unidade 
vital de ciência e consciência. Assim se consuma a relação do Vico 
“cartesiano” com o cartesianismo e as suas involuções lógicas dentro 
e fora da cultura italiana, coerentes integralmente com um modelo de 
verdade fechada na imediatidade do ser pensamento. 

O passo seguinte está na leitura de Grócio, que introduz as 
questões do direito natural das gentes para encontrar o critério da 
ordem na nova conjugação de verdadeiro e certo que torna possível 
a trânsito do sujeito do pensamento para o mundo. Reconhecer esse 
aporte teórico significa reler o De antiquissima, para descobrir com os 
seus inevitáveis limites também as sutis coerências internas que, no 
Diritto universale, reaparecem documentadas pelo renovado interesse 
pelo conato como força metafísica útil à definição dos “brutos”,62 
pelo nexo scire-conscire que, no De constantia, adquire a forma da 
conscientia de uma natureza humana compartilhada, além de estender 
o nexo verum-factum à verum conformatio a uma ordem conforme 
os temas da ética moderna, enquanto uma possível via de acesso à 
almejada Scienza nuova da história humana.

Também a evolução do discurso de metafísica contribui, pois, 
para colocar em crise o juízo restritivo sobre a gnosiologia incompleta 
e semicética de 1710, formulado na leitura neoidealista de Gentile e 

62 “Mas nós, na nossa metafísica, às coisas inanimadas e aos brutos havíamos 
denegado o esforço, o conato, e às razões físicas, que os físicos e os mecânicos 
chamam, com o vulgo, os esforços, os conatos dos corpos, nos opomos, dizendo 
serem eles movimentos simples, reportando o esforço, o conato só à mente, que, 
possuidora do livre-arbítrio, pode substare, subsistir potencialmente [...] e o 
movimento pode igualmente subsistir e estar no esforço, por isso, o jus natural 
primário não pode estender-se aos brutos, sentença com que parecem concordar 
os Latinos, que, com o nome de brutum, significavam qualquer coisa desprovida 
de força, quidquid est sine vi” (VICO, G. De universi iuris uno principio et fine uno 
(1720). In: ______. Opere giuridiche. Organização de Paolo Cristofolini e introdução 
de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1974, cap. LXXV, p.94. Para as referências ao 
texto latino veja a reimpressão anastática do exemplar conservado na Biblioteca 
Nacional de Nápoles “Vittorio Emanuele III” [segn. XIII B 62]: VICO, G. De universi 
iuris uno principio et fine uno. Organização de Fabrizio Lomonaco e apresentação 
de Fulvio Tessitore. Napoli: Liguori, 2007.
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Croce (mesmo com posições claramente distintas e favoráveis, no 
primeiro, à autonomia do De antiquissima). É difícil sustentar que o 
Liber metaphysicus seja um momento de elaborações parciais dos temas 
depois redefinidos na Scienza nuova, uma incongruente justaposição 
de novidades geniais e incomodas velharias. A redução da obra a 
etapa de um único itinerário orientado teleologicamente à última fase 
provocou a transfiguração do horizonte especulativo de Vico e a perda 
do interesse pela sua metafísica dessubstanciada e conjugada com a 
referência moderna a uma “metafísica do gênero humano”.

Tradução do italiano:
Sertório de Amorim e Silva Neto
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Com Vico nos “subterrâneos da alma”
Claudia Megale*

A “metafísica da mente” que se delineia no De antiquissima se 
abre para sugestões significativas que o leitor contemporâneo não pode 
ignorar. A definição de ânimo/alma – desenvolvida com minuciosas 
articulações –, em particular, chama a atenção dos “investigadores” 
do inconsciente e, in primis, de Carl G. Jung que fez de tal incindível 
binômio um dos arquétipos principais das suas teorias. Não se trata de 
forçar uma influência de Vico sobre o aluno de Freud e pai da psicologia 
analítica, mas demonstrar em que medida o filósofo napolitano, longe 
de ser o “antiquíssimo” adversário dos cartesianos de toda espécie, 
o acadêmico desafortunado, teórico de uma inédita Scienza nuova, 
foi, em vez disso, o fundador de muitas teorias que conheceram no 
novecento plena e autônoma elaboração.

O Livro metafísico, ao qual deveria se seguir um livro físico e outro 
moral – coisa que nunca aconteceu, já que Vico sentiu fortemente, após 
a elaboração da obra de 1710, a exigência de dedicar-se ao direito antes 
de ascender à questões relativas à história –, se propõe construir uma 
nova metafísica, desmontando as teses cartesianas. O De antiquissima 
italorum sapientia representa seguramente a continuação lógica 
do De nostri temporis studiorum ratione, oração inaugural de 1708 
(publicada no ano seguinte) em que o pensador napolitano investiga 
um novo método de estudos que colocasse em relação o método dos 
antigos com aquele dos modernos:

* Pesquisadora doutora do Dipartimento di Studi Umanistici da Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”.
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Discorrendo sobre isso confrontaremos as utilidades e desvantagens 
de um e de outro, buscaremos quais desvantagens nossas podem 
ser evitadas, e com que método, quais não se podem, e com quais 
desvantagens dos antigos são contrabalanceadas.1

Assim, ele formula sua tópica que deve preceder a critica: “se 
a crítica é a arte da oração verdadeira, a tópica é a arte da oração 
facunda”.2 Portanto, embora o De ratione assinale o ponto de virada de 
uma posição substancialmente cartesiana à reconsideração do método 
indutivo baconiano (com a descoberta da categoria da “probabilidade” 
em oposição àquela da “necessidade”, do verossímil e do senso comum 
contra as proposições apodíticas da ciência tradicional), não realiza, 
ainda, uma verdadeira superação dos eixos cartesianos:

O problema do De ratione diz respeito à inserção e à função da mente 
naquela mesma realidade (a natureza) e, antes de assumir a fisionomia 
de uma metafísica gnosiológica no De antiquissima, se coloca como ques-
tão de uma ratio studiorum, isto é, de um método que objetiva acertar 
diretamente as contas com a orientação cartesiana. No confronto entre 
a concepção viquiana decididamente humanística, mas não erudita, e 
aquela cartesiana mecanicista e geométrica, não está em pauta a contra-
posição de scientia e humanitas, mas uma problemática mais vasta, que 
diz respeito, “em geral, à questão da natureza mente e da sua atividade”.3

Se na Oração de 1708 o corpo é refletido como limite positivo da 
mente, bem no centro do De antiquissima está a mens:

A mente é, para Vico, atividade, invenção, utilização do real; ela não pode 
dar-nos um quadro histórico do ser, porque também esse último, em seu 
aspecto metafísico, é atividade, é movimento. A mente, ao contrário, pode 
se inserir no movimento do ser, desfrutar da sua força, humanizá-lo.4

1 VICO, G. De nostri temporis studiorum ratione (1709). Organização e introdução di 
Fabrizio Lomonaco. Napoli: ScriptaWeb, 2010, p.47; nova edição com organização e 
introdução de Fabrizio Lomonaco. Napoli: Diogene, 2014 (de agora em diante De rat.).
2 De rat., p.72-73.
3 DONZELLI, M. Natura e humanitas nel giovane Vico. Napoli: Istituto Italiano per 
gli studi storici, 1970, p.101. Cf. BADALONI, N. Introduzione a G.B. Vico. Milano: 
Feltrinelli, 1961, p.327.
4 BADALONI, 1961, p.327.



Com Vico nos “subterrâneos da alma”    •  215

É na obra de 1710 que Vico se coloca o problema de uma mens/
anima. Não por acaso, a abordagem animus/anima é seguida daquela 
bem mais articulada sobre a mens e as facultates que inauguram, após 
o De ratione, as reflexões sobre o sentido, a fantasia, a memória e o 
engenho; temas que entram no campo de interesse da psicanálise:

Este interesse funda-se no fato de que, para Vico, os mitos e as repre-
sentações fantásticas referem-se às origens e à realidade do mundo 
humano e não surgem de um processo racional. Consequentemente 
é possível pensar que, de um ponto de vista psicanalítico, as pesqui-
sas e as teorias viquianas neste campo oferecem um material fecundo 
que confirma a teoria psicanalítica da arte e da religião, da sublima-
ção e da repressão.5

Mas voltemos ao problema da alma. Muitos estudiosos concordam 
que nesse ponto do De antiquissima se abre aquele que se pode chamar 
o capítulo “antropológico” da obra, quase uma seção teórica autônoma, 
determinada certamente pelo fato de que, naqueles anos em Nápoles, 
vinham difundidas as doutrinas de Gassendi, empenhado na tentativa 
de “cristianizar” o atomismo epicurista-lucreciano, como o próprio Vico 
informa em sua Autobiografia a propósito da intensa difusão do epicu-
rismo em Nápoles. Além disso, na visão unitária do Liber metaphysicus, 
o capítulo quinto perde o seu aspecto de intermediário antropológico e 
avança, a justo título, sobre a questão da metafísica da mente. A mens se 
faz alma, ou melhor, é a alma: “O pensamento depende do ânimo por-
que o pensamento humano muda segundo o estado de ânimo, e os ho-
mens pensam acerca das mesmas questões de diversos modos graça às 
suas diferentes paixões”.6 Observa bem Fabrizio Lomonaco quando, na 
Introdução ao texto, insiste na semelhança entre ânimo e mens:

Num lugar intermediário entre o De animo et anima e o De sensu, a 
expressão animi mens, típica da psicologia lucreciana, permite retornar 

5 GRASSI, E. Vico e l’umanesimo. Milano: Guerini & Associati, 1990, p.139.
6 VICO, G. De antiquissima italorum sapientia (1710). In: ______. Opere filosofiche. 
Organização di Paolo Cristofolini e introdução de Nicola Badaloni. Firenze: 
Sansoni, 1971, p.108 (de agora em diante De ant.).
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sobre aspectos da atividade da mens, partindo da identificação, já para 
os antigos sábios itálicos, da mens como pensamento no animus e da 
convicção que tal mens fosse dada pelos deuses (a diis dari) ou por eles 
inserida (immitta).7

Reivindicando à antiga sabedoria itálica a distinção entre animus 
e anima, Vico, ainda nessa seção, joga com o duplo registro: aquele 
da pesquisa linguística-filológica e aquele da especulação metafísica, 
tendo presente sempre que os dois planos não estão afastados, 
pois – como se lê no De Costantia Philologiae – a filologia é “nuova 
scientia (tentatur)”, considerando o seu enfoque sobre as palavras e 
o seu significado não literal. A filologia, de fato, “transmite a história 
explicando o significado de suas origens e os seus desenvolvimentos” 
e “já que as palavras correspondem às ideias das coisas, à filologia 
pertence principalmente o objetivo de compreender a história das 
coisas”;8 uma hermenêutica que vai além da interpretação e uma 
filologia que vai além do certum são as dimensões do Liber metaphysicus 
que permitirão ao filósofo napolitano discutir sobre metafísica a partir 
dos “subterrâneos da alma”.

A posição polêmica nos confrontos com a verdade primeira 
cartesiana, vista sob essa perspectiva, adquire outra fisionomia. Vico, 
ao criticar o Cogito ergo sum, acentua o conceito de consciência, e 
também na mais feroz diminutio que, no De antiquissima, subscreve 
contra o filósofo francês, sustentando que um Sósia qualquer 
(“também o Sósia de Plauto levado a duvidar da existência de Mercúrio 
[...] consegue se acalmar com esta primeira verdade”9) não pode fazer 
senão reconhecer ali o primado da consciência como autoconsciência. 
Seguramente o erro de Descartes foi querer transformar a consciência 
em ciência e pretender legitimar sua verdade por meio de um salto 
lógico até Deus. Como observou Cassirer:

7 LOMONACO, F. Introduzione. In: VICO, G. Sull’antica sapienza degli italici. 
Organização e introdução de Fabrizio Lomonaco, apresentação de Fulvio Tessitore. 
Napoli: ScriptaWeb, 2011, p.XXIX (nova edição com organização e introdução de 
Fabrizio Lomonaco, posfácio de Claudia Megale. Napoli: Diogene, 2013).
8 VICO, G. Diritto universale. In: ______. Opere giuridiche. Organização de Paolo 
Cristofolini e introdução de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1974, p.387-388.
9 De ant., p.70-72.
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Descartes também aqui (no âmbito metafísico) não escapa, de fato, 
do cerco do cogito sum [...]. Para Descartes, não se trata de sair do 
cerco fechado do método também lá onde se dirigia ao ser absoluto e 
transcendente: já que, ao afirmar este Ser absoluto e transcendente, o 
submeteu às condições de seu conceito de verdade.10

Mas certamente o pai do racionalismo é muito mais “introspec-
tivo” quanto parece em suas Meditações. Seja qual for o procedimento 
lógico, uma coisa é certa: Descartes parte da consciência da interiori-
dade e Vico continua desde aqui confirmando isso que foi dito sobre 
ele: Vico o “filósofo da aurora” (Capograssi). A filosofia de Vico é in-
terrogação do humano enquanto humano. O universal que há no indi-
vidual permanece o objeto constante da sua investigação; a Vico não 
interessa a transformação lógica cartesiana; um cogito que é ciência 
não pode ser demonstrado, porque “ter ciência significa possuir o gê-
nero, ou forma, do fazer-se da coisa” e da consciência não possuímos 
nem uma nem outra coisa. Para Vico, “O pensamento é um indício de 
que sou uma mente”.11

A consciência do meu ser é autoconsciência e é isso que os 
latinos chamavam de animus, em sentido epicurista ou lucreciano, 
mas certamente existe em nós uma anima e um animus inseparáveis 
(“vivemos pela alma e sentimos com o ânimo”12). Podemos sentir 
somente se vivemos e sabemos viver se sentimos. A alma nos liga 
ao corpo, a um corpo que é limite positivo da mente; a alma está no 
coração e não no cérebro, é princípio da vida, da sensibilidade e das 
atividades espirituais enquanto constitui uma entidade em si.

Ainda que o tema da alma tenha sido enfrentado diretamente 
no De antiquissima, Vico já o havia percorrido desde a primeira 
Orazione inaugurale, colocando-se, enquanto estudioso cartesiano, a 
questão acerca da existência do mundo. A solução de Descartes não 
era suficiente. Um mundo que se materializa só após reconhecer uma 
ideia inata de Deus era um êxito extremamente redutor para o filósofo 

10 CASSIRER, E. Dall’umanesimo all’Illuminismo. Firenze: La Nuova Italia, 1995, 
p.276.
11 De ant., p.72, 74.
12 De ant., p.104.
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que teria depois teorizado o verum-factum. Revolvendo a tradição 
aristotélico-escolástica, Vico atribui à alma a potencialidade (virtude) 
que ele chama essência. Para que as potencialidades se transformem 
em ato é necessário a facultas, “aquela facilidade pela qual a virtude 
se põe em ato”,13 ou seja, a facilidade do fazer, eis porque “a alma é a 
essência e a visão é o ato, que tem o sentido da visão como faculdade”. 
Operando uma “revolução copernicana” a seu modo, antes de Kant, 
Vico dá à sensação um posto privilegiado fazendo dela uma faculdade 
da alma. Sentido, fantasia e intelecto não são momentos separados 
em sucessão cronológica, mas, enquanto expressões da criatividade 
humana, necessariamente enredados: “Se fosse só corpo, não pensaria, 
se só mente não entenderia”. A imagem da mens/anima está presente 
na Orazione I de 1966: “Essa [alma] é a divina faculdade do pensamento 
[...] quanto várias, diversas e múltiplas são as suas funções, e grande 
a sua maleabilidade e força criadora”.14 A alma, assim apresentada, 
tem capacidade intelectual e energia vital, é uma vis que, segundo a 
Orazione II, deve ser controlada enquanto fonte também de paixões, 
uma alma suspensa entre a grandeza e a miséria. Naturalmente o seu 
significado conhece uma evolução na passagem das Orazioni inaugurali 
ao Liber Metaphysicus e à Scienza Nuova. O filósofo napolitano havia 
amadurecido o método e as teses sobre o novo “direito natural das 
gentes” que o levaram, em seguida, à definição da história como 
teologia civil raciocinada; um percurso que encontrará suas etapas de 
desenvolvimento, mas que seguramente destaca, em suas origens, a 
consciência viquiana do impossível conhecimento do ânimo.

O ânimo, nossa parte obscura, linguagem universal, poética 
e fantástica, “inconsciente coletivo” do primitivo é o paradigma que 
faz do filósofo napolitano um possível ponto de referência ideal da 
moderna psicologia profunda. Em uma contribuição de 1977, Emilia 
D’Antuono destacou o quanto Vico foi objeto de reflexões por parte de 
psicólogos e psicanalistas de variadas formações: “No que concerne à 
concretização do pensamento, Vico sustenta que é próprio das mentes 
primitivas, sempre por incapacidade de abstração, personificar: assim 

13 De ant., p.112.
14 VICO, G. Oratio I. In: ______. Le Orazioni inaugurali. I-VI. Organização e tradução 
italiana de G. Visconti. Bologna: Il Mulino,1982, p.78-79.
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os universais fantásticos tornam-se pessoas míticas”15. Sintomático a 
esse propósito é o estudo de Jung sobre Psicologia analitica e concezione 
del mondo, no qual o psicólogo de Zurique esclarece que uma concepção 
do mundo não é Weltanschauung (que se traduz literalmente por “visão 
de mundo” e, assim, pressupõe já a posse de uma consciência própria 
dos povos evoluídos), mas Atteggiamento, ou seja, uma concepção do 
mundo seja consciente ou inconsciente. Para Jung, como para Vico, a 
consciência se faz: religiões, matrimônios e sepulturas, para usar o 
léxico viquiano, são a “massa psíquica hereditária” que Jung chama 
inconsciente coletivo: “Os conteúdos da nossa consciência são todos 
individualmente adquiridos”.

A evolução do homem do estado primitivo àquele civil ocorre, 
para Vico, a partir propriamente de impulsos inconscientes. O medo do 
bestione diante do inexplicável trovão desenvolveu o sentido do sagrado 
entre as gentes primitivas, que, para defenderem-se do desconhecido, 
uniram-se em comunidade. É assim que, para o filósofo napolitano, 
que refuta a fé em um racionalismo tout-court, o inconsciente é vis, é 
força criadora engenhosa ou paixão da alma que impõe freios, mas, 
seguramente, obscura e inexplicável geradora de consciência; uma 
passagem em nada estranha a Jung, que escreveu:

A mente dos primitivos criou ritos importantíssimos, destinados a 
gravar a passagem da infância à idade adulta. [...] O primitivo necessita, 
por razões das quais não está consciente, de satisfazer dessa maneira às 
exigências do arquétipo. [...] a potência do arquétipo [que] constringe 
o primitivo a agir contra a natureza para não ser presa dela. É este o 
início de toda civilização.16

O nexo Vico-Jung foi objeto de reflexão crítica nos estudos do 
psicólogo estadunidense James Hillman, que, no texto Plotino, Ficino e 
Vico, precursore della psicologia degli archetipi, apresentou a tentativa 
mais ampla de confronto dessas duas teorias. Como observa D’Antuono:

15 D’ANTUONO, E. Su Vico e la psicologia moderna. Bollettino del Centro di studi 
vichiani, Napoli, vol.VII, p.180, 1977.
16 JUNG, C. G. La dinamica dell’inconscio. In: ______. Opere. Torino: Boringhieri, 
1976, v.VIII, p.402.
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Hillman vê em Vico um precursor de Jung em sentido geral, já que é 
enorme a incidência de Vico na definição de um método humanista, 
anticientificista e sobre a psicologia Versthende tal como desenvolvida 
por Dilthey, Cassirer, Jaspers, sem o que não é possível conceber a 
orientação junghiana.17

A aproximação de Vico com as modernas teorias psicológicas e 
psicanalíticas conhece uma primeira possível relação com Freud no que 
toca à teoria das produções fantásticas e outros mecanismos psíquicos 
fundamentais que, ante litteram, Vico teria intuído e desenvolvido em 
seus estudos sobre a natureza humana. Escreveu Cassirer:

Na sua primeira tentativa sistemática de criar uma “lógica da 
imaginação” G. B. Vico se reportou ao mundo do mito. Falou de três 
idades, a idade dos deuses, dos heróis e do homem. [...] A humanidade, 
segundo ele, não podia começar com o abstrato e a linguagem racional.18

O teórico e historiador das “formas simbólicas” vê em Vico aquele 
que lançou as bases para uma “investigação filosófica sistemática da vida 
espiritual”.19 O filósofo napolitano, em pleno iluminismo, nota que existe 
algo para além do uso público de uma razão conceituadora. O seu sapere 
aude é uma viagem na obscuridade do humano; uma primeira viagem 
ao inconsciente do Polifemo, buscando decifrar sensações, medos 
e impulsos que alimentam uma “corpulentíssima fantasia”, olho do 
engenho. O bestione primitivo vive uma profunda e inexplicável sensação 
de angústia que o conduz à constituição do seu mundo. Aqui emerge 
um Vico “existencialista” lido frequentemente em chave heideggeriana – 
como fica bem sublinhado com Ernesto Grassi –, que distingue a angústia 
existencial (heideggeriana) daquela biológica (viquiana) e investiga nos 
mitos e nos arquétipos o sentido da vida. Se os estudos de Grassi focam 
a contínua comparação entre as teorias viquianas e as várias correntes 
da sociologia e da psicologia moderna (a ponto de aproximar Vico de 
Weber, de Piaget, de Werner e de Freud), Hillman acentua a relação Vico-

17 D’ANTUONO, 1977, p.180.
18 CASSIRER, 1995, p.266.
19 CASSIRER, 1995, p.266.
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Jung em torno do conceito de animus-anima. O psicólogo estadunidense 
de matriz junghiana, completamente adverso à psicoanálise, retornando 
aos mestres italianos do Renascimento procura libertar o verdadeiro 
fundamento da psicoanálise – o coração e a alma – das armadilhas das 
nossas categorias contemporâneas: “O sábio, atento à alma, procura 
libertá-la do subjetivismo (a minha alma, o meu crescimento psíquico, os 
meus sentimentos, as minhas imagens) restituindo-a ao mundo de que 
foi banida desde os tempos de Descartes”.20 A alma é uma perspectiva,21 
uma janela por onde se vê o mundo interior. A psicologia significa 
“fazer alma”, isto é, “um agir visando à diferenciação daquela zona 
intermediária que é precisamente um ‘mundo imaginário’”.22 A alma 
se exprime pelas imagens. O trabalho de Hillman recebeu o nome de 
psicologia arquetípica ou politeísta: “o politeísmo psicológico não diz 
respeito ao culto, mas às atitudes, ao modo de ver e de dar uma locação 
às coisas”23. Escreveu Aldo Carotenuto:

Hillman sustenta a necessidade de pesquisar na mitologia clássica 
o fundo arquetípico da psique ocidental. [...] Um evento psíquico 
qualquer necessita de uma atenta leitura. Ele representa uma fantasia 
arquetípica, uma história, e tem um significado que o situa em um mito 
mais do que em outro.24

De resto, o próprio Hillman, evocando o filósofo napolitano, 
observou:

os mitos são universais fantásticos, disse Giambattista Vico, e podem 
reordenar a imaginação. Esses se tornam os novos universais da 
fantasia para uma psicologia arquetípica. [...] A fantasia é a força 
primordial da alma que tende a reportar cada coisa à sua condição 
primária [...] confabulando sobre a nossa vida segundo modelos que 

20 HILLMAN, J. L’anima del mondo e il pensiero del cuore. Milano: Garzanti, 1993, p.8.
21 HILLMAN, J. Re-visione della psicologia. Milano: Adelphi, 1983, p.14.
22 CAROTENUTO, A. Trattato di psicologia della personalità. Milano: R. Cortina 
Editore, 1991, p.268.
23 HILLMAN, J. Psicologia: monoteistica o politeistica? In: HILLMAN, J.; MILLER, D. 
Il nuovo politeismo. Milano: Edizioni di Comunità, 1983, p.123.
24 CAROTENUTO, 1991, p. 272.
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não podemos nem compreender com a nossa mente nem governar 
com a nossa vontade, mas que podemos somente amar com amor fati.25

A psicologia de Hillman é um logos da alma, ele mesmo a define, 
com terminologia viquiana, uma devotio ad animan. Ele recupera de Jung 
não só o conceito de realidade psíquica, mas dá um desenvolvimento 
original à teoria da alma própria do psicólogo de Zurique. Os termos 
animus e anima, presentes em Vico, correspondem respectivamente 
aos de psique e de natureza que encontramos nas teorias do próprio 
Jung (pelos quais os arquétipos são descobertos nos antigos mitos), e 
representam (como para Vico) a relação entre a consciência individual e 
a sociedade. Colocar a sede da alma no coração e não no cérebro, como 
havia decretado Descartes com a sua teoria sobre a glândula pineal, 
permite ao filósofo napolitano ligar a sua anima-mens ao mundo. A 
alma está, como para os antigos filósofos itálicos, ligada “ao corruptível 
organismo do corpo”, às paixões que o homem experimenta só “em-
situação”: a alma sente, o ânimo vive. Todo ser humano – porque os 
brutos são privados de alma – tem em si um animus e uma anima: “Pois 
bem, aquele movimento másculo e vigoroso [...] foi chamado pelos latinos 
animus; chamaram alma, por sua vez, o movimento por assim dizer 
afeminado e passivo, presente no sangue do coração e das artérias”.26

Em Io e l’inconscio de 1928, Jung dedica um capítulo aos temas 
Anima e Animus. “Nenhum homem de fato é tão viril a ponto de não 
ter em si nada de feminino. [...] No inconsciente do homem há uma 
imagem hereditária coletiva da mulher, com ajuda da qual compreende 
a essência da mulher”. A Anima-Animus é vista como uma realidade 
autônoma, com uma vida própria, quase objetivada; percebida como 
destacada do corpo, a ela é atribuída a imortalidade:

A essência da psique se estende em categorias que vão muito além das 
nossas categorias intelectuais. A Alma contém não menos enigmas de 
quantos há no universo com suas galáxias. [...] a conclusão é de que 
a psique participa profundamente de uma espécie de realidade extra-

25 HILLMAN, J. Sulla creatività psicologica. In: ______. Il mito dell’analisi. Milano: 
Adelphi, 1979, p.198.
26 De ant., p.104.
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espaço-temporal e vincula-se, assim, a isso que de modo inadequado e 
simbólico é dito “eternidade”, o intelecto crítico não poderia contrapor-
lhe outro argumento senão um científico non liquet.27

Para Jung, assim como para Vico, o problema do homem se 
coloca em termos de possibilidade e de risco: o objetivo do homem 
parece sempre mais o de constituir-se na unidade orgânica de todos 
os conteúdos psíquicos, de modo tal que o Eu se torna o centro de uma 
complexa esfera de relações dinâmicas com o inconsciente e desta 
esfera se arrisca em um processo contínuo de desenvolvimento.

