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Fundamentação ontológica da Ética na
obra de Louis Lavelle:

Apresentação de uma Tese

Américo Pereira

É ao absoluto, cuja platónica deslumbrante luz nos acorda para uma
presença de cuja realidade última não nos é possível duvidar, susci-
tando o célebre aristotélico “espanto” de Met. I, 2, 982 b 11 e ss., que
Louis Lavelle (1883-1951) dedica toda a sua acção filosófica.

Continuando e perpetuando a antiga tradição metafísica, tão velha
quanto a própria história do pensamento ocidental, a filosofia de La-
velle situa-se imediatamente no núcleo ontológico fundamental e fun-
dador de todo o real: o absoluto da actualidade, que tudo necessari-
amente sustenta e cuja negação não deixa qualquer alternativa, lógica
ou ontológica, para além do nada absoluto. É, pois, uma filosofia de
absolutos e do absoluto a de Lavelle: do absoluto da intuição imediata
de uma presença, indesmentível, senão absolutamente, ao absoluto do
acto próprio de cada pessoa, como posse espiritual de si própria, todo
o percurso de pensamento deste Autor é possível apenas porque, para
além de qualquer dúvida hermenêutica, e mesmo no seu seio, como
sustentáculo último da própria dúvida, há, não uma certeza, que ainda
é ultimamente de índole psicológica, mas a presença de um acto que
apenas o nada pode desmentir. Por mínima e frágil que seja, a pura
presença deste acto, que constitui o homem, este acto de ser humano,
é, em si e por si mesma, o desmentido daquele nada.
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2 Américo Pereira

Este nosso trabalho, dedicado exclusivamente à análise do pensa-
mento ético-ontológico de Lavelle, assumindo esta fragilidade, mas
este sentido da presença, procura encontrar e justificar o sentido ab-
soluto desta mesma presença, buscando, para o que chamamos a “pre-
sença humana ou acto humano”, uma fundamentação ontológica na-
quilo que é propriamente seu, isto é, no seu acto, enquanto sua mesma
autónoma criação: a sua dimensão ética como dimensão fundadora e
essencial, a nada redutível senão a um acto próprio seu, metafisica-
mente relativo a um absoluto de actividade, de que participa, e a mais
nada.

O ser é o sentido mesmo constituinte do acto de ser humano, seu
acto de participação inteligente e livre na pura actualidade infinita do
acto puro. O homem não é uma essência prévia, vazia de outra subs-
tância, mas uma essencial possibilidade ou abertura metafísica à cons-
tituição de uma ontologia própria que, no que constitui algo de absolu-
tamente inaudito, é uma verdadeira criação ou co-criação, se tivermos
em consideração o essencial carácter binomial de acto puro a parti-
cipar – acto de ser participante. Todo o ser actual do homem, como
sentido, passa necessariamente por esta activa participação, logo, toda
a ética passa necessariamente por uma verdadeira criação ontológica
de si mesmo: sem esta, não há, não é possível homem algum.

Esta actualidade não se dá em um tempo a si anterior, quer cro-
nológica quer lógico-ontologicamente entendido: é o mesmo acto que
cria o tempo, que cria a história, que cria tudo o que faz parte do hori-
zonte propriamente humano. Sem o absoluto da presença do homem,
nunca poderia haver qualquer referência a tempo, espaço, mundo, coisa
alguma. Passa, pois, necessariamente, pelo homem o absoluto de sen-
tido que constitui o seu ser. Este absoluto implica, também necessa-
riamente, um absoluto de posse por si mesmo do acto de inteligência,
pelo que aquilo a que chamamos consciência é inseparável e mesmo
indiscernível do próprio ser, enquanto sentido: um absoluto de não
consciência implicaria um absoluto de não sentido e de não ser. Não
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Fundamentação ontológica da Ética 3

é admissível qualquer excepção, pois, qualquer excepção é, ainda, da
ordem do sentido, do ser.

