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11. Post-scriptum sobre o interpretável 
      Uma consequência imediata da verdade e invisualidade da 
      pintura; a inestética e a interpretação musical como paradigmas 
      da interpretabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retomemos algumas hipóteses de definição da interpretabilidade e do 

interpretável: na divisão C do anterior capítulo 10 «As quatro determinantes da 

invisualidade», tomando como exemplo e apoio Las Meninas, tentei mostrar 

que a obra de arte, enquanto facto existente diante de nós, é interpretável. 

Uma máxima se pode aqui aditar: o que existe, porque existe, é interpretável. 

Mas a obra de arte necessita de outro aditamento: é nela e só nela que o 

interpretável, o ser interpretável, não se torna interpretação. 

 

 

11.1. Dissociação total entre interpretável e interpretação 

 

Esta é pois a primeira conclusão, e pacífica nos termos desta investigação: a 

obra de arte é interpretável. E porque é que não é possível quedarmo-nos 

neste facto fundador sem tentarmos abordar a linha que nos leva à 

interpretação? De outro modo: porque é que o que denomino interpretável tem 

de descair (escoar-se, diria Sartre) para a interpretação? Não pode existir uma 

«quietude» no plano interpretável? Saber que a obra de arte é interpretável 

implica interpretá-la? Não poderei manter-me na consciência dessa 

interpretabilidade sem «concluir» uma interpretação? Em suma, para que 

precisa o interpretável da interpretação? Perante a definição antes sugerida de 

interpretável, a resposta deverá estar contida nas questões – quer dizer, 

interpretável é aquilo que não foi interpretado. O que é (foi) interpretado não é 
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interpretável; terá sido pois, na melhor das hipóteses, interpretável num tempo 

pretérito. Ou seja, se a obra está interpretada, ou se tal se julga, é porque ela já 

foi interpretável, passou da interpretabilidade à interpretação. Mas, a não 

transformação do interpretável em interpretação não pode ser visto como 

exercício de contenção; não é disso que se trata – o interpretável é a condição 

da obra de arte. Portanto, esta primeira conclusão fala-nos de uma dissociação 

entre interpretável e interpretação que é sobretudo uma dissociação entre arte 

e interpretação. 

     Las Meninas enquanto obra para uma interpretação sem fim (citando 

Jonathan Brown), configura esse corte. Tentemos uma abordagem gradual. Se 

a obra apela a uma interpretação sem fim, ela não tem obviamente 

interpretação – a nossa conclusão inicial tem de ser a de que não existe 

«interpretação» para Las Meninas.  

     Consideramos dois planos ou conceitos: a interpretabilidade e a 

interpretacionalidade. Se eu concatenar e coleccionar (como enumerei em 10 

e) as várias hipóteses de ler o quadro, eu crio um território infinitamente 

labiríntico (essencialmente indefinido): este é o território da 

interpretacionalidade, composto pelo conjunto infinito (ou finito) das 

interpretações. Mas, noutro plano, se eu mudar de registo e considerar que o 

interpretável é aquilo que mantém a obra sem interpretação, eu estou no 

território da interpretabilidade. Neste ponto, o interpretável é a consciência da 

obra, é acima de tudo a consciência de que a obra possui uma possibilidade 

interpretativa não corporizada na interpretação. Portanto, podemos concluir que 

o interpretável se opõe à interpretação, ou melhor, existirá um onde não existe 

o outro, porque se excluem mutuamente. Do mesmo modo que a realidade 

óptica do «quadro» absorve, serve-se e anula a opticalidade, o medium da 

pintura. 