O Io e l’inconscio representa a primeira tentativa de exposição 
completa e concisa daquele conjunto de hipóteses sobre a natureza, a 
estrutura e a dinâmica da vida psíquica, que Jung havia dado o nome de 
“psicologia analítica”, nascida por volta de dezesseis anos antes, com a 
publicação de Trasformazioni e simboli della libido, que sai em 1912 e 
aparece, em 1952, em uma edição definitiva com o título Trasformazioni 
e simboli della libido, que marcou a ruptura definitiva com o seu mestre 
Freud. Já nos Simboli, o tema central, ainda que ligado a um riquíssimo 
material mitológico oriundo do patrimônio universal da humanidade, 
era o conceito de individuação enquanto meta do homem: um processo 
pelo qual, com operações complementares de diferenciação e de 
integração, a personalidade se constitui em um todo unitário e orgânico, 
e a esfera inconsciente se integra com aquela da consciência, permitindo 
ao indivíduo atingir uma plenitude de vida, de outro modo desconhecida. 

Deve-se destacar, contudo, que o processo de individuação, 
central na teoria junghiana, tem por meta o desenvolvimento da 
personalidade: “O termo individuação pode então indicar apenas um 
processo psicológico que cumpre finalidades individuais dadas, ou 
seja, faz do homem aquele determinado ser singular que ele é”.28 O 
que muito se distancia das teorias viquianas que têm, em vez disso, 
o objetivo de traçar uma natureza comum das nações. O filósofo 
napolitano, diferentemente do psicólogo de Zurique, investiga o 
universal no mundo humano; a sua nova filosofia concebe as ideias só 
enquanto idealizações do homem na fadiga de sua história. 

27 JUNG, La dinamica dell’inconscio, op. cit., p.445.
28 JUNG, C. G. L’Io e l’inconscio. In: ______. Opere. Torino: Boringhieri, 1976, v.VII, p.173.
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A psicologia analítica é, em vez disso, uma teleologia da existência 
como investigação de um principium individuationis. A atividade 
simbólica caracteriza a vida psíquica do homem por meio da produção 
de imagens sintetizadoras que o inconsciente continuamente propõe à 
consciência, e essa, por sua vez, se submete ao trabalho de acolhimento, 
ao crivo crítico, à penetração e assimilação, em resposta à incessante 
atividade produtora dos símbolos. Resulta daí uma visão dinâmica 
da vida: a personalidade total vai se construindo como conjunto de 
relações entre o Eu e as formas estruturais do inconsciente, como 
também entre o Eu e os valores da realidade histórica. Nesse processo 
de identificação Jung dedica amplo espaço à sua teoria da alma:

Para os efeitos da individuação, assim como é indispensável que 
alguém saiba distinguir-se disto que parece ser para si e para os outros, 
também o é a consciência do seu indivisível sistema de relações com o 
inconsciente, isto é, com a Alma, para poder distinguir-se dela.29

Uma alma que é, a seu modo, vis e que Jung exprime com o termo 
“energia do processo vital”,30 nascida de uma luta que se encadeia no 
subsolo. O que identifica os dois pensadores em um espaço de tempo 
de cerca de duzentos anos é certamente a concepção da alma estreita-
mente ligada ao corpo, uma janela, uma passagem para uma “quarta 
dimensão” de matriz neoplatônica. Como bem destacou Hillman, “con-
tra o positivismo literário de Freud, Jung assume a tradicional posição 
neoplatônica”.31 Animus e anima representam, para ambos os pensado-
res, instâncias mais profundas, isto é, mais inconscientes da personali-
dade. Essa bipolaridade foi herdada da filosofia clássica, se considerar-
mos que, no antigo mito de Platão, é concebido um ser primordial que 
tem em si as características másculas e femininas. Comum aos dois é, 
portanto, o neoplatonismo de Ficino:

Vico leu as traduções de Ficino como Jung, depois leu as traduções 
que Ficino fez de Sinésio. [...] Vico considerava Ficino com reverência, 

29 JUNG, L’Io e l’inconscio, op. cit., p.110.
30 JUNG, L’Io e l’inconscio, op. cit., p.112.
31 HILLMAN, 1993, p.13.
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deplorando, na sua autobiografia, que no seu tempo os estudos sérios 
estivessem tão afastados do estilo de Marsilio Ficino.32

Para Vico, tal como para Ficino, a mente tem a sua morada na 
alma: uma convicção partilhada por Jung que trata de um esse in anima.33

O neoplatonismo viquiano, entretecido de tradição cristã, que 
sobrevive em todo o De antiquissima, contribui assim com a construção 
daquela “fenomenologia do indivíduo” que faz do filósofo napolitano 
um antecipador (mas sem “antecipações” abstratas) da “psicologia 
dinâmica”, porque estuda a realidade da psique como dýnamis, 
movimento: evoca uma concepção do homem como ser em contínua 
evolução. O homem de Vico é o homem visado também por Jung, um 
indivíduo conciliado com o próprio passado e com o passado histórico 
da espécie, concretamente aberto ao mundo dos objetos externos 
e capaz de realizações interpessoais. Como escreveu Mario Trevi: “A 
‘história ideal eterna’ do homem é a história do seu colóquio com a 
matriz inconsciente da qual perpetuamente emerge”.34

Tradução do italiano:
Sertório de Amorim e Silva Neto
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Vico moderno além da modernidade
Rosario Diana*

A contribuição que aqui se apresenta tem certamente um título 
ambicioso, se não pretensioso. O objetivo perseguido é o de definir 
alguns aspectos da reflexão desenvolvida por Vico no De antiquissima 
(1710) – conservados depois também pelo Vico da Scienza nuova –, de 
evidenciar seus “excedentes” em relação ao tempo e às constelações de 
pensamento em que foram concebidos e, portanto (se a palavra não nos 
intimida muito), revelar sua “atualidade”. Concentrar-se-á, então, no 
Liber metaphysicus – um texto que parece ser uma peça de arqueologia 
viquiana – buscando nele enuclear e vivificar aquelas potencialidades 
que podem, ainda hoje, solicitar eficazmente a teorização filosófica.

I

Um dos motivos, talvez dentre os mais significativos, que 
justificam a relevância concedida ao De antiquissima no complexo 
quadro da filosofia de Vico é o fato de que, nessa obra, se encontra 
mais amplamente definido e discutido o critério viquiano de verdade, 
fundado na reciprocidade de verum e factum, que – como o próprio 
autor nos informa – já havia sido enunciado em 1708, no De ratione.1 

* Pesquisador do Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno 
(ISPF-CNR) de Nápoles, que atualmente abriga o Centro di Studi Vichiani. O capítulo 
propõe na parte central, com alguma leve modificação, um estudo publicado pelo 
autor há alguns anos: DIANA, R. Depotenziamento del cogito e disappartenenza 
dell’io. In margine al “De antiqüíssima”. Bollettino del Centro di Studi Vichiani, 
Roma, v.XL, n.1, p.115-124, 2010.
1 “Podemos demonstrar as verdades geométricas por que as fazemos; se 
pudessemos demonstrar aquelas físicas, as faríamos [geometrica demonstramus, 
quia facimus; si physica demonstrare possemus, faceremus]” (VICO, G. De nostri 
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A demonstração desse princípio é conduzida por Vico com o estilo 
típico de um pensamento relacional, que dialoga não só com uma 
“antiquissima” e secreta sabedoria itálica – uma ideia depois refutada,2 
“suplantada pelos inícios bestiais”3 – e com a língua (aquela latina) na 
qual as gemas daquele saber estão depositadas e sedimentadas, mas 
também, e sobretudo, com Descartes, que é um importante interlocutor 
ideal de Vico sobre esses temas. O confronto do pensador napolitano com 
aquele francês não somente exibe e contrapõe diferentes concepções 
filosóficas, mas também duas diferentes e inconciliáveis modalidades do 
filosofar: a de Descartes, totalmente centrada no “lume natural” único do 
sujeito pensante, e aquela de Vico, aberta ao enfrentamento produtivo 
e atualizador dos saberes do passado e mesmo do presente, e pronta 
a acumular preciosas relíquias conceituais encontradas no curso da 
escavação semântica dos termos das línguas remotas. 

Que Vico, ao postular a existência de uma “antiquíssima sabedoria 
dos itálicos”, cedesse às lisonjas de um costume bastante difundido 
nos Séculos XVI e XVII, e que muitas etimologias suas fossem, para 
dizer o mínimo, arriscadas, são todas objeções legítimas que ajudam a 
contextualizar e conotar a especificidade de sua elaboração teórica; mas 
certamente não comprometem a natureza típica do filosofar viquiano, 
que prefere encontrar (ou ainda imaginar encontrar) os conceitos 
e os princípios em um diálogo constante com outros pensadores e, 
também, com saberes sem uma paternidade epônima (como aqueles 
dos itálicos, precisamente), em vez de supô-los decorrência de intuições 

temporis studiorum ratione (1709). In: ______. Opere. Organização de Andrea 
Battistini. Milano: Mondadori, 2001, cap.IV, p.116-117). Esta auto-citação do 
De ratione encontra-se em: VICO G. De antiquissima italorum sapientia (1710). 
Organização e tradução italiana de Manuela Sanna. Roma: Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2005, cap.III, p.54-55 (de agora em diante De ant).
2 Sobre isto, ver as sintéticas e eficazes páginas de ROSSI, P. Le sterminate antichità 
e nuovi saggi vichiani. Firenze: La Nuova Italia, 1999, p.18 et. seq.
3 SANNA, M. Introduzione. In: VICO G., De antiquissima italorum sapientia. Organização 
e tradução italiana de Manuela Sanna. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, 
p.XXI. Esse denso estudo introdutório de Sanna apresenta um mapa histórico-
documental e teorético-problemático aprofundado do De antiquissima e, por isso, 
muito útil (p.XVII-XXXV). Para investigações temáticas sobre essa obra viquiana: 
OTTO, S.; VIECHTBAUERS, H. (orgs.). Sachkommentar zu Giambattista Vico ‘Liber 
metaphysicus’. München: Fink, 1985; MATTEUCCI, G. (org.). Studi sul ‘De antiquissima 
italorum sapientia’ di Vico. Macerata: Quodlibet, 2002.
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imediatas ou espontâneas, paridas na solidão por um engenho genial 
decidido a subtrair-se à cooperação alheia.4 O Vico do De antiquissima 
não deixa dúvidas de que Descartes deve ser considerado “grandíssimo 
[maximus]”, seja “como metafísico” seja “como geômetra”,5 mas não 
hesita, em seguida, com policiada e sutil ironia, lançar suas setas em 
direção àquele que, “grande estudioso de metafísica”,

prescreve que quem deseja ser iniciado nos sagrados mistérios desta 
ciência deve se avizinhar dela em estado de castidade [castum], livre 
não só das persuasões ou, como se costuma dizer, dos prejulgamentos 
que desde a infância acolhemos por meio daqueles informantes 
enganosos que são os sentidos, mas também de todas as verdades que 
aprendemos das outras ciências.6

E em seguida, encalçando com respeitoso espírito polêmico, 
acrescenta:

não podemos esquecer, quem inicia deve dispor-se a escutar os 

metafísicos [ad audiendos Metaphysicos] com mente reduzida ao estado 

4 Sobre estas questões, especificamente no De antiquissima, e para uma bibliografia 
relativa ao assunto indico: DIANA, R. Ragione narrativa ed elaborazione dialogica 
del sapere. L’autobiografia di Giambattista Vico e il suo contenuto problematico. 
Bollettino del Centro di Studi Vichiani, Roma, v.XXXIV, p.127-143, 2004. Sobre 
a natureza ficcional da referência de Vico à antiga sabedoria itálica insistem 
– como já havia feito Giovanni Gentile (GENTILE, G. Studi vichiani. Organização 
de V. A. Bellezza. Firenze: Sansoni, 1968, p.107; também na carta a Benvenuto 
Donati de 10 janeiro de 1936. In: GENTILE, G., DONATI, B. Carteggio 1920-1943. 
Organização de P. Simoncelli. Firenze: Le Lettere, 2002, p.65) – Enzo Paci (PACI, 
E. Ingens Sylva. Organização de V. Vitiello. Milano: Bompiani, 1994, p.61) e Nicola 
Badaloni (BADALONI, N. Introduzione a G.B. Vico. Milano: Feltrinelli, 1961, p.338). 
Como alternativa a esta famosa e plausível hipótese de leitura, deseja-se aqui 
acentuar – como feito já em outro lugar (DIANA, 2004, p.131 et. seq. e nota 56) 
– os motivos intrínsecos ao estilo do filosofar viquiano, que conduzem o autor do 
De antiquissima, no ato de fixar os alicerces do próprio pensamento, a pesquisar 
a relação (real ou imaginária) com um antiquíssimo saber. Para uma visão ampla 
e bem documentada sobre o mito do antigo saber dos itálicos: CASINI, P. L’antica 
sapienza italica. Cronistoria di un mito. Bologna: il Mulino, 1998; MAZZOLA, 
R. L’antica sapienza italica. In: ______. Metafisica, Storia, Erudizione. Saggi su 
Giambattista Vico. Firenze: Le Cáriti, 2007, p.205-220.
5 De ant., cap.IV, §1, p.66-67.
6 De ant., cap.I, §2, p.30-31.
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se não propriamente de tabula rasa [tabula pura], ao menos na forma 
de um livro enrolado [libro involuto], que depois se desembrulha ao 
raio de uma luz melhor.7

Escutar, assim, a voz dos outros pensadores, não servilmente, 
mas como quem desembrulha um livro, será no final o resultado da 
interação atenta e crítica entre o próprio pensamento autônomo e o 
longo e fadigoso estudo de outros livros. Em 1712, na segunda resposta 
às objeções levantadas ao De antiquissima pelo Giornale de’ Letterati d’ 
Italia, o ataque desferido nesse ponto a Descartes será frontal. Vico o 
contesta por ter omitido

a lição dos outros filósofos ao professar que, com a força do lume 
natural, o homem pode saber tudo quanto outros souberam. E os jovens 
ingênuos caem no engano, porque a longa fadiga de muitíssimas lições 
molesta, e é grande o prazer da mente em prover-se com brevidade.8

O filósofo francês torna-se assim, para Vico, um péssimo exemplo 
para a juventude, já que legitima neles a indolência e endossa formas 
de um vazio narcisismo intelectual.

7 De ant., cap.I, §2, p.30-31. Os grifos são meus, exceto tabula rasa, que é de Manuela 
Sanna.
8 VICO, G. Risposta di Giambattista Vico all’articolo X del tomo VII del “Giornale 
de’ Letterati d’Italia”. In: ______. Opere filosofiche. Organização de Paolo Cristofolini 
e introdução de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1971, p.167 (de agora em 
diante Risp. II). Os três artigos do Giornale e as duas respostas de Vico estão agora 
reunidos em: STILE, A. Polemiche relative al De antiquissima italorum sapientia 
1711-1712. Laboratorio dell’ISPF. Napoli, vol.III, n.2, 2006. Sobre a relação de Vico 
com Descartes, ver também: BOVÉ, P. A. Vico and Philological Criticism. In: ______. 
A Poetry against Torture. Criticism, History and the Human. Hong Kong: University 
Press, 2008, p.14 et seq. Naturalmente o anticartesianesimo de Vico, que “na 
primeira década do 700 em Nápoles […] constituía uma posição seguramente 
heterodoxa em relação à ideologia dominante na classe dos intelectuais” (DE 
GIOVANNI, B. “Facere” e “factum” nel “De antiqüíssima”. Quaderni Contemporanei. 
G. B. Vico nel terzo centenario della nascita. Organização de Fulvio Tessitore. 
Salerno, v.II, 1969, p.21), é muito mais rico e articulado e não se reduz somente às 
questões que aqui estamos colocando (para indicações bibliográficas atualizadas, 
indico: ARMANDO, D.; RICCIO, M. Settimo contributo alla bibliografia vichiana 
2001-2005. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, bem como os volumes 
precedentes da bibliografia viquiana publicados por outros estudiosos).
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II

“Verum et factum [...] convertuntur”:9 o incipit do primeiro capítulo 
(portanto, do livro propriamente dito), que comumente é convertido 
numa fórmula, significa – como se sabe – que verum e factum estão, 
entre si, numa relação de reciprocidade, o que conduz à conclusão de 
que se pode conhecer completamente só isto que se faz, ou seja, isso 
de que se é causa, “causa verdadeira”, definida por Vico, na primeira 
resposta ao Giornale de’ Letterati d’ Itália (1711), “aquela que, para 
produzir o efeito, não necessita de nada além”.10 Na segunda resposta, 
ele precisará que “caussa, na significação própria dos filósofos, significa 
‘coisa que faz’”;11 e o cerco se fecha com o ataque do terceiro capítulo 
do De antiquissima, no qual se lê que “provar uma coisa através das 
causas é o mesmo que fazê-la”.12 Se o conhecer e o fazer se identificam, 
então, entre o sujeito que conhece adequadamente e o próprio objeto 
subsiste uma relação intrínseca, já que o segundo é interno ao fazer do 
primeiro, que é a causa dele. Quando, ao contrário, o objeto é externo 
à ação do sujeito, esse tem dele um conhecimento somente parcial 
e circunscrito aos elementos exteriores, já que não é sua causa. Dito 
isso, é indubitável que Deus conhece “perfeitamente” todas as coisas, 
“porque é o fazedor de todas as coisas”;13 a ele corresponde, de fato, 
o intelligere, pois “recolhe todos os elementos de uma coisa com os 
quais exprime dela uma ideia perfeitíssima”,14 uma ideia, portanto, 

9 De ant., cap.I, p.14. Sobre o verum-factum “antes” e “depois” de Vico: MONDOLFO, 
R. Il “verum-factum” prima di Vico. Napoli, Guida, 1969; CHILD, A. Fare e conoscere 
in Hobbes, Vico e Dewey. Napoli: Guida, 1970; NAVE, A. Il “verum-factum” vichiano 
tra filosofia scotistica e filosofia crociana. In: VERRI, V. (org.), Vico e il pensiero 
contemporaneo. Lecce: Milella, 1991, p.342-349; MARTIRANO, M. Vero-fatto. 
Napoli: Guida, 2007.
10 VICO, G. Risposta del signor Giambattista di Vico nella quale si sciolgono tre 
opposizioni fatte da dotto signore contro il primo libro ‘De antiquissima italorum 
sapientia’ ovvero metafisica degli antichissimi italiani tratta da’ latini parlari. In: 
______. Opere filosofiche. Organização de Paolo Cristofolini e introdução de Nicola 
Badaloni. Firenze: Sansoni, 1971, p.144 (de agora em diante Risp. I). Sobre o 
conceito viquiano de causa ver também: Risp. I, p.136.
11 Risp. II, p.149.
12 De ant., cap.III, p.52-53.
13 De ant., cap.I, p.14-15.
14 De ant., cap I, p.14-15.
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que não deixa espaço para qualquer resíduo de exterioridade ou lados 
obscuros desconhecidos e incognoscíveis. Ao homem, por sua vez, é 
consentido o “pensamento [cogitatio]”,15 que das coisas não feitas por 
ele pode “recolher” (cogitare, segundo a etimologia que o próprio 
texto oferece do termo latino) só os dados exteriores: “diríamos os 
fenômenos”, para ceder, com Paci, à tentação de kantianizar Vico.16 Vico 
escreve com transparente clareza:

Deus recolhe todos os elementos das coisas, seja aqueles intrínsecos 
quanto os extrínsecos, porque os contém e é ele quem os dispõe; em 
vez disso, a mente humana, por que é limitada e alheia a tudo aquilo 

que não é a própria mente, não pode jamais reunir todos os elementos, 
mas é constrangida a contentar-se só com aqueles extremos. De sorte 
que a ela é concedido pensar [cogitare] as coisas, certamente não as 
compreender [intelligere].17

Só nas matemáticas o homem pode alcançar um conhecimento 
completo, semelhante àquele que Deus tem de todas as coisas, uma 
vez que aquelas ciências resultam de um processo de construção ideal 
integralmente atribuído ao fazer humano; no caso da aritmética e da 
geometria “a mente humana contém em si os elementos de verdade 
que está em condição de ordenar e compor”.18

15 De ant., cap.I, p.16-17.
16 PACI, 1994, p.62.
17 De ant., cap.I, p.16-17, grifos meus. Sobre tais questões, ver também: De ant., cap.III, 
p.136-137 e cap.I, §1, p.18-19; Risp. II, p.156. Com eficiência Mark Lilla sintetizou assim 
este ponto: “Deus cria com elementos que ele mesmo contém dentro dele […]. O homem 
é um ente criado, para quem todos os objetos criados por Deus são elementos externos, 
não internos” (LILLA, M. Giambattista Vico: the Making of an Anti-Modern. Cambridge-
London: Harvard University, 1993, p.25). Sobre a distinção ontognoseológica entre 
Deus e o homem Cf. ROTENSTREICH, N. Between Partecipation and Constitution. 
In: OTTO, S.; VIECHTBAUERS, H (orgs.). Sachkommentar zu Giambattista Vico ‘Liber 
metaphysicus’. München: Fink, 1985, p.87-97; CASTELLANI, C. Metafisica della mente e 
“verum-factum”. Un confronto di Vico con Cartesio. In: KELEMEN, J.; PÁL, J. (orgs.), Vico 
e Gentile. Atas da Giornate di Studio sulla Filosofia Italiana. Roma, p.25-27 maggio 1994. 
Soveria Mannelli: Rubbettino, 1995, p.81 et seq.
18 De ant., cap.III, p.52-53, grifos meus; ver também: De ant., cap.VII, p.114-115. Escreve 
de forma inequívoca Vico: “As matemáticas são as únicas ciências que induzem a 
verdade humana, porque unicamente elas procedem à semelhança da ciência de 
Deus” (Risp. I, p.135, grifos meus); Cf. também Risp. I, p.139 e Risp. II, p.156.
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Do quanto aqui rapidamente examinamos, podemos concluir 
que, para Vico, tudo isso que, no mundo, ultrapassa os confins do fazer 
humano (os objetos da física, por exemplo19), permanece para ele 
irremediavelmente estranho: por maiores esforços que possa realizar, 
o conhecimento que obterá dessas coisas será sempre incompleto, 
cheio de névoas e obscuridade.

