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           (...) em primeiro lugar, me dirigiram estas palavras estas deusas 

Musas Olímpicas, filhas de Zeus, detentor da égide: 
«Pastores do campo, que triste vergonha, só estômagos!                                                                
Nós sabemos contar mentiras várias que se assemelham à realidade 
Mas sabemos também, se quisermos, dar a conhecer verdades!» 

                                                                                                               
                                              Hesíodo, Teogonia1 

 
 

Quase parecia impossível, ainda mais, parecia quase impossível, que a 
nossa realidade mais real, que alcançamos por último, se limite a ser 
uma simples imagem que se recorda ! 
 

                                     Hermann Broch, A Morte de Virgílio 2 

 
 
                                  MADDALENA: 
                                  pompe inutili 
                                  che il fasto animate, 
                                  non sperate 
                                  di dar più tormento al cor. 
                                  ite a terra 
                                  vili immagini d’error. 
 
                Lodovico Forni (libreto revisto por Bernardo Sandrinelli para 
                a oratória Maddalena ai piedi di Cristo, de António Caldara, 1700)3 
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A. Preâmbulo 
     Arte, verdade; existência por natureza e existência 
     naturalizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Entretecimento arte e verdade 

      

O ponto de partida é decisivo: conduz irrevogavelmente a investigação nas 

suas consequências particulares (quanto às formas de verdade) e gerais (na 

relação entre verdade e visão) 

 

A presente investigação propõe, como afirmei, intentando descrevê-lo 

detalhadamente, um entretecimento entre a arte e a verdade. Um 

entretecimento tão evidentemente estrutural que deve dispensar a sua 

verificabilidade (a qual despontará de outro modo, creio, ao longo do trabalho; 

note-se que tal entretecimento se deve manifestar, já neste Preâmbulo, depois 

das primeiras tentativas de definição da arte e da verdade). Esta 

indecidibilidade inicial é equivalente à denominada compossibilidade entre a 

arte e a verdade, conclusão colocável além da experiência vivida nos universos 

visível e factual, o que a tinge como a realidade central do estudo: de outro 

modo, a compossibilidade entre a arte e a verdade é de natureza invisual, 

portanto situada além do visível e do invisível. Apresenta-se assim, nesta curta 

síntese, o tema central de toda a investigação. Logo, depois de consolidada a 

ideia central, seguir-se-á o primeiro momento desta tarefa faseada em múltiplas 

partes, capítulos, respectivos subcapítulos, entre outras divisões e subdivisões 

pertinentes: primeiro momento que será o estudo das tipologias da verdade (da 

filosofia analítica a Alain Badiou). 

     A racionalidade desta ligação, que separa a definição de inverificável (que, 

no entretecimento arte e verdade, deve ignorar e não considerar a experiência, 
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constatando que nada de decisivo pode ser verificável pois se prescinde 

totalmente da experiência) – algo que apela ao exterior da experiência e da 

necessidade --, do indemonstrável (que reconhece a experiência, embora a 

considere insuficiente), é explicitada pela seguinte ideia de base: a interligação 

arte/verdade não se valida pela verificação experimental, porque cada uma 

delas, arte e verdade, só pode ser definida pelos meios que lhes são afectos, e 

estes, em primeira e última análise, nada demonstram a não ser a sua própria 

existência. Ou seja, esta compossibilidade necessita, para efectivar a sua 

presença imediata e clara, de uma primeira empresa de definição da arte e da 

verdade, definição da qual, no fundo, nada depende, porque a referida partilha 

é de imediato prescrita por uma intuição pura. No entanto, depois de definidos 

os tópicos «arte» e «verdade», eles próprios sugerirão similitudes genéricas e 

singulares, uma natureza comum e respectivas possibilidades convergentes 

(compossíveis, isto é, partilháveis). 

     O primeiro processo conducente a este entretecimento básico, dissemo-lo, é 

a noção de intuição pura. Será aí que permaneceremos antes de avançarmos 

para a definição da arte e da verdade, protagonistas de uma ligação que não 

será legível, creio, sem o conhecimento genérico (introdutório, mas 

abrangente) de ambas. Para compreender essa forma extrema de intuição, 

expurgada de objecto, três percursos serão apresentados, e a eles serão juntas 

outras reflexões, afinidades e similitudes. Começa-se por um percurso 

indirecto, chamemos-lhe assim: fala-nos de uma cadeia de eventos ou 

pensamentos enraizada na precariedade; teremos outro, directo, explícito: a 

intuição é pura por ser a irrupção clara de um princípio injustificável. Em 

terceiro lugar, propõe-se a afinidade entre a intuição pura e a subjectividade 

pura (sendo a verdade o denominador comum).  

     Os dois primeiros percursos, talvez inevitavelmente, surgem tendo as 

matemáticas por lema. Na «Meditação Três» de L’Être et l’Événement 

[doravante, neste capítulo, EE], escreve Alain Badiou: «Uma grande teoria, que 

haveria de mostrar-se capaz de fornecer uma linguagem universal para todos 

os ramos das matemáticas, nascia, como de costume, de uma extrema 

separação entre a solidez dos seus encadeamentos e a precariedade do seu 

conceito central. Como já aliás havia ocorrido com os “infinitamente pequenos” 

no século XVIII, esta precariedade manifestou-se, seguidamente, na forma dos 
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paradoxos da teoria dos conjuntos».1 Temos portanto uma precariedade 

nuclear que pode suscitar ou apelar às mais sólidas decisões, desenhando 

consequências de infinita (termo que nos acompanhará permanentemente) 

amplitude. E se no lugar dessa matricial precariedade tivermos o indiscernível, 

não será que nos aproximamos do mecanismo da intuição pura? E porquê 

«pura»? Por se ligar (na causa e no efeito) à emergência de uma verdade 

entendida como entidade absolutamente imprevista, mas assertiva. 

     Situemo-nos no seguinte contexto, que clarificará o segundo percurso 

conducente, dos três referidos, à intuição pura. Neste plano diremos que a 

emergência-irrupção de uma verdade é sempre injustificável: o seu cerne é tão 

indiscernível quanto o fulcro de uma teoria é precário ou mesmo inconsistente 

(apesar de, como vimos, as suas consequência encadeadas serem 

incontornavelmente marcantes, podendo mesmo atingir outras teorias). O 

cerne da intuição pura é pois indiscernível ou precário como o de uma verdade 

que surge, ou irrompe, sem se fazer anunciar, portanto alargando o seu campo 

ao exterior da necessidade.2 Verdade e intuição (sendo esta a forma de 

nomear aquela) estão aqui para além de qualquer justificação, tal como a 

irrupção de uma revolução, por exemplo, se subtrai à explicação dos seus 

contornos, à datação prévia (nunca saberemos de antemão a data «certa» de 

um movimento popular de grande amplitude, ainda que o saibamos compelido 

por injustiças extremas) e mesmo consequência; o mesmo diríamos da 

irrupção de uma invenção científica, de uma paixão amorosa ou de um acto de 

criação estética. Ora, se a emergência de uma verdade, como a descrevi, é 

injustificada e injustificável, a adesão de um sujeito a essa novidade extrema 

tem de ser infundada, precisamente por não se poder justificar o injustificável. 

Como da emergência da verdade, também podemos dizer que o fulcro de uma 

intuição pura é precário e as suas consequências são de uma paradoxal 

robustez. 

     No capítulo 6 do Court Traité d’Ontologie Transitoire («Platonisme et 

ontologie mathématique»), Badiou cita de um compêndio organizado por Paul 

Benacerraf e Hilary Putnam (Philosophy of Mathematics)3, a seguinte definição 

acerca da postura dos platonistas para com a matemática: «Os platonistas são 

aqueles que acham que as matemáticas são a descoberta de verdades que 

dizem respeito a estruturas que existem independentemente da actividade ou 
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do pensamento dos matemáticos».4 Badiou discorda terminantemente desta 

perspectiva, porque ela falha a compreensão do processo de pensamento dos 

platonistas e do próprio Platão. Estas verdades externas, similares ao modo 

como Bertrand Russell, influenciado por Wittgenstein avança, digamos assim, 

para uma interpretação factualista do mundo (Stephen Mumford)5 – onde o 

facto tende a existir independentemente de quem o testemunha ou nomeia  -- 

de outro modo, estas verdades matemáticas entendidas transcendentalmente 

(transcendência provinda da exterioridade) à objectualidade das estruturas 

matemáticas (operações), a divisão assim estabelecida entre exterior e interior, 

conduziria o «platonismo», na sua quase totalidade, para o seio da filosofia das 

ciências. Para Badiou é muito claro que, por um lado, a ciência e as 

matemáticas não necessitam da filosofia para se definirem (argumento que é, 

para ele, um pilar básico da verdade científica), e, mais importante ou por outro 

lado, nem Platão nem os platonistas pressupõem uma tal separação entre a 

objectividade dos objectos e a subjectividade dos sujeitos em geral ao ponto de 

poderem existir objectos independentes dos sujeitos (ou transcendentes aos 

sujeitos). 

     De facto, nunca existe em Platão semelhante separação entre interior 

(subjectivismo) e exterior (os objectos -- «objectivos» ou «transcendentes»). O 

pensamento de Platão não concebe exterioridades «objectivas» separadas, 

pois para ele a Ideia está sempre incrustada no corpo da suposta exterioridade 

objectiva: «L’Idée est toujours déjá lá»,6 escreve Badiou. Ou seja, pensar o 

objecto é já pensar a Ideia desse objecto. Portanto, necessitamos do objecto, 

ou seja, do sensível. Aqui, o helenista David Ross é claríssimo: apesar do 

mundo das Ideias possuir uma existência completamente separada, ele é 

confirmado pelo sensível, portanto não há nem objectos, nem factos (Russell, 

Wittgenstein) independentes do sujeito. O enunciado completo de Ross é o 

seguinte:  

 

Para Platão, não chegaremos a conhecer as Ideias desprezando os 

sentidos em favor de uma pura contemplação; temos pois de usar os 

sentidos descobrindo o que sugerem. Os nossos sentidos suscitam-nos a 

ideia de que todos os entes sensíveis aparentemente iguais aspiram ao 

que é igual [ao conhecimento da igualdade em si], ou ao que lhes falta. 
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Falando destas questões, Platão exprime com toda a exactidão a 

cooperação entre o sentido e a razão na nossa marcha até ao 

conhecimento. Quer dizer, as coisas sensíveis sugerem-nos as Ideias 

apenas porque conhecemos estas últimas numa existência anterior. 7 

 

Pensamos numa coisa porque temos a Ideia dessa coisa, e não porque 

abandonámos os sentidos. Como escreve Badiou, Platão é parmenidiano 

quando trabalha a equivalência entre ser e pensar e pensar e ser no âmbito, 

nomeadamente, das matemáticas (matemática, que é, por excelência, a 

ciência do ser-enquanto-ser, sem particularidades). Platão é a fonte do 

pensamento que afirma só existirem corpos e linguagens, excepto que existem 

verdades, como Badiou elabora como fórmula do seu Logiques des Mondes 

[doravante, neste capítulo, LM].8 Concluindo este ponto, Platão torna 

indiscerníveis a imanência e a transcendência, o objecto e a Ideia. Teremos, 

seguidamente que juntar ao indiscernível a categoria do indecidível para 

completar esta justificação da intuição como uma privilegiada compreensão 

(privilegiada porque directa e imediata) da verdade. É no Parménides que nos 

apoiamos: aí Platão fala do Uno, que, se existe, «existe», e se não existe «não 

existe». Logo, o que está para além deste Uno é uma pura indecidibilidade, 

que Badiou atribui ao facto de «um platónico não confiar nada na clareza da 

língua para decidir uma existência».9 O indecidível é então a marca central do 

diálogo platonista: Platão faz tudo para «conduzir ao ponto do indecidível a fim 

de mostrar que o pensamento deve, precisamente, decidir no ponto de vista de 

um evento do ser; que o pensamento não é de início uma descrição, ou uma 

construção, mas uma ruptura (com a opinião, com a experiência) e, portanto 

uma decisão».10 A aporia do final do Teeteto (que, depois de várias 

experiências conceptuais, conclui uma impossibilidade de definição do saber e 

da verdade) é a este propósito bastante ilustrativa. 

     É pois aqui que actua a minha citada intuição pura, ente suficientemente 

claro para se tornar inadiável e injustificável senão no seu próprio movimento: 

faz-se a fazer-se como a produção matemática dos axiomas. Para além da sua 

axiomatização, dois outros tópicos definem a intuição pura: ela não procura 

uma objectividade exterior por oposição à subjectividade interior, não se pauta, 

como disse, pela oposição (com algum peso fenomenológico) entre a 
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objectividade dos objectos e a subjectividade dos sujeitos. Portanto, a intuição 

como compreensão imediata de uma verdade impõe-na enquanto prescrição 

totalmente subjectiva, cujo lema axial é o da verdade («da» verdade e não «de 

uma» verdade, portanto; o que significa «invenção pura» e não simples 

«relação causa-efeito», previsível). A intuição pura, como a subjectividade 

pura, só o é quando é suficientemente clara, juntando a declaração à 

prescricionalidade. Entender, neste contexto, só pode ser inventar. E é pois por 

invenção que se chega à compossibilidade entre a arte e a verdade, sendo 

essa inventividade o motor da invenção pura. É ainda por invenção que se 

chega ao paralelo entre intuição pura e subjectividade pura.  