     Alarguemos e detalhemos um pouco mais: o interpretável certifica que uma 

obra de arte, seja ela pictórica, videográfica, literária ou musical encontra-se 

diante de nós (existe, portanto) e na sua totalidade disponível para ser 

interpretada, mas, por um conjunto de factores de que a própria obra é feita, 

acaba por não o ser, ou melhor, por não o poder ser. O que não impede de 

concatenarmos um conjunto infinito de teses sobre Las Meninas, mas a 

realidade é que essa infinitude de leituras não faz parte da obra, mas tão-
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somente de nós mesmos; ora, como a leitura não é mais do que um espelho de 

nós mesmos, ela diz-nos apenas que somos aquilo que somos 

(tautologicamente), logo nada afirma acerca da obra. Note-se que o que aqui 

nos exclui de uma leitura da obra não é uma regra exterior a priori 

estabelecida, mas sim um (o) seu factor constitutivo. A interpretabilidade sem 

interpretação é a obra de arte. Apesar de quase tudo na obra (inventariados os 

seus elementos e nomeados os seus componentes, sobretudo formais) tender 

para um apelo de interpretação, diga-se deste modo. Entretanto, é a presença 

da obra que dissolve a interpretação, uma e outra arredando-se mutuamente. 

 

 

11.2. Verdade/acontecimento →→→→ interpretabilidade 

 

Demonstrada a sequência argumentativa até este momento agregadora da 

investigação, verdade → arte → invisualidade, teremos de lhe acrescentar o 

quarto termo, e seguidamente tentar completar a síntese anterior: verdade → 

arte → invisualidade → interpretabilidade. Considerando que a invisualidade da 

arte é uma consequência da natureza da verdade, e sabendo de um 

entretecimento total entre invisualidade da verdade e invisualidade da arte 

(reconhecendo-se dessa maneira a compossibilidade entre arte e verdade), a 

obra de arte, da produção à recepção, aparta-se não apenas das esferas da 

opinião, do conhecimento e do juízo (como a verdade), mas sobretudo de uma 

esfera regida pela compreensão, aplicação e interpretação, a tríplice faceta da 

hermenêutica moderna segundo Hans-Georg Gadamer.1 

     Retomando Badiou, solicita-se resposta para um problema fulcral: como 

sustentar uma intemporalidade artística (indiscernível, inominável, não-

localizável e invisual) liberta da opinião e do juízo, depois de concluirmos que 

uma obra pictórica tem no olhar (mundo) o seu espectador e a ninguém se 

destina? Mais detalhadamente, como sustentar tal intemporalidade genérica – 

estabelecida a compossibilidade entre arte e verdade – no terreno particular da 

pintura e das artes plásticas? Vejamos uma primeira resposta, ainda genérica: 

impor, com Badiou, a substituição da estética por uma inestética, enunciado 

que, veremos, é equivalente à substituição da interpretação pela 

interpretabilidade. 
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     Porque a arte é um dos procedimentos da verdade, só uma in-estética (e 

não uma estética) a pode acolher em suas plenas consequências, sopesando o 

pensamento que a arte nunca deixou de produzir acerca de si mesma 

(implicando automaticamente a exclusão do nosso exercício interpretativo, 

facto exterior à obra, como disse). Lemos em epígrafe no Petit Manuel 

d’Inesthétique: «por “inestética” entendo uma relação da filosofia com a arte 

que, supondo que a arte é por ela própria produtora de verdades, não pretende 

de forma alguma fazer dela, para a filosofia, um objecto. Contrariamente à 

especulação estética, a inestética descreve os efeitos estritamente 

intrafilosóficos produzidos pela existência independente de algumas obras de 

arte».2 

     Implica Badiou nesse enunciado que a filosofia, ou a estética, não é, neste 

caso, um procedimento da verdade (como a arte, o amor, a ciência ou a política 

o são), por isso lhe cabe não produzir nem pensar em primeiro grau a verdade 

da arte, mas antes analisar a sua compossibilidade com os outros 

procedimentos da verdade. É essa compossibilidade que pode estabelecer-se 

paralelamente à interpretabilidade, pois ela é um grau da consciência da 

finitude (física e também conceptual) da obra de arte, pois esta expõe-se na 

objectividade do espaço e do tempo, procura a perfeição e responsabiliza-se 

pelo problema da sua «finalidade» (Badiou). Ora, diga-se, desde já, que a 

consciência destes pressupostos não passa pela necessidade de «leitura» da 

«coisa artística». Ou seja, a obra resolve o problema do seu fim e significado, e 

não nós (que apenas a podemos interpretar ou concatenar interpretações – o 

que significa não «considerarmos» a obra). 