III

Temos agora elementos suficientes para concentrar nossa aten-
ção sobre aquela operação que podemos definir como despotencializa-
ção do cogito, realizado por Vico contra Descartes.

Vimos que o princípio do verum-factum estabelece o critério 
de verdade em geral e de cognoscibilidade de um objeto, porém, ele 
regula do mesmo modo a atribuição do caráter de cientificidade de um 
saber: se conheço uma coisa por que a faço, ou seja, se sou dela a causa 
adequada, o saber que surgirá desta específica relação entre sujeito 
cognoscitivo e objeto conhecido será de natureza científica. Desse 
modo, como observamos um pouco antes a propósito da aritmética 
e da geometria, devemos concluir que “as ciências humanas são 
unicamente as matemáticas”, enquanto somente essas “demonstram 
as causas”,20 todos os outros saberes “são notícias não científicas, ou 
certas por via dos signos indubitáveis, ou prováveis por força dos bons 
raciocínios, ou verossímeis pela conduta de potentes conjecturas”.21 
Diferentemente do homem, Deus possui a ciência infinita do universo 
inteiro, a “verdade primeira”, vale dizer, o “conjunto das causas, em que 
estão contidos todos os gêneros, ou seja, todas as formas com as quais 
são produzidos todos os efeitos”. E propriamente “sobre a norma” 
dessa “verdade primeira” que está em Deus, que é Deus, “se devem 
medir [metri]”, por comparação redutiva, as “verdades humanas”.22 

19 De ant., cap.VII, p.114-115.
20 Risp. II, p.156.
21 Risp. II, p.156, grifos meus.
22 De ant., cap.I, p.38-39; Cf. também Risp. II, p.156. Escreve oportunamente Paci: 
“Deus […] é a verdade primeira, é […] a norma do verdadeiro: a regra do conhecer 
humano” (PACI, 1994, p.64).
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Tal abordagem, “conforme a religião cristã, que distingue a 
verdade divina da verdade humana e põe a ciência divina como regra 
daquela humana e não vice-versa”, consente a Vico satisfatoriamente, 
abrigado de toda forma de ceticismo e de dogmatismo, considerar-se o 
fundador de “uma metafísica digna da humana limitação [imbecillitate], 
que certamente não permite ao homem alcançar todas as verdades, 
nem nega a ele conhecê-las absolutamente, apenas algumas”.23 A 
ciência própria do homem é, portanto, “filha do limite”,24 enquanto 
nasce “de uma imperfeição [vicio] da nossa mente, ou seja, da sua 
extrema limitação [summa brevitate] devida ao fato de que todas as 
coisas estão fora [extra] dela”. 

O conhecimento humano circunscreve assim o seu âmbito 
próprio em relação à impossibilidade da mente – “criação de Deus”, 
como tal marcada “pela indeterminação e pela possibilidade”25 – conter 
em si todas “as coisas que aspira [affectat] conhecer”26; se delimita e 
legitima ao mesmo tempo por meio de um exercício rigoroso e sempre 
vigilante, que podemos nomear de “redução validadora” e consiste em 
reconduzir a hybris cognoscitiva do homem dentro das fronteiras a ele 
efetivamente consentidas, no interior das quais somente é possível 
definir a natureza – além de verificar e eventualmente justificar as 
pretensões de verdade – dos saberes residuais que pertencem a ele. 
Com essa acurada contenção e redimensionamento das ambições 

23 De ant., Conclusione, p.142-143. Cf. também Risp. II, p.135. A “gnosiologia do 
De antiquissima” – observa para tal propósito, com recorte crítico, Mario Agrimi 
– indica a “fundação intencional de uma ‘ciência humana’, que claramente define 
as próprias fronteiras em relação ao ‘ceticismo’ e ao ‘dogmatismo’ […], abrindo 
criticamente o conhecimento somente aos reais saberes humanos que são os 
verossímeis e os prováveis” (AGRIMI, M. Et “factum” et “verum” cum “verbo” 
convertuntur. In: TRABANT, J. (org). Vico und die Zeichen / Vico e i segni. Atas 
do Congresso homônimo. Berlin 23-25 setembro de 1993. Tübingen: Gunter 
Narr Verlag, 1995, p.121 et seq.). Sobre o tema da metafísica a partir do tema 
da limitação/debilidade do homem, veja também as interessantes observações 
de CACCIATORE, G. Filosofia civile e filosofia pratica in Giambattista Vico. In: 
CACCIATORE, G.; MARTIRANO, M. (orgs.). Momenti della filosofia civile italiana. 
Napoli: Città nuova, 2008, p.39 et seq.
24 CACCIATORE, G. Finito e infinito nella filosofia vichiana della storia. In: ______. 
L’infinito nella storia. Saggi su Vico. Napoli: Esi, 2009, p.9, 16 et seq. 
25 CACCIATORE, G. Metaphysik, Poesie und Geschichte. Über die Philosophie von 
Giambattista Vico, Berlin: Akademie Verlag, 2002, p.53.
26 De ant., cap.I §1, p.26-27.
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cognoscitivas do homem e com a atenção desperta pelo conceito 
de limite do conhecimento, Vico se inscreve, a pleno título, naquela 
florescente tradição moderna de reflexão gnosiológica que culminará 
com Kant, mas continuará também depois dele.

À luz das perspectivas teoréticas há pouco delineadas, o cogito, 
ergo sum de Descartes não podia ter credencial alguma para se apre-
sentar como “verdade primeira”, pois o fato do eu penso é, no máximo, 
o “sintoma [techmerium]”,27 “o signo indubitável do meu ser”,28 mas não 
é absolutamente nem a sua causa, nem a do “meu ser mente”29 ou a 
do meu ser um eu; de modo que “não sendo causa do meu ser, não me 
inspira a ciência [nem] do ser”,30 nem da mente, e muito menos do eu. 
Desse modo, Vico despotencializava a presunçosa “verdade primeira” de 
Descartes deslocando-a da (pretensiosa) ciência à (efetiva) consciência, 
não só esclarecendo que

conhecer [scire] significa [...] possuir o gênero ou a forma [genus, seu 

formam] com a qual uma coisa vem a ser; ao passo que, por outro lado, 
temos só consciência [conscientia] das coisas às quais não estamos em 
condição de demonstrar o gênero ou a forma,31

mas acrescentando também – com um golpe de machado, mortal 
segundo o intento do golpeador – que o cogito, na realidade, 
enquanto mera consciência do existir32 de uma mente e de um eu, 
é “uma cognição vulgar” que não necessita, “para ser encontrada”, 
da “reflexão de um assim tão grande filósofo” e, por isso, é de uma 

27 De ant., cap.I, §2, p.36-37.
28 Risp. I, p.135.
29 De ant., cap.I, §2, p.36-37.
30 Risp. I, p.135.
31 De ant., cap.I, §2, p.32-35.
32 Na primeira Risposta Vico explica que o cogito, ergo sum cartesiano deveria ser 
traduzido utilizando o verbo existir e não ser, assim: penso, logo existo e não penso, 
logo sou. Isto porque “existir [esistere] não soa senão como esserci, esser sorto, star 
sovra […]. Isto que surgiu [è sorto], surge de alguma outra coisa […]. O subjugar 
[sovrastare] afirma outra coisa, que está sob [sotto]” (Risp. I, p.143; Cf. também 
Risp. II, p.158-159). Ao homem, por sua vez, é próprio o existir e não o ser, pois a 
sua natureza é a de um atributo. O ser diz respeito só a Deus, que tem estatuto de 
substância e, por isso, em absoluta autossuficiência ontológica, “sustenta, mantém, 
contém tudo; dele tudo parte, para ele tudo retorna” (Risp. I, p.144).
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banalidade tal que nela “pode incorrer qualquer um, até mesmo um 
iletrado como Sósia”.33

IV

A despotencialização do cogito cartesiano, sua redução de ciência 
a consciência, podia ser colocada como problema e obter a solução 
que indicamos, porque Vico adotava um critério de verdade e de 
cientificidade fundado sobre o fazer, profundamente diferente daquele 
de Descartes centrado sobre a clareza e a distinção das ideias.34 Além 
disso, o princípio viquiano do verum-factum tornava imediatamente 
patente uma condição originária do eu, que em Descartes se desvelava 
só por meio da ideia inata de um ser infinito, cuja presença na mente 
de um ente finito como o homem não podia se justificar baseada 
exclusivamente na capacidade ideativa desse último, mas devia 
remeter a uma causa externa a ele e ontologicamente superior.

A condição originária que Vico – no confronto com Descartes 
mediado pelo verum-factum – colocava diretamente diante dos seus 
olhos, dos seus introlocutores e dos nossos reside integralmente na 
consciência de que o eu, o eu que pensa, não fez a si e nem os próprios 

33 De ant., cap.I, §2, p.32-35. A referência é ao Amphitruo plautino e ao personagem 
Sósia, servo de Anfitrião. Sósia, levado a duvidar da própria identidade pessoal 
por Mercúrio – plantando-se, com as semelhanças do servo, diante da casa do seu 
senhor em Tebas, a fim de consentir a Júpiter (nas vestes do dono da casa, por 
sua vez) de possuir tranquilamente Alcmena, que estava prometida a Anfitrião –, 
se livra do embaraço ao final de um interessante diálogo com o deus enganador 
afirmando autodefensivamente: “Mas quando penso nisso, não tenho dúvida 
de que sou aquilo que sempre fui [sed quom cogito, equidem certo idem sum qui 
semper fui]” (PLAUTO, T. M. Anfitrione. Tradução italiana de M. Scàndola. Milano: 
Rizzoli, 2002, v.447, p.142-143).  
34 Se é verdade, como quer Vico, que as “coisas humanas” estão dominadas pelo 
“capricho, temeridade, oportunismo, fortuna” (De ant., cap.VII, §4, p.120-121), não 
é possível não compartilhar aqui das rigorosas observações di Fulvio Tessitore, 
quando – iluminando outros aspectos cruciais do dissídio metodológico de Vico 
com Descartes – escreve que “proceder com o método das ideias claras e distintas 
em um mundo do qual não são conhecidos os bem numerosos elementos e suas 
conexões […], significa desligar o método da vida das coisas, quer dizer, realizar 
um exercício de lógica silogística vão, sem condições de assegurar a certeza do 
conhecimento […], à qual serve, ao mesmo tempo, a investigação […] e o juízo” 
(TESSITORE, F. Senso comune, teologia della storia e storicismo in Giambattista 
Vico. In: ______. Nuovi contributi alla storia e alla teoria dello storicismo. Roma: 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, p.17).
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atos, não é causa sui nem mesmo desses últimos, e, portanto, ignora 
as modalidades da própria formação e da formação deles: é “sempre 
inferior ao conhecer”,35 mesmo em relação àquilo que lhe diz respeito 
mais proximamente.

Por mais que o cético esteja consciente de que pensa [escrevia Vico 
referindo-se aos céticos, mas a afirmação valeria também para quem 
não era e não é cético], ignora as causas do pensamento, quer dizer, o 
modo como o pensamento se forma.36

E continuava, adiante, explicando que embora o pensar ofereça 
a consciência de ser uma mente, todavia, “o pensar não é a causa do 
meu ser mente, mas só o sintoma [techmerium]”.37

Esse é o momento de retomar a constatação, feita mais acima, 
segundo a qual sobre tudo isso que extrapola o espaço circunscrito 
ocupado pelo fazer humano pesa uma incancelável hipoteca de 
estranhamento e de precária e incompleta cognoscibilidade.

O eu, com o qual o indivíduo afirma, em síntese, a si próprio 
frente ao mundo e diante do tu, com o qual diferencia o mundo próprio 
daquele alheio mediante a rememoração autobiográfica – como faz 
Sósia ante o impostor Mercúrio –, e a mente (não imêmore do corpo), 
como aquele complexo de funções em que o homem, com decidida 
convicção, tende a definir o seu núcleo mais autêntico, devem juntos 
reconhecer que, mesmo construindo-se e modificando-se no curso 
da sua história, originalmente não são feitos por si mesmos: nisso 
experimentam o próprio limite originário incontornável. O eu e a 
mente, que até pensam o verum-factum e a inteira topografia do fazer 
humano (disto que pode ser ali incluído e disto que deve ser excluído, 
bem como as consequências que derivam dessas operações), sabem 
que devem se colocar fora disso e se encontrar naquela situação de 
estranhamento – partilhada por tudo o que não é feito pelo homem – 
que no caso deles torna-se ainda mais penetrante e definitivamente 

35 VITIELLO, V. Il medio assente. Sul concetto di verità nel “De antiquissima”. In: ______. 
Vico. Storia, linguaggio, natura. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, p.47.
36 De ant., cap.I, §2, p.34-35.
37 De ant., cap.I, §2, p.36-37.
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único em razão da vizinhança extrema que têm com o homem: que 
sente fortemente que o eu e a mente pertencem a ele mais do que 
qualquer outra coisa e, ao mesmo tempo, lhe são estranhos em sua 
origem. Com base no ensinamento viquiano do De antiquissima – texto 
não mais “menosprezado”38 há muito tempo, mas certamente dotado, 
ainda hoje, trezentos anos depois da publicação, de uma surpreendente 
vitalidade, rica de estímulos para a reflexão filosófica –, a condição do 
eu, que se percebe simultaneamente próprio e estranho a si, parece 
poder se encerrar na fórmula da “desapropriação do eu”. Trata-se de 
um paradigma teorético interpretativo que pode gerar bons frutos.

V

Podem talvez parecer arriscadas as simples aproximações 
que estou para propor. Certamente, necessitam de pesquisas e 
aprofundamentos ulteriores. Mas, para quem pratica uma disciplina 
como a filosofia, que nos habituou ao frequente excedente cronotópico 
do pensamento em relação ao contexto histórico-cultural no qual ele 
se originou (um excedente que se verifica sempre com prudência e 
sensibilidade por causa das diferenças), não seria igualmente arriscado 
notar as vizinhanças, as afinidades, mesmo que aparentemente 
insólitas, e não as assinalar adequadamente?

Dito isso, gostaria de ressaltar como o iato intransponível – esta-
belecido por Vico contra Descartes – entre a propriedade de si e a aliena-
ção de si, a partir do qual se afirma que o eu pode ter consciência de si, 
mas não pode conhecer-se porque não fez a si mesmo, se propõe nova-
mente mutatis mutandis também nas filosofias da mente contemporâne-
as e nas pesquisas mais recentes das neurociências, nas quais é difusa a 

38 É a expressão usada por Mario Papini no início de um estudo de 1991 sobre 
o De antiquissima, no qual, com entusiasmo profético – apoiado em razões 
compartilhadas, mas diversas daquelas aqui indicadas e desenvolvidas –, se 
dizia “convicto de que os anos 90” do século passado teria visto “uma formidável 
recuperação do até agora desconhecido De antiquissima italorum sapientia. Esta 
fascinante redescoberta” teria acontecido “não somente no âmbito circunscrito 
da hermenêutica viquiana”, mas também “no teatro muito mais vasto da história 
do pensamento filosófico e científico da inteira idade barroca” (PAPINI, M. 
Opzione barocca per il “De antiquissima”. In: VERRI, V. (org.). Vico e il pensiero 
contemporaneo. Lecce: Milella, 1991, p.352).
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ideia de uma insolúvel “tensão” entre “imagem manifesta” do eu – aque-
la resultante da experiência introspectiva realizada em primeira pessoa 
– e “imagem científica” do eu – aquela que se busca adquirir por meio da 
investigação objetiva conduzida em terceira pessoa. “Aquele eu de que 
temos experiência pela introspecção [escrevem Michele Di Francesco e 
Massimo Marraffa] é talvez a coisa que nos é mais familiar [...] (ou assim 
nos parece)”. Todavia, continuam, “parece, a um olhar objetivo, como o 
produto de dinâmicas, a maior parte delas, que nos são estranhas e des-
conhecidas, e que escapam ao nosso domínio”.39

Mas também no plano da interpretação literária, o paradigma 
teorético da desapropriação do eu – de um eu que não se conhece e não 
se põe, mas se encontra – assim como se buscou delinear em Vico e com 
Vico, pode ser bem demonstrado.

A segunda associação é aquela com Samuel Beckett, escritor 
e dramaturgo irlandês, autor do estudo De Dante a Bruno, de Vico a 
Joyce publicado em 1929, em uma coletânea de escritos em defesa 
do Work in Progress (Finnegan’s Wake) de Joyce40. Já naquele tempo, 
Beckett conhecia bem o italiano, portanto, é muito provável que, para 
preparar esse seu trabalho de juventude, tivesse lido diretamente 
em italiano seja a Scienza nuova – que em 1929 não havia sido ainda 
traduzida para o inglês – seja a monografia crociana de 191141 sobre 
Vico, da qual, no entanto, havia sido publicada uma tradução em 
1913 por Collingwood.42 Não é, contudo, desse estudo beckettiano 
que nos ocuparemos agora. A intimidade e o estranhamento do eu 
em relação a si mesmo parece poder ser vislumbrada, sobretudo, em 
alguns daqueles brevíssimos trabalhos teatrais que Beckett mesmo 

39 Cf. DI FRANCESCO, M.; MARRAFFA, M. Introduzione. Il soggetto e l’ordine del 
mondo. In: DI FRANCESCO, M.; MARRAFFA, M. (orgs). Il soggetto. Scienze della 
mente e natura dell’io. Milano: Mondadori, 2009, p.4.
40 JOICE, J. Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in 
Progress. Paris: Shakespeare and C., 1929; também publicado em versão italiana: 
JOICE, J. Introduzione a ‘Finnegan’s Wake’. Tradução italiana de F. Saba Sardi. 
Milano: Sugar, 1964.
41 CROCE, B. La filosofia di G.B. Vico. Bari: Laterza, 1911. Sobre Beckett leitor de Vico 
e de Croce: BATTISTINI, A. Beckett e Vico. Bollettino del Centro di Studi Vichiani, 
Napoli, v.V, p.78-86, 1975, em particular p.81 et seq.
42 CROCE, B. The Philosophy of G.B. Vico. Tradução inglesa de R. G. Collingwood. 
London: Howard Latimer, 1913.
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chamou de “dramatículos”, neologismo usado pelo escritor irlandês 
como subtítulo de uma pièce de 1965, Vai e vem,43 e no título de uma 
coletânea de textos teatrais publicados em Paris, no ano de 1982.44

Gostaria de concentrar a atenção sobre três dramatículos, a 
saber, Essa época (1974), Balanço (1981), Improviso de Ohio (1981).45 
O tema que os conecta é aquele da lembrança. Certamente, aqui não se 
quer sustentar que Beckett os tivesse escrito pensando em Vico, mas 
só que o paradigma da desapropriação do eu – elaborado a partir e 
com a involuntária cumplicidade da reflexão viquiana – nos oferece 
um instrumento interpretativo eficaz para esses três textos teatrais 
de não fácil decifração. Isso que ao final do nosso discurso torna 
interessante esses três microdramas, se podemos assim traduzir a 
palavra dramatículos, é a duplicação e a exteriorização do eu cindido 
do personagem. Em Essa época, por exemplo, em cena se vê, a cerca de 
três metros de altura, só o vulto decrépito e emoldurado por longos 
cabelos brancos do protagonista – que é denominado o Ouvinte. Três 
autofalantes, um à direita, outro à esquerda e um sobre o Ouvinte, 
contam com a voz do Ouvinte gravada, em uma ordem sequencial 
que se modifica no curso do espetáculo, momentos da vida jovial, 
madura e velha do protagonista, que permanece imóvel por toda a 
breve duração do espetáculo, limitando-se a abrir e a fechar os olhos 
segundo as indicações da didascália e a respirar sonoramente, mas só 
em certos momentos. Em Balanço, uma mulher, sentada numa cadeira 
de balanço não impulsionada por ela, escuta sua voz gravada narrando 
momentos de sua vida passada. No início, e por três vezes no curso do 
texto, a mulher ativa a voz gravada com a deixa: “Ainda”. Nessas duas 
pièces, a voz está gravada: um instrumento dramatúrgico que Beckett 
– com objetivos de duplicação egóica e de multiplicação da identidade, 
sobre os quais não podemos delongar – havia já experimentado 
pioneiramente em 1958, no A última gravação de Krapp,46 em que se 
utilizou de um gravador, inventado há pouco.

43 BECKETT, S. Teatro completo. Drammi. Sceneggiature. Radiodrammi, Pièces 
televisive. Organização de P. Bertinetti, tradução italiana de C. Fruttero. Torino: 
Einaudi-Gallimard, 1994, p.407-413.
44 BECKETT, S. Catastrophe et autres dramaticules. Paris: Minuit, 1982.
45 Cf. BECKETT, 1994, p.439-449, 489-499, 501-507.
46 Cf. BECKETT, 1994, p.179-191.
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Em Improviso de Ohio, por sua vez, o eu duplicado toma forma 
de um personagem (Leitor) em tudo e por tudo semelhante (velhice, 
longos cabelos brancos, vestes, contornos da face) ao verdadeiro, 
silencioso protagonista: também aqui o Ouvinte. Sentados os dois 
numa mesa, o Leitor lê em um velho livro a história pessoal do Ouvinte 
e esse ativa a leitura batendo com os dedos sobre a mesa.

Muitos outros temas se poderiam seguir por certo nesses três 
microdramas. Parece, contudo, que nesses trabalhos teatrais do último 
Beckett – o da rarefação dos meios dramatúrgicos, da sua redução ao 
essencial – o nexo estrutural, feito da vizinhança e difração entre o 
personagem e sua voz gravada, entre o Ouvinte e a sua duplicação em 
Leitor, converge com o discurso que até aqui se pretendeu desenvolver 
e pode oferecer ocasiões ulteriores de investigação à luz do dispositivo 
conceitual que Vico, a propósito do eu como consciência, elaborava no 
De antiquissima em dissídio com Descartes.