     Teremos agora que dilucidar a ligação entre intuição e subjectividade 

percebendo como advém daí a inventividade e a verdade. O entretecimento 

alarga-se: já não se trata apenas da arte e da verdade, mas também da 

verdade como a conexão do triângulo intuição-subjectividade-invenção. 

Mecanismo que, no entanto, só é entendido plenamente depois de definidas a 

arte e a verdade. Tarefa aparentemente impossível, mas «sucintamente» 

possível, e um dos próximos passos desta investigação. 

 

 

2. Intuição, invenção, subjectividade 

 

Persistamos na sinonímia entre intuição, invenção e subjectividade puras. 

Vejamos o exemplo de Paulo de Tarso, o Apóstolo dos Gentios. A figura de S. 

Paulo, portanto, pode aqui testar – através da sua vida e pensamento 

interligados, por nele se incrustar uma ligação entre verdade e decisão --, a 

ligação da invenção à subjectividade pura. Depois de definida a intuição pura, 

este é o passo que se segue. 

     Como se sabe, é a Paulo de Tarso que cabe a fundação da Igreja como 

comunidade de cristãos e colectivo organizado de sujeitos. O seu gesto de 

fundador tem a seguinte particularidade, como disse: alicerça-se na «decisão», 

mas numa decisão infundada, em primeiro lugar, e desde logo porque Paulo, 

diferentemente dos doze apóstolos, não conheceu Cristo em vida. Logo, o seu 

gesto e discurso, que analisaremos, são mais profundamente fundadores que 

quaisquer outros, por estarem além do testemunho e da experiência 
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verificável. Paulo alicerça a sua conversão numa visão. Essa visão gera uma 

decisão-revelação. E ambas concorrem numa prescrição (a pregação 

evangelizadora). Comecemos pela visão que lhe coube: 

 

(...) primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu 

por nossos pecados, segundo as Escrituras: 

4. E que foi sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as 

Escrituras: 

5. E que foi visto de Cefas, depois dos doze. 

(...) 

7. Depois foi visto por Tiago, depois de todos os Apóstolos. 

8. E por derradeiro de todos, como de um abortivo, também de mim foi 

visto. 

9. Porque eu o menor dos Apóstolos sou, que não sou digno de Apóstolo 

chamado ser, porquanto à Igreja de Deus persegui. (Primeira Epístola do 

Apóstolo S. Paulo aos Coríntios [doravante I Cor.] XV, 3-9)11 

 

Seguidamente, da visão à prescrição na superação da lei dos homens: 

 

10. Por que prego eu agora a homens, ou a Deus? Ou procuro 

comprazer a homens? 

11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi 

anunciado, não é segundo os homens. 

12. Porque o não recebi, nem aprendi de homem algum, senão por 

revelação de Cristo (Epístola do Apóstolo S. Paulo aos Gálatas I, 10-12). 

 

Não conhecendo Cristo, Paulo nada aprendeu directamente com os seus 

actos, ensinamentos e milagres. Apesar disso, Paulo impõe-se a si mesmo 

uma missão e uma mensagem, estando ambas além do contacto que não 

teve. Qual foi a missão de Paulo? Em primeiro lugar, Paulo estabelece a 

comunidade cristã a partir de um conceito de ressurreição ainda, de certo 

modo, desconhecido quer de gregos – que se limitavam a descrever uma 

migração de almas --, quer de judeus, atentos apenas à exaltação dos corpos 

existentes no céu, categoria onde, de qualquer modo, não cabe o Cristo que 
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caminha, de corpo e alma, vindo da sepultura. Comportando igualmente uma 

visão nova do corpo: 

 

40. E corpos celestiais, e corpos terrestres há: mas uma é a glória dos 

celestiais, e outra a dos terreais. 

41. Outra é a glória do Sol, e outra a glória da Lua, e outra a glória das 

Estrelas: porque [uma] estrela difere em glória [de outra] estrela. 

42. Assim também há-de ser a ressurreição dos mortos. Semeia-se [o 

corpo] em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 

43. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em 

fraqueza, ressuscitará em força. 

44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Corpo animal 

há, e há corpo espiritual (I Cor. XV, 40-44). 

 

Por isso se disse que a mensagem de Paulo se funda numa decisão – a de 

que o corpo e a alma de uma entidade, redivivos, podem caminhar como nós, 

revelação que só é uma prescrição, como venho defendendo, quando junta a 

uma decisão subjectiva. E Paulo radicaliza esta sua mensagem, ou melhor, 

clarifica-a nas suas consequências, quando afirma que tal ressurreição é uma 

nossa faculdade. Temos de segui-lo novamente: 

 

12. Ora, se se prega que Cristo dos mortos ressuscitou, como dizem alguns 

de entre vosoutros, que ressurreição dos mortos não há ? 

13. E se ressurreição dos mortos não há, também Cristo não ressuscitou. 

14. E se Cristo não ressuscitou, vã é logo nossa pregação, e vã é também 

vossa fé. 

15. E assim somos também achados falsas testemunhas de Deus: pois de 

Deus testificamos, que a Cristo ressuscitou, ao qual [porém] não 

ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. 

(…) 

20. Mas agora [já] Cristo dos mortos ressuscitou, [e] as primícias dos que 

dormiram foi feito. 

21. Pois porquanto a morte [veio] por um homem, também por um homem a 

ressurreição dos mortos [veio]. 

22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo 

todos vivificados serão. (I Cor. XV, 12-15, 20-22) 
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Os pares decisão/visão e revelação/prescrição são, no universo pauliano e 

cristão, fundamentais para o entendimento da verdade como intuição, 

subjectividade e invenção puras. Este triângulo conceptual supera o limiar do 

conhecimento (S. Paulo, I Cor. I, 19: «A sapiência dos sábios destruirei, e a 

inteligência dos entendidos aniquilarei»). Mas, atente-se que tudo isto assim se 

processa, como nos demonstra Slavoj Žižek a partir de Lacan, no plano da 

mais estrita materialidade. Para Žižek, de entre as existentes, o cristianismo é 

a única «religião materialista», porque é a religião da imperfeição e da carne. 

     Retomando a diferença entre «fé» e gnosticismo em Harold Bloom12, Žižek 

vai reivindicar um Deus que, neste mundo, convive com os campos de morte, 

com a esquizofrenia e a sida, porque é precisamente um Deus deste mundo e 

não de um outro mundo idealizado além do que imediatamente nos cerca.  

     S. Paulo, Lenine e Lacan são, assim, três hereges maiores: S. Paulo 

reinterpretou Cristo a seu modo e sem o ter conhecido (alicerçou a importância 

de Cristo na «ressurreição», não se interessou, não conheceu os seus milagres 

e biografia, apartou o cristianismo de qualquer sintagma identitário, judaico ou 

grego, e refundou-o como religião cosmopolita), Lenine aplicou Marx fora do 

contexto preconizado por este (a Rússia da Revolução de Outubro era um país 

predominantemente rural e não industrial, não nos esqueçamos) e Lacan 

reinterpretou e reinventou Freud. Para Freud, o inconsciente é indizível, é o 

reprimido sem gramática, porque falar do inconsciente é torná-lo, obviamente, 

consciente. Lacan segue uma via diferenciada, aparentemente oposta, 

traiçoeira em relação ao mestre: para Lacan, o inconsciente fala através de 

nós; daí, a sua formulação fundamental: o inconsciente é linguagem. Não é 

aquilo que dizemos, mas ele diz-se através de nós (sem consciência de que ele 

através de nós fala). Logo, o paradigma passa do corpo para a linguagem. 

Traição? Mas Lacan lê Freud à letra! Quem conhece a A Interpretação dos 

Sonhos sabe as razões de Lacan. Em The Puppet and the Dwarf: The Perverse 

Core of Christianity,13  Žižek radicaliza a sua própria postura, antes esboçada: 

não se trata de dizer que até um materialista pode chegar ao núcleo do 

cristianismo, mas de sublinhar inequivocamente que apenas um materialista 

pode compreender o núcleo desta religião. E é através desta experiência, e 
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apenas através dela, que se pode formar um verdadeiro materialista 

dialéctico.14 

     A figura de S. Paulo ocupa neste livro, a par de Lacan, o lugar central. De 

certo modo, Žižek segue – como reconhece explicitamente desde trabalhos 

como The Fragile Absolute: Or, Why is the Christian Legacy Worth Fighting 

For? 15 (ou antes, desde The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political 

Ontology)16 – Alain Badiou, para quem S. Paulo funda uma comunidade 

universal tendo por base um acontecimento-declaração puramente subjectivo e 

inverificável: Cristo ressuscitou. É a sinonímia entre, por um lado, 

subjectividade, invenção e intuição, e, por outro lado, decisão, visão, revelação 

e prescrição (a que poderíamos acrescentar declaração e proclamação) que 

nos leva à seguinte definição de acontecimento (Badiou): 

 

1 / O sujeito cristão não pré-existe ao acontecimento que ele declara (a 

Ressurreição de Cristo). Podemos discutir e contraditar entretanto as 

condições extrínsecas da sua existência e da sua identidade. Não se lhe 

requer que seja judeu (circuncidado), nem grego (ou sábio). (...) 

2 / A verdade é inteiramente subjectiva (ela é da ordem de uma 

declaração, a qual atesta uma convicção quanto ao acontecimento). 

Podemos discutir e contraditar toda a subsunção do seu devir a uma lei. 

Enquadra-se simultaneamente numa crítica radical à Lei judaica, tornada 

obsoleta e perniciosa, e à Lei grega, ou à subordinação do destino à 

ordem cósmica, a qual se torna para sempre uma ignorância «sábia» das 

vias da salvação. 

3 / A fidelidade à declaração é crucial, porque a fidelidade é um processo 

e não uma iluminação. (...) 

4 / Uma verdade é nela própria indiferente ao estado da situação, por 

exemplo ao Estado romano. O que significa que ela é subtractiva à 

organização dos subconjuntos prescritos por esse estado. A 

subjectividade que corresponde a essa subtracção promove-se numa 

necessária distância do Estado, e de tudo o que lhe corresponde em 

termos de mentalidades: o aparelho das opiniões. (...)17 

(ver esquema P.1.) 
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Esquema P.1. 

 
 
Retomemos a ligação entre S. Paulo e Lacan. Comecemos agora por um tema 

comum a ambos, o da dependência ou conflitualidade entre Lei e Amor (The 

Puppet and the Dwarf …, capítulo «From law to love...and back»).18 Vejamos 

uma interrogação comum: é a oposição entre Lei e Amor interna à Lei (ou seja, 

define-se esta oposição como a conflitualidade entre a «lei positiva» e a «lei 

para além de todas as medidas» -- sendo este o paradoxo da não-totalidade 

interior à Lei), ou tal oposição marca um começo dentro da Lei e um posterior 

afastamento, isto é, a necessidade do Amor sair da Lei para ser sempre «Amor 

fora da Lei»? Problema pauliano com que se debate Lacan: está o amor dentro 

ou fora da lei? Existe amor fora da lei? A resposta é complexa.  

     Vejamos a hipótese seguinte. Mesmo que consigamos possuir todo o 

conhecimento possível (sermos «completos» de conhecimento), não podemos 

apagar a presença do amor no mundo. O amor estará sempre presente e, por 

isso, além de tudo (infinitamente para lá do conhecimento total, portanto – 

alcançar o amor será alcançar o mais vasto do mais vasto).  

     Por outro lado, não paramos de necessitar de amor porque somos sempre 

incompletos. Trata-se, em S. Paulo, do paradoxo da completude, como referi: 

se só o ser incompleto pode amar, então este «homem incompleto» vai mais 

longe do que o «completo». O incompleto é superior ao completo, porque só o 

incompleto pode amar, ou seja, chegar aonde não chega o possuidor do 

conhecimento «total». 

                                                   
  Intuição pura                  Visão   ↔   Revelação                              
  
 Subjectividade 
 
         Invenção 

             
                                                              
                                                

            

V
E

R
D

A
D

E
  

Decisão 
Declaração 

Prescrição 
Proclamação 
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     Também em Lacan o amor é lido segundo este paradoxo, porque não 

pertence à lei, não pertence ao «todo» e à lei universal (por isso esta dialéctica 

da lei e sua transgressão, tanto quanto o posso supor, é masculina enquanto o 

amor é «feminino»). Aqui encontrará Žižek o núcleo do cristianismo: o 

conhecimento é «finito» enquanto o amor é «infinito». Mas ao infinito do amor 

só o ser imperfeito pode chegar. Ao contrário do paganismo, no cristianismo só 

a imperfeição e a incompletude é que são perfeitas: só a imperfeição pode 

alcançar o divino e o amor. A fragilidade absoluta. Ou melhor, a fragilidade é 

um absoluto. E somente o é a fragilidade. 