     Dissemos existir um paralelo entre a compossibilidade da invisualidade da 

verdade e da arte. Por isso a inestética recusa a estética e deve ultrapassar o 

âmbito da crítica enquanto interpretação ou compreensão, tal como a política 

verdadeira recusa a filosofia política, não oferecendo a política como objecto de 

pensamento à filosofia. Porque a política, o acontecimento político é, ele 

próprio, pensamento (dele próprio, ou pensamento tout court). Do mesmo 

modo dizemos que uma verdade não é exteriormente verificável, porque uma 

sua explicação, se existisse, a particularizaria aquém da genericidade. 

     Recapitulemos. Considerando que a arte é, enquanto procedimento da 

verdade, produtora de verdades e o seu próprio pensamento, considerando 
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que a inestética substitui a estética (que valoriza e interpreta), anulando o 

antigo lugar privilegiado da filosofia no seio da compossibilidade das 

invisualidades, vejamos como é que a inestética labora no exterior das esferas 

da compreensão, entendimento, opinião/juízo, conhecimento e, sobretudo, 

interpretação.  

      

 

11.3. Vocação aventurosa da inestética 

 

A inestética comporta um exercício crítico, renovando e refortalecendo a 

validade do termo «crítica de arte», em primeiro lugar irredutível à 

interpretação; uma crítica sem interpretação do mesmo modo que a verdade 

emerge onde não perpassa a clareza do conhecimento e o invisual da pintura 

institui uma zona fora do visível e do invisível. Seguindo tais considerações, 

diria que a crítica só pode ser uma aventura dos conceitos. Trabalharei então, 

neste ponto, em torno da definição da crítica como aventura do conceito 

baseada na compossibilidade entre arte e verdade. Concretizando esse 

aventureirismo, a crítica e a inestética serão puras invenções paralelas à 

invenção da verdade pela arte, a verdade artística. Donde, arte e crítica dizem 

o mesmo «texto», mas de modos diferentes. À crítica cabe-lhe criar formas e 

conceitos inéditos e uma linguagem própria para dizer a verdade da arte e a 

dos seus conceitos inventados.  

     Dois exemplos desta proposição, provenientes de duas disciplinas e autores 

distintos: 1) pensemos na invenção do conceito «forma simbólica» na história 

da arte, por Panofsky, permitindo ler e compreender de maneira inovadora a 

analisada pintura perspéctica desde o Renascimento (depois de Filippo 

Brunelleschi e Alberti; 2) consideremos igualmente a invenção, por Clement 

Greenberg do conceito de planitude/flatness focado na definição e avaliação da 

arte de matriz abstractizante (de Pollock a Frank Stella, passando 

inclusivamente por artistas que Greenberg não valorizava positivamente: 

permitindo esta asserção concluir que o valor de uma «invenção» crítica 

conceptual está para além do gosto, da opinião e do juízo do seu autor). 

     Voltemos à interpretabilidade. O interpretável é aquilo que «é apenas»: 

interpretável, nada mais. Aqui, coloco-me numa prescrição sem necessidade 
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de comprovação ou sequência (porque o interpretável é interpretável enquanto 

se mantiver sem uma inauguração de qualquer conclusão interpretativa; 

portanto, ele não enceta nada). Se prolongar o interpretável numa (na) 

interpretação, direi que cedo a obra à particularidade e à faculdade do juízo, 

aceitando uma equivalência equivocada entre a suposta pluralidade dos 

homens (como gostaria o sofista Protágoras) e a pluralidade/discernibilidade 

das obras de arte. Mas as obras de arte são indiscerníveis por natureza e não 

podem ser reduzidas à particularidade infinita sofística e indefinida das opiniões 

