"TRANSCENSAO"
EM DELFIM SANTOS
1. Filosofoe pedagogoportugues,
DelfimSantos,professorda Faculdadede
Letrasde Lisboa,onde leccionouas disciplinasde Pedagogiae Didactica,Historiada
Educacao e PsicologiaEscolar,pertenceua um grupode pensadores,defensores
da
da culturaportuguesa,
comovalora preservar
e insurgiu-se
contrauma
especificidade
desvalorizadores
da realidadehumano-cultural
seriede procedimentos
da epoca.
Franciscoda GamaCaeiro,no seu artigo«Da Filosofiana Faculdadede Letrasde
a ele , escreveo seguinte:
Lisboa»,ao referir-se
"Em DelfimSantosda-seo pontode encontro
entrea filosofiacontemporanea
e
o pensamento
filosofico
Contribuiu
restaurar
a
credibilidade
universitapara
portugues.
ao estudodas expressoessuperiores
a dignidadeintrinseca
do pensaria,pararestituir
mentofilosoficoportugues"1.
2. Pretendemos
esclarecero conteudodo vocabulo"Transcensao",
(des)velandono seu amago,conceitoaquele que, em DelfimSantos,autorque
-o, ou penetrando
dada a perenidade
do seu pensamento,
assumeumtorn
intencionalmente
revalorizamos,
Contextual
izado
numa
Filosofia
de
Vida
uma
inovadoramente
significativo.
que e tambem
a "Transcensao"promovea qualidadehumae concreta,
Flosofiada Educacaointegral
a redefinir
o que se entendeporsucessocolectivo.
na, levando-nos
de
Se a complexidade
tipificaestapalavra,o que se pressente
pelo chamamento
na compreensao
auxiliando-se
variosdominios,
numa
saberes2,
daquela,trespassando-a
em
que lhes pareceser propria,porema coerencianao deixa de defini-la,
abordagem
termosde essencialidadee sentido.Este verbum(que ultrapassao momentoda
umdeterminado
enunciacao,
porquepermite
algo de concreto,
originando
efeito)racioo
estatuto
de
instrumento
ao
assumir
"Transcensao"
naliza-se,
cognitivo(a
significaa
1 CAEIRO, Francisco(da) Gama; «Da Filosofiana Faculdade de Letrasde Lisboa»
(Separatada
Revistada Faculdade de Letras- UniversidadeClassica de Lisboa), 1983, p. 32.
2 O desmantelamentodo termo,com vista a sua clarificacao,
postula a premenciade uma
a estrategiasinterpretativas
circunscritas
a dominiosdiversos:Logoterapia,
abordagem,recorrendo-se
Filosofiae Psicologia da Filologia, Filosofia da Comunicacao, Ontologia da Linguagem,Semantica
Intencional,Filosofiae Metafisicado Sentido,Pedagogia do Conceito,etc.
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execusaode urnactode conhecimento,
permitindo
que o mesmose execute)e, porisso
comosome sentie a plausibilidade,
mesmo,comunicativo
(reuneemsi a receptividade
comoveremos,
para
do). E que o sentidodo proprioserda "Transcensao"remete-nos,
nao
nocontexto,
a analisedo sentidocomoseremsi (logicoe axiologico),espraiando-se
so da Filosofiado Sentido,mastambemno da Metafisicado Sentido.
em areas
izacao da nossa palavra-chave
Torna-se,assim,notoriaa contextual
o conteudo
delimitadas
e legitimadas
dificilmente
pelatomadade decisao,ao clarificarem
daquela,comoas da Filosofiada Filologiae Psicologiada Filologia,SemanticaIntenciocomunsque ao percepcionarem
nale mesmoa da Pedagogiado Conceito,denominadores
e
se assumemcomo enfoquesinterpretativos
advindasda complexidade,
as diferencas
do
do
conteudo
e
de
conceito,
postulaanaliticos,processos apreensao interioriza9ao
dos comosua explicitacjio
naose esgotan3. Concluamosentaoque o seu conteudoe ricoemsignifica9oes,
A
intencionalidade
a
todas.