     Aqui chegados, cabe-nos passar a uma sucessão de pontos em que a 

superação pauliana da verdade (frágil enquanto indiscernível e indiscernível 

porque na realidade tudo aparentemente se mantém se não houver uma 

«decisão/proclamação» que tudo transfigure, proclamação que é forte porque 

apesar de partir de quase nada é superadora do conhecimento) se cruza com a 

definição de verdade elaborada por Alain Badiou (a quem dedicarei o Capítulo 

3), e, em análise imediatamente seguinte, com a prática da verdade em Mao 

Tse-Tung e Søren Kierkegaard. S. Paulo, Kierkegaard, Mao e Badiou, que há 

de comum entre eles? Uma ligação do triângulo conceptual, ou de apenas um 

ou dois dos seus vértices, constituído por intuição-invenção-subjectividade, a 

uma prescrição chamada «verdade» (no que consideraremos a equivalência 

entre verdade e subjectividade em Kierkegaard, a «destruição da sapiência» [I 

Cor. I, 19-20] em S. Paulo, a verdade como criação em Mao, e, por fim, a 

verdade como o indiscernível inominável de Badiou).  

 

 

3. A finalidade do real 

 

Para entendermos o lugar de Mao Tse-Tung neste processo, proponho uma 

digressão pelo opus central do pensamento de Alain Badiou (que cederá os 

instrumentos de análise), constituído pelos dois tomos de L’Être et l’Événement 

(o primeiro apenas com esse título, de 1988),19 o segundo (de 2006) e 

intitulado Logiques des Mondes: L’Être et l’Événement 2.20 É Badiou quem nos 

introduz Mao nos temas do procedimento e da prescrição. Vejamos. Em 1988, 

para Badiou, tratava-se de mostrar e clarificar a separação entre o ser e o 
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conhecimento, por um lado, e a verdade e o acontecimento por outro. Sendo 

que os primeiros não acediam à verdade suplementar aberta intempestiva e 

imprevistamente pelo segundo par.  

     Ser e conhecimento, enquanto ordem positiva e acessível, simplesmente 

estruturada na repetição, formam a situação. A verdade, como ruptura efémera 

na situação é aqui da ordem do não-ser, indecidível, genérica, nova, 

indiscernível (no seu começo integrado na situação e com ela confundido) e 

inominável. LM, cerca de dezoito anos depois, começa, por seu lado, por uma 

caracterização da verdade como excepção aos corpos e às linguagens 

(sempre firmes na sua presença definidora da situação), para, no essencial, se 

ocupar do aparecimento das verdades e dos seus modos e mundos no mundo.  

     Nesta contextualização, proponho duas vias para a integração da política 

maoista na tematização da verdade como intuição pura, subjectividade e 

invenção:  

 

1) A proposta maoista configura o aparecimento de uma nova política que goza 

da mesma estrutura do aparecimento de um corpo de verdade; trata-se do 

paralelismo entre a política (que ou nela vê irromperem movimentações 

inéditas -- «longa marcha», «guerra prolongada» -- ou não poderá ostentar o 

nome «política») e os conceitos antes destacados como prescrições inadiáveis.  

 

2) A política maoista afirma que a realidade se destina a ser permanentemente 

transformada, iniciando-se essa transformação por uma exacta percepção 

desta mesma realidade.  

 

O tópico 1) segue Alain Badiou em LM; o tópico 2) parte de uma minha leitura 

do texto de Mao, «De onde vêm as ideias correctas?» (1963).21 No Escólio do 

Livro VII («Qu’est-ce qu’un corps»)22 de LM, Badiou analisa a «constituição de 

um corpo-sujeito» produzindo o sistema de condições para a sua existência, o 

que passa por responder à questão-base: «porque pode um corpo existir neste 

mundo?».23 

     Seguidamente, para a caracterização da política maoista como invenção, a 

questão do corpo no mundo transforma-se noutra questão: «porque é que o 

poder vermelho pode existir na China?» (questionava Mao já em 1928).24 A 
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resposta desdobra-se em sete partes (e mencionaremos, delas, uma breve 

síntese) a que Badiou dá o nome de «indução subjectiva», começando por um 

movimento razoavelmente óbvio. Badiou cita Mao: «A existência prolongada, 

num país, de uma ou de várias pequenas regiões onde o poder vermelho se 

consolidou, zonas rodeadas pelo poder dos brancos, constitui um facto 

absolutamente novo na história da humanidade». Sinaliza-se isto mesmo: se 

podem existir pequenas freguesias ou comarcas ou outra forma de 

demarcação governadas pelos comunistas (e, actualmente, consideraríamos 

as «juntas de bom governo» do Exército Zapatista,25 embora este não procure 

o poder para se instalar na cidade capital e governar todo o país – diferença 

fulcral em relação ao maoismo), se podem existir pequenas zonas comunistas, 

esse ineditismo, este facto absolutamente novo, concorre para o 

estabelecimento da relação invenção e seu alargamento à verdade. Mao, 

repita-se, está aqui a dizer-nos que uma verdade (e Badiou subscreve-o) 

corresponde a uma experiência ou criação de algo antes não conhecido. Um 

procedimento humano inédito, pensando em termos sociais e históricos. 

     Depois parte Badiou para a singularidade da situação, e para a análise do 

que chama as «características transcendentes»26 do mundo, favoráveis ou 

desfavoráveis à aparição do novo corpo e do novo presente. Noutro momento, 

a indução subjectiva, na sua indecidibilidade, considerará a heterogeneidade 

imanente a esse novo corpo: o exemplo é a própria composição do Exército 

Vermelho, constituído por camponeses oriundos das mais variadas zonas da 

China, corpo fragmentado quase ao infinito, mas susceptível de um trabalho de 

compatibilização e organização específico. Entrosamento que se gerou através 

do que Mao chamou «instrução política»,27 multiplicando-se para tal o número 

de reuniões de esclarecimento pelo número necessário. 

     No tópico 2) considero o texto, e recito o seu título, «De onde vêm as ideias 

correctas?». «Ideia correcta» é uma «ideia verdadeira», a verdade é correcta, 

porque, circularmente, uma ideia incorrecta não pode ser verdadeira. Mas já 

sairemos do círculo. O ponto de partida é este, muito curioso e directo: a 

finalidade do mundo é a sua transformação. Mas o mundo não pode ser 

transformado sem que seja conhecido com toda a exactidão. Esta premissa 

aproxima-se da intuição pura e invenção permanente. Conhecer 

minuciosamente uma coisa tem por objectivo destituí-la – a realidade é para 
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ser mudada, claramente. Como? O primeiro passo do conhecimento da 

realidade é a sua assimilação perceptiva. A percepção conduz-nos ao 

conhecimento conceptual, mas o conhecimento, como a verdade em Badiou, 

não é a meta. A meta é a transformação da realidade, não nos esqueçamos. 

Por isso o conceito é reenviado para a realidade para a mudar transformando-

se num processo cíclico que instabiliza e supera o conhecimento, cruzando 

uma vez mais a verdade-realidade com a intuição, subjectividade (reveladas 

em diversos momentos que apelam a escolhas claras) e invenção (no fundo, o 

que resta deste processo só muito esforçadamente ainda se chamará 

«realidade» ou «sociedade»). 

     Numa rápida conclusão, S. Paulo aproxima-se de Kierkegaard (ambos, para 

Badiou, são antifilósofos) e da sua sinonímia verdade-subjectividade, enquanto 

Badiou se aproxima de Mao Tse-Tung, onde a verdade é mais da ordem do 

acontecimento (permanente) ou de uma irrupção de algo desconhecido que 

suplanta a situação e ao qual o conhecimento estabelecido não acede. Se 

quisermos um paralelo, diremos que se a verdade é uma revelação e uma 

graça em S. Paulo, em Badiou ela é a graça secularizada, como já alguém teria 

sugerido,28 embora o paralelo seja, de certo modo, incorrecto. Porque a 

verdade é de natureza totalmente prática e materialista. A verdade não existe 

antes do acontecimento esperando que este a revele. A verdade é pós-

evenemental, logo tudo a separa da revelação e da graça mesmo que 

secularizadas (ver esquema P.2.). 

     Neste contexto surge Søren Kierkegaard e a equivalência entre verdade e 

subjectividade. A subjectividade não apenas se equivale como é «a» verdade e 

a verdade é «a» subjectividade. Mas, para compreendermos melhor o seu 

encadeamento, começaria por enumerar separadamente alguns dos seus 

conceitos e temas essenciais: 

 

. interioridade 

. subjectividade (ou verdade) 

. verdade (ou subjectividade) 

. individualidade 

. concreticidade 

. momento / instante (por oposição à historização hegeliana) 
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. disjunção radical (oriunda do seu livro, desde logo do seu título Enten-Eller: Et 

Livs-Fragment, Udgivet af Victor Eremita / Ou Um ou Outro,29  livro que é, como 

se sabe, um dos pilares do existencialismo do século XX, quando, em Sartre, a 

essência não precede a existência e o homem é obrigado a escolher, e é essa 

obrigação da escolha-decisão que revela a presença de um nada que precede 

a existência) 

. vida cristã (opondo «vida cristã» ao mero «pensamento cristão») 

. genericidade da verdade (a relação com a verdade é individual e está ao 

alcance de uma criada tanto quanto de um professor) 

. fé 

. decisão 

. adesão 

. paixão 

 

 

 
                                                    Realidade   (Conhecimento) 

 
 
 
 
VERDADE 
 
 
                                                    Dupla Destituição 
                                                        1. do real (Mao Tse-Tung: percepção   →     criação 
                                                              2. do conhecimento (S. Paulo: genericidade  + 
                                                                  + «destruição da sapiência») 
 

Esquema P.2. 

 

Esta enumeração dá-nos o mote para observar Kierkegaard mais 

detalhadamente. A oposição kierkegaardiana ao pensamento formal e 

sistematizado não o impede de começar por trabalhar o tema da consciência 

humana em três níveis claramente denominados, ou três modos de existência: 

estético, ético e religioso. Como modos de existência, eles não estão presentes 

simultaneamente nem em idêntico grau. Existimos neles (com eles) 

alternadamente: num determinado momento elegemos ou um ou outro. Esta 

«eleição» ou um ou outro é central ao pensamento kierkegaardiano e opõe-se 
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em primeiro lugar ao pensamento dialéctico de Hegel. Esta escolha e disjunção 

decisiva implica, de um plano para outro, um «salto». É este «salto» que define 

uma existência e não qualquer essência. 

     A verdade kierkegaardiana é concreta e surge ligada a um instante em que 

na existência predominam estados como o desespero, a angústia, o pecado, o 

temor e o tremor. Como estas verdades existenciais são subjectivas, considera 

Kierkegaard que, ao tentar objectivá-las, o homem está a fugir de si mesmo. 

Consideraremos que também em Kierkegaard a verdade além de subjectiva 

supera o conhecimento. Este é uma fuga, uma distracção do homem em 

relação a si próprio. Os temas kierkegaardianos serão retomados pelo 

existencialismo quando liga a escolha à responsabilidade – temos de escolher 

que vida queremos levar e prolongar: «estética» («moderna» e mais 

egocêntrica); ou «ética», mais rasante às convenções sociais e mais 

enfadonha, tal como a descreve um dos pseudónimos de Kierkegaard, o Juiz 

Vilhelm30 (que recomenda a «vida ética», ou a ética como sinónimo de escolha, 

sintetiza Clare Carlisle). 

     A interioridade é um dos temas centrais em Kierkegaard, e uma das razões 

que leva Badiou a classificá-lo antifilósofo. A centralização na «interioridade» é 

comum a Kierkegaard (o anti-Hegel), a Pascal (que, através do interesse pela 

fé e pelo milagre cristão se oporá a Descartes) e a Rousseau (que, através da 

«consciência moral sensível», se opõe a Voltaire). A interioridade 

kierkegaardiana é uma completa disjunção, a «escolha absoluta» de um ponto 

ou lugar onde o indivíduo entra em ligação com Deus. E esta disjunção-

escolha-corte só pode ser subjectiva.  

     Para alguns autores (Clare Carlisle), Kierkegaard crê que vencer Hegel é 

valorizar esse momento da existência em que somos chamados a uma escolha 

radical, escolha essa de que depende o estarmos ou não à altura do paradoxo 

cristão que consiste na presença da eternidade no seio do tempo, porque a 

eternidade está num momento do tempo. Como em Badiou, essa escolha não 

tem garantias prévias. E, acrescente-se, conta mais a energia e necessidade 

da escolha do que a escolha em si (e aqui já temos uma diferença radical em 

relação a Badiou, para o qual, em cada momento, uma só escolha está do lado 

da verdade-acontecimento; depois com ela podemos fazer indefinidas coisas: 

trata-se da diferença entre a finitude na escolha e a infinitude da escolha).  
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     Mas, a oposição principal de Kierkegaard é o pensamento de Hegel. 

Kierkegaard critica a historicização do cristianismo por Hegel, como se ser 

cristão fosse uma exterioridade ao ser e uma realidade historicamente objectiva 

e compreensível. Como o autor se interessa, acima de tudo, pela intensidade 

da escolha, mais do que por aquilo que é escolhido, diremos que o homem 

para Kierkegaard é de natureza passional mais do que racional. É pois desta 

passionalidade que desponta a definição da verdade como subjectividade, 

porque a escolha passional transforma qualquer coisa num sujeito. Assim, a 

verdade subjectiva é a forma da produção de um sujeito.  