humanas. Obra, acontecimento e verdade não são matéria passível de 

discernimento, nos seus contornos e julgamento, pela «opinião pública». O 

acontecimento irrompe imprevisivelmente ou, como Badiou cita de Nietzsche, 

os verdadeiros acontecimentos chegam através do silêncio total; como o ruído 

das patas das pombas, obra e acontecimento surpreendem-nos no instante 

inesperado e impossível.3 

     Consideremos que a valorização do interpretável sobre a interpretação 

corresponde a interpelar a «obra» como ela «é» (presentness is grace, frase 

cara a Michael Fried). Tudo numa obra exige quedar-se em forma de presença 

(finitude, perfeição e auto-finalidade), e nada permite a sua ultrapassagem 

servindo qualquer outra coisa que não a permanência na interpretabilidade. Ou 

seja, a pintura como veículo da invisualidade sabe-se interpretável sem 

interpretação. (Com efeito, o que é interpretar um poema? ou a luz 

irreferenciável de Caravaggio e Rembrandt? e a espectralidade videográfica de 

Bruce Nauman ou performativa de Dan Graham? etc.). Uma obra de arte visual 

ou uma obra literária são presenças interpretáveis. Nada nelas suscita uma 

interpretação.  

     A existência interpretável não reenvia para nenhuma outra forma de 

existência: a interpretabilidade é auto-finalidade. Este tópico testa-se na obra 

pela forma como ela se afirma interpretável sem interpretação (Las Meninas), 

porque só é interpretável o que não foi, não pode ser, interpretado, porque a 

obra impossibilita a interpretação. Ora, qualquer interpretação é uma 

interpretação. Mas, atenção a este detalhe: o interpretável não é um resto do 

fracasso da interpretação – uma interpretação fracassada não é a matriz do 

interpretável, porque a obra enquanto auto-finalidade é aquilo que é, não é uma 

im-potência. Além disso, dizer que o interpretável diverge absolutamente da 
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interpretação não implica somente considerá-los opostos. São, efectivamente, 

praticamente opostos, não totalmente; mas são, sim, totalmente incompatíveis, 

excluindo-se mutuamente. Um verso de Mallarmé ou Herberto Helder é uma 

pura presença (não nos transcende, nem ilustra o conluio poema-religião-

sagrado de Heidegger partindo de Hölderlin), e, enquanto tais, estão aquém e 

além da interpretação. Como existe enquanto objectividade finita, ele é 

inquestionavelmente uma presença legível e visível. Interpretável, portanto. 

Sem dúvida. Artisticamente tudo é interpretável, mas a obra é uma 

objectividade finita que não pressupõe nem a interpretação nem, muito menos, 

uma sua necessidade. A pura presença do interpretável, concluindo, não é 

interpretável (se se entender tal conceito como um processo). O interpretável 

existe para não ser interpretado. É uma presença sem processo. Entretanto se 

aceito, nos termos de Badiou, que uma inestética substitua a estética, terei 

consequentemente de propor que uma inestética do interpretável substitua a 

estética da interpretação e valoração. 

     Tomemos a interpretação musical como paradigma desta definição de 

interpretabilidade – nas artes plásticas, no cinema ou na literatura. Repare-se 

que o músico-intérprete tem diante de si uma obra já mentalmente existente 

(recordemo-nos das palavras de Rinaldo Alessandrini sobre Bach, que este 

estava interessado na invenção de uma estrutura e pouco interessado na sua 

interpretação-restituição). Que faz então o músico-intérprete diante da 

partitura? Creio ser possível tratar a questão com uma simples resposta: o 

intérprete devolve-nos tudo o que há para devolver nessa obra menos a 

explicitação ou discriminação do seu «significado». Não sendo, portanto, tal 

possível (inventariá-lo, explicitá-lo ou transformá-lo em discurso oral, 

nomeadamente), a interpretação musical situa-se sempre no plano da 

interpretabilidade e não da interpretacionalidade, mantendo constantemente a 

distância tensional entre interpretável e interpretação. A interpretação musical 

revela-nos a obra, não nos transmite o seu sentido ou significado, na medida 

em que o seu discurso é apenas musical (recordando as análises e os escritos 

sobre o barroco por Nikolaus Harnoncourt, capítulo 7 «Sensismo ocular 

iluminista»). Assim, a interpretação, a busca de um sentido ou significado, não 

se sobrepõe à interpretabilidade, porque qualquer que seja o carácter 
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programático da obra ou os propósitos do compositor, eles estão 

inevitavelmente integrados, inculcados, no movimento interpretável da obra. 