urn
devendo
mas
do emexplicacoesunidimensionais,
pouco
o exemplomaisconcludente,
da Semanticaque o prescreverepresenta
quandoaquela
de nosmovimentar,
terreno
irmanamos
umaLogoterapia,
movedi9o,ondenecessitamos
se quisermoschegarao cerneda questao.
involutivo
transcensionalmente
e (da) necessidadedesteexercfcio
A insistencia
enfatica
tonalidade
de
na acep9ao pleonasticado sufixo(ao)
(tal comoo
pressente-se
e
simultaneamente
um
valor
em
expressivologico,repercutrans)que encerra, si,
prefixo
atravesde umateoriza9ao
ou dura£aodo acto.Assumindo-se,
tindo-se
numalongamento
como
do
ser
ser
razao
de
a
como
idade),como ser ontopersonal
(homem
actuante,
em
consoantea focaliza9aoadoptada,a palavra"Transcensao"permuta-se
referencial,
e explica9ao,da
em esquemada sua propriainterpreta9ao
de entendimento,
estrategia
ac9ao humanacomorealiza9ao.
associou-se,neste
DelfimSantos,bem situadono ambitode uma Logoterapia,
de ser".
razao
uma
e
de
a
Fidelino
caso,
paraquern"significar por
Figueiredo3
ao
Por outrolado, a linguagemque a palavra,em sentidorestrito,
representa,
e a qualicomolivremente
institui-se
criadora,sendoa inesgotabilidade
personificar-se,
do propriohomem.
reveladoras
dade da energiacomunicativa
a umaintratranscendencia,
remontam
comunicativa
e
Projecto intersubjectividade
a qual nao passa de uma transcendenciaincognoscivel,na medida em que a
jamais e totale completa.
cognoscibilidade
na sua metamorfose,
4. A palavra,nomeadamente
"Transcensao",empenha-se
de sentido,comoutras
comoformalivre,coesa e hegemonica,
apesarda sua identidade
das quais
ou simbolos-paradigmas,
referenciais
(porexemplo:ascensao,transcendencia),
O problemada depreensaodo nossovocabuloremete-nos
se formou.
paraa questaoda
vocabularbasica,estaultimaresponsavel
que reincorporadas
pelassimilaridades
heran9a
ea
a transmitir
da mensagem
nova (e mais adequadaa especificidade
numaestrutura
o nossoconceito.
das anteriores),
de umasitua9aodiferente
originaram
intelegibilidade
1 CARVALHO, Amorim
Boletim n.° 19,
(de) « Fidelino: Um filosofoda transitoriedade»,
Portuguesa,n.° 353, Faculdadede Filosofia,Letrase Ciencias Humanas,Sao Paulo,
Linguae Literatura
1974,p. 108
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mas muitoao impetointerpretativo
Devendopouco a inova^aoterminologica,
e mantenedor
do mesmo),a «Transcensao»nascriticodo homem(autor,manuseador
de
de outroscomponenciais
ceu de umadisposi9aode elementos,
apos de-composi9ao
vocabulossemelhantes,
querna Etimologia,
querna Semantica,ou mesmona Fonetica.
Sobressaicomoumsignotranslinguistico
sempreque solicique proporcionara,
tadoporfactoresendogenose exogenos,a recuperasaoda sua interrogatividade.
a "Transcensao"como um acto de conhecimento
5. DelfimSantosperspectiva
ou melhor,
se
trata
de
um
(pro)jecto,porumsujeitomotivacional,
ja que
empreendido,
ao
ser
autor
deste
transiente
um
ser
exercicio,
Pessoa4,
energicamente
que,
por
pela
numa
em que o executa,e tambemactor,adaptando-se
no momento
sendorealmente
do que
buscaapreensivado seu proprioser e tornando-se
apto pelo re-conhecimento
e.
realmente
nestaanaDelfimSantos,tendo-sereveladoumanalistaexcepcional,socorre-se
a
e
ao
referir-se
a
lise da Antropologia,
aspectosrespeitantes
Gnoseologia Ontologia,
dos tipos,das categoriase dos
da Personalidade,nomeadamente
uma teoria-pratica
de autorescomo Heidegger,
Husserle
umconhecimento
e denotando
estratos
profundo
de entretantosoutros.