Tradução do italiano:
Sertório de Amorim e Silva Neto
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O critério do verum-factum de Vico e seus 
antecedentes escolásticos e medievais

Andrey Ivanov*

1. O critério do verum-factum

A resposta de Vico ao problema do conhecimento encontra-
se especialmente na dissertação filológica De antiquissima italorum 
sapientia ex linguae latinae originibus eruenda, de 1710. Nessa obra, 
temos as bases da sua teoria do conhecimento:1 os antigos italianos (os 
latinos) consideravam que o verdadeiro (verum) e o feito (factum) são 
o mesmo. Assim escreve Vico:

Os termos latinos verum e factum são recíprocos [correlativos], ou, 
para usar uma expressão difundida nas escolas, ‘convertem-se’ […]. Daí 
conjecturar-se que os antigos estudiosos italianos consentiam nisto: 
que o verdadeiro é ele próprio o feito.2

O problema do conhecimento é, portanto, respondido com a tese 
verum ipsum factum (o verdadeiro é ele próprio o feito), ou com sua 
homônima verum et factum converti (o verdadeiro e o feito convertem-
se).3 Vico chega, nesse sentido, a uma conclusão: veri criterium ac 
regulam ipsum esse fecisse (o critério e a norma do verdadeiro é tê-lo 

* Professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da Universidade Estadual Paulista (UNESP).
1 FERNANDEZ, J. M. S. L’argomentazione storica del criterio verum-factum. 
Considerazioni metodologiche, epistemologiche e ontologiche. Bollettino del 
Centro di Studi Vichiani, Vol.XVI, Napoli, 1986, p.307.
2 VICO, G. Dell’antichissima sapienza italica da dedursi dalle origini dela lingua 
latina. In: ______. Opere. Organização de Fausto Nicolini. Milano-Napoli: Riccardo 
Ricciardi Editore, 1953, I, 1 (de agora em diante De ant.).
3 De ant., loc. cit.
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feito).4 Factum não significa aqui uma coisa (um acontecimento ou 
um ente) oferecida à mente do homem, mas o ato cognoscitivo dessa 
mesma mente.5

O De antiquissima nasce da reação anticartesiana de Vico.6 Ele 
argumenta, contra Descartes, que a noção clara e distinta não pode ser 
o critério do verdadeiro. Conhecer significa possuir a forma, isto é, a 
maneira pela qual se produz o ato cognoscitivo de uma coisa, a gênese 
do seu conhecimento.7 Na compreensão das causas estão contidas 
todas as maneiras, a saber, as formas das coisas. Essa compreensão 
é o primeiro verdadeiro (primum verum), assim designado porque 
compreende todas as causas; e porque compreende todas, é infinito; 
mas, antes, porque compreende todas, precede o corpo, do qual é a 
causa, sendo por isso espiritual; em suma, ele é em Deus.8 Eis como 
Vico articula essa noção no capítulo dedicado ao verum-factum:

Daí conjecturar-se que os antigos estudiosos italianos consentiam 
nisto: que o verdadeiro é ele próprio o feito; que, entretanto, o primeiro 
verdadeiro é em Deus, porque Deus é o primeiro autor; que [o primeiro 
verdadeiro] é infinito, porque é o autor de tudo; que é perfeitíssimo, 
porque lhe representa tanto os elementos extrínsecos quanto intrínsecos 
das coisas, pois os contém. Ora, conhecer é reunir os elementos das 
coisas; donde ser próprio da mente humana o pensamento [cogitatio] 
e da mente divina, o entendimento [intelligentia].9

E, mais adiante, continua:

4 De ant., I, 2.
5 MONDOLFO, R. Verum factum desde antes de Vico hasta Marx. Tradução espanhola 
de Oberdan Caletti. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina Editores, 1971, p.21-22.
6 FERNANDEZ, 1986, p.317.
7 De ant., I, 3.
8 De ant., I, 4.
9 Imediatamente, na sequência, Vico explica esta distinção entre o pensar, que é 
próprio da mente humana, e o entender, que pertence à mente divina: “Quanto a este 
fato, Deus reúne todos os elementos das coisas, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, 
que contém e ordena; a mente humana, que por ser limitada estão fora dela todas as 
outras coisas que não são ela mesma, reúne somente as coisas remotas, nunca todas 
elas; assim pois, decerto pode pensar sobre as coisas, não pode entendê-las; por isso, 
participa da razão, não está na posse dela.” (De ant., I, 4)
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Assim como o verdadeiro divino é o que Deus, enquanto conhece 
ordena e gera, assim o verdadeiro humano é o que o homem, enquanto 
conhece reúne do mesmo modo e faz. A ciência [scientia] corresponde 
ao conhecimento da gênese, isto é, da maneira pela qual as coisas são 
feitas, por meio da qual a mente, enquanto conhece deste modo, por 
reunir os elementos, faz a coisa.10

O primeiro verdadeiro de Descartes, ou melhor, o cogito: ergo 
sum, a consciência do pensamento (conscientia cogitandi) era, para ele, 
a certeza inabalável, firme, a partir da qual se adquiria o conhecimento 
relativo ao ente. Dessa consciência, nascia a certeza (certitudo), o 
conhecimento certo sobre o ente. Assim, esse primeiro verdadeiro 
distingue os dogmáticos (cartesianos) dos céticos. O cético não 
duvida, com efeito, do seu pensamento nem da sua própria existência; 
ele suspende o juízo em favor do cuidado com sua vida prática; ele 
entende que sua certeza do pensamento não é ciência (scientia), 
mas consciência (conscientia), isto é, conhecimento comum (vulgaris 
cognitionis), que acontece a qualquer homem insipiente; contudo, ele 
ignora as causas do pensamento, isto é, a maneira pela qual se faz o 
pensamento.11 Como diz o próprio Vico: “A noção clara e distinta 
não pode ser o critério da própria mente, menos ainda das coisas 
verdadeiras restantes; pois, enquanto a mente conhece a si mesma, 
não faz a si mesma; e não fazendo a si mesma, ignora a gênese ou a 
maneira pela qual conhece a si mesma”.12 “O pensar não é causa daquilo 
que seja a mente, mas sinal [da mente]”.13 O cético negará, portanto, ao 
dogmático que se adquira, a partir da consciência do pensamento, o 
conhecimento relativo ao ente; pois, conhecer, para ele, é conhecer as 
causas que originam as coisas.14

Vico estende também sua crítica aos céticos. Eles tornam 
conhecido o que lhes aparece, mas ignoram quais são suas causas; 
admitem, pois, os efeitos, e admitindo-os concedem que esses têm suas 

10 De ant., I, 1.
11 De ant., I, 3.
12 De ant., I, 2.
13 De ant., I, 3.
14 De ant., loc. cit.
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causas, mas negam conhecê-las, porque ignoram a gênese das coisas, 
isto é, suas formas, pelas quais cada uma é feita.

Esse conhecimento das causas, que os céticos declaram ignorar, 
é, segundo Vico, o primeiro verdadeiro; ele é Deus, mas esse Deus 
que os cristãos dão a conhecer. Na comparação com o critério desse 
verdadeiro é que devemos medir todo verdadeiro humano. Pois,

as coisas verdadeiras humanas são aquelas que nós mesmos nos 
formamos [fingamus] os elementos, que contemos interiormente, e que 
prolongamos ao infinito por meio de postulados; com eles construímos 
[componimus] as coisas verdadeiras, e construindo, conhecemos, 
fazemos; e por causa de tudo isso, possuímos a gênese ou forma pela 
qual fazemos.15

Contudo, nem sempre há identidade do conhecer com o fazer; 
ou melhor, nem sempre há identidade do verdadeiro com o feito. Os 
antigos italianos consideravam que o verdadeiro se converte com o 
feito porque: (1) pensavam que o mundo é eterno e (2) veneravam um 
Deus operante apenas exteriormente (ad extra). Essas duas noções 
foram negadas pela teologia cristã. Vico explica quanto ao verum-
factum que

na nossa religião, em que professamos o mundo como criado no tempo 
a partir do nada [ex nihilo] […] o verdadeiro criado se converte com 
o feito e o verdadeiro incriado, com o gerado. Assim como as páginas 
sagradas chamaram, com elegância verdadeiramente divina, de Verbum 
à sabedoria de Deus, que contém em si as noções de todas as coisas 
e, portanto, as noções de todos os elementos; nele, o verdadeiro e a 
compreensão de todos os elementos são o mesmo, cuja compreensão 
reúne a totalidade das coisas; e conforme Deus as conhece na sua 
onipotência divina, surge o verbo real perfeitíssimo, que, conhecido 
eternamente [ab aeterno] pelo Pai, foi gerado por ele eternamente.16

15 De ant., I, 4.
16 De ant., I, 1.
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Desta forma, Vico faz a distinção entre o verdadeiro criado e o 
verdadeiro incriado. O verdadeiro criado converte-se com o feito ou 
criação de Deus, que fez todas as coisas a partir do nada. O verdadeiro 
incriado converte-se com o gerado pelo Pai. Enquanto conhecido 
eternamente por Deus, é gerado eternamente por ele. É a sabedoria 
de Deus, palavra real e mais perfeita, o primeiro verdadeiro (de que 
falamos acima).

2.  Os antecedentes escolásticos e medievais

Há uma ampla herança de estudos a respeito das possíveis fontes 
de Vico. Todavia, a literatura referente às fontes escolásticas e medievais 
é escassa. É em relação a essas fontes, que consideraremos o tema da 
unidade entre conhecer e fazer na reconstrução das origens viquianas.

Assim, Giovanni Gentile, no seu estudo Svolgimento della filosofia 
viquiana,17 fala dos precursores de Vico, pondo em relevo a ligação 
de Vico com os filósofos italianos neoplatônicos ou neoplatonizantes 
dos Séculos XV e XVI (Marsilio Ficino, Pico dela Mirandola, Cardano, 
Campanella, Giordano Bruno), sobretudo com Marsilio Ficino na 
equação entre conhecer e fazer. Rodolfo Mondolfo busca, para além 
da perspectiva de Gentile, essa equação nas fontes do próprio Ficino, 
especialmente em Filon de Alexandria. Ficino declarou ter realizado 
estudos sobre Filon e todos os platônicos e neoplatônicos antigos. 
Mondolfo encontra no tratado filoniano Quod Deus sit immutabilis a 
teoria da unidade entre conhecer e fazer aplicada aos planos divino e 
humano.18 Mas nada autoriza a dizer que Filon tenha sido uma fonte 
direta de Vico.

Filon introduziu a noção, extraída do texto bíblico, de que Deus é 
palavra criadora. Em Deus não há distinção entre pensar, falar e fazer; 
quando Deus pensa, faz ontologicamente: “Não dirá uma única palavra 
que não se cumpra firmemente, porque para ele [Deus] a palavra é 
ação” (De vita Moysis I, 51, 283). “Pois Deus, enquanto pronunciou [o 
mundo], o criou, sem intervalo de tempo entre ambas as ações. […] sua 

17 GENTILE, G. Studi vichiani. Firenze: Sansoni, 1968.
18 MONDOLFO, 1971, p.17. Cf. ISNARDI PARENTE, M. Il Vico e il pre-Vico di Rodolfo 
Mondolfo. Bolettino del Centro di Studi Vichiani, Napoli, vol.VII, 1977, p.73.
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palavra era a ação” (De sacrificiis Abelis et Caini, 18, 65). O pensar-falar-
fazer de Deus é o Logos (razão/palavra). Filon chamou-o de “sabedoria 
de Deus”, “filho primogênito do Pai incriado”. O termo Logos (em latim, 
Verbum) foi adotado no evangelho joanino para indicar a segunda 
pessoa da Trindade (Jo 1, 14.).

No que tange às fontes escolásticas e medievais, o próprio Vico 
oferece algumas pistas na Autobiografia, escrita entre 1725 e 1728. 
Ele menciona os estudos de filosofia escolástica e de Suárez na sua 
formação, isto é, no seu primeiro aprendizado filosófico em Nápoles 
com base no ensino de Antonio del Balzo, um nominalista, e de 
Giuseppe Ricci, um seguidor de Duns Scoto e zenonista, e com base no 
estudo da Metaphysica de Suárez, ou em um dos manuais das escolas 
de que se serviam os jesuítas.19 Sua predileção pelo ensino do Pe. Ricci 
foi um presságio da sua futura predileção pela filosofia platônica, da 
qual, diz ele, entre os sistemas escolásticos, o scotismo é o que mais 
se aproxima. Uma indicação mais consistente diz respeito ao seu 
prolongado estudo do texto de Suárez. 

Sobre a ligação de Vico com Tomás de Aquino e o tomismo, 
Benedetto Croce conclui, valendo-se não somente dos textos de 
Tomás, mas apoiando-se também no teólogo Jaime Balmes, que 
o critério do verum-factum não é tomista. Se esse critério não é 
encontrado no tomismo, poderia ao menos ser encontrado em outros 
endereços da escolástica ou da filosofia medieval. Para ele, não 
parece que Vico tenha tido familiaridade ou simpatia com o tomismo; 
ele vislumbra, no entanto, vestígios da escolástica scotista no De 
antiquissima.20 De maneira oposta, Karl Löwith afirma a influência de 
Tomás e do tomismo sobre o critério do verum-factum. Esse critério 
nascera da doutrina de Agostinho de que Deus, conhecendo, cria; em 
Deus, conhecer e fazer são o mesmo. Essa doutrina teria como base 
a noção do Logos. Sem a premissa cristã e teológica de que, em Deus, 
conhecer e fazer são idênticos, pois sua palavra é criadora, e de que 
o homem é semelhante a Deus, o critério viquiano seria desprovido 

19 VASOLI, C. Vico, Tommaso d’Aquino e il tomismo. Bollettino del Centro di Studi 
Vichiani, Napoli, vol. IV, 1974, p.10.
20 CROCE, B. Le fonti della gnosiologia vichiana. In: ______. Saggio sullo Hegel seguito 
da altri scritti di storia della filosofia. Bari: Laterza, 1913, p.245, 247.
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de fundamento metafísico.21 Sob outra perspectiva, Cesare Vasoli 
considera que, nos escritos de Vico, existem poucas e insignificantes 
referências a Tomás. Nada permitiria supor que Vico tenha lido 
Tomás, bem como qualquer outro filósofo medieval, à exceção de 
Agostinho que comparece na obra viquiana. Não obstante, o tomismo 
do Século XVII identificava-se em larga medida com as doutrinas de 
Suárez e de outros mestres da segunda escolástica (Bañez, Molina, 
Zuñiga, Vasquez, Arriaga, Oviedo). Devido à atuação desses mestres, 
o tomismo continuou vivo e foi o fundamento de um sistema de 
educação filosófica nas escolas jesuítas.22

Para completar, caberia uma anotação final. Em pelo menos dois 
temas, Tomás fala do ato do intelecto como um fazer. O primeiro tema diz 
respeito ao conhecimento divino. Tomás compara esse conhecimento 
com aquele que o artista tem da sua obra: “O conhecimento divino, da 
maneira que se refere às coisas, compara-se ao conhecimento do artista 
pelo fato de que ele é causa de todas as coisas, assim como a arte é [causa] 
das obras. Ora, o artista conhece a obra por meio da forma da arte que 
ele possui em si, segundo a qual produz a obra” (De veritate, q. 2, a. 5.). 
“A forma da arte no artista é o modelo ou ideia da obra, e igualmente 
também a forma que está fora do artista, à imitação da qual ele faz algo” 
(De veritate, q. 3, a. 1). Há, portanto, duas formas exemplares para o 
artista: uma, que ele produz na sua própria mente, e outra, que está fora 
dele. Também, com referência aos fins das artes, há algumas artes cujo 
fim é a representação; por exemplo: “Hércules é o fim da imagem que [o 
poeta] faz para representá-lo” (Summa theologiae, Ia, q. 103, a. 2, ad 2.).

O segundo tema concerne ao intelecto agente. A esse respeito, 
o intelecto humano, por si mesmo, está em potência para inteligir. Por 
isso, é chamado de intelecto “possível” (Summa theologiae, Ia, q. 87, a. 
1). Deve, pois, ser movido pelo inteligível, e assim

é necessário que deste modo o inteligível seja feito pelo intelecto. E, como 
aquilo que está em potência a algo não pode produzi-lo, é necessário 

21 Cf. LÖWITH, K. Verum et factum convertuntur: le premesse teologiche del 
principio di Vico e le loro conseguenze secolari. In: AAVV. Omaggio a Vico. Napoli: 
Morano, p.73-112, 1968.
22 VASOLI, 1974, p.10; 12-13.
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supor, além do intelecto possível, o intelecto agente, que torne os 
inteligíveis em ato que movem o intelecto possível (De anima, q. 4).

Ele os produz por abstração da matéria e de todas as condições 
materiais individuantes. Tomás utiliza frequentemente o verbo facere 
para designar a operação do intelecto agente.

Vê-se imediatamente que o factum – o intelígivel em ato – não 
tem relação com o factum viquiano. É possível notar, no entanto, 
alguma analogia desse último com a forma da arte no artista ou com a 
representação no poeta, em Tomás.
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Vico e a tradição cartesiana
Pierre Girard*

Ainda que os numerosos estudos críticos consagrados ao 
confronto entre Vico e Descartes1 mais frequentemente se contentam 
em distinguir os elementos que permitem considerar o filósofo 
napolitano como uma crítica ou uma alternativa ao cartesianismo, 
parece-nos que a confrontação entre esses dois pensadores talvez 
deva, necessariamente, visar menos opô-los de maneira abstrata do 
que mostrar quais são os pontos de articulação possíveis, notadamente 
em relação às polêmicas e problemas filosóficos que esses dois autores 
abordam. Nesse sentido, convém talvez mostrar em que medida tal 
confrontação oferece a Vico um espaço permitindo-lhe elaborar sua 
própria filosofia.

O primeiro ponto que nos parece essencial determinar 
precisamente é o de saber qual é o Descartes que Vico leu. Tal questão 
deve ser precisada na medida em que talvez seja menos importante 

* Professor de História das Ideias e Filosofia Política Italiana na Faculté des Langues 
da Université Jean Moulin Lyon 3.
1 A respeito do confronto Vico-Descartes, ver: BELAVAL, Y. Vico et l’anticartésianisme. 
Les Études philosophiques. Giambattista Vico: une philosophie non-cartésienne. 
Paris, n.3-4, p.311-325, 1968; SEMERARI, G. Intorno all’anticartesianesimo di Vico. 
In: AAVV. Omaggio a Vico. Napoli: Morano, 1968, p.195-232; CREASE, R. Vico and 
the Cogito. In: TAGLIACOZZO, G. (org.). Vico, Past and Present. Atlantic Highlands: 
Humanities Press, 1981, vol.I, p.171-1821; CASTELLANI, C. La metafisica tra “De 
antiquissima” e “Scienza nuova”. Un confronto di Vico con Cartesio. In: ______. Della 
cronologia alla metafisica della mente. Saggio su Vico, Bologna: Il Mulino, 1995, 
p.115-143; BERMUDO, J. M. Vico y Descartes. Cuadernos sobre Vico, Sevilla, n.9-10, 
p.23-41, 1998. Citamos, por fim, um estudo recente de DAMIANI, A. M. Giambattista 
Vico: la ciencia anticartesiana. Buenos Aires: Editorial Almagesto, 2000. Permitimo-
nos igualmente evocar nosso estudo: GIRARD, P. Giambattista Vico critique de 
Descartes? In: KOLESNIK-ANTOINE, D. (org.). Qu’est-ce qu’être cartésien? Lyon: ENS 
Éditions, 2013.
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saber quais textos Vico leu exatamente, que determinar com qual 
espírito ele o fez, e qual era sua expectativa lendo esses textos. Esse 
aspecto é essencial, pois ele se baseia na evolução diacrônica das 
perspectivas de leitura em Nápoles na segunda metade do Seicento. 
Por exemplo, os primeiros cartesianos napolitanos, ligados à 
Accademia degli Investiganti, liam e interpretavam o cogito cartesiano 
de maneira particular. Para eles, o cogito era desprezado, como 
inútil – se interpretava-lhe seja como resíduo arcaico persistente no 
pensamento moderno de Descartes, seja como uma concessão feita 
ao partido dos antigos ou como um dos elementos a se integrar em 
uma estratégia de dissimulação, seja ele integralmente depurado de 
seu valor metafísico e de seu estatuto central na elaboração do sistema 
cartesiano, para se tornar a expressão da Libertas philosophandi e de 
uma filosofia que se dissociava da empresa escolástica. Em outras 
palavras, as interpretações dos primeiros Investiganti neutralizavam o 
cogito ou inseriam-no no quadro de suas expectativas iniciais. Ora, no 
momento em que Vico interpreta o cogito cartesiano, as expectativas 
de sua leitura estavam consideravelmente transformadas em relação 
àquelas dos primeiros Investiganti. Para Vico, que intervém em 
um momento em que o modelo cartesiano perdeu seu estatuto de 
paradigma científico e foi transposto para o campo da metafísica, 
o cogito não somente não pode ser desprezado, mas é quem mais 
contradiz suas próprias expectativas. E vê-se de maneira recorrente 
o filósofo napolitano criticar o valor metafísico que Descartes lhe 
atribuía, sublinhando que o cogito se limita a oferecer tão somente um 
simples “signo indubitável” de meu ser, mas jamais uma “ciência”:

Portanto, refuto não já a análise, como vós confrontais, com a qual 
Descartes chega à sua verdade primeira. Eu a aprovo, e a aprovo 
tanto, que digo também um Sósia de Plauto, levado a duvidar de todas 
as coisas por Mercúrio, como por um gênio falaz, acalmar-se diante 
daquele “sed quom cogito, equidem sum”. Mas digo que aquele cogito é 
signo indubitável do meu ser, porém, não sendo a causa do meu ser, não 
me oferece ciência do ser.2

2 VICO, G. Risposta del Signor Giambattista Di Vico nella quale si sciogliono tre 
opposizioni fatte da dotto Signore contro il primo libro “De antiquissima italorum 
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O que é interessante nesse texto é determinar com qual olhar 
lê Vico. Não se espera mais de Descartes que ele ofereça um modelo 
epistemológico forte – modelo de resto em crise – nem mesmo que 
ele represente uma figura da Libertas philosophandi. Ao passo que 
inicialmente para os primeiros Investiganti o pensamento cartesiano 
oferecia uma força de ruptura e dava aos novatores uma capacidade 
epistemológica prospectiva que lhes permitia se dissociar da tradição 
dos antigos, a evolução do cartesianismo em Nápoles, tanto em razão 
dos mecanismos das querelas quanto do desenvolvimento da ciência, 
paradoxalmente transformou-o também em uma tradição que se 
tornou quase um freio ao desenvolvimento da ciência “nova” tal qual 
a entende Vico.

