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Resumo: O presente artigo objetiva investigar como Bento Prado Jr. repensa o
lugar da Razão filosófica através dos conceitos de erro, ilusão e loucura.
Exploraremos a hipótese de que esses conceitos funcionam de operadores
fundamentais de sua atividade histórico-filosófica. Em um primeiro momento,
buscaremos precisar como a crise da razão precede e condiciona o horizonte
problemático de Bento. Em seguida, busca-se demonstrar que Bento acolhe a
conversão kantiana do erro em ilusão interna para, aprofundando-a através do
conceito de loucura, redefinir o lugar da Razão na filosofia. Visa-se, assim,
introduzir um fio condutor para a compreensão da operação que persegue a
experiência intelectual do filósofo brasileiro, a saber: a busca na história da
filosofia de aliados para realizar uma crítica ao modelo autárquico do
pensamento sem, contudo, descartar a possibilidade da Razão.
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From error to illusion, from illusion to madness: destinations of the
philosophical reason according to Bento Prado Jr.
Abstract: The present article aims to investigate how Bento Prado Jr. rethinks
the place of philosophical Reason through the concepts of error, illusion and
madness. We will explore the hypothesis that these concepts function as
fundamental operators of their historical-philosophical activity. At first, we will
try to determine how the crisis of reason precedes and conditions the
problematic horizon of Bento. Then, it is tried to demonstrate that Bento accepts
the Kantian conversion of the error in internal illusion to, deepening it through
the concept of madness, to redefine the place of Reason in the philosophy. It is
intended, therefore, to introduce a thread to understand the operation that
pursues the intellectual experience of the Brazilian philosopher, namely: the
search in the history of the philosophy of allies to criticize the autarkic model of
thought without, however, discarding the possibility of Reason.
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