     Diversamente, a verdade objectiva diz respeito ao produto da 

subjectividade. A essência da escolha é a escolha ela-mesma, o que decide 

também, para Kierkegaard, o conteúdo de uma personalidade. A verdade em 

Kierkegaard é uma decisão apaixonada que se justifica a si própria. A sua 

intensidade supera o resultado. Nesta dimensão passional o método científico, 

para Kierkegaard, não tem lugar. Ele é mesmo pernicioso quando invade a 

esfera espiritual, porque, como diz Kierkegaard, o espírito humano não pode 

ser visto ao microscópio. A fé, por exemplo, não pode ser vista desde um ponto 

de observação exterior que a pode ou não testar, validar ou justificar.  

     E como a ciência não pode nem validar nem abolir a fé cristã, o autor vai 

considerar a «vida religiosa» como a opção ética mais acertada. Aqui, a 

verdade pertence tanto ao conhecimento quanto à salvação, enquanto em 

Badiou a verdade não é acessível ao conhecimento como em Kierkegaard, 

mas, por outro lado, não conduz à salvação (conceito que não o move); Mas 

Badiou partilha com o dinamarquês muitos dos fundamentos da verdade: a 

subjectividade, a decisão, o carácter infundado e sem garantias da escolha, 

principalmente – o que constitui por si só a substância da verdade em 

Kierkegaard. Neste a verdade tem uma finalidade: a salvação. Em Badiou, por 

seu lado, ela não tem finalidade, nem histórica nem religiosa, não respondendo 

por qualquer tipo de necessidade. 

     Para compreendermos melhor Kierkegaard peguemos noutra dissenção 

com Badiou: para este não cabe à filosofia definir a «verdade», mas antes 

estudar a compossibilidade das verdades nas esferas que as produzem. Em 

Kierkegaard, a filosofia possui uma verdade, mas a verdade filosófica é 

diferente da verdade cristã. Porque o autor, no fundo, pretende desenhar uma 
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filosofia de vida que inclua a fé e a paixão, factos que a definição tradicional 

filosófica da verdade não inclui. Ao valorizar a dimensão passional do homem, 

Kierkegaard diz-nos, antifilosoficamente (para Badiou), que a verdade não cabe 

nem numa ideia nem num conceito (e Badiou vai mais longe, como 

sobejamente afirmado: a verdade é inacessível ao conhecimento). A verdade 

nunca pode ser uma ideia, porque uma ideia é algo concretizável e essa 

passagem não faz sentido na definição kierkegaardiana de verdade, porque a 

materialização de uma ideia nada diz sobre a sua veracidade, obviamente.  

     Dá-se uma verdade, em Kierkegaard, quando a ideia se alcandora ela 

própria à realidade. O exemplo é o da verdade cristã, uma verdade que só 

pode ser subjectiva. E neste plano a ênfase do pensamento de Kierkegaard é 

dupla: trata-se, como vimos, de valorizar o «como» e não o «que/qual» – uma 

coisa não é verdadeira só porque me apetece que ela o seja (seria o 

relativismo total, o que não é kierkegaardiano, e constituiria uma valorização 

exclusiva do «que/qual»); uma coisa é verdadeira pela paixão que suscita, 

porque, em segundo lugar, uma vida não pode considerar-se bem vivida se 

apenas tiver o apoio do pensamento objectivo. E se por vezes a falta de 

objectividade, ou seja, uma subjectividade total, pode conduzir à loucura, a 

ausência de espiritualidade, segundo Kierkegaard, não produziria resultados 

melhores. 

     Continuemos. Como vimos, o entretecimento entre a arte e a verdade 

desvela-se, em primeiro lugar, através da intuição pura e do seu alargamento 

conceptual à invenção e à subjectividade; e, em segundo lugar, questão 

igualmente determinante, tal interligação é uma consequência directamente 

implicada na definição de cada uma delas: onde a arte deixa antever uma 

definição da verdade e esta uma definição daquela. Implicação ou 

consequência que denominámos compossibilidade ou similitude genérica.  

     Portanto, a composssibilidade entre a arte e a verdade é a primeira 

decorrência da intuição pura aqui definida. A intuição pura (articulando a 

subjectividade com a invenção e estabelecendo a verdade como prescrição 

desse conjunto) torna explícita a compossibilidade entre a arte e a verdade 

modificando a essência da própria «visualidade» da pintura em concreto. Como 

se explicará, o afastamento da visualidade é um elemento da natureza comum 

da arte a da verdade, entidades que partilham todos os tópicos que temos 
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trabalhado. Não apenas a intuição pura, mas sobretudo o carácter prescritivo 

da subjectividade pura. O que melhor se entenderá se o próximo passo desta 

investigação for, precisamente, uma tentativa para, separadamente, definir arte 

e verdade. Entretanto, a primeira marca ou consequência antecipada dos 

próximos dois exercícios definitórios (arte e verdade) reside no facto de que o 

entretecimento da arte e da verdade nos diz que a definição da arte é 

necessária para a definição de verdade e vice-versa. 

 

 

4. A verdade, sucintamente 

 

Sucintamente, da verdade consideraremos duas definições, pensando no 

trabalho conceptual histórico, por um lado, e, por outro lado, repensando essas 

definições históricas à luz das mais significativas contribuições do século XX. 

Estas duas definições de verdade sinalizam uma bifurcação perante o território 

da situação (alicerçada no real e no seu conhecimento ou confirmação): uma 

hipótese [1], afirma ser verdade apenas aquilo que rompe a estrutura da 

situação; outra hipótese [2], diz ser verdade apenas aquilo que, pelo contrário, 

confirma e corresponde à situação, sendo essa correspondência concretizada 

e mediatizada por estruturas denominadas truth bearers (veículos da verdade – 

ver próximo capítulo). 

A verdade é uma irrupção de uma novidade fortuita que se subtrai ao 

conhecimento (e já vimos porquê), à comunicação, à opinião e, sobretudo à 

experiência. 

     Este suplemento fortuito é inacessível ao conhecimento, pelo menos no 

momento que denominarei evenemental (momento indiscernível, pois o novo, 

porque é novo, é indecidível e inominável na situação de onde emerge gerando 

sequências ilegíveis e apelando a uma adesão desinteressada). Por 

contraposição ao conhecimento que se caracteriza pela transmissão e pela 

repetição, logo pela continuidade, o par acontecimento-verdade é sempre um 

começo, um começo que transporta o infinito ou as possibilidades infinitas do 

seu ser. Também em Heidegger, a verdade/aletheia é uma revelação ou 

desocultação que ultrapassa o conhecimento. 
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[1] 

Esquema P.3. 
 
 

Se eu chamo verdade a algo indiscernível, isso significa que a isso adiro sem 

pesar as consequências, mas nem por isso deixo de o fazer. Elejo e decido no 

e do vazio, algo que se assemelha a um statement de Lacan (citação de 

memória): algo está a acontecer que eu não entendo, mas a isso serei fiel. Há 

quatro tipos cimeiros de acontecimentos que definem, por seu lado quatro 

condições de verdade: a revolução, a paixão, a invenção e a criação. As quatro 

condições ou processos de verdade são, respectivamente; a política, o amor, a 

ciência e a arte (ver esquema P.3.). 

     Neste pólo, a verdade é uma escolha por prescrição, ou melhor uma 

escolha prescrita pelo próprio sujeito da escolha (que assim mesmo a torna 

numa declaração ou autoprescrição); é a escolha da intuição pura sem 
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Aquilo que existe claramente

como facto

Aquilo que acontece

fortuitamente

Correspondência

Coerência

Objectividade

(Conhecimento)

Novidade

Aparecimento

Inacessibilidade

Filosofia analíticaAlain Badiou

Verdade

conceito e fundamento. Escolhe-se entre aquilo que emerge indiscernivelmente 

de um ponto onde o conhecimento se quedou vazio por força de uma 

sequência imprevisível de acontecimentos. Concluímos que, aqui, o «que 

fazer?» de Lenine é já uma resposta tardia. 

 

 

[2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

Esquema P.4. 
 

 

Ao contrário do pólo anterior, onde só há verdade quando se parte do vazio 

para transformar a realidade (= situação) e a escolha ou adesão a esse 

acontecimento indiscernível é subjectiva, aqui a verdade é a confirmação 

objectiva da realidade e é por excelência o palco do conhecimento tomado e 

mantido por força da repetição. A verdade assim definida é maioritária no seio 

da filosofia analítica. Onde a verdade só o é quando certificada, validada ou 

adequada ao facto através de veículos como proposições, as crenças ou as 

sentenças discursivas, veículos que recorrem à linguagem, à observação e à 

descritibilidade (ver esquema P.4.). 
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     A verdade manifestando-se, por exemplo por meio de uma proposição, tem 

de estar conforme à realidade dos factos aos quais se adequa objectivamente. 

Os veículos da verdade (truth bearers, sendo usado doravante apenas o termo 

português) adequam-se à realidade por meio de correspondências (uma 

proposição é verdadeira se corresponde a um facto que a legitima), por meio 

de situações utilitárias (é o pragmatismo: é verdade aquilo que é útil), ou por 

meio de relações de coerência (se tivermos uma proposição antes validada, a 

seguinte é verdadeira se for coerente com a primeira, e não necessitamos de 

comparações entre proposição e facto-realidade). 

 

 

5. A arte, sucintamente 

 

Sucintamente, da arte diremos ter nascido de início ligada a um fazer algo, ao 

produzir, ao executar bem ou engenhosamente, à téchne (τέχνη), à qual 

reportaremos sentidos genericamente ligados a atributos mecânicos, manuais, 

mas também intelectuais. Este fazer-téchne, ainda que, por vezes, ligado a 

determinados valores (como o de belo), nalguns diálogos platonistas por 

exemplo, é ainda uma definição muito vaga do conceito e prática artísticas, a 

qual, começando por considerar Platão, é tanto um valor quanto uma «boa 

concretização». Fazer, produzir, fazer engenhosamente, executar, portanto, 

são atributos que nos revelam não estar desde o início a arte conotada com a 

expressão, fantasia, revelação, simbolização ou criação de valores específicos 

como o belo, feio, sublime, cósmico, etc.  

     Esta definição vaga e sem contornos indicia que a arte, desde o 

pensamento pré-socrático a Platão, é um modo de trabalho entre outros com 

vários contextos, havendo contudo uns mais elevados que outros; por ordem 

crescente de importância teremos: o ofício manual, a governação, o pensar 

sobre o conceito de verdade. No espaço platonista, como sabemos, a 

actividade intelectual é valorizada, mas tal não implicará valorizar mais uma 

boa argumentação do que um ofício rigorosamente executado, sendo estes 

campos muitas vezes hierarquicamente idênticos: arte, argumentação e 

profissão.  
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      Vejamos o Banquete. Ágaton, autor trágico, depois de vencer um torneio 

literário, oferece um costumeiro jantar, entre vencedores, de acção de graças. 

Anos passados sobre o repasto, Apolodoro transmite a um amigo o relato de 

um dos convivas, Aristodemo. Consistiu esta reunião num conjunto de 

discursos sobre o amor, reunião em que participou Sócrates, claro, que 

encerraria o conjunto de discursos. Escolhendo casualmente e sem extrair daí 

qualquer sinal programático, é assim que Erixímaco começa o seu discurso: 

«Vou, pois, iniciar o meu discurso a partir da medicina para que também eu 

preste as honras à minha arte» (Banquete [doravante Banq.], 186b3-4).31 

«Arte» é aqui mais do que um fazer ou uma produção, é um saber 

desempenhar uma profissão e louvá-la. 

     Depois de cimentar a certeza de que a verdade é superior á opinião, 

Sócrates não profere um discurso formalmente semelhante aos seus amigos, 

mas evoca uma conversa passada com uma mulher chamada Diotima, que lhe 

explicou que toda a passagem do não-ser para o ser é um acto criativo, mas 

como nem sempre esse acto é «total», nem sempre também é denominado 

arte e poesia: «”Apenas uma parte delimitada do acto de criar (a que se liga às 

artes e ao ritmo) recebe o nome do todo. Só a este ramo específico damos o 

nome de poesia e identicamente só aos que dele se ocupam damos o nome de 

poetas”», disse Diotima, citada por Sócrates (Banq. 205c5-8). Que mostra 

seguidamente como esta aspiração de totalidade faz com que distingamos, da 

mesma maneira, as várias formas de amor; Diotima: 

 

«Ora o mesmo acontece com o amor: de um modo geral, toda a forma de 

aspiração ao bem e à felicidade é “esse amor tão forte como em tudo 

enganador…” Porém, de uns que o procuram por numerosas vias, como 

seja os negócios, a ginástica ou a filosofia, nem se diz que amam nem se 

lhes dá o nome de “amantes”; só a outros, cujo interessse e zelo vai para 

uma forma específica de amor, se aplicam os termos próprios do todo: 

amor, amar, amantes». (Banq. 205d1-7) 

 

Vimos que a arte se define como téchne, em primeiro lugar, um fazer e produzir 

algo, também um desempenho com engenho e a posse de uma profissão, 

posse de um ramo do saber e uma ciência, mas ela também já era uma criação 
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mental, uma totalidade paralela ao amor (pelo menos quanto ao modo de 

definição) que fazia de mediadora entre o não-ser e o ser.  