É preciso, com efeito, para mostrar precisamente o que é a 
evolução do cartesianismo em Nápoles ao fim do Seicento, não apenas 
se limitar a essas perspectivas internas face aos textos cartesianos, 
mas igualmente discernir bem que o que promovera o sucesso inicial 
do cartesianismo é, sobre o terreno mesmo desse sucesso, a eficácia 
científica, posta em crise. Outra vez, o erro consistirá em fixar a força e 
as características da figura de Descartes, tal qual aparecem após 1650, 
e as manter nesse estado até o fim do século. Do ponto de vista da 
história das ciências, não é mais Descartes o modelo, antes, muito mais, 
Newton e os newtonianos.3 Ao fim do Seicento, o modelo cartesiano 
parece assim duplamente superado: do ponto de vista teórico, ele 
não parece oferecer mais do que uma metafísica criticável e em parte 
obscura; do ponto de vista epistemológico, ele parece ter se tornado 
um freio para o desenvolvimento das ciências, doravante vinculado de 
maneira estreita aos newtonianos.

sapientia” ovvero Metafisica degli antichissimi italiani tratta da’ latini parlari 
(1711). In: ______. Opere filosofiche. Organização de Paolo Cristofolini e introdução 
de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1971, p.135.
3 A respeito da influência de Newton no pensamento italiano, ver: FERRONE, 
V. Scienza, natura, religione: mondo newtoniano e cultura italiana nel primo 
Settecento. Napoli: Jovene, 1982. A respeito da rivalidade entre Descartes e 
Newton em Nápoles, ver: LOJACONO, E. Immagini di René Descartes nella cultura 
napoletana (1644-1755). Lecce: Conte, 2003, p.132 et seq. Mais genericamente, a 
respeito da evolução do estatuto do cartesianismo em Nápoles, ver: AJELLO, R. 
Cartesianismo e cultura oltremontana al tempo dell’Istoria civile. In: AJELLO, R. 
(org.). Pietro Giannone e il suo tempo. Napoli: Jovene, 1980, v.1, p.1-181.
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Este panorama acerca da evolução da maneira pela qual o carte-
sianismo é percebido em Nápoles nos parece necessário na medida em 
que ele indica precisamente qual é o estatuto da crítica que Vico dirige 
a Descartes, que não se reduzirá a um simples anticartesianismo. Essa 
interpretação de Vico, paradoxalmente, tornou-se possível por aquele 
que certamente o difundiu mais eficazmente na Europa, a saber, Jules 
Michelet. Com efeito, a questão do confronto entre Vico e Descartes 
frequentemente foi falseada na medida em que a recepção do filóso-
fo napolitano efetuou-se por meio da interpretação de Jules Michelet, 
que publicou uma tradução dos seus principais textos no Século XIX4. A 
obscuridade dos textos de Vico frequentemente é atribuída a Michelet, 
não somente ao papel de tradutor, mas também aquele de intérprete 
de um pensamento que escapava a toda leitura imediata. Em suma, o 
historiador francês julgou dizer claramente o que escrevera confusa-
mente o filósofo italiano. Ora, qualquer que seja o interesse intrínseco 
da leitura de Michelet,5 na verdade ela permanece uma simples inter-
pretação que se serve de Descartes como ponto de apoio para transfor-
mar Vico em precursor genial e incompreendido dos grandes filósofos 
da história do Século XIX: 

Na velocidade do movimento crítico impresso à filosofia por Descartes, 
o público não poderia notar quem quer que fosse que permanecesse 
fora desse movimento. Eis porque o nome de Vico é ainda tão pouco 
conhecido para aquém dos Alpes. Enquanto o vulgo seguia ou combatia 
a reforma cartesiana, um gênio solitário fundava a filosofia da história. 
Não acusemos a indiferença dos contemporâneos de Vico; antes, 
tentemos explicá-la, e mostrar que a Ciência nova foi tão negligenciada 
durante o último século unicamente porque ela se endereçava ao nosso.6 

4 VICO, G. Œuvres choisies. Organização de J. Michelet. Paris: Hachette, 1835.
5 A respeito do confronto Vico-Michelet, ver: FASSÒ, G. Un presunto discepolo del 
Vico: Giulio Michelet. In: AAVV. Omaggio a Vico. Napoli: Morano, 1968, p.483-550; 
PONS, A. De la nature commune des nations au peuple romantique. Note sur Vico 
et Michelet. Romantisme, n.9, 1975, p.39-49.
6 MICHELET, J. Discours sur le système et la vie de Vico. In: GAUCHET, M. (org.). 
Philosophie des sciences historiques. Paris: Le Seuil, 2002, p.195.
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O mito do gênio solitário, reforçado pelo aspecto revolucionário 
e antecipador da Scienza nuova, tem, em tal leitura, a consequência de 
situar o conjunto de interpretações de Vico a partir de sua recepção no 
Século XIX, em particular no historicismo.7 O risco de tal leitura é o de 
somente ver em Vico um simples refúgio contra o cartesianismo e seus 
pretensos “excessos”. Em tal perspectiva, Descartes muitas vezes é 
vítima de um movimento de redução e de caricatura. Ele se torna uma 
espécie de pensador binário, reduzido aos critérios rígidos do “claro” 
e do “distinto” e à tirania da “evidência”. Reduz-se seu pensamento 
exclusivamente às Meditações Metafísicas (de fato, somente às duas 
primeiras Meditações), sem que o lugar e o papel específico dessas 
meditações no conjunto do pensamento cartesiano sejam assinalados. 
A questão da união substancial, o problema das paixões, textos 
tão centrais como a correspondência com Elisabet são postos de 
lado, impedindo, de um único golpe, toda confrontação realmente 
problemática com a complexidade do pensamento cartesiano. 
Michelet, limitando Descartes a um pensador que reduzira com 
ligeireza a densidade do mundo a um esquema mecânico abstrato sem 
relação com a realidade, e reportando Vico para o lado dos filósofos da 
história, obriga-se a pensar a crítica do filósofo napolitano de maneira 
puramente negativa, sem jamais discernir aí a sua complexidade. Vico 
seria somente uma “alternativa” ao cartesianismo: quem permitiria uma 
visão “humanista” da filosofia contra a tirania da mathesis universalis, e 
isso ao restabelecer a densidade da humanidade, com suas tradições, 
suas línguas, seu direito, seus mitos, sua história.8 Vico seria aquele 
que teria permitido virar a página de um cartesianismo que se tornara 
sufocante e arcaico, e descoberto novas perspectivas, fazendo dele 
um pensador de “vanguarda”. O resultado de tal leitura, que esvazia 
mais do que enfrenta realmente o confronto de Vico e Descartes, com 

7 A respeito desse ponto, ver: NUZZO, E. Vico, lo storicismo, gli storicismi. In: 
______. Tra ordine della storia e storicità. Saggi sui saperi della storia in Vico. Roma: 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2001, p.1-55.
8 “Em nenhuma parte os abusos da nova filosofia foram atacados com mais força e 
moderação: o distanciamento dos estudos históricos, o desdém do senso comum 
da humanidade, a mania de reduzir à arte o que deve ser legado à prudência 
individual, a aplicação do método geométrico às coisas que não comportam em 
nada uma demonstração rigorosa etc.” (MICHELET, 2002, p.198-199).
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frequência tem por consequência subestimar a influência cartesiana 
no projeto científico viquiano, entretanto, constantemente reafirmado, 
quer seja por diluir o papel da razão, essencial, todavia no projeto 
da Scienza nuova, em proveito de hipotéticas “ciências” ou “lógicas 
da imaginação”,9 quer seja por um “antirracionalismo” do qual Vico 
seria o “primeiro elo”.10 O confronto crítico de Vico e Descartes é bem 
mais complexo e a “recusa cartesiana”11 de Vico deve ser moderada 
e sobretudo não deve ser compreendida como o rompimento de 
relações com as problemáticas cartesianas. Certamente, não se trata 
de negar a oposição de Vico à localização de certas teses cartesianas, 
mas isto não deve necessariamente ser compreendido como a recusa 
da perspectiva científica ou como uma desconfiança frontal da 
racionalidade. O pensamento de Vico articula-se mais do que se opõe 
ao cartesianismo e todo o cacife da confrontação não deve se limitar à 
simples oposição, mas consiste em discernir a capacidade de Vico em 
criticar o cartesianismo, aprofundando inteiramente alguns de seus 
conceitos e dando-lhes um sentido e carga novos.

Um dos primeiros textos no qual essa crítica é explicitada é o De 
antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda, 
publicado em 1710. Trata-se explicitamente de um texto metafísico 
(liber metaphysicus), a primeira seção – a única publicada12 – de um 
conjunto que deveria comportar três partes. O estatuto desse texto 
deve ser apontado, pois determina indiretamente o sentido que se 
pode dar à crítica a Descartes feita ali. O De antiquissima tem no corpus 
viquiano um lugar único que, se se furta em considerá-lo, desvirtua-se 
em grande parte as interpretações que daí podem ser feitas. É preciso 

9 Ver notadamente: VERENE, D. P. Vico’s Science of Imagination. Ithaca and London: 
Cornell University Press, 1981; GRASSI, E. Vico e l’umanesimo. Milano: Guerini & 
Associati, 1990.
10 Ver: STERNHELL, Z. Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide. Paris: 
Fayard, 2006, p.7. Ver igualmente: LILLA, M. G. B. Vico. The Making of an Anti-
Modern. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
11 É a expressão que emprega Gueroult em seu estudo a respeito de Vico e 
Descartes: GUEROULT, M. Vico: le renversement du refus cartésien en Italie; 
prélude à une philosophie de l’histoire des idées. In: ______. Histoire de l’histoire de 
la philosophie. Paris: Aubier, 1984, t.1, p.225-235.
12 O segundo volume redigido por Vico, De aequilibrio corporis animantis, foi 
perdido.
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que insistamos sobre esse ponto, pois na multiplicidade quase infinita 
das leituras que foram oferecidas da filosofia de Giambattista Vico, 
a atenção (ou não) dirigida ao De antiquissima desempenha mais 
frequentemente o papel de um marco divisório entre as interpretações. 
Assim, para algumas leituras, o De antiquissima constitui a obra 
central do pensamento de Vico, no qual ele estabelece os fundamentos 
metafísicos de um pensamento que será desenvolvido na Scienza nuova, 
ao mesmo tempo, tornando esse texto quase secundário, reduzindo-o 
a uma simples aplicação.13 Outras leituras consideram, ao contrário, 
que o De antiquissima, ainda que representando um interesse real, não 
esclarece em nada o processo de Vico em direção à fundamentação 
de uma ciência nova e que, de uma certa maneira, esse texto constitui 
mais uma curiosidade no seio do corpus viquiano do que uma autêntica 
etapa constitutiva do pensamento de Vico.

Não podemos aqui repassar, em detalhe, as discussões que se 
opõem a essas interpretações, mas se pode, entretanto, precisar os 
elementos que permitem colocar em relevo o lugar marginal do De 
antiquissima no corpus viquiano. O primeiro desses elementos evoca 
o próprio Vico. Em nenhum momento de sua autobiografia ele faz 
referência ao De antiquissima como a uma etapa essencial de seu 
pensamento, e isso, mesmo enquanto se empenha em tentar encontrar 
um fio diretor em sua produção filosófica e mostrar que todos os seus 
textos participam in fine no projeto da Scienza nuova. Nesse sentido, 
é notável constatar que Vico, em sua autobiografia, se mantém 
puramente descritivo e sublinha que é “a insatisfação que sente a 
respeito das etimologias gramaticais” (dispiacimento delle etimologie 
gramatiche), aquilo que constitui o coração do De antiquissima, que o 
impele a estabelecer “outros princípios de mitologia” (altri [princìpi] 
di mitologia14) tornando, ao mesmo tempo, caduca essa primeira 

13 Ver, por exemplo, Otto que considera que o De antiquissima é o escrito 
“fundamental” de Vico e que constitui, por conseguinte, uma etapa obrigatória 
para abordar verdadeiramente o conjunto de sua obra: OTTO, S. Vor allem das 
lange vor der Arbeit an der Neuen Wissenschaft verfaßte Metaphysische Buch 
wird dem Leser dann zur “Grundschrift” für eine nicht bloß entzifferende, sondern 
verstehende Vico-Lektüre werden müssen. In: ______. Giambattista Vico. Grundzüge 
seiner Philosophie. Stuttgart-Berlin-Köln: Kohlhammer, 1989, p.28.
14 VICO, G. Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo. In: ______. Opere. 
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tentativa. O segundo elemento evoca ao texto propriamente e às suas 
teses. De uma parte, somente o primeiro livro do De antiquissima foi 
publicado em 1710. O livro físico foi redigido por Vico, mas não foi 
publicado. Tem-se o sentimento de que, após 1710, Vico abandona uma 
perspectiva, encontra novos princípios e, portanto, deixa inacabado 
um texto que ele considera como insatisfatório. Mas são sobretudo as 
teses desenvolvidas no De antiquissima que justificam seu tratamento 
particular em relação ao restante do corpus. Pode-se considerar, com 
efeito, que há uma verdadeira ruptura entre as proposições do De 
antiquissima e aquelas a serem desenvolvidas mais tarde na Scienza 
nuova. No De antiquissima Vico acredita poder encontrar na “antiga 
Itália” uma sabedoria verdadeira e profunda, e isso se fundando 
no estudo renovado das etimologias latinas.15 Ora, a Scienza nuova 
abandona essa posição e desenvolve, ao contrário, a ideia segundo a qual 
o que marca os primórdios da humanidade é, acima de tudo, um estado 
bestial, grosseiro, e é vão querer encontrar uma sabedoria própria à 
“razão toda desenvolvida [ragione tutta spiegata]”. O abandono da 
perspectiva do De antiquissima não é somente contingente, mas 
constitui, antes, uma verdadeira ruptura no pensamento de Vico. 
De resto, poder-se-ia assinalar que o De antiquissima contradiz, em 
antecipação, o método que inerva o conjunto da Scienza nuova e que 
consiste em evitar aquilo que Vico nomeia “vaidade dos doutos” (boria 
de’ dotti)16 e “vaidade das nações” (boria delle nazioni).17 É preciso, 
pois, cuidar para não utilizar a crítica a Descartes, que é desenvolvida 
no De antiquissima, e daí concluir um “anticartesianismo” fundamental 
e generalizado de Vico.18 A inflexão que segue seu pensamento com o 

Organização de Andrea Battistini. Milano: Mondadori, 1990, p.41-43 (de agora em 
diante Vita).
15 A respeito desse ponto, ver: MAZZOLA, R. Vico e l’antica sapienza itálica. 
Bollettino del Centro di Studi Vichiani, Napoli, v.XXX, p.199-211, 2000.
16 VICO, G. Princìpj di Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazione 
(1744). Organização de Fausto Nicolini. Milão: Ricciardi, 1992, §127-128 (de agora 
em diante Sn44). “A tal vaidade de nações se acrescenta aqui a vaidade dos doutos, 
os quais, isto que sabem, querem que seja antigo tanto quanto o mundo”.
17 Sn44, §125-126. “Da vaidade das nações ouvimos aquele áureo dito de Diodoro 
Sicolo: que as nações, ou gregas ou bárbaras, tiveram tal vaidade: de ter encontrado, 
antes de todas as outras, as comodidades da vida humana e de conservar as 
memórias das suas coisas desde o princípio do mundo”.
18 Essa consideração, de resto, é válida igualmente para algumas teses célebres 
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projeto de uma ciência nova e o abandono de elementos centrais no De 
antiquissima implicam recolocar a questão do confronto entre Vico e 
Descartes levando em consideração essa nova perspectiva.19

Se atualmente examina-se a natureza das críticas dirigidas a 
Descartes no De antiquissima, observa-se que elas não são absoluta-
mente originais no momento em que são apresentadas. Criticar o esta-
tuto do cogito, o critério da evidência,20 a solução cartesiana da glându-
la pineal21 nada tem de novo em 1710 e Vico não faz senão se inscrever 
em um movimento geral já bem estabelecido entre os cartesianos, bas-
ta pensar em Malebranche, Spinoza ou em Leibniz. Vico parece aqui 
seguir críticas que outros, antes dele, já haviam apresentado e que são 
por demais correntes na Nápoles de então.22

Se se observa, ao contrário, a autobiografia de Vico, o con-
fronto com Descartes aparece de maneira muito mais interessante 

do De antiquissima, como o princípio do verum-factum, a saber, a convertibilidade 
entre o verdadeiro e o fazer, que alguns comentadores consideram ser a chave 
interpretativa do conjunto da obra de Vico: “Latinis verum et factum reciprocantur, 
seu, ut Scholarum vulgus loquitur, convertuntur (VICO, G. De antiquissima italorum 
sapientia. In: ______. Opere filosofiche. Organização de Paolo Cristofolini e introdução 
de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1971, p.63. De agora em diante De ant.). 
Parece-nos que há aqui um passo interpretativo que força, de alguma forma, a 
complexidade do pensamento de Vico, mesmo sua evolução, tentando reduzi-la, a 
todo custo, a um princípio heurístico único. Se, ao contrário, se observa o texto em 
detalhe, os problemas, as polêmicas nas quais ele se insere, vê-se claramente que 
o contexto de 1710 não pode ser considerado como homogêneo àquele da Scienza 
nuova. O que impõe dificuldade em tal leitura, é que se retira artificialmente de 
um texto abandonado por Vico um princípio explicativo e se lhe isola, para lhe 
outorgar em um segundo momento um valor explicativo global do conjunto da 
obra. A respeito dessas leituras, ver: LÖWITH, K. Verum et factum convertuntur: le 
premesse teologiche del princípio di Vico e le loro conseguenze secolari. In: AAVV. 
Omaggio a Vico. Napoli, Morano, 1968, p.73-112; FELLMANN, F. Das Vico-Axiom: 
Der Mensch macht die Geschichte. Friburg-München: Alber-Broschur Philosophie, 
1976; OTTO, S. Interprétation transcendantale de l’axiome verum et factum 
convertuntur. Archives de philosophie, Paris, t.40, p.13-39, 1977. Ver, por fim, as 
análises recentes e convincentes de VANZULLI, M. La scienza di Vico. Il sistema del 
mondo civile. Milano: Mimesis, 2006, p.95-118.
19 A respeito desse ponto, ver: CRISTOFOLINI, P. La Scienza nuova di Vico. 
Introduzione alla lettura. Roma: La Nuova Italia, 1995, p.16-18.
20 De ant., p.121.
21 De ant., p.73.
22 Ver, por exemplo, a crítica desenvolvida por DORIA, P. M. Discorsi critici filosofici 
intorno alla filosofia degl’Antichi, e de’ Moderni; ed in particolare intorno alla 
filosofia di Renato Descartes. Con un progetto di una metafisica. Venezia, 1724.
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e, sobretudo, muito mais próximo do modo pelo qual ele é então 
percebido em Nápoles. De volta de Vatolla, onde passaria nove anos, 
Vico traça uma espécie de quadro do estado do cartesianismo e do 
que ele apreende: 

E, de fato, no maior fervor com que se celebrava a física cartesiana, 
Vico, de volta a Nápoles, ouviu falar várias vezes do Senhor Gegório 
Caloprese, grande filósofo renatista, o qual foi muito caro a Vico. Mas, 
na unidade das suas partes, não conduz a um sistema a filosofia de 
Renato, porque à sua física conviria uma metafísica que estabelecesse 
um só gênero de substância corpórea, operante, como se diz, por 
necessidade, como, àquela de Epicuro, um só gênero de substância 
corpórea operante ao acaso; porque nisto concorda bem Renato 
com Epicuro, que todas as infinitas várias formas dos corpos são 
modificações da substância corpórea, que, em substância, nada são. 
Nem a sua metafísica frutificou até agora qualquer moral cômoda 
à religião cristã, pois, não só não a compõem as poucas coisas que 
escreveu esparsamente sobre o assunto, e o tratado das Paixões mais 
serve à medicina do que à moral; mas nem mesmo o padre Malebranche 
soube criar sobre ela um sistema de moral cristã, e os Pensamentos 
de Pascal são também luzes esparsas. Nem da sua metafísica sai uma 
lógica própria, pois Arnauld trabalha a sua sobre a planta daquela de 
Aristóteles. Nem ao menos serve à própria medicina, porque o homem 
de Renato, dos anatomistas, não se encontra na natureza, tanto que, 
diante daquela de Renato, sustenta melhor um sistema a filosofia de 
Epicuro, que não soube nada de matemática.23

Esse texto é bem surpreendente, e isso por várias razões. Por um 
lado, ele esclarece-nos factualmente sobre a presença do cartesianismo 
em Nápoles e sobre os elementos que se conservaram. Alguns pontos 
podem mesmo parecer contraditórios com a real situação histórica. 
Por exemplo, para Vico, seu retorno à Nápoles coincidira com o sucesso 
da física cartesiana, o que contradiz o estado real dessa física à época. 
Quando Vico retorna de Vatolla, em 1695, não somente a física cartesiana 

23 Vita, p.22.
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não goza mais do que fora seu sucesso após 1650, mas, além disso, ela 
não constitui mais um modelo aos olhos dos cientistas. Essa insistência 
no sucesso da física cartesiana ao fim do Seicento, repetida várias 
vezes na autobiografia,24 não deve, entretanto, ser superinterpretada. 
Ela manifesta simplesmente o ponto de vista próprio de Vico, que não 
tem nenhuma formação científica e que se mantém extremamente 
vago em sua apreciação da ciência cartesiana. Nesse sentido, o fato de 
que ele imagine que a Philosophie naturelle (Fundamenta physica) de 
Regius seja em realidade um texto oculto de Descartes25 nos informa 
sobretudo acerca de seu desconhecimento da ciência cartesiana e das 
querelas que daí surgiram. Em contrapartida, o que parece muito mais 
interessante nesse texto é o quadro interpretativo de Vico. O ponto de 
partida da crítica é significativo, na medida em que ele se fundamenta 
do ponto de vista da “unidade”, da “coerência” do sistema, o que reflete 
precisamente o estado da recepção de Descartes ao fim do Seicento. A 
questão da “unidade” não se punha aos primeiros cartesianos, que se 
contentavam em retomar no sistema cartesiano aquilo que lhes era útil, 
a saber, a física.26 Ao contrário, é segundo a medida dessa “unidade” 
que, em aparência, Vico parece avaliar o pensamento cartesiano. Ora, 
essa “unidade” impõe dificuldade na medida em que, segundo Vico, 
há uma descontinuidade entre a física e a metafísica cartesianas. De 
uma certa maneira, Vico parece aqui retomar a mesma constatação 
dos primeiros Investiganti concernente ao valor da metafísica de 
Descartes, salvo que ele lhe atribui uma importância, o que não era o 
caso em 1650.

Mas são sobretudo as consequências que Vico tira daí que são 
relevantes. O primeiro ponto concerne à leitura materialista que Vico 
faz do sistema cartesiano. Para ele, a física é fundada sobre a substância 
corporal una. Há pois um descompasso com a metafísica que admite 
uma “outra [...] [substância] inteligente, para demonstrar um agente 

24 Vita, p.20.
25 Vita, p.20.
26 Mais genericamente, a respeito do sucesso da física na recepção de Descartes na 
Itália, ver: MICHELI, G. Le Discours de la méthode et la science cartésienne chez 
les scientifiques italiens du XVIIe siècle. In: MÉCHOULAN, H. (org.). Problématique 
et réception du Discours de la méthode et des Essais. Paris: Vrin, 1988, p.153-169.
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sobre a matéria que não seja matéria”.27 O que é interessante é que 
a mesma constatação foi feita ao fim do Seicento entre aqueles que 
consideravam o pensamento cartesiano fundado sobre a substância 
corporal una, que sua metafísica não era senão um engano e uma 
simples dissimulação, e que, no final das contas, ele apenas retomava 
uma tradição materialista ateia, que os partidários dos antigos em 
Nápoles faziam remontar a Lucrécio e chegar a Spinoza.28 Mas se a 
constatação é a mesma, a interpretação é diferente: Vico não condena, 
nesse texto, a redução do cartesianismo à substância corporal, ou pelo 
menos não é isso o mais importante em sua crítica. Aqui ele mantém-se 
no plano da constatação: há uma distorção entre a física e a metafísica 
de Descartes, o que, em um sentido, vincula sua física àquela de Epicuro. 
Mas não é esse ponto que parece condenável em sua interpretação, 
e sim, mais precisamente, o fato de que a não-correspondência entre 
a física e a metafísica implica uma fragilidade prática. Esse aspecto é 
evidente na sequência do texto, na qual Vico mostra que a metafísica 
cartesiana não produziu nenhuma moral, nenhuma lógica e nenhuma 
medicina eficazes.

Para Vico, a crítica da ausência de coerência do sistema cartesia-
no não deve ser, portanto, interpretada sobre o mero plano metafísico 
ou teológico-político, e isso para acentuar o risco de um pensamento 
materialista e ateu. O que acima de tudo é destacado nessa ausência 
de coerência são as consequências práticas e epistemológicas que dela 
decorrem. Falta uma linha estrita e coerente entre física e metafísica, 
a doutrina cartesiana malogra, aos olhos de Vico, lá onde ela se pre-
tendia mais forte, a saber, na fundamentação de uma ciência eficaz e 
concreta. É aí, de uma certa maneira, que Vico reencontra o ponto de 
vista inicial dos primeiros Investiganti, que procediam sobre o simples 
terreno da eficácia prática. Mas há na crítica de Vico alguma coisa a 
mais que não aparecia nos Investiganti e que os levou à crise do fim do 
século, a saber, a ideia de que a ciência, para ser eficaz, deve se apoiar 
em fundamentos sólidos. Nesse sentido, é muito significativo, aliás, 

27 Vita, p.21.
28 A respeito desse ponto, evocamos nosso estudo: GIRARD, P. Matérialisme et 
politique: les enjeux de la réception du cartésianisme à Naples à l’Âge classique. 
Corpus. Matérialisme et cartésianisme. n.61, p.113-132, 2011.
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assinalar que Vico considera a filosofia de Epicuro como um “siste-
ma mais coerente” que o cartesianismo, o que demonstra bem que a 
questão não é julgar essa tradição originada da antiguidade em termos 
morais ou teológicos. É segundo a medida de sua eficácia prática que a 
coerência de um sistema é avaliada e julgada. O que aqui é interessan-
te, é que Vico parece avaliar o pensamento de Descartes se baseando 
nos critérios cartesianos, destacando, notadamente, a importância das 
consequências práticas de uma doutrina filosófica. Nesse sentido, ain-
da que Vico se inscreva na linha dos Investiganti, ele também se afasta 
dela, e é de alguma forma mais realmente “cartesiano” do que eles, na 
medida em que esses últimos não se punham a questão da coerência 
do sistema, sobretudo, de uma coerência pensada no plano da coesão 
entre a teoria e a prática. Para retomar a imagem da árvore cartesiana, 
eles descartavam como inútil a questão das raízes, e consideravam que 
somente o tronco físico permitia estabelecer as condições de uma ci-
ência eficaz, em particular em medicina. A posição de Vico é mais com-
plexa e corresponde, em grande parte, à situação de crise da herança 
Investiganti. Ele conserva a primazia da prática, mas integra também a 
ideia de que a crise dos Investiganti se deveu à sua incapacidade em se 
dotar de uma teoria que permitisse estabelecer e se adaptar à agilida-
de de sua prática. Há em Vico a convicção formada de que somente um 
fundamento teórico forte é capaz de proporcionar à prática científica 
um porvir perene. Nesse sentido ele é mais cartesiano que seus prede-
cessores, na medida em que ele bem percebe que a questão das raízes 
metafísicas não é acessória e deve ser enfrentada de maneira decisiva. 
O cartesianismo dos Investiganti e sua crítica do cartesianismo eram, 
no final das contas, nos dois casos, muito superficiais, na medida em 
que os mecanismos de retomada (em física) e de rejeição (em metafísi-
ca) eram muito vagos e conjunturais. A situação de Vico é bem diferente 
nos dois casos. Ele é, ao mesmo tempo, mais cartesiano que eles, na me-
dida em que parece reoferecer à metafísica cartesiana o papel funda-
dor de uma ciência eficaz na prática. Mas pode parecer mais profunda-
mente anticartesiano que eles, na medida em que é precisamente essa 
linha, essa “coerência” do sistema, que ele considera uma coisa séria e 
é onde sua crítica de Descartes é mais viva. Em uma palavra, segundo 
Vico, Descartes malogra precisamente lá onde queria ser mais forte: em 
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sua prática científica e em sua eficácia concreta. É nessa perspectiva 
que Vico desenvolve, em seguida, sua crítica do cartesianismo, na qual 
se vê o pensamento de Descartes criticado a partir de critérios carte-
sianos que Vico retoma a seu modo. Essa posição é certamente muito 
complexa, mas ela indica indiretamente como, criticando Descartes in-
teiramente, Vico pôde retomá-lo e, ao mesmo tempo, superá-lo em seu 
projeto de uma ciência nova. 