O carácter absolutamente positivo do acto e o carácter absoluta-
mente afirmativo do ser implicam que não possa haver um terceiro
elemento entre o acto e o nada: estes são absolutamente incompatíveis
e a posição do acto constitui algo de absolutamente inconciliável com
algo diferente de si mesmo. Deste modo, o acto, enquanto acto, é único
e unívoco: único, porque nada há para além dele; unívoco, porque há
apenas um modo fundamental: a pura actualidade. A equivocidade não
é possível, pois seria necessariamente por composição com o nada; a
analogia assume o papel da diferenciação relacional, explicitadora da
infinita actual virtualidade do acto, mas sempre sustentada por uma
mesma fundamental unicidade: tudo é acto e tudo é acto de um mesmo
acto, acto que é positivamente infinito.

Deste modo, tudo o que é ser é-o por relação com o absoluto do
acto puro, por participação. Ser é ser relação: não uma relação se-
gunda qualquer, mas uma relação primeira com a fonte de tudo, subs-
tância dessa mesma relação, sem a qual nada haveria. Todo o ser é por
relação com o acto puro, no acto de relação com o acto puro. Este é
a matriz activa de tudo, sem confusão alguma, pois a cada acto cor-
responde uma diferença própria, absoluta enquanto tal, que o ergue
absolutamente, exactamente como diferente e a nada redutível. O acto
que o ergue é o seu acto e apenas o seu acto, parte da univocidade
actual fundamental, mas parte diferenciada, sem igual, sem redução
possível. Lavelle não propõe uma visão metafísica de tipo panteísta,
tem uma intuição da actualidade ontológica em que tudo é diferente se-
gundo a actualidade da diferença que o constitui, numa mesma comu-
nidade actual fundamental, um infinito de acto, que só pode ser infinito
pleno exactamente porque não há repetições, confusões ou reduções,
que anulariam a mesma actualidade de sua infinitude: no infinito, ne-
nhuma actualidade pode ser reduzida a uma outra, pois tal implicaria a
aniquilação do absoluto que é, implicando a necessária aniquilação de
tudo.
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4 Américo Pereira

Sendo o acto absolutamente criador, o acto de que o homem parti-
cipa é, também ele, criador em sentido absoluto. De seu acto, o homem
apenas não cria a sua possibilidade incoativa: tudo o mais, que dele de-
pende, é criação sua. A sua mesma total cessação de actividade impli-
caria a sua mesma absoluta não actualidade e, em termos comuns, não
teríamos já um homem, antes algo indiscernível de um cadáver. Este
absoluto de possibilidade de criação implica, também necessariamente,
um absoluto de responsabilidade pelo acto: o homem, para poder ser
homem, não pode não actuar; mesmo a decisão de não agir (que só
pode ser pontual) é um acto. É este âmbito de actualização possível ou
actual que constitui a ética. Mas este âmbito é o próprio da ontologia
humana como acto. Qualquer ontologia humana que prescinda deste
carácter absolutamente activo transforma o ser mesmo do homem em
mero sujeito passional, homem sem acto, não-homem.

A ética é, assim, o campo ontológico do acto de ser próprio do
homem: contempla necessariamente a totalidade deste acto, mesmo
no que este tem de dado, mas refere-se, enquanto tal, à sua parte ac-
tiva. Sem esta referência, é uma mera teoria de paixões relativas a um
qualquer sujeito, necessariamente não humano. Retirar ao homem o
absoluto de sua parte activa, é aniquilar o homem no que este tem de
essencial como possibilidade, e de substancial, como actualidade pró-
pria. Mas esta substância sua irredutível constitui uma outra forma de
essência, uma essência não dada, uma essência que não é uma meta-
física possibilidade, antes uma realíssima ontológica própria criação,
um tesouro único, constituído pela suma da actualidade por si mesmo
e para si mesmo criada e, se bem que constituída a partir da possibili-
dade haurida naquela essencial possibilidade, a ela não se pode reduzir,
pois o absoluto de novidade própria que encerra é produto criativo do
acto deste homem e só dele. Radica aqui a liberdade, entendida como
o acto de criação da ontologia própria de cada homem. A liberdade é a
mesma ontologia humana em acto, acto que é sempre de auto-criação.
O homem é criado para ser criador: criador de si próprio e criador de
tudo o que, para se criar, vai criando como sentido, como ser. Se o
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Fundamentação ontológica da Ética 5

homem não cria o absoluto do acto, cria o absoluto do ser, pois este é o
sentido que o seu acto vai pondo, absoluta novidade semântica. Cada
acto do homem, na sua positividade semântica, é uma absoluta aurora,
uma radical manifestação, uma cosmogónica epifania do sentido.