     O campo de aplicação do termo é então de extrema vastidão, vastidão que 

sinaliza uma indefinição ou uma definição a tantas matérias aplicáveis que 

torna, num primeiro tempo, impossível a tarefa de definir a arte, ou de chegar à 

arte tal como hoje (sobretudo desde o século XIX) a tomamos. Suponho que 

esta indefinição da arte se associa à indefinição do belo também expressa no 

Banquete. Antes de comentar a passagem do não-ser ao ser, Diotima obriga 

Sócrates a concluir com maior facilidade o que é «bom» em relação ao que é 

«belo», isto segundo o relato de Sócrates aos seus convivas do diálogo com 

Diotima, uma mulher de Mantineia, como Sócrates a apresentou. Lemos então 

o seguinte sobre a indefinição do belo em contraposição à definição de bom: 

 

«Aquele que ama as coisas belas, o que é que ama em concreto?» 

Respondi [Sócrates]: «Possuí-las!» 

«Mas essa resposta», prosseguiu ela, «implica ainda uma outra pergunta 

deste género: de que servem as coisas belas a quem as possui ?» 

Confessei-lhe que não me sentia ainda em condições de responder à 

vontade a uma pergunta destas. 

«Então faz de conta», insistiu, «que alguém te fazia a mesma pergunta, 

substituindo a ideia de “belo” pela de “bom”: olha, Sócrates, aquele que 

ama as coisas boas, ama. Mas que ama ele em concreto?» 

«Possuí-las», respondi. 

«E de que servem as coisas boas a quem as possui?» 

Repliquei: «A isso já posso responder mais facilmente … é torná-lo feliz» 

(Banq. 204d6-e7) 

 

Ao misturarmos na definição da arte valores como o belo, o bom e o bem, 

chegaremos sempre a um duplo problema: a definição da arte torna-se tão 

aberta que impossibilita uma definição; por outro lado, a dificuldade em definir o 

belo e o bem, reforça-nos o problema que assim retrospectivaríamos, depois 

de empregues estas noções na definição da arte:   

 

. téchne (τέχνη) 

. fazer algo 
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. produzir algo 

. execução 

. ofício 

. concretização 

. desempenho eficaz 

. exercício de uma profissão 

. localização num ramo do saber 

. domínio de uma ciência 

. criação mental 

. transformação do não-ser em ser 

 

Mas, considerando já Platão e tópicos do presente (séculos XIX e XX) a arte 

veio adquirindo outras conotações (algumas já citadas): 

 

. expressão 

. acontecimento 

. ruptura 

. novidade 

. fantasia 

. revelação 

. desocultação 

. verdade 

. simbolização 

. criação de valores (belo, sublime, horrível, cósmico, etc.) 

 

Ora, a questão que nos cabe lançar neste ponto, reelaborando uma sucessão 

de mudanças de paradigmas históricos na definição das artes, é a seguinte: 

qual foi o momento que conduziu a arte do paradigma da téchne e da produção 

(ligado à repetição, à situação e à experiência) para a arte enquanto 

acontecimento e ruptura, revelação, desocultação e verdade (a άλήθεια, 

aletheia, de que se socorre Heidegger na dupla definição de arte e verdade)?   

     Apesar de ser Aristóteles o autor que, pela primeira vez, restringe os usos 

dispersos da arte, falando em arte e racionalidade como especificidades 

humanas, nomeadamente na Metafísica ([doravante Met.] Α 1, 980b25-28), é 
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no Fédon de Platão que pela primeira vez surge uma teoria das formas (das 

formas «em si» inacessíveis à visão imediata, bem como a qualquer outro 

sentido), tanto quanto a sublinhada aspiração do filósofo à morte,  na 

preferência da alma ao corpo de que urge libertar-se. Pela primeira vez, neste 

diálogo platonista, se estabelecem parâmetros que equacionam a arte da 

palavra à da racionalidade, e sobretudo se tecem relações entre formas de 

pensamento e categorias estéticas; Sócrates: 

 

-- Que dizer no respeitante ao seguinte Símias? Afirmamos ou não a 

existência da justiça em si ? 

-- Afirmamos, por Zeus. 

-- E que o belo e o bem existem ? 

-- Como não ? 

-- E já viste algumas dessas coisas com os teus olhos ? 

-- Nunca, respondeu ele. 

-- E por acaso percebeste-as por meio de algum outro dos sentidos do 

corpo ? Refiro-me por exemplo à grandeza, à força, numa palavra, à 

essência de todas as coisas, ao que cada um é em si. Acaso 

percebemos, por meio do corpo, a verdadeira natureza delas, ou sucede 

antes deste modo: o que de nós melhor se prepara para entender a 

verdadeira essência de cada coisa que examina, será o que mais se 

aproxima do conhecimento de cada uma delas ? 

-- Assim é, com efeito. 

-- Então, só conhecerá na sua maior pureza quem no mais alto grau 

possível, use, para aproximar-se de cada coisa, somente o pensamento 

(Fédon 65d3-e8). (sublinhado meu acima) 

 

Reconhecer o belo e o bem como entidades a que os sentidos não acedem e 

que, por isso, superam tanto o ser como o conhecimento (Badiou) não sinaliza 

ainda nenhum dos dois factores basilares que Aristóteles acrescerá a este 

tópico da definição da arte: a) incrustar a arte no humano e justificar tal 

situação ligando-a à racionalidade; b) defini-la, não propriamente 

autonomizando-a, mas pelo menos conferindo-lhe universalidade. 

     Vejamos primeiro a), como é que Aristóteles integra a arte no espaço 

humano através da sua correlação com a racionalidade: demonstra-se na 
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Metafísica que todos os animais são dotados de sensações, mas apenas 

alguns têm memória e, pelo exercício da memória, dotam-se de capacidade de 

aprendizagem; destes aprenderão mais facilmente (a prudência, 

nomeadamente) os que à memória juntarem a audição; mas só o homem é 

capaz de duas coisas que aos animais estão vedadas: a racionalidade e a arte 

(Met. A 1, 980b25-28).32 A racionalidade, por sua vez, associa-se ou 

caracteriza-se de dois modos: em primeiro lugar, ela representa um desejo 

humano evidente; em segundo lugar, a racionalidade apoia-se, ou é testada 

pelo facto de que os homens amam os seus sentidos além da sua utilidade. 

Vejamos, seguidamente b), como é que o nascimento da arte se associa à 

universalidade: 

 

A arte nasce quando após muitas observações experimentais sobre 

casos semelhantes, surge a noção de universal. Porque ter a noção de 

que para Calias, afectado por uma determinada enfermidade, foi bom um 

certo remédio, e o mesmo para Sócrates e muitos outros, considerados 

individualmente, tal é próprio da experiência; mas, saber o que é 

proveitoso a todos os indivíduos de semelhante condição, agrupados em 

idêntica classe e afectados pela mesma enfermidade, por exemplo os 

fleumáticos, os biliosos e os febris, tal corresponde à arte. (Met. A 1, 

981a5-12). 

 

Portanto, em Aristóteles a arte a) convoca uma ligação à racionalidade e b) à 

universalidade (dois tópicos essenciais para a definição do acontecimento 

«arte», em qualquer época que tivesse sido ponderado). Em Platão, ela nunca 

acede à verdade, apesar de se aproximar da sabedoria no Estagirita, o que é 

proposto em vários pontos da Ética a Nicómaco [doravante Et. Nic.], como 

veremos. Avancemos agora um notório intervalo temporal (até ao romantismo) 

para trabalhar, desde Platão, a história da relação entre a arte e a filosofia. 

     A relação entre arte e filosofia é, desde sempre, vincadamente desde 

Platão, pontuada por uma luta de poder, ou seja, pela reclamação alternada da 

superioridade de uma sobre a outra. Nomeadamente, pelo poder da filosofia 

para banir a arte da República e por uma subsequente vingança: intrínseca ao 

poder demonstrado pela arte para ocupar, no romantismo, o único lugar de 
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produção da verdade. Já no século XX, trata-se, em Heidegger, da poesia 

como a reserva da desocultação e revelação (άλήθεια) da verdade do ser. 

     Após a exclusão dos poetas decretada por Platão, porque a arte é o 

encanto e a sedução de uma verdade transitória, Badiou vai considerar, no seio 

da conflitual relação entre arte e filosofia, uma espécie de acordo de 

apaziguamento, um «tratado de paz». O seu promotor teria sido Aristóteles.33 

Neste propósito, o destino da arte não é a verdade, mas a aparência. E o 

critério mais determinante passa por ser o da utilidade da arte: ela deve situar-

se no plano de uma ética terapêutica das paixões, a catarse. Desligando-se da 

filosofia, que a legitima e funda, a arte tem por tarefa proporcionar 

aprendizagens. É o esquema clássico: caracteriza-se por uma separação entre 

a verdade e o verosímil. Ou seja, a verdade e o pensamento são matéria 

filosófica, a verosimilhança e a aparência integram o espaço da arte como 

formas particulares do saber. 

     Na Et. Nic., a arte aparece associada à sabedoria e ao conhecimento, 

servindo a ambos. Aristóteles fala mesmo do escultor Fídias como estando 

entre aqueles que possuem a sabedoria como a forma mais acabada de 

conhecimento (Et. Nic. VI 7, 1141a10).34 Tratando-se de um conhecimento que 

supera a imagem e a experiência, a arte é uma racionalidade que está para lá 

do acaso. Mas Aristóteles descura o ponto comum entre a arte e a verdade na 

produção do novo inacessível ao conhecimento, até porque na Poética, por 

exemplo, apenas vai considerar a imitação como o factor congénito do homem, 

força motriz da sua aprendizagem e a sua fonte de prazer (Poética IV, 1448b 4-

8).35 

     Mas, apesar de tão veementemente afastado da verdade, parece que ela 

persiste no Estagirita de forma residual, como se apesar de tudo ele não 

desistisse da verdade, estabelecendo um flagrante paralelismo com a ciência, 

que passa pela racionalidade e universalidade como «programa» comum. E 

tanto mais se aproxima paradoxalmente da verdade quanto dispensa a 

satisfação das necessidades e a tarefa de imitar a realidade, numa forma de 

obsessão pela verdade.  

     A perícia, para Aristóteles (enquanto operação de verdade da alma – sendo 

as outras: o conhecimento científico, a sensatez, a sabedoria e a compreensão 

intuitiva), a perícia, dizia, tem um efeito, uma caracterização, um objecto e um 
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âmbito (próximo do objecto, como veremos); o seu efeito principal é o da 

transformação daquilo que existe, a produção algo fortuita da novidade (o que 

a pode aproximar da verdade em Badiou), a construção do novo trazida à 

existência; a perícia pode caracterizar-se como uma disposição produtora 

segundo um princípio de verdade; o seu objecto é a transformação, sendo que 

aquilo que se transforma é aquilo que é e pode ser de outro modo ; a perícia é 

intrínseca à construção (arte?, arquitectura?), e Aristóteles fala mesmo da 

construção civil como uma perícia, e, finalmente, o âmbito, chamemos-lhe 

assim, da construção é também uma das dimensões da alma, precisamente a 

relacionada com os entes que podem ser de outra maneira.  

     Aristóteles: «Admitamos, por isso, que a alma enquanto capaz de razão é 

dupla. Uma é aquela com a qual consideramos teoricamente todos aqueles 

entes com princípios que não podem ser de outra maneira. A outra é aquela 

com a qual consideramos aqueles entes com princípios que podem ser de 

outra maneira». (Et. Nic. VI 1, 1139a8-11). Entretanto, ambas se direccionam 

para a verdade: «A desocultação da verdade é, pois, a função de ambas as 

partes da dimensão da alma humana capaz de razão. As suas respectivas 

excelências são aquelas disposições de acordo com as quais se põe, em cada 

caso, a verdade da melhor maneira possível» (Et. Nic. VI 2, 1139b12-15).  

 

 

6. Arte e filosofia: relações, paradigmas 

 

Se o esquema clássico de Aristóteles ainda remotamente pode admitir a 

verdade em arte, através por exemplo da perícia ou daquilo que transforma e 

constrói (a construção, a arquitectura), no esquema didáctico, em Platão, por 

outro lado, a arte nunca alcança a verdade e é inferior à filosofia, mas pode 

imitá-la eficazmente para fins extra-artísticos, nomeadamente educativos ou 

políticos: assim, «o absoluto da arte reside no controlo dos efeitos públicos da 

simulação, eles mesmos normalizados por uma verdade extrínseca».36 Aqui a 

arte mimetiza a forma da verdade efectiva, é a sedução do verdadeiro, por isso 

a autoridade filosófica deve «limitar os caprichos do sensível».37 Ou seja, a 

arte, enquanto mimesis, não é uma imitação das coisas reais directamente, ela 

é a imitação de um efeito de verdade: é uma falsa verdade, é a verdade 
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apenas enquanto sedução, ou melhor, é uma aparência sedutora da verdade. 