Esse ponto de vista de Vico, que consiste em criticar Descartes 
retomando inteiramente os critérios cartesianos, aparece notadamente 
na denúncia recorrente das “ficções” às quais está associada a doutrina 
cartesiana. Esse aspecto aparece na autobiografia de Vico, em que ele 
se apraz em acentuar que, diferentemente de Descartes, seu texto 
pretende o exato reflexo do curso real de seus estudos: 

Não se fingirá aqui isto que astutamente fingiu Renato Das Cartas 
acerca do método dos seus estudos, para depositar tudo somente sobre 
a sua filosofia e matemática e aterrar todos os outros estudos que 
correspondem à divina e humana erudição; mas, com a ingenuidade de 
historiador, narrar-se-á fio por fio e com franqueza a série de todos os 
estudos de Vico, para que se conheçam as próprias e naturais causas do 
seu tal e não outro sucesso como literato.29

A ficção cartesiana tem aqui um estatuto duplo, na medida em 
que ela parece tanto um meio utilizado “habilmente” (“astutamente”) 
por Descartes, e isso em uma perspectiva demonstrativa, quanto o 
resultado dessa mesma demonstração, a saber, uma filosofia fundada 
sobre o modelo matemático. Esse aspecto é importante, pois, para Vico, 
jamais o resultado é separável das etapas que permitiram alcançá-lo. 
Para Vico, é examinando “passo a passo” (fil filo) o progresso de seus 
estudos que se chegará a uma avaliação não fictícia de seu estatuto 
de “litterato”. Essa observação de Vico é, por conseguinte, tanto uma 
denúncia das técnicas empregadas por Descartes quanto do resultado 
que é proposto: não somente Descartes nos engana, e isso para “exaltar 
apenas sua filosofia e suas matemáticas”, mas termina por enganar-se 

29 Vita, p.7.
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a si mesmo ao atribuir às matemáticas um estatuto que não é o delas. 
Esse estatuto é, com efeito, central para compreender o sentido de 
seu confronto com Descartes.30 A Scienza nuova de Vico, é sabido, não 
atribui nenhum lugar às matemáticas. Várias razões podem explicar tal 
situação. A primeira dessas razões é paradoxalmente ligada ao lugar 
privilegiado que Vico parece reconhecer a essa ciência: “porque nas 
matemáticas conheço o verdadeiro ao fazê-lo; nas físicas e nas outras, 
a coisa é diferente”.31

Nas matemáticas, o homem parece proceder à semelhança de 
Deus, para quem o fazer e o conhecer são uma e mesma coisa.32 Assim, 
é porque o homem constrói, ele mesmo, os objetos matemáticos que 
esses últimos são verdadeiros. Ao passo que, em física, o fazer humano 
é impotente, pois a natureza não é obra do homem, mas de Deus 
unicamente. O que parece, pois, produzir a força das matemáticas, é 
que o matemático domina profundamente suas construções – isto é, 
os objetos matemáticos – assim como a capacidade de criá-los intra 
se. A força das matemáticas provém então de sua ausência de ligação 
com o exterior, de sua autonomia operativa.33 É, pois – diferentemente 
de Descartes –, menos sua evidência que parece reter Vico do que seu 
aspecto operativo. Elas são perfeitas, pois são puramente conceituais, 
e se reduzem a construções do espírito. Mas, paradoxalmente, essa 
perfeição é a razão pela qual Vico suspeita e termina por rejeitar 
as matemáticas. Certamente, elas são intuitivamente evidentes, 
imediatamente conhecidas como verdades, mas, ao mesmo tempo, 
perdem toda a relação com a realidade. Assim, elas ganham em 

30 A respeito desse ponto, ver: GRASSI, E. Le refus du modèle mathématique de la 
science chez Vico. In: ______. Humanisme et marxisme. Paris: L’Âge d’homme, 1978, 
p.123-125; CORSANO, A. Vico and Mathematics. In: TAGLIACOZZO, G.; WHITE, H. 
(orgs.). Giambattista Vico. An International Symposium. Baltimore: Johns Hopkins 
Press, 1969, p.425-437. Evocamos também o nosso artigo: GIRARD, P. Science 
et sagesse poétique dans la philosophie de Giambattista Vico. Noesis. La Scienza 
nuova de Giambattista Vico. Organização de Andre Tosel. Nice, 8, 2005.
31 VICO, G. Risposta di Giambattista Vico all’articolo X del tomo VIII del “Giornale 
de’ Letterati d’Italia”. In: ______. Opere filosofiche. Organização de Paolo Cristofolini 
e introdução de Nicola Badaloni. Firenze: Sansoni, 1971, p.156.
32 De ant., p.63.
33 A respeito desse ponto, ver: MINER R. C. Verum-factum and Pratical Wisdom in 
the early Writings of Giambattista Vico. Journal of the History of Ideas, Pennsylvania, 
v.59, n.1, 1998, p.66-67.
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autonomia o quanto perdem em realidade e se tornam puramente 
nominais, simples “ficções”, como escreve Vico retomando a linha 
diretora de sua crítica ao cartesianismo.

Per haec igitur, cum homo, naturam rerum vestigabundus, tandem 

animadverteret se eam nullo assequi pacto, quia intra se elementa, ex 

quibus res compositae existant, non habet, atque id fieri ex sua mentis 

brevitate, nam extra se habet omnia; hoc suae mentis vicium in utiles 

vertit usus, et abstractione, quam dicunt, duo sibi confingit; punctum, 

quod designari, et unum, quod mutiplicari posset. Atqui utrumque fictum: 

punctum enim, si designes, punctum non est ; unum, si multiplices, non 

est amplius unum.34

O paralelismo com Deus é então parcial. Certamente, o homem 
opera como Deus, mas cessa aí a comparação, pois o resultado não 
alcança o mesmo estatuto. O fazer humano, portanto, é somente 
formalmente semelhante ao divino, na medida em que o primeiro 
desemboca num mundo de “ficções” abstratas, ao passo que o segundo 
é o criador da realidade. O privilégio das matemáticas é ambíguo, e 
Vico parece aceitá-lo teoricamente assim tão facilmente que isso lhe 
permite afastá-las praticamente de seu sistema. A consequência é que é 
impossível utilizar as matemáticas fora de seu domínio de legitimidade 
e, em particular, fazer com elas um uso cego em física. O intuito de 
Vico não é negar a possibilidade da física, mas denunciar o risco que 
há em exportar o método geométrico à interpretação da natureza, por 
conseguinte, supor homogêneas as matemáticas e a natureza. 

At inquiunt docti homines hanc eandem physicam, qua ipsi methodo 

docent, ipsam esse naturam: et quoquo te ad universi contemplationem 

convertas, hanc physicam intueri. Quare gratias agendas authoribus 

putant, qui nos tanto negocio naturae ultra contemplandae liberarunt: 

et has aedes amplissimas instructissimasque reliquerunt. Quando ita 

se habere naturam necesse est, agant quam maximas: sed, si ea aliter 

sit comparata, si una de motu regula falsa sit, ut ne dicam non unam 

34 De ant., p.67.
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tantum iam falsi compertam esse, videant, etiam atque etiam videant, 

ne non tuto iam naturae securi agant: et dum aedium fastigia curant, 

fundamenta cum periculo negligant.35

Em outras palavras, é preciso suspeitar do sucesso das 
matemáticas e de sua pretensa eficácia. O risco apontado por Vico 
consiste em confundir uma montagem abstrata, uma construção do 
espírito rigoroso, entretanto fictícia, com o mundo real. Não se trata 
de se opor às matemáticas, mas de ter em conta que todo progresso 
nesse domínio tem por contrapartida exata um distanciamento da 
realidade e um progresso na “ficção”. Ao mesmo tempo, toda utilização 
das matemáticas no exterior deve considerar essa abstração. A “boa” 
ficção das matemáticas torna-se “má” se ela é exportada de maneira 
cega. Trata-se, mais uma vez, de confrontar-se com a obscuridade, 
com o que resiste, sem que se caia nas ciladas da ilusão. Boas em si 
mesmas, as matemáticas tornam-se nocivas e corruptoras se são 
exportadas cegamente. A vantagem de tal modelo tem, pois, um 
preço e inconvenientes que o tornam totalmente relativo. Eis porque 
se constata sua exclusão progressiva no pensamento de Vico. As 
matemáticas não permitem a relação com nada além delas mesmas. 
Elas são o puro produto de uma “razão toda desenvolvida [ragione 
tutta spiegata]”, sucesso ambíguo de tal desenvolvimento na medida 
em que elas parecem heterogêneas e estranhas às forças que lhes 
permitiram. Nessa perspectiva, para Vico, o projeto cartesiano de uma 
mathesis universalis é impossível,36 e como vimos, a exportação cega 
do método geométrico pode somente nos fazer entrar num universo 
ilusório e apartado da realidade.

Mas não deve haver engano acerca do sentido dessa crítica das 
matemáticas em Vico. Para ele, jamais é a ocasião de abandonar a ideia 
de ciência, nem mesmo de elaborar uma ciência “alternativa” àquela 
desenvolvida no Século XVII, da qual ele é herdeiro. É inteiramente 

35 VICO, G. De nostri temporis studiorum ratione. In: ______. Opere. Organização de 
Andrea Battistini. Milano: Mondadori, 1990, p.114 (de agora em diante De rat.).
36 TOSEL, A. La Science nouvelle de Vico face à la mathesis universalis. In: PONS, 
A.; SAINT GIRONS, B. (orgs.). Vico, la science du monde civil et le sublime. Autour 
de la traduction de la Science nouvelle par Alain Pons. Nanterre: Publications du 
Département de philosophie Paris X-Nanterre, 2004, p.67-87.
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ao contrário; é em nome de uma ciência eficaz, flexível, prática, que 
saiba se adaptar à heterogeneidade de nossa experiência, que Vico 
termina por marginalizar as matemáticas. De uma certa maneira, 
tem-se quase o sentimento de que Vico aparta as matemáticas pelas 
mesmas razões que impulsionaram a tradição cartesiana a colocá-las 
no coração do desenvolvimento das ciências. É preciso que insistamos 
sobre esse aspecto, pois ele é frequentemente a ocasião de uma má 
interpretação do confronto entre Vico e Descartes. O que guia Vico em 
seu exame e sua crítica das matemáticas, do sucesso que esse modelo 
chegou a alcançar no cartesianismo, não é simplesmente o estatuto 
teórico que podem ter as mathemata, mas sua pretensão em abarcar 
toda a realidade. Portanto, é a questão prática da eficácia desse modelo 
em sua aplicação concreta que serve de instrumento de medida e de 
avaliação a Vico. Esse aspecto é particularmente visível no texto do 
De nostri temporis studiorum ratione que citamos, mas, também, mais 
geralmente, nas numerosas passagens nas quais Vico interdita o uso 
das matemáticas em física. O que se destaca nesses textos, é que Vico 
jamais os acompanha de um desenvolvimento acerca da fragilidade 
do espírito humano: sobre a incapacidade que teria o entendimento 
humano em atingir o real e sobre como se dotar de princípios e 
instrumentos capazes de apreender a realidade das coisas. Do mesmo 
modo, a crítica das matemáticas jamais é, para Vico, oportunidade de 
retomar as teses céticas. A posição de Vico é bem mais pragmática, 
e paradoxalmente “cartesiana” de alguma forma. Tem-se, assim, o 
sentimento de que são criticados mais os instrumentos e os meios que 
Descartes utiliza do que o fim de sua filosofia, donde a impossibilidade 
de presumir um “anticartesianismo” do filósofo napolitano. 

O segundo campo cuja confrontação com Descartes é mais 
ambígua é aquele da medicina. Mais uma vez, a originalidade da posição 
de Vico, a uma só vez, consiste em ser cartesiano em sua intenção de 
uma medicina eficaz e prática, que recuse o recurso aos “planos ocultos”, 
e se opor a Descartes no que concerne aos meios que esse último 
atribui à medicina. O que torna a crítica de Vico difícil de se apreender 
é que ela manifesta, ao mesmo tempo, a maior hostilidade possível, 
na medida em que o filósofo napolitano parece dizer que Descartes 
malogra lá onde ele pensava ser mais eficaz (a medicina), mas também 
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uma adesão substancial ao cartesianismo, na medida em que Vico não 
discute o objetivo de uma ciência eficaz e se limita a colocar em causa 
os meios propostos. Assim, novamente, é preciso estar bem atento a 
isso sobre o qual incide a crítica de Vico e, sobretudo, não generalizá-
la ao conjunto do projeto cartesiano, que ele continua seguindo em 
sua finalidade. Nesse sentido, não é surpreendente constatar que 
Vico retorna à questão da “ficção”. Se se retomar o texto tirado da 
autobiografia citado no início do artigo, Vico faz uma observação muito 
significativa concernente à concepção cartesiana da medicina: “Nem 
ao menos serve [a metafísica de Descartes] à própria medicina, porque 
o homem de Renato, dos anatomistas, não se encontra na natureza”.37

Vico parece aqui dizer duas coisas ao mesmo tempo. Pode-se 
supor que “o homem de Renato” que “não se encontra na nature-
za” é aquele do Tratado do Homem, texto conhecido e difundido em 
Nápoles notadamente por intermédio das relações entre as Academias 
Científicas. Limitando-se ao estudo de um corpo reduzido a uma sim-
ples máquina, Descartes seria, segundo Vico, incapaz de apreender a 
real complexidade do corpo humano. A consequência é clara: a medi-
cina cartesiana, ao se basear num corpo fictício, análogo em certa me-
dida aos objetos matemáticos em sua incapacidade de coincidir com a 
realidade, é incapaz de desenvolver uma prática eficaz, apta a apreen-
der a particularidade dos corpos, sua complexidade, sua história. 

A posição de Vico não consiste, pois, em recusar a medicina, 
nem mesmo em se lançar em longas digressões acerca das incertezas 
associadas a essa arte médica. Mais uma vez, seu ponto de vista é 
pragmático e isso o faz um digno herdeiro de Leonardo di Cápua e 
do uso que esse último faz da noção de “incerteza” em seu Parere. A 
exemplo de Di Capua, Vico mostra que uma boa medicina deve saber 
respeitar a complexidade e a particularidade dos corpos que ela é 
levada a tratar. Contra o modelo mecanicista cartesiano, o bom médico 
deve saber observar, penetrar, quase por empatia, na especificidade do 
corpo humano que tem diante dos olhos. Donde a impossibilidade de 
um diagnóstico imediato e mecânico, que se fundaria sobre um modelo 
do corpo originado da máquina: 

37 Vita, p.22.
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In re autem medica illa subsunt incommoda; quod, cum morborum caussas 

non satis certo scire putemus, parum attendamus signa, facessamus ferme 

iudicia: quibus rebus, cum antiqui nostris praecellerent, eorum via et ratio 

medendi erat procul dubio certior. Cum enim fortasse iis caussae satis 

occultae incertaeque viderentur, de eo duntaxat erant usque ad religionem 

soliciti et curiosi, quod unum in se recipere, et longa observatione freti 

praestare poterant; ex signis non tam de morborum caussis, quam de 

gravitate et progressu ad certum curationis ductum iudicare.38

Esse texto é, de uma só vez, tanto interessante do ponto de vista 
médico quanto enganador do ponto de vista do sentido a se atribuir 
à confrontação entre Vico e Descartes. A superioridade dos antigos 
sobre os modernos, que Vico parece reconhecer aqui, não quer dizer 
absolutamente que se trata de se opor ao pensamento dos modernos e é 
preciso retornar às práticas antigas. O que guia Vico nessa apreciação é, 
acima de tudo, sua preocupação com a eficácia e o pragmatismo, o que, 
de resto, é enunciado muito claramente desde o início do De ratione: 

Et quo rem facilius intelligere totam possitis, illud internoscatis oportet, 

me non heic scientas scientiis artesque artibus nostras et antiquorum 

comparare: sed quid nostra studiorum ratio antiquam vincit, ecquid ab 

ea vincitur, et quo pacto, ne vincatur, disserere.39

O que faz a força dos antigos, de acordo com Vico, é precisamente 
sua incerteza, sua inquietude face às causas que lhes estão ocultas. 
Novamente, não há aí nenhuma alusão à fragilidade do entendimento 
humano, nenhum pesar face a essa ausência do conhecimento das 
causas. O importante é, inversamente, saber não se perder em falsas 
abstrações, saber estabelecer um diagnóstico preciso do que está 
em nosso poder e do que não está, e isso com vistas a elaborar uma 
medicina eficaz. No caso presente, é preciso, segundo Vico, saber 
observar o doente, se impregnar de sua especificidade. Vico substitui 
a aplicação analítica e mecânica dos princípios abstratos derivados da 
medicina cartesiana – ao menos no sentido em que ele a compreende 

38 De rat., p.126.
39 De rat., p.94.
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– pela necessidade de uma adaptação sintética e progressiva à 
particularidade do doente: 

Atqui morbi semper novi sunt et alii, ut semper alii sunt aegrotantes. 

Neque enim ego idem nunc sum, qui modo fui, dum aegrotantes 

proloquerer: innumera namque temporis momenta iam aetatis meae 

praeterierunt, et innumeri motus, quibus ad summum diem impellor, iam 

facti sunt.40

Essa atenção à particularidade, em constante modificação, se 
torna, segundo Vico, em uma das condições de possibilidade de uma 
ciência eficaz, que sabe não se perder em gêneros e conceitos abstratos. 
De uma certa maneira, a crítica de Vico termina por se dirigir aqui 
indistintamente ao cartesianismo e à escolástica. Ou melhor, a maneira 
pela qual ele recebeu o cartesianismo é próxima daquela pela qual os 
primeiros Investiganti receberam a escolástica. Nos dois casos, que se 
tratasse de gêneros, de formas escolásticas ou “ficções” cartesianas, o 
que é criticado são os métodos que se extraem artificialmente de uma 
realidade complexa, que constroem termos e modelos simplificados – 
e isso em qualquer que seja o campo examinado – para, em seguida, 
aplicá-los artificialmente a essa mesma realidade. 

Não resta dúvida de que essa crítica, limitada aos meios, não deixa 
de ser ambígua. Certamente, acima de tudo, são os métodos, os meios 
que são criticados, mas se pode perguntar o que resta do pensamento 
cartesiano, que tanto apostara justamente em seu método, uma vez 
este era descartado por Vico? Por exemplo, em nenhum momento 
Vico diz que Descartes não encerre nenhum interesse a uma ciência 
ou, no presente caso, a uma medicina eficaz. A crítica recorrente da 
“ficção” cartesiana é aquela dos meios desenvolvidos pela tradição 
cartesiana, que, segundo Vico, são perfeitamente contraditórios com 
o que é a ambição e a finalidade próprias dessa mesma tradição. Mas, 
no final das contas, a crítica pode parecer extrema, pois uma das forças 
do cartesianismo era precisamente saber se munir dos meios capazes 
de responder aos fins que propunha a si. Que estatuto, que força 

40 De rat., p.128.
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resta ao objetivo cartesiano de uma medicina eficaz e prática, uma 
vez que Vico mostrou que os meios implementados eram totalmente 
ineficazes para atingir esse objetivo? Certamente Vico se opõe menos 
a Descartes do que busca superá-lo e expandi-lo ao campo que, 
segundo ele, fora abandonado injustamente pela ciência cartesiana. 
A insistência constante com a qual Vico retorna ao aspecto científico 
da Scienza nuova,41 a preocupação de uma “prática” da nova ciência 
que ele propõe,42 inscrevem-no profundamente na herança cartesiana. 
Mas não resta dúvida que Vico é muitas vezes ambíguo na discussão do 
cartesianismo, se apresentando profundamente cartesiano em alguns 
aspectos, e opondo-se violentamente em outros. O desaparecimento 
quase total das referências a Descartes nas diversas versões da Scienza 
nuova, isto é, nos textos nos quais parece precisamente continuar 
e expandir a novos domínios o esforço científico cartesiano, pode 
igualmente impor dificuldade. Quando Vico lê Descartes e se refere 
ao pensamento cartesiano jamais o faz segundo a imagem que 
gosta de oferecer de si mesmo, se recolhendo “à escrivaninha”, mas 
mediante esse processo de sedimentação que dá uma densidade 
real à sua aproximação. São certamente os textos que ele leu, mas 
isso mediante perspectivas que são suas, às quais se acrescentam as 
querelas, as filiações, as diversas interpretações, os erros, as críticas 
ligadas ao pensamento cartesiano. A isso se acrescenta a estratégia 
das referências no seio do sistema viquiano43 que faz com que, 
frequentemente, os autores colocados em destaque, notadamente 

41 Sn44, §1.096.
42 Ver notadamente o alerta de Vico a propósito de uma “ciência puramente 
contemplativa” no início da: VICO, G. Pratica della Scienza nuova. In: ______. Opere. 
Organização de F. Nicolini. Milano-Napoli: Ricciardi, 1953, p.875. A respeito do papel 
prático da ciência viquiana, ver: BADALONI, N. Introduzione a G. B. Vico. Milano: 
Feltrinelli, 1961, cap. IV; PONS, A. Prudence and Providence: The “Pratica della 
Scienza nuova” and the problem of theory and practice in Vico. In: TAGLIACOZZO, 
G.; VERENE, D. P. (orgs.). Giambattista Vico’s Science of Humanity. Baltimore and 
London: Johns Hopkins University Press, 1976, p.431-448; NUZZO, E. Tra religione 
e prudenza. La ‘filosofia pratica’ di Giambattista Vico. Roma: Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2007; BOTTURI, F. La sapienza della storia. Giambattista Vico e la 
filosofia pratica. Milano: Vita e Pensiero, 1991.
43 Evocamos a respeito desse ponto a nossa análise: GIRARD, P. Influences et stratégie 
des références dans la “Scienza nuova”. In: ______. Giambattista Vico. Rationalité et 
politique. Une lecture de la Scienza nuova. Paris: PUPS, 2008, p.25 et sq.
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aqueles que Vico denomina seus “quattro auttori”, a saber, Platão, 
Tácito, Bacon, Grócio,44 não o são senão de maneira artificial e servem 
para mascarar as referências subjacentes mais determinantes, como 
Lucrécio,45 Hobbes,46 Descartes, Bayle,47 assim como Spinoza,48 os 
quais são criticados e até mesmo aparentemente rejeitados por Vico.49 

Essas considerações fazem com que seja muito difícil determinar 
o que Vico recebeu exatamente de Descartes, e saber como ele o 
reutiliza em seu próprio projeto. Essa particularidade de Vico não quer 
dizer que sua recepção do cartesianismo seja unívoca e linear, mas 
significa notadamente que ela se destaca de outras recepções análogas, 
em particular daquela de Paolo Mattia Doria,50 reconsiderando e 
retomando o projeto científico de Descartes. O segundo ponto que 
nos parece importante evoca as consequências sócio-políticas das 
“ficções” que Vico critica em Descartes. Trata-se aqui de um aspecto 
tão interessante que constitui muito certamente um dos pontos 
principais de sua crítica. Se se observa os textos nos quais Vico se opõe 
a Descartes, vê-se que sistematicamente a crítica parece se fazer pelo 
viés das consequências sócio-políticas negativas do cartesianismo. Esse 
aspecto aparece notadamente nas consequências do cartesianismo 
sobre os métodos educativos. O caso das matemáticas é, mais uma vez, 

44 FASSÒ, G. I “quattro auttori” del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova. 
Milano: Giuffrè, 1949.
45 Ver: PACI, E. Ingens sylva. Milano: Bompiani, 1994. Ver igualmente nosso estudo: 
GIRARD, P. La tradizione epicurea e lucreziana nella filosofia di Giambattista Vico. 
Quaderni materialisti, Milano, Edizioni Ghibli, n.5, p.161-182, 2006.
46 Cf. RATTO, F. Materiali per un confronto Hobbes-Vico. Perugia: Guerra Edizioni, 
2000.
47 Cf. CANTELLI, G. Vico e Bayle: Premesse per un confronto. Napoli: Guida, 1971
48 A respeito do confronto Vico-Spinoza, Cf. MORRISON, J. Vico and Spinoza. Journal 
of the History of Ideas, Pennsylvania, n.16, p.49-68, 1980; TOSEL, A. Le déplacement 
de la critique de Spinoza a Vico. Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, v.LIV, 
n.4, p.489-514, 1999; CRISTOFOLINI, P. Une république de marchands. Note sur 
le Spinoza de Vico. In: GIRARD, P.; REMAUD, O. (orgs.). Recherches sur la pensée de 
Vico. Paris: Ellipses, 2003, p.7-14; CRISTOFOLINI, P. Vico pagano e barbaro. Pisa: 
ETS, 2001.
49 Cf. BATTISTINI, A. Intertestualità e angoscia dell’influenza: Vico lettore 
agonistico. In: ______. La sapienza retorica di Giambattista Vico. Milano: Guerini & 
Associati, 1995, p.115-138.
50 A respeito da perspectiva própria de Doria: NUZZO, E. Verso la Vita civile. 
Antropologia e politica nelle lezioni accademiche di Gregorio Caloprese e Paolo 
Mattia Doria. Napoli: Guida, 1984.
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extremamente relevante, pois ele permite discernir os diferentes níveis 
de crítica entrelaçados em Vico. Como se viu, a primeira crítica é de 
natureza epistemológica: o criticável nas matemáticas é que, longe de 
nos permitir aceder à realidade, elas nos fazem adentrar em um mundo 
puramente fictício. Mas a esse primeiro nível de crítica de natureza 
epistemológica é imediatamente atrelada uma crítica de natureza 
sócio-política. Propondo-nos um mundo fictício, as matemáticas e, de 
forma mais geral, o método geométrico, nos impedem de desenvolver 
uma prática eficaz entre os homens. Há aí uma nuance importante, 
na medida em que se Vico se inscreve na preocupação prática que 
Descartes atribui à sua ciência: no pensador napolitano a prática é 
necessariamente compreendida de maneira sócio-política.