 

 

11.4. Criação sem interpretação 

 

Regressemos a uma ideia anterior: o intérprete de uma obra musical devolve-

no-la em todos os aspectos menos no da sua significação, por um lado, 

defendem alguns na sua evidência,4 porque não há na obra musical nenhum 

sentido extra-musical, por outro lado porque o sentido da interpretação, 

existindo, só pode estar suspendido numa espécie de quadrilátero formado 

pelo compositor, pela partitura, pelo intérprete e pelo ouvinte, havendo ainda5 

quem considere que em música interpretar é secundário, pois há uma auto-

suficiência desde o momento que estruturámos a obra (será, para Alessandrini, 

o caso de J. S. Bach).  

     Este processo é uma mise en abyme afim a Las Meninas: o ouvinte 

interpreta o intérprete interpretando o compositor, numa situação aproximável à 

interpretação infinita. E esta, como vimos, sinaliza não a interpretação em si 

(acabada, digamos), mas a mera hipótese de que uma interpretação pode 

existir, mas nunca concretizar-se a não ser na infinita dissolução do nada. 

Logo, uma obra musical, como uma pintura, é interpretável, mas em relação a 

ela não podemos dizer que existe na interpretação, porque esta se suspende 

(está sempre suspensa indefinidamente) antes mesmo de existir: ou seja, se 

concordarmos com a análise de Alessandrini em torno de Bach, sabemos que 

a obra existe antes da sua interpretação – e essa existência prévia é 

forçosamente da ordem da interpretabilidade e não da interpretacionalidade. 

Simplificando, de certo modo posso dizer que os propósitos do compositor não 

estão nas mãos do intérprete, nem naquilo que estas nos restituem. O que este 

nos restitui é apenas, e é tudo, a circunstância interpretável da obra, nunca 

uma sua interpretação. Ao ser interpretada, digo que a obra musical é, 

obviamente, interpretável, mas não posso assegurar que alguma vez tenha 

existido uma ou a interpretação da obra. Porque, simplificando ainda mais, a 

obra não pode ser reduzida e explicada por nenhuma norma de conhecimento 

formal (que pode nortear a chamada interpretação ou leitura). 
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     Desenvolvamos. Uma investigação em torno de escritos do compositor, 

cartas, textos ou ocorrências biográficas também não nos conduz ao suposto 

sentido da «interpretação perfeita». Uma interpretação musical nunca é uma 

interpretação significacional, apesar de devermos considerar a música, como 

tematizado por Nikolaus Harnoncourt,6 do barroco ao romantismo (ou de 

Monteverdi a Brahms, se quisermos), um discurso e uma natureza discursiva, 

uma sucessão de statements, de certo modo uma proclamação. Mas, seguindo 

os termos propostos, tal não significa que a interpretabilidade de uma obra 

musical tenha de se reduzir ou ser «levada» à interpretação, ou melhor, à 

revelação do conteúdo do discurso, porque, por um lado, não podemos 

esquecer que existem na obra séries de formalizações que não têm leitura 

extra-musical e, por outro lado, sopesando-as, não é certo que cheguemos a 

qualquer conteúdo ou significação tudo colocando na dependência da nossa 

vontade e opinião. 