Platão condena-a por isso mesmo: porque a arte é uma aparência sedutora da 

verdade, por isso ela deve estar vigiada pela filosofia. Neste esquema 

didáctico, primeiro a arte é condenada no seu plano de aparência, depois é 

reconvertida numa função instrumental e educativa. A mimesis didáctica 

aproveita-se, digamos assim, desse efeito sedutor para o pôr ao serviço de 

objectivos externos. Ora, este paradigma didáctico é vastíssimo, albergando 

exemplos que vão desde Platão a Bertolt Brecht, passando obviamente pela 

arte sacra. 

     No esquema romântico, como se sabe, só a arte, incarnando a verdade no 

sensível, pode alcançar a verdade (é o «absoluto literário» de Lacoue-Labarthe 

e Jean-Luc Nancy, que no recente Au Fond des Images38 reitera tal relação 

entre imagem e sagrado ou firmamento). Mas o erro do paradigma romântico é 

o seguinte: a arte não se destina a incarnar ou alcançar a verdade, porque se a 

arte se produz ou produz uma novidade inacessível ao conhecimento, ela não 

é, contrariamente aos românticos, uma visitação do infinito sublime ao corpo 

material finito e abjecto (se fosse, a arte seria a forma sensível da Ideia), ela é 

a subtracção do corpo à sua condição de finitude para produzir o infinito além 

da comunicação quotidiana, da opinião e da experiência. 

     Alain Badiou investe contra estes paradigmas que considera saturados ao 

longo do século XX, século conservador e ecléctico, que tentou um quarto 

paradigma sem sucesso – precisamente, sob a forma das «vanguardas». 

Esgotados no século XX os três paradigmas descritos anteriormente, «a 

situação global é finalmente a seguinte: saturação dos três esquemas 

herdados, encerramento de todo o esquema único tentado neste século [XX], 

que era, de facto, um esquema sintético, o didáctico-romantismo».39 

     Como veremos, a vanguarda foi, sinteticamente, didáctico-romântica por 

ser, antes de tudo, anticlássica. Anticlássicos, os vanguardismos promoviam 

em simultâneo os paradigmas didáctico e romântico: didácticos, porque 

pretendiam terminar com a arte alienada (da realidade); românticos, quando 

pretendiam uma arte nova em absoluto e centro imagístico de uma nova 

sociedade. Fracassaram por isso ao serem colocados entre duas críticas: as 

revoluções políticas, exigindo à arte um determinado didactismo (que se 

esgotaria nas políticas de estado e de partido-estado), condenaram nas 



 39 

vanguardas os seus restos de romantismo, a sua reivindicada autonomia 

estética e o formalismo; o romantismo, condenou na vanguarda a sua 

propensão didáctica, a sua afinidade com os movimentos político-sociais. 

Pretendendo uma fusão entre didactismo e romantismo, as vanguardas não 

foram uma coisa nem outra. 

     Prosseguindo a sua investigação e busca de um quarto paradigma, Badiou 

enumera o ponto de partida comum aos esquemas estudados: todos se 

ocupam e definem a partir da relação entre arte e verdade (relação e/ou 

confrontação). Badiou vai considerar seguidamente as duas categorias que 

devem estar presentes na relação entre arte e verdade: a imanência e a 

singularidade. A imanência proporciona o seguinte: inquirir se a produção de 

verdade é interior à arte; a singularidade questionará se a verdade artística é 

específica, ou se poderá o seu conteúdo ser veiculado por outro qualquer meio. 

     Onde falharam, ou onde e porque se esgotaram os três esquemas 

conhecidos? Para Badiou, falharam por nunca terem conseguido trabalhar em 

simultâneo a imanência e a singularidade. Vimos que no didactismo e no 

classicismo a arte nunca alcança a verdade (logo, o plano da imanência está 

excluído); apenas no esquema romântico a arte se relaciona com a verdade. 

Mas neste produz-se uma verdade absoluta, ligada ao dizer oracular do poeta: 

é «a» verdade sem singularidade. 

     O princípio básico da inestética de Alain Badiou diz que a arte pode produzir 

verdades singulares: a verdade é imanente à arte e a «verdade artística» 

apenas através da arte pode ser veiculada (a especificidade mais importante). 

Portanto, as verdades artísticas distinguem-se das científicas, amorosas e 

políticas. Qual é então o mecanismo de singularidade da verdade em arte? 

Advém de uma contradição fulcral – daquilo que balança entre o infinito da 

verdade (ela que é, como se sabe, uma multiplicidade infinita) e a finitude da 

obra de arte. Concretamente, a obra é triplamente finita: é uma objectividade 

finita (o poema, o quadro, etc.); a «perfeição» que a arte convoca tem também 

um limite (o artista não é um deus); por último, a obra de arte é um fim em si 

mesmo, a obra é a sua própria finalidade. O problema da verdade em arte pode 

ver-se sob esta inquirição: como é que uma finitude consegue incorporar a 

infinitude da verdade? O risco desta incorporação do infinito num corpo finito 

reside numa exclusiva ou limitada revalidação do paradigma romântico. Mas há 
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ainda um outro problema: sabemos que a verdade é infinita e a consequência 

de um acontecimento. Ora, se o acontecimento é a causa e a verdade a 

consequência, como é que a arte pode ser as duas coisas numa só? A arte é, 

ao mesmo tempo, verdade e acontecimento? Ou seja, a arte é a totalidade do 

acontecimento e de uma só vez? 

     Como, segundo Badiou, a arte não é essa simultaneidade, cada obra só 

pode ser um momento do processo acontecimento-verdade. A obra é parte de 

um processo que é aberto pelo acontecimento. Cada obra é um ponto 

diferencial desse processo, aquilo que Badiou chamará de ponto-sujeito-

processual. A obra é, portanto, um fragmento finito de uma sucessão de obras 

que, partindo de uma ruptura (acontecimento), dá corpo a uma configuração. 

Por sua vez, cada configuração tornará obsoleta uma configuração anterior. 

Esta saturação ou obsolescência de uma configuração não define a 

«configuração» como sequência finita. Como nada impede que hoje, por 

exemplo, se escreva música tonal, dizemos que uma configuração, qualquer 

configuração, é sempre infinita, porque nada no seu interior a limita (ver 

esquema P.5.). 

 

 

                                          DIDACTISMO    -----  Singularidade (Aparência, 
                                                                             Sedução, sem imanência) 
 
ESTÉTICA                        ROMANTISMO  -----  Imanência  (Verdade  
                                                                             absoluta, sem singularidade)                 
  
                                          CLASSICISMO  -----  Verosimilhança: 
                                                              recusa da singularidade e destituição da 
                                                              imanência 
 
 
 
 
                                                                                                    Singularidade 
 
INESTÉTICA  -----  4º PARADIGMA  (futuro ?)    
 
                                                                                                    Imanência      
 
 
Esquema P.5.         
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Mas voltemos às definições de verdade e de arte para lhes encontrarmos, na 

inacessibilidade do conhecimento que transportam, uma partilha, uma ideia 

comum, um ou mais pontos coincidentes. Recapitulando a argumentação 

seguida até aqui, temos para cada uma destas entidades – verdade e arte – 

dois grupos de tópicos antagónicos. Vejamos desde já os dois grupos 

antagónicos de definição da verdade, para, de seguida passarmos para os dois 

grupos antagónicos de tópicos definidores da arte. Por fim, tentaremos, para 

estas quatro alíneas de trabalho, para este antagonismo de dois em dois 

elementos, digamos assim, encontrar um elemento comum que será 

atempadamente convocado. 

 

 

7. Unicidade a «quatro» 

 

Vejamos os dois pólos opostos que nos definem a verdade (e seguiremos 

estes argumentos nos dois próximos capítulos): 

 

     Primeira caracterização: 

-- A verdade é uma ruptura (acontecimento) com a estrutura de uma situação 

existente. 

-- É uma novidade fortuita subtraída à comunicação, à opinião e à experiência. 

-- A verdade rompe com o existente sob a forma de uma súbita irrupção, o que 

quer dizer que nesse preciso momento ruptura (ainda) é indiscernível em 

relação às normas correntes da situação existente; ora, enquanto indiscernível 

que irrompe como irrompe, a verdade só pode ser afirmada por um sujeito fiel 

ao que desconhece, sujeito que protagoniza essa acção na base de uma 

decisão infundada. 

      

     Segunda caracterização da verdade: 

-- A verdade é uma confirmação da estrutura da situação existente. 

-- Enquanto confirmação ela não depende do «sujeito fiel ao desconhecido» 

anteriormente referido, mas antes pelo contrário: a verdade depende do modo 

como certos veículos (proposições, crenças, sentenças, normas de linguagem, 
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processos de observação e descritibilidade) impõem ao sujeito a evidência da 

situação existente, dispensando-o de a ela ser fiel, porque dela é integrante. 

Ou seja, o sujeito, nestes termos, não precisa de se fidelizar àquilo que já o 

fidelizou, não necessitando de declarar como novo aquilo que não vê nem 

existe como tal. 

 

     Quanto à arte, primeira caracterização: 

-- A arte é genericamente da ordem da téchne, o que significa que ela é 

sobretudo um fazer, produzir, executar ou desempenhar uma profissão 

aprendida (honrarei a minha arte, desempenhando-a) 

      

     E segunda caracterização: 

-- A arte é da ordem do acontecimento, portanto é uma realidade similar à 

primeira caracterização da verdade, manifesta-se como uma ruptura 

indiscernível na constância ou estabilização de uma situação, estabilização que 

seria caracterizada pela criação normativa de valores como o belo, o sublime, o 

horrível, o grotesco, o cósmico, etc. 

 

Haverá algum valor comum a estas quatro caracterizações, opostas duas 

(verdade) a duas (arte)? Vou considerar que sim, e esse valor será a ausência 

de objectualidade ou objecto nas quatro caracterizações da arte e da verdade.  

     A verdade, seja entendida como ruptura geral ou como uma simples 

proposição não tem objecto nem objectivo (seria absurdo dizer que a arte tem 

como objectivo ser verdadeira, porque tal não a individualizaria minimamente). 

A arte também não tem objecto, objectivo, nem finalidade. Inscrevo-as ambas 

(nas suas oposições ou contradições dinâmicas), verdade e arte, na «Ideia de 

verdade» de que fala Giorgio Agamben em Idea della Prosa. Agamben 

contesta Gershom Scholem a propósito da «ausência de objecto do 

conhecimento supremo», tal como ensinado no Zohar. Agamben cita o Zohar: 

«”Quando um homem interroga, procurando discernir e conhecer, grau após 

grau até ao último, atinge o Quê?, ou seja: Entendeste o quê? Viste o quê? 

Buscaste o quê? Mas tudo continua tão impenetrável como ao princípio”».40 

Trata-se de afirmar que existe sempre uma coisa e um nome para lá dos quais 

não há respostas, e esse quê e quem para uns é desconsolador (Scholem) e 
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para outros não o é. Para Agamben não o é: «Verdadeiramente desconsolador 

seria o conhecimento último ter ainda a forma da objectualidade. É 

precisamente a ausência de um objecto último do conhecimento que nos salva 

da tristeza sem remédio das coisas».41   

     Não há nem pode haver, seguindo Agamben, fechamento da verdade; uma 

verdade evenemental (um acontecimento) não tem objecto, como expliquei, 

desde o momento indiscernível da sua irrupção à infinitude de possibilidades 

que comporta; Uma verdade proposicional (uma correspondência afirmativa da 

situação-realidade) também não tem objecto, nem figura nem imagem – 

quando muito uma proposição, como se sabe, tem uma estrutura e nunca um 

objecto. Ora, se a proposição corresponde à realidade (se é de valor 

Verdadeiro) não poderemos chamar de objecto ou objectivo a essa 

correspondência, porque ela é antes um facto e não um objecto. A 

correspondência como facto não é nem um objecto nem um objectivo. A haver 

aí um objecto, entre a proposição e a realidade a que corresponde, esse 

objecto seria a própria verdade. E a verdade é o objecto de si mesma, porque é 

o degrau último da proposição. Ora, um objecto de si mesmo não é o seu 

objectivo. De outro modo, a verdade não é objectual ou objectualizável, nem 

acessível aos sentidos, porque vemos como uma imagem corresponde a uma 

coisa, mas não vemos a correspondência ela-mesma42 (São Tomás de 

Aquino).  

     É nesta ausência de objecto que a arte se encontra com a verdade, ou 

melhor, as artes se encontram com as verdades: ou porque partilham uma 

novidade inacessível ao conhecimento (ver atrás a primeira caracterização da 

verdade e a segunda caracterização da arte), ou porque se fecham na situação 

como o objectivo de si mesmo: no facto, concretamente, que como se 

depreenderá não é um objecto, mas uma auto-reflexividade, uma auto-

legitimação. E é nesta coincidência de propósitos que a arte é um 

procedimento da verdade. 
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8. Proceder e produzir 

 

A declaração de que a ARTE É UM PROCEDIMENTO (PROCESSO OU 

CONDIÇÃO) DE VERDADE será seguidamente o mote para um conjunto de 

quatro comentários que permitirão apresentar e desenvolver, nesta fase, 

alguns dos temas nucleares em estudo:  

 

1) Em primeiro lugar, mantendo-me exclusivamente no perímetro dos termos 

empregues no statement, desdobrá-lo-ia clarificando algumas das suas 

possíveis leituras. De antemão e sem considerar as profundas implicações ou a 

principal razão de ser deste trabalho, dos termos dessa declaração considero 

que uma coisa é um procedimento (ou processo) de outra quando dela é uma 

(ou «a») condição de manifestação. Logo, o statement em causa desdobra-se 

em três: 

 

a) A verdade manifesta-se na arte. Nela tem uma das suas presenças e uma 

das formas de aparecimento. A arte é uma das formas através das quais a 

verdade se manifesta e presentifica. 