Hartmann,
a um
o sujeitopersonaltransubstancia-se,
Comosermotivacional,
contiguizando
da simbologiada palavra)umimpressivo-real
(o
(o conhecimento
expressivo-simbolico
e unilaterais).
inviolavela arremetidas
sectorizantes
seu verdadeiro
significado,
Ao tomarmosa ousadia de assemelharmoso conceitode "Transcensao"ao
usado mentalmente
pelo Prof. Dr. Jose do PatrocinioBacelar e Oliveira, o de
de purifina sua dimensaode crescimento,
visionamo-lo
matura9ao,
"suprassuncao"5,
a
no
o
so
do
e
eu,
adquire significancia
que
pianopersonologico
ca9ao eleva9aoespiritual
a sua acep9aode caracter
moral,istoe, o valoreticodo seu
devida,sobrevalorizando-se
significado.
comopropedeutica
a umaeticavivenciada.
A Gnoseologiado vocabulofunciona
vulneravel
a interferencia
do Esumreequilibrio
(tambemele transcensional)
Origina-se
estecomo metacompetencia.
pirito,perspectivado
vistoque o voluntarismo
desteacto(de
numateleologiaautotelica,
Situamo-nos
ou profaz
neste
movimento
nada
fortuito
ou
em
acidental, sobressair,
conhecimento),
umacoerencia,pela
cesso,umsujeitomentale, acimade tudo,moral,evidenciando-se
ate
de dimensoes,na continuidade
coexistencia
gradativae ascensional. Os estratos,
entaoconhecidosa maneirade categorias
vida,psique,conscienciae espirito)
(materia,
a seu modo,valoresnumahierarquia
constituem,
que os relaciona,cabendoao Espirito,
comoConscienciapura,o papelmaisimportanestadiomaisavan9ado,as vezestornado
e a importancia
dos anteriores
da fun9aodos
a ultrapassagem
te,apos consciencializar
o Espiritopromove(e, porisso mesmo,provocaessa promomesmos.Sendouniplural,
4 Pessoa e
algo que para Delfim Santos se encontraentreo infimo(individuo) e o maximo
(personalidade)destacando-sedo primeirograu (individuo) que por sua vez e secundarizado,e ja
apontandopara o segundo,isto e, para a personalidade.
5 GODINHO, Cecilia Maria (da) Silva, A Transcensaoem
DelfimSantos (Tese de Mestradoem
Filosofia da Educa^ao), Capitulo II, Universidadedo Porto- Faculdade de Letras,1995, p. 58
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cao) a valorizacaohumana.Comoaugede umaescalada,o Espfrito,
paraDelfimSantos,
idade desalienada,e potencial
e tambemo fundamento
de uma Personal
e referencial
da essencia,
operadorde harmoniaque aquela recuperanumasinteserevalorizadora
de superacaoda existencia,mas necessitando
0 que so numestadiotrans-objectivo
desteparaseralcancado,se consegue,digamosmesmonuma trans-subjectividade.
a apetenciadisponivelque o caracterizasempreque
Descubramosno Espfrito
da sua complexio todo,paraque na concentracao
des-substancializa
des-potencializa,
e Conscieno eu puro,a perfeicao.Identificados
dademetamorfica,
reencontre
Espirito
sao uma e a
cia (intencional)somos levados a concluirque intentoe conhecimento
e ja o "estar-no-mundo-para-algumamesmacoisa, isto e que o "estar-no-mundo"
e ja accao-processo.
coisa"6,que o pensamento
reivindido pensamento
No entanto,
jamais esquecamosque a intencionalidade
a identificar
do ser,o que levaJoseGomezCaffarena7
da liberdade
ca-secomoumreflexo
estaultimacomocondicaoda responsabi"ordemde razao"com"ordemde liberdade",
1idademoral.