Sed illum incommodum nostrae studiorum rationis maximum est, quod 

cum naturalibus doctrinis impensissime studeamus, moralem non tanti 

facimus, et eam potissimum partem, quae de humani animi ingenio 

eiusque passionibus ad vitam civilem et ad eloquentiam accommodate, 

de propiis virtutum ac viciorum notis, de bonis malisque artibus, de 

morum characteribus pro cuiusque aetate, sexu, conditione, fortuna, 

gente, republica, et de illa decori arte omnium difficillima disserit: 

atque adeo amplissima praestantissimaque de republica doctrina 

nobis deserta ferme et inculta iacet. Quia unus hodie studiorum finis 

veritas, vestigamus naturam rerum, quia certa videtur: hominum 

naturam non vestigamus, quia est ab arbitrio incertissima. Sed haec 

ratio studiorum adolescentibus illa parit incommoda, ut porro nec 

satis vitam civilem prudenter agant, nec orationem moribus tingere et 

affectibus inflammare satis sciant.51

O perigo da tradição cartesiana é, pois, para Vico, acima de tudo, 
aquele de um desligamento da política. Ao se limitar aos critérios 
cartesianos da verdade, da evidência, não somente se engana de um 
ponto de vista científico crendo apreender a natureza das coisas, mas 
se expõe à incapacidade de agir no mundo dos homens: 

51 De rat., p.130.
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Neste sentido, como se os jovens das academias devessem surgir 
no mundo dos homens, o qual, composto de linhas, de números 
e de espécies algébricas, enchem a sua cabeça com os magníficos 
vocábulos de “demonstrações”, de “evidências”, de “verdades 
demonstradas”, e condenam o verossímil, que é o verdadeiro na 
maioria das vezes, que dá a ele aquela regra: de julgar um grande 
motivo de verdade isto que parece verdadeiro a todos ou à maior 
parte dos homens [...].52

Mesclando em um mesmo discurso um plano epistemológico e 
um plano político, Vico concede uma verdadeira originalidade à sua 
crítica a Descartes. O critério cartesiano da verdade é contestável 
na medida em que, segundo Vico, nada pode garantir a tal ou tal 
evidência particular o valor que Descartes atribui à sua evidência. 
Mas são, sobretudo, as consequências políticas de tal critério que 
devem ser ressaltadas:

E a razão de tudo isso que escrevi é que, por todos os lugares celebrando-
se o critério da verdade do próprio Renato, que é a clara e distinta 
percepção, o qual, indefinido, é mais incerto que aquele de Epicuro de 
que o sentido evidente de cada um, que cada paixão nossa faz parecer 
evidente, conduz rapidamente ao ceticismo, o qual, desconhecendo as 
verdades nascidas dentro de nós mesmos, pouca ou mesmo nenhuma 
consideração tem daquelas que se devem recolher externamente, que 
necessitam reencontra-se com a tópica para assegurar o verossímil, o 
senso comum e a autoridade do gênero humano.53

Ora, para Vico, a ausência de um critério de verdade sólido, o 
que “conduz rapidamente ao ceticismo”, deve ser combatido em razão 
das consequências políticas desastrosas que acarreta. 

Mas o ceticismo, colocando em dúvida a verdade, que une os homens, 
os dispõe a todo motivo de prazer pessoal e de utilidade própria que 

52 VICO, G. Lettere à Francesco Saverio Estevan. In: ______. Opere. Organização de 
Andrea Battistini. Milano: Mondadori, 1990, p.335.
53 Ibid.
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seguem o sentido próprio, assim das comunidades civis os convoca ao 
estado de solidão, não dos animais dóceis, que têm o talento de viverem 
em unidade nas manadas e nos rebanhos, mas dos ferozes e horríveis, 
que vivem todos separados, sós em suas tocas e covis.54

Não se trata aqui de retornar aos textos, baseando-se 
notadamente nas questões de educação, nas quais a oposição a 
Descartes traduz-se principalmente nos termos e nas características 
da prática sócio-política.55 É mais interessante, ao contrário, 
determinar qual é a posição de Vico. Vê-se que esse último não se 
limita em se opor a Descartes, mas novamente tenta superá-lo. Nesse 
sentido, o anticartesianismo de Vico, frequentemente posto em 
preeminência pela crítica como ponto de partida para expor a pretensa 
originalidade de Vico, seus métodos alternativos ao cartesianismo, 
deve ser absolutamente reconsiderado. O ponto de vista de Vico é 
mais complexo, não somente em razão das características próprias 
de sua recepção e de sua maneira de ler Descartes, mas também em 
relação ao seu projeto científico. Tem-se muitas vezes o sentimento 
de que Vico não somente não se opõe necessariamente à empresa 
cartesiana, mas de que ele tenta efetivamente expandir o campo de 
competência ao procurar aplicá-la a domínios designados como 
inerentes ao “confuso” e ao “obscuro”. Assim, não se pode dizer que 
Vico se oponha em sentido estrito à ciência cartesiana, na medida em 
que ele retoma para si a preocupação prática e concreta que a anima, e 
limita sua crítica aos meios e ao método adotado. Da mesma maneira, 
as consequências negativas do cartesianismo no plano sócio-político 
não são, para Vico, oportunidade de renunciar à ciência, nem mesmo 
rejeitar Descartes, mas lhe servem para entender de alguma forma o 
sentido que Descartes atribuía à noção de prática e de ciência. Para 
Vico, a prática deve necessariamente ter um sentido sócio-político. 
Somente uma ciência que se construa sobre tais princípios e com tal 

54 Ibid., p.332-333.
55 A respeito desse confronto, ver nosso estudo: GIRARD, P. Educazione collettiva 
e politica nel pensiero di Giambattista Vico. In: AAVV. Vico tra l’Italia e la Francia. 
Napoli: Guida, 2000, p.135-165. Mais genericamente, a respeito da questão da 
educação: GUIDO, H. Giambattista Vico. A filosofia e a educação da humanidade. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2004.
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finalidade será realmente fundamentada teoricamente e realmente 
eficaz na prática. Esse projeto, de uma ciência no sentido forte do 
termo, que não se perca nas ficções, e que tenha eminentemente um 
valor prático, é aquele da Scienza nuova que Vico elabora até à sua 
morte em 1744.

Tradução do francês:
Enoque M. Portes
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Manifestações da aparência e engano da 
presença no conceito moderno de imaginação

Manuela Sanna*

É possível sintetizar a atividade de pesquisa pessoal desenvolvida 
nesses últimos anos sobre o tema da imaginação identificando, 
antes de tudo, três blocos temáticos importantes, que se delineiam 
sempre quando se confronta esse termo conceitual, mas que, de modo 
particular, se tornam significativos quando nos apegamos àquele que 
a filosofia moderna deixou aberto à reflexão contemporânea. Antes de 
tudo, (1) a distinção entre imaginar e entender como leitura específica 
da modernidade, portadora daquela dicotomia erro-verdade que 
somente nesta linha de interpretação encontra lugar; (2) a exibição na 
filosofia moderna de uma diferença específica no uso das faculdades 
da imaginação e da memória; (3) o risco sempre presente e ao mesmo 
tempo a possibilidade da distorção do material imaginativo. A atenção 
particular dirigida ao pensamento de Giambattista Vico é apresentada e 
justificada pela inegável originalidade da sua proposta filosófica, de fato 
sugestiva para grande parte da reflexão contemporânea. 

1. Imaginar e entender

A tradição filosófica moderna em sua totalidade, quando trata 
do tema da imaginação, se estabelece sobre a conhecida distinção dos 
domínios delimitados pelas duas diferentes faculdades cognitivas: de 
um lado, o entender, o intelecto, o intelligere; de outro lado, o imaginar, 
a imaginatio, o imaginário. 

* Diretora do Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno 
(ISPF-CNR) de Nápoles, que atualmente abriga o Centro di Studi Vichiani. Este 
capítulo é uma versão reduzida e modificada do livro: SANNA, M. Immaginazione. 
Nápoles: Guida, 2007.
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A aparente dicotomia entre imaginar e entender – subentendida 
por todo o pensamento moderno – é justificada pela descrição de 
um processo evolutivo de tipo natural no interior das faculdades 
cognitivas: graças à obtenção de uma lógica abstrata – fruto de longos 
anos de desenvolvimento da humanidade – se podem entender coisas 
que não nos é consentido imaginar, porque o próprio processo de 
abstração privou o homem da possibilidade de pensar com o corpo. A 
reflexão moderna exige expressamente despir-se do hábito corporal 
para obter o conhecimento intelectual e vestir-se com os panos de um 
raciocínio “geométrico”, entendido como um pensamento operante 
por meio de concatenações e nexos do tipo dedutivo.

Intellectus e sensatio percorrem, pois, caminhos diferentes: se se 
conhece por meio do intellectus e não pela sensatio, pode-se entender, 
mas não imaginar; com a sensatio pode-se imaginar e não entender, 
assim como com o intelecto se pode conhecer sem arrastar o corpo 
de modo direito. Quando Vico exemplifica o processo, lembrando 
que “apenas entender se pode, de fato, imaginar não se pode, como 
pensassem os primeiros homens que fundaram a humanidade gentia”,1 
ele pretende destacar a “fadiga”, o esforço, a dificuldade que esse tipo 
de conhecimento exige. Algo estranho, pois seremos levados a pensar 
que no entender está englobado e transformado também o dado da 
imaginação, não que ele seja absolutamente negado; não é só isso, mas 
que nos seria mais fácil imaginar do que entender um saber que se pôs: 
supomos que seja preciso um esforço da fantasia, não um exercício da 
razão. O fato de Vico ter sentido a necessidade de distinguir não de 
maneira ascendente, cronológica, a relação entre imaginar e entender 
leva a crer que a conquista do pensamento abstrato, do tipo intelectual, 
não representa no seu pensamento a superação do saber imaginativo, 
fundado sobre a ficção, mas, antes, que esteja propriamente na 
realização que se estabelece entre imaginar e entender a chave da 
racionalidade.2 A reabilitação de todos os efeitos decorrentes do 

1 VICO, G. Princìpj di Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazione 
(1744). In: ______. Opere. Organização de Andrea Battistini. Milano: Mondadori, 
1990, p.572 (de agora em diante Sn44).
2 A respeito desse tema, ver: VELOTTI, S. Sapienti e bestioni. Parma: Pratiche, 1995, 
p.62.
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conhecer por imagens representa um objetivo do conceito moderno de 
razão, desconhecido pelos antigos, e ainda embebido de ambiguidades 
e incertezas: por essa dificuldade de colocar juntos imaginação e 
intelecto, o homem luta para conhecer e reconhecer aquilo que não 
está diante dos seus olhos. 

Essa distinção entre “imaginar’ e “entender” foi para Vico de 
importância funcional para distinguir nitidamente uma sabedoria 
recôndita de uma sabedoria vulgar, dois modos distintos de saber; 
de tal modo Vico trabalha uma possível definição do conceito de 
“consciência”: como fazer sentir alguma coisa, esforçando-se em 
imaginar de modo consciente. O próprio Croce destacou essa relação 
entre imaginar e entender por meio da insistência impossível em um 
sentir renovado, definido como aquilo que “sentimos e entendemos 
genericamente como vivente, mas do qual não podemos sentir nem 
entender a específica e própria vida”.3

O delineamento desse estrito, mas contraditório, liame entre 
imaginação e percepção fundado sobre a qualidade da sensação não 
é de se admirar: a história da interpretação moderna do conceito 
de imaginação parte irrefutavelmente da definição contida no De 
anima de Aristóteles, e converteu-se, na tradição empirista, em uma 
espécie de percepção enfraquecida, como se percepção e imaginação 
diferissem entre si apenas por grau e não por qualidade. Foi depois 
Sartre, partindo de uma releitura de Descartes mediada por Husserl, 
que reforçou de maneira sistemática que a diferença entre as duas 
atividades é uma diferença de natureza, e que assim conferiu plena 
autonomia para o saber da imaginação. 

O que emerge é um re-pensamento influenciado pela noção 
de mente na elaboração de um sentido da experiência em termos 
não consciencialistas; a reflexão teórica posterior a Vico introduzirá 
elementos novos, mas não realmente distantes: se pensa em Hume, 
por exemplo, que uniu com maior vigor o conceito de percepção ao de 
ideia. Quando nós imaginamos imitamos as percepções dos sentidos, 
sem naturalmente alcançar jamais a vivacidade do sentimento 

3 CROCE, B. Immaginare e intendere. In: ______. Discorsi di varia filosofia. Bari: 
Laterza, 1949, v.II, p.18.
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original: “o pensamento mais vivaz é sempre inferior à sensação 
mais apagada”,4 isto é, àquilo que Hume chama a impressão, que 
reúne o conjunto das percepções ligadas às atividades sensoriais, 
desejos, sentimentos, volições e paixões. Sobre esse plano se insere 
um primeiro elemento de distinção entre imaginação e memória, que 
parte da constatação de que as ideias da memória são mais vivazes 
do que aquelas da imaginação: 

essa conexão, pois, que sentimos em nós, essa transposição habitual 
da imaginação de um objeto para o objeto que costumeiramente o 
acompanha, é o sentimento, isto é, a impressão da qual nós extraímos a 
ideia de poder ou conexão necessária.5

O poder da mente limita-se a operar sobre os materiais 
fornecidos pelos sentidos e pela experiência, e a jogar com eles unindo-
os, deslocando-os, acrescendo-lhes ou diminuindo-os; toda vez que um 
objeto se apresenta à memória ou aos sentidos, a imaginação concebe 
logo o objeto com o qual está geralmente ligado, e essa operação é 
acompanhada de uma sensação ou sentimento que não tem nada a ver 
com os produtos da fantasia. Não por acaso Damasio, na pesquisa do 
erro de Descartes, evoca a tese oitocentista de William James sobre 
a natureza das emoções como mudança do corpo, à qual segue um 
“sentir a emoção em conexão com o objeto que a suscitou, o dar-se 
conta da ligação entre objeto e estado emotivo do corpo”.6 Investigar 
suas raízes antigas e, por isso, distantes no tempo, significa o mesmo 
que colocar em movimento uma intensa correlação entre imaginar e 
entender, um modo específico de pensar algo que ainda não existe, mas 
não somente no nível emotivo, e representá-lo por meio da reviravolta 
parcial dos dados da memória. O debate filosófico da idade moderna 
– entre Descartes, Leibniz e Espinosa – sobre a possibilidade cognitiva 
encontra abundância de material específico sobre esse tema: sustentar 

4 HUME, D. Ricerche sull’intelletto umano e sui principi della morale. Tradução 
italiana de R. Gilardi. Milão: Rusconi, 1980, v.II, 11, p.144. 
5 HUME, 1980, v.VII, 59, p.227.
6 DAMASIO, A. R. L’errore di Cartesio. Tradução italiana de Filippo Macaluso. Milão: 
Adelphi, 1995, p.193. 
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que a imaginação não reproduz mais meramente o objeto visando 
representá-lo o mais adequadamente possível, mas nos atesta que 
o objeto existe e isso se torna automaticamente domínio de erro. A 
imaginação não fala a linguagem da existência, mas da representação 
dos objetos, que, no momento em que vêm imaginados, não existem 
senão no “restrito” espaço da fantasia. 

De fato, com isso ocorre a anulação da distinção entre percepção e 
imaginação fundada sobre o grau de intensidade da sensação: percepção 
e imaginação se distinguem por natureza e a consciência do sujeito 
cognoscente é imediatamente e inequivocamente atenta a essa diferença. 
As características que especificamente tornam diversas as duas funções 
são, antes de tudo, o modo como a consciência reporta-se ao objeto 
(quando imagino um livro eu tenho consciência de um livro sob a forma de 
imagem e não de uma imagem do livro), e depois o tipo de conhecimento 
que ativa (se imagino um cubo tenho dele um conhecimento imediato e, 
sobretudo, certo do objeto, enquanto se o percebo o conhecimento do 
objeto desenvolve-se no tempo e deve ser verificado). Mas existe outra. 
A imaginação tem, considerando a percepção, um caráter de imperfeição, 
porque evoca um objeto posto como nada (se percebo a face de um 
amigo o percebo em sua presença e como um objeto existente, diferente 
daquilo que se verifica se o imagino) e enfim, dado estritamente ligado a 
essa negatividade, quando a consciência imagina, ela conserva, com um 
esforço mental, o objeto da imagem. É assim que, contemporaneamente, 
se quer discutir a herança do pensamento clássico e com ela, também, a 
sobreposição entre existência e existência física, e isso só é possível fazê-lo 
a partir de Descartes. 

Naturalmente todo discurso a respeito do conceito de imaginação 
está fundado essencialmente sobre uma definição da presença e da 
ausência do objeto, mas não só isso, também da experiência emotiva 
a ele conexa. Na sexta das Meditações cartesianas surge a síntese da 
posição moderna acerca da diferença imaginar/entender centrada 
sobre o tema da presença: 

Quando imagino um triângulo não o concebo apenas como uma 
figura composta e compreendida entre três linhas, mas também, 
simultaneamente, tenho a intuição destas três linhas como presentes, 
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graças à aplicação interna à minha mente: e isto propriamente eu 
denomino imaginar.7 

A tensão que demanda a imaginação para conduzir à presença 
algo ausente e permitir que isso seja concebido é um esforço que 
não se exige do intelecto que opera com abstrações. Quando se 
pensa no trabalho sobre a imaginação levado adiante pela corrente 
fenomenológica, ele esteve centrado na necessidade de estabelecer 
uma relação entre o nada e a presença. Sartre, em polêmica com 
Heidegger, reconheceu que:

Isto que existe no presente se distingue de todo outro existir pela 
sua condição de presença. Ao chamado o soldado ou o estudante 
respondem “presente”, no sentido de adsum. E presente se contrapõe 
tanto a ausente quanto a passado.8

Presente é tudo isso que vem do nada e que ele retorna, e a 
atenção ao contrapor presente e passado coloca, em primeiro plano, a 
necessidade de definir autonomamente os dois espaços: da memória e 
do saber imaginativo. 

A imaginação se oferece assim como um saber específico da 
linguagem do mito,9 isto é, como um conhecimento peculiar à infância 
da humanidade porque vinculado à esfera mais propriamente emotiva, 
mas, ao mesmo tempo, uma forma cognitiva contraposta ao entender. 

Vico retoma esse tema sobre a possibilidade de compreender o 
modo de pensar dos primeiros homens, dos gigantes da humanidade, 
com palavras muito similares, mas de maneira mais aprofundada, 
quando declara que: 

nos é naturalmente negado poder formar a vasta imagem desta mulher 
que dizem “Natureza simpatetica” (que enquanto dizem com a boca, 

7 DESCARTES, R. Meditazioni metafisiche. In: ______. Opere filosofiche. Organização 
e tradução italiana de B. Widmar. Turim: Utet, 1981, p.243.
8 SARTRE, J. P. L’essere e il nulla. Tradução italiana de G. Del Bo. Milão: Il Saggiatore, 
1964, p.170.
9 Cf. também BASSI, R. Favole vere e severe. Sulla fondazione antropologica del mito 
nell’opera vichiana. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2004. 
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não têm nada em suas mentes, por isso a sua mente repousa no falso, 
que é nada, nem são socorridos já pela fantasia para poderem formar 
dela uma falsa vastíssima imagem); assim, agora nos é naturalmente 
negado poder entrar na vasta imaginação daqueles primeiros homens, 
cujas mentes em nada eram abstratas, em nada eram sutilizadas, em 
nada espiritualizadas, porque estavam todas imersas nos sentidos, 
todas tiranizadas pelas paixões, todas sepultadas nos corpos.10 

Vico celebra assim, com uma descrição poderosa, a distância 
que separa o passado do presente no nível cronológico e no nível 
emocional. Como imaginar aquilo que ocorria na mente em condição 
de conferir substância aos objetos seguindo uma ideia, uma própria 
ideia? Como imaginar aquilo que não se pode mais sentir? A abstração 
marcada pelo nascimento da linguagem, o aguçamento produzido pela 
escrita e a materialidade decorrente do uso da linguagem matemática 
foram delineando a distância de um saber poético passional e privado 
de consciência. 

A distância é a declaração definitiva da impossibilidade do 
“recurso” como “retorno”: ao homem é impossível voltar atrás, e ainda 
que se imergisse nos sentidos e nas paixões, nunca mais conseguiria 
recuperar o sentir como forma de entender. O exercício da imaginação 
nesse caso seria errante, porque serviria somente para simular uma 
verdade que agora, de fato, reconhecemos como falsa, ou por isso 
mesmo inexistente, como sugere Sartre na inesquecível imagem do 
amigo morto que somos capazes de reviver em nosso imaginário. 

O intelecto, faculdade (facultas, potentia) assim como a fantasia, 
é faculdade específica do saber, aquela que se exprime por meio das três 
operações mentais – percepção, juízo, raciocínio – e tem justamente 
no juízo o seu “olho” específico, assim como o engenho o tem na 
fantasia.11 Mas esses dois procedimentos, para Vico, não estão isolados 
um do outro, de modo que a tópica não pode funcionar sem a crítica, 
a arte da descoberta sem a arte do juízo, o intelecto sem o engenho. 