 

b) A verdade manifesta-se na arte. A arte manifesta-se, presentifica-se e 

aparece como verdade, ou seja,  

 

c) A arte produz verdades. 

 

O statement A ARTE É UM PROCEDIMENTO DA VERDADE supõe ainda que 

ambas ao se definirem se entretecem: quer dizer, defino a arte utilizando 

elementos da definição da verdade e defino esta utilizando elementos que 

definiram a arte. 

 

2) Em segundo lugar, se a arte é uma das manifestações da verdade, no 

momento ou sequência em que tal manifestação/aparecimento se processa e 

se realiza (indiscernivelmente e fidelizado por um sujeito) a arte está a produzir 

verdades. Ao produzir verdades, uma parte do statement é clarificada: ser 
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procedimento, processo ou condição de uma coisa significa produzi-la na sua 

especificidade (porque sabemos que o produto artístico é diferente do produto 

científico). 

     Sublinhando o entretecimento entre a arte e a verdade, isso sinaliza 

denominadores comuns entre ambas: sinteticamente, vimos que ambas 

existem enquanto entidades inverificáveis e sem objectualidade (o que, como 

sabemos, é diferente de uma ausência de materialidade), indecidíveis e não 

julgáveis pela experiência (das necessidades) e pelo conhecimento. A própria 

relação entre arte e verdade é indecidível: não pode ser clara a sua fronteira 

quando ambas se subtraem à experiência – não é um dado quotidiano, 

obviamente, que julga uma obra de arte, e não é um dado quotidiano que 

legitima uma verdade, pois a verdade é precisamente uma revolta na situação, 

como se sabe.  

     Mas, quando digo que se subtraem à experiência não estou a pretender que 

não existem empiricamente. Se a arte é um processo da verdade, isso sinaliza 

que a produz, e se a produz, concluindo, fá-la aparecer. O aparecer é uma das 

essências da verdade. Temos então esta sequência de equivalências:  

 

Processo = produção = aparecimento.  

 

Um outro termo pode aqui fazer a sua aparição, é a autonomia ou subtracção – 

pois o aparecer da verdade na arte subtrai-se às necessidades reais, diárias, 

quotidianas ou económicas (a necessidade económica não é a razão de ser da 

obra de arte, nem a necessidade de «fazer amigos», ou outro qualquer sinal do 

quotidiano). E teremos:  

 

Procedimento = produção/subtracção = aparecimento/autonomia 

 

Que a verdade é indissociável do aparecimento é algo tão evidente quanto a 

definição de Badiou, que a liga ao acontecimento: a verdade é aquilo que 

acontece (e, já agora, a que o sujeito se fideliza, confirmando-a). Este 

acontecer é, tal como o entendo, tanto o mundo imediato quanto aquilo que, 

em relação a essa imediatude, é a sua excepção – tal como as verdades são 

as excepções à norma real que diz só existirem «corpos» e «linguagens».  
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     Partamos da ligação de Badiou entre acontecimento e verdade. Se aquele 

se liga sempre a esta, portanto, acontecendo a verdade, aparecendo na forma 

dos seus mundos, a verdade torna-se uma evidência empírica. Esclareçamos a 

tipologia desta evidência. Comparada com o corpo, a verdade é um «corpo 

incorpóreo», e, no seio da linguagem, será um enunciado «desprovido de 

sentido». Como um acontecimento emerge numa situação de forma 

indiscernível (através da asserção do sujeito), obtemos desta caracterização o 

fundo vazio da verdade. O acontecimento, numa situação, irrompe então do 

vazio (porque não o posso prever nem identificar de imediato como tal) 

gerando uma sequência de pontos indecidíveis que se interligam para 

eventualmente estabilizar uma outra futura situação. O acontecimento, 

enquanto ocorrência na situação, transporta certamente elementos da sua 

situação, não é um «nada» porquanto existe, como vimos, entre a situação, 

que supera, e o novo, ele-próprio. Não o prevejo, não o explico e não 

determino o seu desfecho.  

     Esta dinâmica enforma o carácter incorpóreo da verdade, acontecimento-

verdade que nunca é um suplemento nem complemento do binómio corpo-

linguagem (o princípio da realidade), porque instaura uma infinitude genérica 

incondicionada. É neste sentido que a verdade nos afirma poder existir aquilo 

que não existe: isto é, a excepção – il y a ce qu’il n’y a pas.43  Ao se reportar à 

excepção, tornando-a factual (e mais do que um dado empírico), a verdade 

artística, na sua especificidade, coloca também em causa todos os quatro 

paradigmas antes mencionados da relação entre arte e filosofia. 

     Recordemo-los: o paradigma didáctico (Platão, Brecht) em que a arte 

imitava a verdade para fins extra-artísticos (arte sacra, arte de estado, etc.); o 

clássico (Aristóteles), em que a arte não produzindo igualmente verdades se 

destinava à edificação de um ser ético expurgado de paixões excessivas; o 

romântico, que afirmava só a arte poder produzir verdades (o que falhava a 

relação geral entre verdade e acontecimento, que também é política, amorosa 

ou científica); por fim o paradigma vanguardista (século XX) com traços 

didácticos (de esclarecimento político) e românticos (em que a vanguarda 

ambicionava começar de novo sobre os escombros da Vitória de Samotrácia). 

Mas este é um problema da relação arte-filosofia, não propriamente uma 

definição da arte. Entretanto, não deixa de ser sintomática esta relação com a 
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arte não contemplar o ponto decisivo; a saber, a verdade é imanente à arte (o 

que, numa redefinição da arte se deve associar, como atrás explicitado, à 

singularidade – do autor, do objecto material, etc.). 

     Atente-se de novo à relação entre arte, verdade e experiência (corpo e 

linguagem). A arte como produção da verdade só o é se for uma subtracção à 

experiência e à necessidade particular, porque a arte, já o sabemos, não é a 

materialidade do corpo (finitude) que recebe o infinito sublime; a arte é inumana 

no sentido em que se realiza quando o corpo (os corpos) se subtrai de si e se 

alcandora ao infinito. Ora, nem em Heidegger o ser da arte se define pela 

finitude.44 A arte é sempre uma subtracção à materialilidade para uma 

ascensão ao infinito, mas tal subtracção, obviamente, só pode partir da própria 

materialidade. E aqui, uma outra vez, encontramos uma nossa conhecida 

sinonímia: a produção de verdade, em arte, é uma forma de subtracção.  

     Se não consideramos a arte como a materialidade, abjecta ou mortal, que 

recebe o infinito, retomando uma conhecida terminologia estética, não diremos 

da arte ser a forma sensível da Ideia, porque a verdade lhe é imanente e não 

exterior (tal como a filosofia também não é a forma conceptual da Ideia; será 

antes a avaliação da compossibilidade entre arte e verdade, e dos vários 

domínios de produção e manifestação da verdade). Se a arte existe sob o 

signo do acontecimento, falta-nos determinar o lugar da obra individualmente; 

aí diremos: a obra, porque é uma entidade material, é um fragmento finito de 

uma infinitude sequencial. 

     A obra é uma parte de um conjunto de elementos (sequência) que formam o 

processo artístico, isto é, a arte enquanto processo da verdade. A arte é esse 

processo que vive de sucessivas aberturas por parte de acontecimentos, 

acontecimentos onde encontramos as obras que, por si sós, não manifestam o 

infinito de uma verdade. De outro modo, a obra é uma instância local de uma 

verdade, um ponto-sujeito de um processo, o fragmento finito da infinitude de 

uma verdade.  

     No contexto dos acontecimentos artísticos, Badiou costuma servir-se de 

Ésquilo, o inventor do teatro trágico. Badiou fala do acontecimento «Ésquilo» e 

não do acontecimento «As Coéforas», porque a obra é parte de uma sequência 

e esta é assim expressa: «Ésquilo-Sófocles», porque este último foi o mais 

importante dos continuadores da tragédia inaugurada por Ésquilo. No momento 
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em que Sófocles escreve só uma escolha (a escrita trágica) é da ordem do 

acontecimento-verdade. Mas o que se pode fazer com essa finitude é infinito. 

Esta sequência instala uma nova configuração, a qual nunca está terminada. A 

obsolescência de uma configuração não é o seu «fim». A sequência 

«tonalidade» continuou mesmo depois de Shoenberg (com Richard Strauss e 

Messiaen, por exemplo).  

     Tão pouco a obsolescência de uma sequência instaura automaticamente 

um vazio, ou o vazio. Não existe vazio sem algo que lhe dê forma sensível. A 

obra-acontecimento (Ésquilo ou Schoenberg) é aquilo que abre no vazio um 

espaço plenipotenciário antes inexistente. Um vazio com forma e continuidade. 

De certo modo, «tonalidade» ou «atonalidade» são Ideias, mas a arte, como 

disse, não é a forma sensível da Ideia. É antes a forma sensível do vazio. 

Portanto, o que distingue as verdades artísticas das outras é que aquelas 

conferem uma forma sensível à verdade. As formas artísticas dão forma 

sensível ao vazio. 

     Como se sabe, em Badiou, a verdade é o produto de um acontecimento. 

Este, por seu lado, emerge de uma zona branca do ser. É inicialmente 

indiscernível da situação e apela a um sujeito fiel que lhe responde afirmativa 

ainda que infundadamente. Ao ponto de onde irrompe o acontecimento, nova 

configuração indiscernível, chama Badiou site événemential. Somo chegados a 

quatro sinónimos; a registar: 

 

Acontecimento = zona branca do ser = vazio = indiscernível 

 

Uma configuração, quando nova, tenta perpetuar-se. Quando as suas 

possibilidades geram um vazio que ainda não o é por não ter emergido dele 

nada (na história da música, de novo, o edifício da tonalidade esgota-se na 

escrita de Debussy ou Mahler que preparam o acontecimento «Schoenberg»), 

o que ainda não é pode passar a ser se tiver, paradoxalmente no caso e por 

ser vazio, uma forma sensível, desconhecida e inominável até então. Esta 

forma sensível do vazio é pois uma nova configuração que mistura nela 

elementos seus (novos) e elementos da situação, ou configuração, anterior 

(Schoenberg45 trouxe elementos já existentes em Mahler, por isso é que a 

irrupção do acontecimento do vazio não se pode reduzir a uma mera ruptura, 
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como pretendido pelas vanguardas). O novo contém elementos da situação e 

dele próprio. O acontecimento está entre o vazio e ele-próprio. Por outro lado, o 

vazio também pode ser um tema, e aqui a relação entre a arte e o vazio pode 

ser literal; que outra coisa procuraram fazer autores tão diversos como 

Malevich, Mondrian, Rothko, Ad Reinhardt, Barnett Newman (fig. P.1.) ou 

Robert Ryman (fig. P.2.) e John Cage? 

     Mas o vazio não deve apenas ser tomado na sua literalidade, porque ele é, 

acima de tudo, a irrupção de uma novidade e o derrube das potências 

instaladas. No que acarreta uma posição intransigentemente moderna (Peter 

Hallward); Badiou: 

 

 A nossa força, de resistência e invenção, exige que renunciemos às 

delícias da margem, da obliquidade, da desconstrução infinita, do 

fragmento, da exposição assustada à mortalidade, da finitude e do corpo. 

Devemos, e por isso podemos, declarar como existente na arte aquilo 

que, em face do pobre século que se abre, não existe mais: a construção 

monumental, o projecto, a força criativa dos fracos, o derrube das 

potências instaladas.46  

 

Ora, se o vazio é, além da arte, a caracterização da verdade, temos que a arte é 

o único dos processos de verdade que dá corpo sensível às verdades (quer 

dizer, ao vazio). Diferentemente da política – uma revolução não tem corpo 

sensível, tem factos; da ciência – Galileu não é o corpo sensível das suas leis; e 

do amor – uma paixão é sentida por um outro na conclusão do número «dois», 

e não é isolável numa forma. Badiou utiliza uma fórmula complexa para 

trabalhar a relação entre a arte e a Ideia: «A arte produz um acontecimento com 

aquilo que é dado em extremo (le comble du donné), o sensorial indistinto, e é 

aí que ela é Ideia, na transformação do que há naquilo que devém à sua própria 

finitude. A Ideia, na arte, impõe-se pela transformação da evidência num 

imperativo improvável».47 Julgo poder usar aqui outras palavras: uma evidência 

enquanto evidência, não me faz qualquer apelo, mas, em forma de arte, apesar 

de não ser mais do que uma evidência é, além disso, uma novidade 

(desconhecida) que se me dirige e me obriga a ela me dirigir (sou aí 

espectador-participante): em arte, a evidência é uma espécie de obrigação para 
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mim (fidelizo-me ao indiscernível), mas, como todas as obras de arte testam, 

enquanto imprevisível e indiscernível, ela é uma improbabilidade – logo, em 

arte, a evidência é um «imperativo improvável». Uma improbabilidade 

imperativa, creio, também estaria certo. 