Para Lavelle, o valor é o sentido do absoluto ontológico presente
em cada acto, de cada acto, fundado na intuição do que há de absolu-
tamente positivo na presença em acto. O valor não é, assim, produto
de um qualquer juízo, mas o conhecimento directo e imediato do que
há de pura actualidade em cada acto: é isto que o ergue absolutamente
perante tudo e contra o nada. É nesta absoluta posição ontológica que
reside a sua consistência e a sua valia, isso que faz dele o que é e que o
torna preciosamente diferente de tudo o mais, potenciador de humana
vocação.

O valor destaca o absoluto da actualidade própria de cada acto,
tornando-o único, irrepetível e insubstituível. Numa dialéctica em cres-
cente, ascensional espiral, Lavelle mostra como, de pura possibilidade
de actualização de valor, também ele inicialmente pura virtualidade, o
homem se constrói, por meio de uma exacta actualização de tal vir-
tualidade, em actualidade ontológica, valor realizado, imediata possi-
bilidade de realização de novo e mais alto valor, num processo que
teoricamente não conhece qualquer limitação.

Cada actualização é um passo de absoluta liberdade, pois nada se
lhe opõe senão a sua mesma estrutura de possibilidade, sem a qual
nada seria possível. O próprio da actualização de cada acto por cada
homem, que é esse mesmo acto, é absolutamente irredutível a qualquer
outra entidade. No absoluto de sua mesma interioridade ontológica, em
ética realização, cada homem é absolutamente livre: para erradicar
esta liberdade, é necessário aniquilar o próprio homem, fundamental
derrota para os aparentes vencedores.

O valor assume, deste modo, duas valências: como pura possibili-
dade de realização e como realidade própria absoluta da realização.
Quer num caso quer no outro, o que é, primeiro como absoluto de uma
possibilidade, depois como absoluto de uma realização, não depende
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6 Américo Pereira

daquele a quem é proposto nem daquele que o realizou. Se bem que,
sem este, nunca pudesse sequer ter qualquer possibilidade de referên-
cia, o seu absoluto próprio transcende a relação com o realizador, pos-
sível ou actual, fundando-se numa pureza ontológica que, necessitando
de um acto de actualização, com este não se confunde, assumindo uma
realidade própria que de nada depende.

Assim, e sendo o acto do homem indispensável para que o valor
tome forma e ganhe realidade, este transcende sempre aquele, nunca
se reduzindo à sua mesma interioridade, criando um verdadeiro mundo
transcendente ao acto próprio do homem. Mas este verdadeiramente
cria-se por meio da introdução da realidade do valor na criação. As-
sim, o homem cria-se criando um mundo de absoluto ontológico, que o
transcende, enquanto valor, mas lhe é imanente enquanto acto de reali-
zação. Se a pura actualidade ética do acto nunca deixa a interioridade
própria de seu criador, o seu sentido de valor necessariamente trans-
cende aquela mesma interioridade, criando um mundo de sentido. E
não há mundo para além do sentido.

O valor é, pois, assim entendido, a vocação do homem. Não se
trata de um qualquer sistema pré-estabelecido de valores, mas de um
infinito de riqueza ontológica possível, a actualizar por meio da ac-
ção, num acto auto-criador, exclusivo de cada acto de ser humano, a
nada redutível, por nada substituível. A cada homem compete, pois,
construir-se no absoluto de seu mesmo acto, e construir, por meio deste,
o seu mundo próprio, impossível sem ele. Esta construção depende da
eleição de puras possibilidades ontológicas, valores como vocação, e
dá a actualidade da ontologia que depende do acto do homem, valo-
res como realização. O que não é possível é uma actualidade humana
sem esta vocação e esta realização: um universo sem esta actualidade,
que depende do homem, é algo de absolutamente irreferenciável. Deste
modo, e imediatamente, o mundo é sempre um mundo do homem, do
seu sentido.