Todos os estratosda realidade referidosconstituemnominacoesque se
como aconteceres,num percurso,mais entendidocomo transcurso,
presentificam
a essenciado conceito"Transcensao"como metaconceito.
revalidando-se
e um"homem-vigil"8,
6. O Homem apresenta-secomo um ser fronteirico,
do
intermedio
diz DelfimSantos,autonomizando-se
dialogoentrea essenciae a
por
Nesteentendimento,
o idealismoe o realismo.
e a transcendencia,
a imanencia
existencia,
reside a sua dimensaode (e na) autenticidade,coadjuvandocom a tal tendencia
ou
momentos
os diferentes
e que ao integrar
a que ja nos referimos
integracionista,
comoestadossucessivosde umtempounico,permite-nos
de inteligibilidade
patamares
transno ser-que-so-e-sendo,
definir
o sujeitocomoautoconsciencia.
Este,ao participar
da reflexaoque Ihecabe,pordireitoe pordever.
devolutivo
forma-se
em instrumento
e apanagio
Esteprocedimento
que consistena divisaoem estratosou categorias
do ser,da pluralidadeou riquezada sua
e sobretudoda integridade
da estruturacao
unidade.
bem
A intensidade
da vontade,de uma vontadeconscientee, porconseguinte,
associa a bondade,constitui
vontadeque o autorFidelinode Figueiredo9
direccionada,
comnocoes
na medidaem que se conjugasapientemente
umaqualidadepreponderante,
comoas de liberdadee responsabilidade.
na sua
deveserretomada
em que a Personalidade
no momento
Encontramo-nos
e
inconfundivel
demarche
esta
como
autotranscendencia
voluntaria),
pessoal,
(definida
comointerpersonalidade.
de laboressencialmente
involutiva
numareconducao
reflexivo,

flSANTOS, Delfim;Obras
Completas,Volume II, Fundacao CalousteGulbenkian,Lisboa, 1971,
p. 441.
7 GOMEZ CAFFARENA, .1., Metafisica Fundamental, Ediciones Cristiandad, Madrid,
s/d,p. 244
x SANTOS, Delfim; O. C, Vol. II, p. 14.
l) GODINHO, Cecilia Maria
(da) Silva; op. c/7.,Capitulo I, p. 35.
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A "Transcensao" como autotranscendencia confina-se a reposicao consciencializada da Personalidade,auxiliada pelo Espirito,perscrutadorda mesma e pela
de desenvolvontade(caractervolitivoe empreendedordo sujeito), como instrumentos
vimentoda Personalidade.
A responsabilidadenao e so um denominadordistintivo,como tambempromove
urnprogramadialectico de personalizacao. Ser responsavel e participarno projectode
de caracter
transfinito
aperfeicoamentoexistenciale colectivo, sendo essa transfinitude
mais intensivoque extensive
Delfim Santos e outrosautoresnao deixam de sublinharque a autonomiadeve
como re-fazimentoconstante,como
ser encarada como "processo de autonomizacjio"10,
perfectibilidade("razao de ser da liberdade")11,como encaminhamentoprocessual e
cognitivo,isto e como "Transcensao".
Evoquemos dois autoresfamiliarizadoscom abordagensdeste teor,Rene Scherer
e Arion Lothard,para os quais "a intencionalidadenao e possivel senao sobre o fundatranscendenciaesta que para Delfim Santos e retroactivae
mentoda transcendencia"12,
fundacional,retro-processualidadeem que o sujeito se apreende apresentandoa sua
propriaintimidadedescobridora.
Conciliar "Transcensao" com operacionalidade (a maneira de artisticidade)e,
sem duvida nenhuma,entende-la,como bem a entendeuo nosso autor,o qual realcou a
criatividadeexpansiva do intimodo ser do homem,sinal da sua indefinidacompleicjioe
do ajustamentoque exerce na continuidadedo devir da sua existencia. Este existirnao
deve ser tornadocomo desenfreamento
ontologico,mas sobretudocomo disciplinamental, indispensavelna trajectoriaespiritualque defineo homem e o enriquece,ao perseguiruma finalidadede alcance colectivo e ecumenico,ao assumir-secomo co-participante de uma interioridadeuniversal.
7. A intencionalidadedas relacoes interpessoais so se compreende na e pela
convergenciadas intencionalidadesindividuais,encontrando-sesubjacente a esta compreensaoempaticaa capacidade para efectuara ligacao. Como afirmaNicolau Berdiaeff,
"A comunhao e um acto de transcensao"13,o re-conhecimentoda essencia ou da alma
da humanidadeconstituium projecto dos individuos em comunidade, a aproximacao
(intra) e extra-empatica representa um estado de supra-consciencia, representa a
"Transcensao". A envolvencia (conivencia) e convivencia tendem ao reequilibrio e
engrandecimentodo todo.