 

 

11.5. Que fala é a fala da obra? 

 

Harnoncourt defende, em Musik als Klangrede/Música Barroca Hoje: Música 

como Discurso, que a música não é abstracta, que é uma «fala» que 

proporciona o reconhecimento da sua própria discursividade (acentuando a 

ligação entre composição e retórica, uma disciplina pela qual muitos 

compositores passaram);7 por outro lado, exemplificando, no livro que 

acompanha a sua integral sinfónica de Beethoven (com a Chamber Orchestra 

of Europe),8 em entrevista com Hartmunt Kones, «Beethoven’s music is 

language at every moment», diz o maestro que a leitura da Eróica (Sinfonia nº 

3) como um episódio da epopeia homérica, proposta por Arnold Schering, é tão 

valiosa quanto a leitura de Constantin Floros ou Peter Schleuning, que tomam 

a Eróica como uma alusão e ilustração do mito de Prometeu. Harnoncourt é 

peremptório: sopesando estes pressupostos ou dados conhecidos 

anteriormente à vivência da interpretação, diz-nos claramente que não alteraria 

a sua proposta musical em função deles. Harnoncourt considera dever possuir 

uma consciência das ideias e conteúdos postos na massa sonora inventada 

por Beethoven. É certo que a Eróica, a Pastoral (talvez a mais programática 
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das sinfonias de Beethoven) ou a Coral são discursos, statements, e como tal 

devem ser restituídas. Mas isso não é a mesma coisa que termos alguém a 

dizer ou a sugerir (no acto da restituição) que a interpretação da obra está a 

revelar e expor «discursos» concretos, apenas porque alguém encontrou 

«fora» da obra determinados documentos. 

     Uma sinfonia de Beethoven é, como uma obra de Caravaggio, um discurso 

interpretável não redutível à interpretação, porque não há uma essência 

interpretacional. Dizer que o objectivo da interpretação de uma obra musical 

reside na explicitação do seu conteúdo discursivo, é sempre reduzir a 

interpretação à demagogia interpretacional (e talvez seja, recordo-me, a falta 

dessa demagogia que leva certos ouvintes a a cusar um pianista como 

Maurizio Pollini de ser «frio» ou demasiado «apolíneo»), sendo também certo 

que tal demagogia ou forçage corresponde a uma tecnocratização mecânica da 

interpretação. Diria que é na maneira como se modela um sforzando e o 

passamos para um fortíssimo que reside o conteúdo da obra e não na 

biblioteca pessoal de Beethoven. Se eu transformar a indicação mezzoforte 

(mf) num fortíssimo (ff) só porque tive acesso a documentos (por exemplo, 

cartas do autor) que me condicionaram nessa opção, levando-me a uma errada 

dramaticidade da linguagem de um momento específico da obra, eu deverei ser 

considerado um «mau intérprete», ilustrativo, banal ou demagógico, porque me 

coloco num ponto extra-musical e forço a música a coincidir com a forma do 

meu pensamento que secundarizou ou instrumentalizou a obra. Passemos, a 

este propósito, a um longo excerto da citada entrevista a Harnoncourt: 

 

[Hartmut Krones] Somos levados a um dos mais importantes capítulos da 

interpretação, a questão do conteúdo pretendido pelo compositor, ou 

seja, a questão das ideias extra-musicais de uma natureza mais 

genérica, o que é central na interpretação das obras de Beethoven. 

Porque conhecemos os esforços incansáveis do compositor – e 

Beethoven é, além disso, aquele de quem hoje falamos – em trazer-nos 

uma ideal, programática ou pelo menos uma mais genérica substância 

emocional às suas obras. Nos últimos anos, a pesquisa académica tem 

revelado a este propósito factos marcantes. 

[Nikolaus Harnoncourt] O que me parece importante – e muitos autores 

partilham hoje este ponto de vista – é a convicção de que na obra dos 
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grandes compositores dos séculos XVIII e XIX há múltiplas fontes de 