Este sentido é objectivamente independente do acto do homem, mas
actualmente posterior a ele, pois necessariamente por ele passa. O sen-
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Fundamentação ontológica da Ética 7

tido do acto do homem ultrapassa o homem, mas, actualmente, depois
de o homem o ter realizado. Assim, o mundo de sentido do homem,
como sentido, ultrapassa o homem, mas necessita deste para poder ser:
sem o homem, nunca seria; sendo, ultrapassa o homem que o pôs.

Esta realidade constitui aquilo que é propriamente espiritual no va-
lor e depende apenas do que é, em termos de pura realidade semântica:
pode ser, deste modo, partilhada, pois não depende do acto que a criou.
A sua realidade puramente objectiva, em termos de sentido, ganhou
um estatuo universal e é partilhável por todos. Torna-se em um ver-
dadeiro valor universal. São estes valores semânticos verdadeiramente
universais que permitem a comunicação entre os homens: sem eles, a
incomunicabilidade ontológica implicaria necessariamente uma inco-
municabilidade total. Os valores, como comunicáveis entre interiori-
dades ontologicamente incomunicáveis (pessoas), são propriamente o
que constitui o mundo, agora como partilha possível e actual de sentido
entre actos de ser humanos.

Este mundo possível e actual constitui a actualidade propriamente
política: esta é o lugar da possibilidade da partilha inter-pessoal de
sentido. Lavelle vê a política como a possibilidade de actualidade das
relações entre os homens, não a possibilidade de um tipo particular
de relações, mas de todas as possíveis relações. Assim, o domínio
político, em Lavelle, assume uma dimensão cosmológica ou antropo-
cosmológica fundante e uma nobreza ético-ontológica sem preceden-
tes, elevando a um nível de pureza máxima a relação inter-humana
como partilha verdadeiramente ontológica e criadora de sentido, ti-
rando, talvez, as melhores conclusões possíveis ao pensamento de Pla-
tão e de Agostinho.

Pondo o acto do homem no centro da construção de um mundo,
que só é mundo porque corresponde a uma descoberta e realização
de absoluto de sentido, de valor, a filosofia de Lavelle é uma filoso-
fia de absoluta exigência de correcção ética e de absoluta exigência
de responsabilidade por cada acto, não apenas produtor e condicio-
nado, portanto, desculpável, mas verdadeiramente criador e, assim,

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

8 Américo Pereira

dificilmente desculpável. A própria necessidade do perdão pelo menor
bem criado manifesta o rigor da exigência de realização de bondade
máxima, de perfeição. Não é, pois, fácil a filosofia de Lavelle, imedi-
atamente pondo o homem perante o absoluto ontológico de seu acto,
sempre angustiante kairós em que a terrível e solitária angústia da cri-
ação acompanha cada nó criativo, cada posição onto-poiética. Depois
que nos achamos em nosso mesmo acto, por um acto fundador pelo
qual não somos responsáveis, tudo o que passa pelo nosso acto, no que
este tem de propriamente nosso, isto é, na sua mesma semântica, de-
pende de nós, sem desculpas, sem hetero-etiologias. Sou o acto que
de mim faço. É este o reino da minha ontologia e da ontologia que de
mim depende: o bem maior ou menor que faço é absoluto no que é e
só de mim depende. Tudo o mais não é meu, não sou eu, não é o meu
mundo. No limite, posso reduzir-me a pouco mais do que uma quase
impresente presença, heteronomamente dominada, mas então, o que de
mim resta, é apenas o quase, tudo o mais é não eu. Mas este mínimo
quase é, ainda, tudo o que sou. As suas alternativas são ou um seu
incremento positivo ou a sua aniquilação.