Em suma, so e possivel passar-se da antropovisaopara a sociovisao pela coresponsabilizacjioe, consequentemente,a coexistencia dos valores declina para a supremacia do valor da tolerancia.
O sentido colectivo da responsabilidade encontra-se intimamenterelacionado
contribuindoambos para uma
com a problematicado auto e hetero-aperfei9oamento,
entende
mais
do
se
por "Transcensao", em Delfim Santos.
completa que
abordagem
10GODINHO, Cecilia M.a (da ) Silva;
op. cit., Capitulo II, pp. 48-59.
11 Id., Ibid.
12SCHERER, Rene e KELKEL, Arion Lothard;
Heidegger, EditionsSeghers, Paris, 1973,
p. 53.
13BERDIAEFF, Nicolau; Cinco
Meditagoessobre a Existencia, Coleccao Filosofiae Ensaios,
GuimaraesEditores,Lisboa, 1961, p. 160.
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8. Agora,detenhamo-nos
nas triadesoperadase assumidasporautores,as quais
tendo em vista um esclarecimentomais
caracterfsticas
importantes,
apresentam
da nossa problematica.
aprofundado
criacaoe transfora associacaode conceitos,comoos de percurso,
Referimo-nos
e ascese,proe unidade(em Levinas)15
macao(em DelfimSantos)14,
sentido,orientacao
Homemde Sousa)16.
(em MariaCarmelita
gressaoe consciencializacao
de um processo
estas triadesno contextoda complementandade
Entendamos
de
um
de
ao
mesmo
mas,
reversivel,
processopratico-concreto
tempo,unidireccional,
tendo
ressonancia
com
embora
e
individual
colectiva,
distintivo,
autodesdobramento,
se quisermos,a sua plausibilidadeou a
em contao seu lado audiveie contagiante,
idade(a procurade
adesao a este projecto.Concebamo-lo,quer na versaoda vertical
da sua razaode ser,comoascendencia),querna da horizontalidade
(alargamensentido,
toe expansaode umprojectocomum),quer,ainda,na da profundidade
(aprofundamento
ao sentidoda suapropria
maturada
ou reflexao
que cada um,maiscomo essencia,atribui
existencia).
umadas celebresfrasesde DelfimSantos("...o homemso e homem,
Retomando
de que a especificidade
a
si
apercebemo-nos
enquanto propriose atribuiumsentido")17,
mas
umaperda,que e temporaria,
do serse recupera,
constitutiva
podendoocasionar-se
a sua liberdadecomoexerciciode auto-re-conhecimento.
e personifica
que o caracteriza
a umcompleassemelha-se
entaocomometaliberdade,
entendida
Esta liberdade,
um
relacionamento
de
na
sobressai singularidade
xo,emque o respeitopela diversidade
se presencia(enquantose presentifica)
Deduzimosque a responsabilidade
responsavel.
no condutismoindividuale no saudavel pluralismodecisional, despoletandoa
a
do homempersonal,ele tambemum complexo,que a Biotipologia,
potencialidade
outras
tantas
como
e
a
a
perspecPsicossociologia,
Psicocaracterologia,Psicopatologia
nao paramde (des)velar.
tivasde analisedesteobjectode estudoenigmatico,
CECILIAGODINHO

14GODINHO, Cecilia M.a (da) Silva, op. cit., «Influenciasem e de DelfimSantos»,p. 13
15 BRITO, Jose Henrique Silveira (de), «O sentido para la do ser», Revista Portuguese de
Filosofia- Braga, Tomo XL VIII, Fasc. 3, 1992, p. 472.
16SOUSA, M.a CarmelitaHomem(de), «Quando Heraclitopareciaolharo ser», RevistaPortuguesa de Filosofia - Braga, Tomo XLII, Fasc.s 3-4, 1983, p. 385.
17SANTOS. Delfim;O. C. Volume III, p. 520.