inspiração que recaem, de certo modo, fora da esfera musical, e este 

facto confronta-nos na escuta de cada compasso. Quando eu era uma 

criança – talvez o meu mais importante contacto com a música – eu 

sentia fortemente que uma simples sonata para violino de Mozart era 

uma espécie de ópera. Hoje estou certo de que essa sensação estava 

correcta. Nesse tempo o termo «música programática» tinha conotações 

negativas, e muita gente que tinha tal ideia programática da música 

guardava-se mesmo de emitir opiniões. Mas eu não pretendo afirmar que 

o compositor põe conteúdos literários na sua música – Beethoven, neste 

caso – mas creio que o compositor se inspira na literatura para produzir 

uma declaração (statement) através da música. Certamente deparamos 

com a questão se podemos entender correctamente a obra sem o 

conhecimento desse modelo ou questões. Eu não interpretaria a obra 

diferentemente, na maior parte das vezes, se não tivesse conhecimento 

de nenhuma dessas fontes do compositor, porque compreendo as 

emoções genéricas e os sentimentos que provêm da própria música.9 

 

Permaneçamos agora na questão da interpretação. Partindo de Kant, 

consideraremos dois tipos de interpretação: uma literal e outra doutrinal; a 

primeira, deverá centrar-se naquilo que o pensador, ou enunciador, diz; a 

segunda, indo além disso, irá debruçar-se naquilo que ele pretendeu dizer. No 

caso da interpretação de um texto bíblico (veja-se Conflito das Faculdades, II. 

Appendix: «O conflito entre as Faculdades de Filosofia e Teologia, como 

exemplo clarificador do conflito das Faculdades», 2. «Princípios Filosóficos da 

Exegese Bíblica como estabelecimento do conflito»),10 diz-nos Kant, que o 

primeiro tipo de interpretação se deve denominar autêntica e o segundo 

doutrinal. No primeiro caso, a interpretação, enquanto literal, é filológica (a sua 

é uma autofinalidade, ela residirá em si mesma); no segundo caso, a finalidade 

da interpretação é a da formação moral.11 Se a interpretação filológica tem em 

si mesma a sua finalidade, a interpretação que visa formar moralmente requer 

da obra ou do texto uma conformidade a uma finalidade (precisamente, a de 

formar e educar moralmente). Pensemos seguidamente em possíveis ligações 

entre interpretação, finalidade e juízo de valor. 
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11.6. Interpretação e juízo de valor 

 

Um dos temas da Crítica da Faculdade do Juízo passa efectivamente pela 

ligação entre conformidade a um fim e juízo de valor. Como já vimos na análise 

do Manual de Inestética de Alain Badiou, para Platão, a arte ao não aceder à 

verdade, tende a desenvolver um esquema didáctico.12 Podemos neste ponto 

ligar a interpretação à finalidade (à conformidade a um fim) e ambas ao juízo 

de valor, sabendo ainda que em Kant esta conformidade a um fim é 

fundamental no acto do juízo. Considerando agora o tema deste capítulo, se a 

interpretação se liga à finalidade e ao juízo, traçando desviantemente uma linha 

de oposição e dissociação entre a interpretação e interpretável, desligando 

portanto a obra do seu confinamento interpretacional, apartamo-la enfim do 

entretecimento entre interpretação, finalidade e juízo. Ora, quando encetado e 

edificado, sabemos que o gesto interpretativo não prescinde de se consumar 

(consumação que é sinónimo de interpretação), aprisionando a obra numa 

leitura que ignora a sua intrínseca interpretabilidade, estando esta desligada da 

finalidade e do juízo. É exactamente este congelamento interpretativo que se 

procura aqui demonstrar não pertencer à obra. A obra abre-se enquanto 

interpretável, à possibilidade enquanto possibilidade não consumada (e apenas 

assim mantém a sua infinitude sem princípio nem fim). 