10 Sn44, p.572. 
11 VICO, G. De antiquissima Italorum sapientia (1710). Organização e tradução 
italiana de Manuela Sanna. Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005, VI, IV (de 
agora em diante De ant.). 
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Assim, ao contrário, para precisar melhor: “onde queremos extrair do 
entendimento coisas espirituais, devemos ser ajudados pela fantasia 
para podê-las explicar e, como pintores, fingir imagens humanas”,12 
isto é, devemos ativar um procedimento totalmente inverso àquele 
praticado pela humanidade poética que, não podendo fazer uso do 
entender, conferiu vitalidade e sensibilidade aos corpos inanimados. 

 A teoria viquiana da imaginação histórica distancia-se das 
propostas de Descartes, Espinosa ou Leibniz principalmente pela 
formulação histórica da teoria da mente e das emoções humanas e, 
por isso, devido à ausência de uma identificação entre imaginação e 
faculdade perceptiva.13 Para Descartes, o conhecimento da imagem 
vem frequentemente do intelecto, que nos fornece uma consciência, 
justamente, da imagem; para dizer com Sartre: 

entre a imagem e a ideia há então, ao menos no plano psicológico, uma 
verdadeira e própria cisão. A imagem não se distinguirá das sensações 
[...]. A imaginação, por essência, não poderá fornecer senão uma ajuda 
muito supeita.14 

Quando se faz o confronto do percurso viquiano, articulado e 
longo, com o tratado muratoriano Da força da fantasia humana, se 
tem o conhecimento pleno daquilo que ocorre, no âmbito moderno, lá 
onde e quando se conjectura uma identidade absoluta entre fantasia 
e imaginação. Mantendo, na esteira aristotélica, um nexo forte entre 
memória e fantasia,15 é negado de modo veemente a essa última o 

12 Sn44, p.586.
13 Para exemplificar, todos os modos de pensar podem ser reduzidos, para 
Descartes, a dois modos gerais: o da percepção, operação do intelecto; e, o da 
volição, operação da vontade. Sentir, imaginar, entender são modos de perceber; 
desejar, sentir, afirmar, negar são modos do querer (Principia, Art. XXXII). No 
perceber jamais nos enganamos, entretanto, caímos no erro ao julgar o que não 
percebemos corretamente (Principia, Art. XXXIII).
14 SARTRE, J. P. L’immaginazione. Tradução italiana de E. Bonomi. Milão: Bompiani, 
1962, p.19.
15 “Fisicamente a memória, ou seja, a retentiva, tem a sua sede na Fantasia. 
Apesar disso, nós somos acostumados indevidamente a dar o nome de memória 
à essa mesma Fantasia” (MURATORI, L. Della forza della fantasia umana. Veneza: 
Giambattista Pasquale, 1724, p.31). Recordar equivale a atingir as imagens 
custodiadas pela fantasia, como se ela fosse um enorme repositório. 
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status de conhecimento. Muratori contesta a atribuição de “faculdade 
cognitiva” conferida à fantasia por Aristóteles e depois por Gassendi, 
sendo ela uma potência exclusivamente “corpórea” e “material”: “Além 
da potência espiritual, e incorpórea, que chamamos mente, temos 
contida no homem uma outra, corpórea e material, a qual damos o 
nome de Fantasia”,16 e prossegue: 

esta Fantasia foi chamada por Aristóteles, e também por Gassendi, 
como faculdade cognoscente, ou cognitiva, muito impropriamente eu 
acredito. Apenas à Alma, ou seja, à Mente, é pertinente o conhecer, e 
não ao corpo e à matéria, os quais dissemos ser a própria Fantasia.17 

Mas Muratori dá a ela a conotação de atividade, de ação peculiar 
ao intelecto, pela qual toda fantasia se resolve em um pensamento. 
Com efeito, a fantasia está unida ao processo do conhecimento das 
coisas externas e corpóreas por meio dos fantasmas, e também por um 
enorme capital de imagens, ideias e impressões que podem ser usados 
tendo em vista a tessitura das tramas dos pensamentos. Muratori 
reflete também sobre a tese aristotélica de que os sonhos representam 
uma continuação dos pensamentos diurnos, que chegam certamente 
confusos pela ação da fantasia sonhadora, que não produz, portanto, 
nada de novo, mas que também não gera o erro, sendo em si uma 
faculdade passiva privada de qualquer valor apetitivo. 

2. Imaginação e memória

A pergunta sobre a ligação entre memória e imaginação é 
particularmente uma pergunta sobre a qual se interrogou toda a 
tradição do pensamento filosófico em seu empenho mais de refletir 
sobre as características que diferenciam as duas funções do que 
de investigar os elementos que lhes são comuns. A imaginação 
canonicamente oferece um olhar voltado para o fantástico, o irreal, à 
fictio enquanto combinação de elementos conhecidos, ao passo que a 
memória, mais especificamente, se dirige ao já vivido, na direção de um 

16 MURATORI, 1724, p.15.
17 MURATORI, 1724, p.18.
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real já consumado, desempenhando uma atividade mais conservadora 
do que criativa. Assim, a memória nos engana de muitas maneiras e 
talvez mais do que a imaginação, porque nos trai no sentido mesmo do 
eikòn, isto é, no sentido da irrealidade da representação e sobre a sua 
anterioridade, sobre o seu ter já ocorrido.18  “Como explicar [nos dirá 
Paul Ricoeur] que a lembrança retorna sob a forma de imagem e que 
a imaginação assim posta em movimento venha a revestir formas que 
escapam à função do irreal?”.19

De outro lado, também recordar é, de algum modo, uma ação que 
cria simbolicamente um mundo novo por intermédio das imagens: tam-
bém recordar é um ato criativo porque é muito mais que a formulação 
de uma sequência de nexos e lembranças, e sobretudo porque quando se 
lembra não se pode reevocar a percepção, mas somente a imagem dela.20 

A imaginação possui em Vico uma especificidade bem definida 
e inconfundível, sintetizada com rara eficácia em uma passagem da 
Scienza nuova de 1744: 

Tais faculdades pertencem, isso é verdadeiro, à mente, mas lançam 
suas raízes no corpo e ganham vigor do corpo. Donde a memória é o 
mesmo que a fantasia, e por isso os latinos diziam “memoria” (como em 
Terêncio encontra-se “memorável” para significar “coisa que se pode 
imaginar”, e vulgarmente “comminisci” para “fingir”, que é próprio da 
fantasia, vindo daí “commentum”, que é um achado fingido); e “fantasia” 
de outro modo é tomada por engenho [...]. E disto se desprende três 

18 RICOEUR, P. Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato. Tradução 
italiana de N. Salomon. Bolonha: Il Mulino, 2004, p.11-12. “O engano da memória 
é também muito patente, mas se poderia reprovar a memória por imaginar que 
ela nos engana, se ela não visasse a exatidão, a fidelidade? Nisso consiste o modo 
específico de visar a verdade, algo que a imaginação não faz. É sobre esse ponto, 
no meu modo de entender, que a teoria da memória é fortememente oprimida por 
aquilo que eu chamo de colonização da teoria da imaginação” (Ibid., p.69). 
19 RICOEUR, P. La memoria, la storia, l’oblio. Tradução italiana de D. Iannotta. Milão: 
Cortina, 2003, p.75.
20 BACHELARD, G. La poetica della rêverie. Tradução italiana de G. Silvestri Stevan. 
Bari: Dedalo, 1972, p.109-153. “No seu primitivismo psíquico, Imaginação e 
Memória aparecem em um complexo indissolúvel. Se analisamos mal elas se 
referem à percepção. O passado recordado não é simplesmente o passado da 
percepção. Agora, no momento em que nos recordamos, em um devaneio o passado 
se determina pelo seu valor de imagem” (Ibid., p.115).
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diferenças: que é memória, quando recorda as coisas; fantasia, quando 
as modifica e falsifica; engenho, quando as acomodam e arrajam.21

No De antiquissima Vico já havia lembrado que o uso do termo 
moderno “imaginação” substituía o análogo phantasia dos gregos, 
assim como “imaginar” corresponde ao latino memorare. E essa 
analogia havia sido explicitada ao máximo em 1744, quando reconstrói 
a maneira como os antigos tinham situado a memória na cabeça, e por 
isso mesmo ela foi chamada “fantasia”, porque na cabeça se originavam 
todas as cognições fantásticas. “Reduziam todas as funções internas 
do ânimo a três partes do corpo: a cabeça, o peito, o coração. E da 
cabeça evocavam todas as cognições; e porque eram todas fantásticas, 
colocaram na cabeça a memória, que foi dita pelos latinos ‘fantasia’”.22 

A evocação do esquema aristotélico e da retomada tomista 
de um pensar por imagens como extensão da operação do intelecto 
permite a Vico conceber uma teoria da imaginação que desaguou na 
elaboração dos universais fantásticos. Ou seja, conceber um modelo 
metodológico de conhecimento no qual o pensar por imagens 
constitua uma potencialidade específica do conhecimento intelectual, 
ligado a uma fase histórica da antropologia que esvai e se modifica com 
encadeamento das sucessivas fases, mas não se perde. 

Aristóteles utiliza a memória como garantia da vitalidade das 
sensações contra toda forma de esquecimento e morte: “são objetos de 
memória per se aqueles que se prendem à imaginação por acidente, em 
seguida, aqueles que não são separados da imaginação”.23 

Na falta de um princípio estável de continuidade garantido pela 
percepção, a imaginação se nutre daquelas percepções experimentadas 
quando se está desperto, que podem ser convocadas com a intervenção 
da recordação. Esse tipo de consideração leva-nos automaticamente a 
interrogarmos-nos sobre a natureza do objeto que recordamos e sobre 
o tipo de problema que se abre diante de nós: o que representamos 
com a imaginação quando recordamos? Aquilo que é recordado se 

21 Sn44, p.827-828.
22 Sn44, p.766
23 ARISTOTELE, Della memoria e della reminiscenza. In: ______. Opere. Tradução 
italiana de A. Russo e R. Laurenti. Veneza: Marsilio, 2003, p.240. 
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trata da impressão ou do objeto que suscitou a impressão? E porque 
podemos recordar isto que não está presente, no momento em que 
está presente a afecção na alma e ausente o objeto?

Na realidade [conclui Aristóteles], como um animal pintado em um 
quadro é animal e imagem, e ambos são uma única e mesma coisa, em-
bora a sua noção não seja a mesma e se pode considerar como animal e 
como imagem, assim também a representação que está em nós se deve 
observar como sendo alguma coisa em si mesma e como a representa-
ção de um outro.24

Vale dizer, quando imaginamos alguma coisa que lembramos, 
em parte extraímos a lembrança das impressões recebidas, em parte 
também a lembrança do objeto que gerou essas impressões internas 
ao sujeito. Os sonhos vivem de uma herança deixada como dote pela 
atividade da vigília, e as suas imagens não nascem de uma estrutura 
defeituosa e sim de uma transposição que se verifica quando se considera 
os objetos da memória, e se “acontece de ver em sonho uma quimera, 
não preciso forçosamente ter visto uma delas de verdade, mas basta ter 
visto uma quimera pintada ou ter ouvido dizer como ela é constituída 
ou ao menos conhecer as partes singulares de que se compõe, ou seja, o 
leão, a serpente e a cabra”.25 A imaginação reúne assim segmentos reais 
até chegar a compor alguma coisa real no seu mundo, mas inexistente 
no mundo real, contribuindo para insinuar dúvidas inquietantes sobre a 
relação entre o possível, o real e o necessário.

A ação do engenho consiste em ligar e tornar significativa o liame 
entre um “sentir sem perceber” e um “advertir com ânimo perturbado 
e comovido”, em virtude da relação peculiar que o engenho estabelece 
com a sensibilidade. 

 Assim, utilizando argumentos de ascendência estóica, as sensa-
ções – como o prazer e a dor – determinam uma segurança proporcio-
nal à certeza da sensação: assim, como se faria duvidando seriamen-
te da existência de outros homens no momento em que eles não são 

24 ARISTOTELE, 2003, p.241-242. 
25 CARDANO, G. Sul sonno e sul sognare. Organização de M. Mancia e A. Grieco. 
Veneza: Marsilio, 1992, p.30.
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vistos. Quando acontece de falhar a conexão garantida pelas verdades 
intelectuais, as verdades sensíveis se mostram caducas e fugazes, por-
que são intimamente cúmplices da limitação da natureza humana. No 
Direito universal Vico declara que:

a mente, por meio das ideias claras, julga a verdade das coisas, os sen-
tidos são atribuídos ao homem para fazê-lo discernir, com as rápidas e 
imediatas indicações do prazer e da dor, as coisas úteis das nocivas; mas 
a realidade do prazer e da dor é também juízo dessa mesma mente.26 

É evidente que o prazer e a dor não são afecções estritamente 
corpóreas, mas, enquanto instrumentos de autoconservação do 
indivíduo, se adéquam à teorização platônica que afirma: “o impulso 
que tende à condição contrária à das afecções revela, de certo modo, que 
se faz presente uma lembrança das afecções contrárias” (Menone, 35c.).

Prazer e dor não teriam nenhum sentido para o homem se não fos-
sem reconstruídos mentalmente, obrigando e tornando operante o nexo 
entre as representações, isto é, fantasia e memória. Precedentemente, 
no De antiquissima, Vico havia descrito a dor como um “sentido interno” 
um “sentido da alma”, o mesmo valia para o prazer; os latinos definiam 
por “sensus” os sentidos internos e também os sentidos externos, por 
exemplo, a vista.27 Dor e prazer, portanto, são as respostas dadas pelo 
corpo quando entra em contato com outros corpos e se serve das facul-
dades sensoriais nesse contato; o conhecimento desses sentidos é to-
talmente indefinido e especificamente ligado ao significado do humano:

Certamente provo a dor, mas não reconheço nenhuma forma de dor; 
não reconheço os confins do mal-estar da alma. Um conhecimento 
indefinido, e propriamente porque indefinido, digno do homem. Vívida 
é a ideia da dor e mais luminosa que qualquer outra.28

Os adjetivos usados para descrever a dor exigem imediatamente 

26 VICO, G. De uno universi iuris principio et fine uno (1720). In: ______. Opere 
giuridiche. Organização de Paolo Cristofolini e introdução de Nicola Badaloni. 
Firenze: Sansoni, 1974, p.36-37.
27 De ant., IV, I.
28 De ant., IV, I, p.79.
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uma metáfora de tipo visual, conectada à luz, ao phaòs aristotélico 
contido na raiz do termo phantasia, que também insistentemente se 
encontra em um outro passo viquiano do De antiquissima:

A mente divina vê as coisas sob o sol da verdade, o que equivale a 
dizer que, ao ver uma coisa, ela conhece junto da coisa que vê todas as 
infinitas outras. A mente humana, quando conhece distintamente uma 
coisa, a vê como à noite sob a luz de uma lâmpada: enquanto vê aquelas 
coisas, exclui da sua vista os objetos que a circundam.29

E completa:

a fantasia é sem sombra de dúvida uma faculdade, porque quando a 
utilizamos nós representamos as imagens das coisas. O mesmo vale 
para o sentido interno: certamente, aqueles que deixam uma batalha, 
só reparando a ferida sentem dor.30 

O intelecto, exemplifica Vico, é igualmente uma faculdade (todas 
animi facultates de ascendência estoica) na medida em que torna 
verdadeiro o que compreendemos por intermédio dele. Portanto, 
a fantasia é também ela uma capacidade, porque produz uma 
representação do seu objeto e põe assim em movimento um juízo, que 
é da alma. O conceito de “faculdade” não flui aqui, como para Descartes, 
em direção ao seu sentido moderno de “função”, mas se vincula mais 
proximamente da prontidão e da rapidez do pensamento que traduz 
em ato uma virtude. 

A fantasia, gênero particularíssimo de faculdade, é uma 
componente do patrimônio recebido pelo homem como um dote: “dos 
dotes espirituais [dirá Vico nas Instituições] alguns são inatos, como o 
engenho, a fantasia, a memória, outros são adquiridos [...]. Os primeiros 
constituem um aperfeiçoamento do intelecto humano”,31 os segundos 
(justiça, temperança, fortaleza, prudência) um aperfeiçoamento da 

29 De ant., IV, I, p.79.
30 De ant., VII, p.113. 
31 VICO, G. Institutione oratoriae. Organização e tradução italiana de G. Crifò. 
Nápoles: S. Orsola, 1989, p.105.
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vontade humana. Em outro lugar Vico deterá-se sobre o cativo e o livre 
exercício de um “fantástico” perverso, como no caso da digressão a 
respeito do riso presente nas Vici vindiciae, ou recomendará um uso 
cauteloso e dirigido da fantasia, como nas exortações aos jovens nas 
Orazioni ou no seu programa pedagógico estabelecido no De ratione. 
Mas enquanto animi sensus a imaginação é considerada por Vico como 
potentia; e um uso nesse sentido, particularmente emblemático, é 
oferecido pelo exemplo da natureza pela qual se é levado a engrandecer 
os particulares:

a mente humana, a qual é indefinida, sendo angustiada pela robustez 
dos sentidos, de outra forma não pode celebrar a sua quase que divina 
natureza senão com a fantasia, engrandecendo esses particulares.32 

Como no caso das lembranças: Vico o citará no De constantia 
utilizando uma experiência comum a todos, a saber, de como os 
espaços podem parecer grandes ao excesso quando se é criança. 
Uma experiência garantida por um sentido interno, a fantasia, que se 
define de tal modo divina porque é capaz de exercitar a sua potência 
criativa. Nada de mentira nesse caso, nenhuma falsidade, mas uma 
possibilidade da mente de ir além dos seus limites corporais com a 
ficção. Porque a fantasia, mesmo “quando produz e cria ideias novas”33 
demonstra, para Vico, a sua origem divina.

É evidente, então, que a categoria viquiana de imaginação 
constitui uma formidável perspectiva de conhecimento “ingênito” para 
o homem. E que esta teoria da formação das imagens não encontra 
correlato na filosofia contemporânea a Vico; mesclando elementos 
do pensamento clássico com a pesquisa sistemática de um processo 
de “construção da verdade” especificamente histórico. Na teoria 
do engenho como inventio, Vico exibe um traço de originalidade 
evidente, também nesse caso derivada de combinações arrojadas com 
teorias clássicas e barrocas, que não encontra modelos de confronto 
adequados. O modo como Vico privilegia o aspecto inventivo e criativo 

32 Sn44, p.825.
33 VICO, G. Orazioni inaugurali I-VI. Organização e tradução italiana de G. G. Visconti. 
Bologna: Il Mulino, 1982, p.82-83.
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do pensamento, o modo como assim explicitamente liga o termo 
engenho a fontes quinhentistas e a uma raiz etimológica derivada 
dos verbos gigno e generare, torna historicamente mais complexo o 
horizonte do seu uso conceitual. 

3. Os desvios da imaginação

Assim se explica a gênese de quimeras e monstros inexistentes 
na natureza. Hume dirá, de maneira muito similar, que na recepção 
dessas imagens juntamos ideias entre elas incompatíveis, que 
conhecíamos já em precedência, e “o formar monstros e o conjugar 
objetos entre si incongruentes pela forma e pelo aspecto exterior, 
não custa à imaginação uma fadiga maior do que conceber os objetos 
mais naturais e familiares”.34 No caso dos fantasmas, ao contrário, 
assistimos à formação de imagens derivadas de um prolongamento 
ou de uma violência particular no exercício do sentido, por exemplo, 
quando olhamos fixamente e durante muito tempo o sol e se formam 
pequenas imagens que parecem visíveis no escuro.

Mas o sentido criativo da faculdade imaginativa é somente 
externo e aplicável exclusivamente às coisas presentes; eis que então, 
para imaginar uma coisa passada, devemos, ao contrário, nos voltarmos 
para um sentido interno, costumeiramente chamado memória, que 
nos permite a reproposição de uma mesma imagem pela segunda vez 
no tempo.

O tema da reprodução do monstro não é um interesse específico 
de Vico, por esse motivo as partes reunidas nas passagens extravagantes 
em que narra sobre os caracteres “discordantes” de tantas figuras 
mitológicas da primeira idade humana nunca são encontradas na 
natureza, e não o são por estatuto, porque são monstros fabulosos em 
essência; são um paradoxo e uma contradição da natureza, e também 
uma “maravilha” da natureza. Essas figuras contêm in nuce a ideia 
do humano e estão ligadas não tanto ao plano da natureza quanto ao 
da cultura. A corrente psicanalítica que experimentou ler as páginas 
viquianas, pensamos por exemplo em J. Hillman e na sua teoria de 

34 HUME, 1980, p.146.
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um “pensamento do coração”, o fez interpretando a capacidade de 
imaginação de modo mitológico, capaz de abordar o símbolo como 
essência, como reproposição de um neoplatonismo. Nesse sentido 
Ficino e Vico são neoplatônicos e, como tais, vêem no corpo um modo 
de ver o mundo essencialmente não-psicológico. O nexo entre Vico 
e Jung é possível na exploração do pensamento metafórico que é 
pensamento primário, retomando o fio do discurso de I. Berlin, de um 
saber obtido com uma familiaridade direta com os estados internos. 
Essa teorização a respeito de um pensamento do coração parte da 
consideração de que se pode ter consciência somente por intermédio 
da imaginação; a fundação de um “pensamento do coração” posto em 
foco por Hillman, nos anos de 1980, elabora uma teoria da imaginação 
por certos segmentos terapêutica, que utiliza essa angulação própria 
do pensamento viquiano. Hilmann parte da leitura que Jung havia feito 
dos argumentos de Creuzer, e consegue identificar uma “capacidade 
de imaginar de modo mitológico”.35 Vico, junto de Plotino e Ficino, 
é o expoente a quem se deve atribuir essa posição e, por isso, ele é 
estudado paralelamente ao sistema de Jung a partir da convicção de 
que “os caracteres poéticos fornecem o instrumento para compreender 
toda a gama vastíssima do comportamento humano, das fantasias 
humanas e da psicopatologia humana. No espelho dessas imagens, 
nós reconhecemos a nós mesmos”.36 É correto considerar a opus do 
imaginário como a base de um processo de conhecimento, o que 
significa também ligar o conhecer ao corpo, não tanto como recepção 
de estímulos primários e tentativas adequadas de resposta a eles, mas 
como reestruturação de um pensamento da visibilidade externa:

Compreendemos equivocadamente o modo de ser dessas imagens 
– as figuras dos nossos sonhos ou as pessoas das nossas fantasias. 
Acreditamos que dizer reais de modo imaginário significa reais em 
sentido subjetivo: é ilusão que sejamos nós a inventá-las, que elas 
pertencem a nós, que são partes de nós, fantasmas. Ou acreditamos 
que reais em sentido essencial significa que essas figuras sejam 

35 HILLMAN, J. L’anima del mondo e il pensiero del cuore. Tradução italiana de A. 
Bottini. Milano: Adelphi, 2002, p.16. 
36 HILLMAN, 2002, p.39. 
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reais “lá fora”: as ilusões da parapsicologia e das alucinações. 
Confundimos imaginário com subjetivo e interior, e essencial com 
externo e objetivo.37

O efeito produzido pelo engenho é uma “conclusão maravilhosa”: 
se atém às premissas verdadeiras, mas gera figuras novas, porque 
obscurecidas pela fantasia. O monstrum é também um portentum. 
Este “regime” do imaginário, para empregar um termo caro a Gilbert 
Durand na reconstrução das estruturas antropológicas do imaginário,38 
é útil para pensar a imaginação como uma faculdade do possível, como 
uma faculdade capaz de transformar mediante uma atividade de 
deformação. Na base do processo de consciência e de humanzação há 
imagens que são fantásticas, primordiais ou arquetípicas.

No âmbito do pensamento contemporâneo foi teorizado que a ima-
ginação não se exprime apenas como princípio de produção de imagens, 
mas também e antes de tudo como princípio de deformação dessas ima-
gens, ou então de modificação. Bachelard, a respeito disso, fala de “ativi-
dade deformadora da imaginação”39 ligada à sua plasticidade intrínseca. O 
fato paradoxal do monstro viquiano está ligado a um senso “metamórfico” 
fundado na relação entre identidade e diferença, e por isso Vico continua 
sendo muito sugestivo para o pensamento contemporâneo. 

Tradução do italiano:
Humberto Guido
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