 

3) As primeiras definições apresentadas da verdade e da arte permitiram 

verificar entre elas sinais de compossibilidade, entendida como partilha e não 

mútua dissolução. Vimos que a verdade implica uma ética do real que nega a 

opinião, a comunicação e a experiência. Logo, também a finitude. E é nesta 

quádrupula negação (opinião, comunicação, experiêcia, finitude) que a arte se 

encontra, uma vez mais, com a verdade, onde a finitude é substituída por um 

eterno começo: «Declaremos de um só golpe o Fim de todos os fins, o começo 

possível de tudo aquilo que é como tudo foi e será».48 Sinónimo de afirmação, 

ou de Fim dos fins, a arte embate contra a satisfação das particularidades, dos 

comunitarismos e das pulsões egóicas (moïques).  

     Neste sentido, a arte é impessoal; diz Badiou que ela apoia-se no real com o 

rigor impessoal dos matemáticos (e aqui é a Fernando Pessoa/Álvaro de 

Campos que Badiou recorre -- à sua definição de arte como «matemática do 

ser»).49 E podemos encontrar alguns pontos comuns entre a verdade como 

definida por Badiou e Heidegger: em Badiou, ela é o novo inacessível ao 

conhecimento, em Heidegger, ela é aletheia também superadora da téchne (ver 

esquema P.6.). 

     Por último, acrescentaria que a arte e a verdade se resolvem, numa das 

suas compossibilidades, no inumano. Isto é, se o humano se caracteriza 

primeira e exclusivamente – e no seio do nosso materialismo democrático isso é 

claro – pelo corpo e pela linguagem, a instauração da verdade e da arte como 

excepções ao físico finito e linguagístico só podem ser factos inumanos. A arte 

suscita e produz o inumano no humano, como a subtracção à experiência 

edifica a infinitude. Esquematicamente: 

 
 

                           Verdade               Novo 
                             
 
                               Arte                Inumano 
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4) Como já explicado e por consequência de a verdade e a arte existirem sem 

objecto (e sem objectivo nem finalidade – e por isso são políticas), a arte e a 

verdade existem por natureza, o que significa que não existem por uma 

necessidade de satisfazer particularidades, mas, pelo facto de não possuírem 

objecto, essa natureza é  

livre e não naturalizada, como mostrarei. 

     Arte e verdade existem por natureza, porque têm no aparecer uma das suas 

dimensões intrínsecas. Ou seja, quer num eixo que denominaria de «S. Paulo-

Platão-Descartes-Badiou-Mao Tse-Tung», o eixo anteriormente descrito como  

a oposição à situação ou verdade evenemental, quer no eixo analítico que 

denominaria «Frege-Russell-G. E. Moore-Wittgenstein-Donald Davidson»,63 o 

eixo em que a verdade é a confirmação da situação ou a verdade proposicional 

(a que também chamarei de verdade situacionalista ou verdade natural 

naturalizada), em nenhum dos casos a verdade emerge como uma 

necessidade justificável ou objectualizável (ver esquema P.6.). 

 

 

9. Verdades evenementais, verdades naturalizadas 

 

Retomemos a bifurcação do caminho das verdades (o evenemental versus 

proposicional/situacionalista), pois é ela que será o tema do próximo capítulo, 

bifurcação que também convive com denominadores comuns e, claro, 

oposições determinantes.  

     Comecemos talvez por recordar o denominador comum mais importante aos 

dois grupos de verdades assinalados. Questionei se existiria alguma zona ou 

linha de contacto entre estes dois grupos constituintes das verdades que me 

permitissem, por vezes, falar apenas de «verdades». Encontrei, recordemo-

nos, a partir de Giorgio Agamben, o conceito comum de ausência de 

objectualidade ou objecto para ambas as caracterizações das verdades, pois 

elas se posicionam, no que chamaremos de entendimento humano, numa zona 

limite, ou melhor, numa zona inacessível ao conhecimento objectivo. A verdade 

– evenemental ou proposicional/situacionalista – é de índole fidelizadora (adiro 

ao acontecimento ou à proposição que corresponde à realidade) e indiferente à 
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Esquema P.6. 
 

 

situação (mesmo a proposição o é, pois a correspondência verdadeira não 

supõe um juízo de valor). A verdade é então o «quê» da questão «viste o 

quê?». Ela é, assim, o objecto de si mesma, um objecto que se bifurca, como 

venho dizendo, numa declaração, decisão ou proclamação subjectiva, ou numa 

correspondência em que à correspondência ela-mesma não pertence nenhum 

objecto ou imagem.  

     Para além da falta de objectualidade, outro factor é comum às verdades 

evenementais e situacinalistas: o existirem por natureza, o subtraírem-se ao 

espaço e tempo da necessidade, o não cumprirem nenhum papel senão a 

afirmação da sua natureza. De outro modo, e quanto a uma das partes, se as 

coisas se correspondem, eu não poderei dizer que tal é assim por ser 

necessário, pois o modo como as coisas são está para além da necessidade, 

por as coisas serem o que são. E também não é necessário que eu detecte a 
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existência de uma ruptura fortuita na situação, primeiro por ser fortuita, 

segundo porque, de novo, esse é o modo como as coisas são. Além disso, 

posso dizer que é «desejo» da situação perpetuar-se tanto quanto é sua norma 

esgotar-se nesse «desejo», abrindo daí um espaço para um vazio que ganha 

nova forma, situação ou configuração. 

     Portanto, ao se separarem da necessidade e da experiência a arte e a 

verdade existem por natureza, apartando-se (as verdades evenementais), por 

um lado, daquilo que a realidade necessita para constituir uma situação e ainda 

daquilo que está além e aquém do natural ou, neste caso, real (as verdades 

proposicionais/situacionalistas). Para além de tudo isso, a natureza é a primeira 

coisa a existir por natureza, o que significa que não existe por exigência de 

qualquer necessidade. 

     Mas, existir por natureza é diferente de existir por natureza naturalizada, ou 

seja, é diferente de existir onde e como a própria natureza se transforma em 

fixo facto naturalizado. E aqui teremos de voltar à nossa inicial bifurcação das 

verdades. 

     Na verdade envenemental, a verdade é uma ruptura (ou acontecimento, tal 

como Alain Badiou o define) com a estrutura de uma situação existente. Aqui, a 

verdade é um suplemento e ruptura da situação, uma novidade fortuita (a 

verdade evenemental não se faz anunciar) triplamente subtraída: à 

comunicação, à opinião e à experiência. Como não se alicerça nem na 

comunicação nem na experiência, esta verdade apenas requer um sujeito 

(chamado «da verdade») que se fideliza ao infundado do acontecimento, que é 

uma transformação sem futuro dizível, sem particularidades (não satisfaz 

interesses singulares) e sem nome (apenas tem nome a sua sequência: 

tragédia, sinfonismo, dodecafonismo, chiaroscuro, cubismo, etc.). 

     A verdade proposicional ou situacionalista, em primeiro lugar, é uma 

confirmação da estrutura situacional existente. Sendo confirmação do existente 

(por via de uma correspondência e de um veículo – proposição, crença, 

sentença, etc. -- que tal processa), esta verdade não necessita de um sujeito 

fidelizado ao que desconhece. Necessita antes de um veículo de verdade 

(proposição e outros veículos citados) que impõe ao sujeito a evidência de uma 

situação ou «da» situação existente. Portanto, o sujeito não se fideliza, ele está 

de antemão fidelizado nos contornos da correspondência à situação.  



 54 

     Apesar das diferenças e da bifurcação clara, pudemos afirmar que a 

verdade existe em ambos os parâmetros por natureza: num caso indecidível e 

subjectivamente (declaração, proclamação injustificada); noutro caso por 

natureza naturalizada, sendo aqui determinante o conceito aristotélico de 

natureza. 

     Recapitulando, há verdades que partilham as seguintes características: 

 

-- A verdade apenas depende da decisão humana (é subjectiva e não nasce da 

situação) 

 

-- A verdade não se reduz à forma opinativa do juízo 

 

-- A verdade não é uma entidade objectiva 

 

-- Estas verdades têm outras quatro categorias determinantes: 

. indiscernibilidade (em princípio, transformam imperceptivelmente elementos 

de uma situação noutros elementos) 

. inominabilidade (consequência directa da indiscernibilidade – a indefinição 

não tem nome) 

. genericidade ( despidas de particularidades e interesses pessoais) 

. indecidibilidade (a consequência das verdades não se confina a nenhum 

sistema conhecido, teórico ou empírico) 

 

Às verdades assim definidas chamei de verdades evenementais. Ao pólo 

oposto, pólo que nos vem, principalmente, de caracterizações e análises da 

filosofia analítica terei de chamar pólo das verdades proposicionais e 

situacionalistas, ou verdades naturais naturalizadas, porque, como veremos, 

promovem a coincidência entre mundo e factos, configurando estruturas que 

basicamente se apoiam em quatro tópicos: 

 

1. Correspondência 

2. Coerência 

3. Utilidade 
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4. Deflação da verdade (que é uma secundarização do valor «verdade», pelo 

menos da sua nomeação e expressão) 

 

Sinteticamente, Wittgenstein, pode-nos servir de mote ao tema vastíssimo 

destas teorias que eu chamo de naturais naturalizadas ou situacionalistas: 

Vejamos as seguintes cinco proposições do Tractatus Lógico-Philosophicus: 

 

1.11 O Mundo é determinado pelos factos e assim por serem todos os 

factos. 

(…) 

4.112 O objectivo da Filosofia é a clarificação lógica dos pensamentos. 

(…) 

4.116 Tudo o que pode de todo ser pensado, pode ser pensado com 

clareza. Tudo o que se pode exprimir, pode-se exprimir com clareza. 

(…) 

4.21 A proposição mais simples, a proposição elementar, afirma 

assertivamente a existência de um estado de coisas. 

(…) 

5.6 Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo.50     

 

Podemos ainda concluir que nas verdades evenementais a definição de 

verdade está sobre (porque tem a faculdade de a destruir ou transfigurar) a 

situação, opondo o acontecimento (indiscernível, indecidível, genérico e 

inominável) ao facto. Nas verdades situacionalistas ou naturais naturalizadas, a 

definição de verdade está sob a situação, porque subordina esta ao conjunto 

dos factos. 

     Uma teoria situacionalista dos factos é aquela que naturaliza a verdade, em 

primeiro lugar designando, quanto às coisas, aquilo «que são» mais do que 

«como são». O mote é aqui dado por Aristóteles (que se liga à Lógica de Alfred 

Tarski51 já no século XX) na Met.: «Dizer, com efeito, que o Ente não é ou que 

o não-Ente é, é falso, e dizer que o Ente é e que o Não-ente não é, é 

verdadeiro» (Γ 7, 1011b 26-29). 

     Quando atribuo o classificativo de natureza naturalizada ao campo das 

verdades onde impera a filosofia analítica e o eixo atrás denominado «Frege-

Russell-G. E. Moore-Wittgenstein-Davidson», estou a considerar, segundo 
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Aristóteles, o conceito de natureza e o de verdade como estando ligado àquilo 

que na Et. Nic. são os «princípios que não podem ser de outra meneira» (VI 1, 

1139a9). Proponho então que este campo seja definido pala tríade natureza-

situação-facto, apontando para o mundo produzido (natura-naturata, segundo 

Averróis), para o mundo obra de uma produção (ver esquema P.7.):  

      
 

O que é 
 
 
 
 
 

Mundo produzido 
 
 
 
 
 

Natura naturata 
 
 
 
 
 

Natureza – Situação – Facto 
 
 
 
 
 

Verdade Natural Naturalizada 
 

Esquema P. 7.  

 

É uma outra vez à Metafísica que vou buscar os tópicos definidores de 

natureza que partilho, não apenas para a definição dessa natureza, mas para 

atribuir determinados predicados ao segundo grupo de verdades com que 

venho trabalhando. Destaco os seguintes tópicos: 

 

-- princípio do ser 

-- princípio do movimento (geração do que cresce, princípio do movimento, 

elemento primário de onde os outros provêm) 
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-- elemento comum a todos os corpos 

-- essência dos seres que possuem em si o princípio do seu movimento, 

gestação, crescimento, e que a possuem em potência ou em acto (enteléquia); 

isto é, a natureza é simplesmente aquilo que tem a possibilidade, por si, do 

movimento/crescimento; não é o que se move e cria, não é uma natura 

naturans em acto, é o que tem esse dom de criar (naturans, naturari), mas não 

é somente em acto – é-o também em potência, fixo, imóvel, enquadrado numa 

situação (daí o classificativo situacionalismo). O acto não é a condição sine qua 

non da «natureza», o que significa que algo é «natureza» sem esse naturans, o 

que denominaria uma «natureza naturalizada», em potência mas não em acto. 

     E voltamos ao tema dos dois grupos de verdades: as que manifestam na 

situação a possibilidade dela não se manter como está ou como é: as verdades 

evenementais; e as contrárias: as que confirmam uma situação, que a 

naturalizam, as verdades proposicionais ou verdades naturais naturalizadas. É 

este segundo grupo que será analisado no próximo capítulo.  

 
 
 
 
 
 
 