Mas é esta mesma exigência ético-ontológica que faz a grandeza da
filosofia de Lavelle bem como a sua actualidade: onde quer que perma-
neça uma ainda que ínfima chama humana, aí se encontra um homem
em sua possível plenitude. Sem que o mencione explicitamente, La-
velle percebe a finalidade do drama do Job bíblico, levado pelo próprio
criador ao abismo da vizinhança, ao mesmo tempo excruciante e ab-
solutamente lúcida, com o nada, em que o homem, já reduzido à sua
mesma essência, tem de optar pela fidelidade ao que é ou pela aniqui-
lação. Para Lavelle, todo o homem, em todo o momento, é um abissal
Job e tem de escolher como Job escolheu. Sobre o seu acto impende o
absoluto do ser ou o absoluto do nada e, em cada acto, o homem tem
de escolher.

Ora, nestes tempos de “homem que quer morrer”, de debilidade
ética e ontológica, necessitamos, não de uma humanidade de quase
não-entidades autocomplacentes com a sua mesma ontológica aparente
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insignificância, mas de uma humanidade exigente para com a sua mesma
actualidade, que ponha em todos e cada um de seus actos todo o pon-
dus ontológico que a responsabilidade de um criador tem. Lavelle apela
a uma atenção absoluta para com a actualidade da substância única do
presente, repositório memorial de tudo o que foi e possibilidade de tudo
o que pode vir a ser, a fim de que o caminho de desbravamento ontoló-
gico do porvir se faça com o exacto necessário rigor exigível não a um
mero demiurgo heterónomo, mas a um autêntico criador autónomo, o
mesmo homem, no melhor da plenitude potencial de seu acto próprio.

Não é uma utopia o que Lavelle propõe, mas uma ética, e uma ne-
cessária sua decorrente política, capaz de criar uma verdadeira comu-
nidade, irmandade humana, uma philadelphia, baseada na participação
em um mesmo comum tesouro ontológico de possibilidades, vocação
para um autêntico reino espiritual, possível ainda neste modo ontoló-
gico em que o homem se situa, modo já espiritual, pois o absoluto de
cada acto é, nesse absoluto que é, imediatamente um toque na eterni-
dade, toque de que, saibamo-lo verdadeiramente ou não, é feito o ser
nosso de cada dia.

Assim, e sem utopia, cumprindo o homem o imperativo do bem,
ontológica e eticamente entendido, como valor a realizar, e, espiritual
e politicamente, como valor realizado, seria o reino absoluto do bem.
Para tal, o homem teria apenas que seguir o melhor ontologicamente
possível de cada acto, sem restrições, por amor da pura bondade nele
existente. Não se trata de uma proposta de polis para estranhos seres
angélicos, mas certamente de uma vocação para a santidade, esta bem
humana como possibilidade. A justiça de uma tal cidade seria a do
amor, pois necessariamente seria a prática de uma absoluta harmonia
integrativa de toda a positividade relacional, assumindo, assim, todo o
bem possível e realizando, por tal, todo o possível bem.

Auspiciosamente, após alguns decénios de relativo desconhecimento,
a filosofia de Lavelle começa a ser descoberta por muitos estudiosos,
entre os quais se encontram algumas das figuras mais prestigiadas do
panorama contemporâneo. Este interesse levará necessariamente a uma

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

10 Américo Pereira

explosão futura de interesse, que importa, sobretudo, não para a glória
do filósofo, que o próprio nunca desejou, mas para o bem dos homens,
necessitados hodiernamente de uma visão metafísica profunda e omni-
abrangente que lhes permita voltar a encontrar o seu ponto inconcusso
de posição nesta maravilhosa realidade, verdadeiro eterno mistério: o
ser em seu absoluto e autêntico acto.

É a partir deste acto de ser humano que Lavelle propõe uma ética
pessoal, de que decorre um fundamento ético e ontológico para a so-
ciedade e a comunidade, capaz de gerar uma humanidade universal,
convivente e fraterna.
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