     Temos duas hipóteses de conformidade a um fim. Na primeira definição de 

conformidade, tal fim reside no conceito do objecto, o fim é uma realidade 

pertencente ao objecto. A finalidade é acordo do objecto com o mundo das 

suas finalidades. Por exemplo, o juízo pressupõe, quanto às formas naturais, 

uma conformidade aos fins da natureza: 

 

Ora porque o conceito de um objecto, na medida em que ele ao mesmo 

tempo contém o fundamento da efectividade deste objecto, se chama fim 

e o acordo de uma coisa com aquela constituição das coisas, que 

somente é possível segundo fins, se chama conformidade a fins 

<Zweckmässigkeit> da forma dessa coisa, o princípio da faculdade do 

juízo é então, no que respeita à forma das coisas da natureza sob leis 

empíricas em geral, a conformidade a fins da natureza na sua 
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multiplicidade. O que quer dizer que a natureza é representada por este 

conceito, como se o entendimento contivesse o fundamento da unidade 

do múltiplo das leis empíricas.13 

 

Na segunda definição de conformidade, o fim reside no objecto de um conceito, 

conceito que é a causa do objecto e da própria objectualidade; é o conceito que 

possui a conformidade a um fim. Ou seja, o objecto é determinado por um 

conceito em vista de uma finalidade, logo o conceito precede o objecto, a 

finalidade ou o efeito precede a causa: 

 

A representação do efeito é aqui o fundamento determinante da sua 

causa e precede-a. (…) 

   Conforme a fins porém chama-se um objecto ou um estado do ânimo 

ou também uma acção, ainda que a sua possibilidade não pressuponha 

necessariamente a sua possibilidade da representação de um fim, 

simplesmente porque a sua possibilidade somente pode ser explicada ou 

concebida por nós na medida em que admitimos no fundamento da 

mesma causalidade segundo fins, isto é uma vontade, que a tivesse 

ordenado desse modo segundo a representação de uma certa regra.14 

 

Se aqui reintroduzir o tema da interpretabilidade, com ele, com a 

interpretabilidade efectivada sem interpretação, obtenho quatro linhas, 

digamos, de rejeição e posso a partir de agora instaurar com esta quádrupla 

superação, uma forma inédita de relação com a obra de arte (uma nova relação 

que, apesar de tudo, ainda se pode chamar «crítica»). Vejamos o que o 

interpretável se propõe superar: 

 

- A instância da opinião e do juízo de valor 

- A instância da hermenêutica e da interpretação 

- A instância da significação 

- A instância do sentido 
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11.7. O interpretável não nasce do «fracasso» da interpretação 

 

Como sublinhei, não é depois de conhecer/aceitar o «jogo» de dezenas de 

prescientes hipóteses de interpretação de Las Meninas (que mais me obrigam 

a andar em círculo do que a interpretar), que eu concluo que o interpretável se 

dissocia da interpretação, e que um ao outro se excluem. Se tomo desse modo 

o partido do trabalho interpretacional (que, neste caso, é infinito), eu não posso 

nem falar nem dizer que me movo na consciência da interpretabilidade da obra, 

ou seja, no plano interpretável (que é, no fundo, o seu). Porque a 

interpretabilidade se manifesta quando concluo não poder existir interpretação. 

Mas não me socorro desta possibilidade por ter experimentado o «fracasso» da 

interpretação (e, com efeito, a interpretação infinita deve ser considerada um 

«fracasso da interpretação»). Eu descubro, antes de tudo, o interpretável 

inscrito na obra, antes de encetar a interpretação. Mas o interpretável também 

não pode ser considerado como um momento que antecede a «interpretação 

da interpretação», ou somente a «interpretação», porque o interpretável não só 

não antecede a interpretação como a ela não conduz.  

     Consequentemente, a qualidade da obra interpretável dissocia-a por 

natureza de todos os procedimentos onde o juízo de valor intervém, uma vez 

que este apela à interpretação: dissocia-se a interpretabilidade (a obra) 

duplamente do juízo do gosto estético e da interpretação, por essa ser a sua 

natureza. Apela-se neste enunciado à ligação entre interpretabilidade e uma 

mais do que ausência, diria mesmo desnecessidade, do juízo de valor. Pode 

assim reexaminar-se o edifício kantiano e a definição de crítica que dele 

provém, nascendo daí não uma crítica como «julgamento», mas «aventura 

conceptual». Poderemos entretanto circular entre Kant e Clement Greenberg, 

ainda deste a Rosalind Krauss, para começarmos a encarar uma crítica que 

não se prenda ao juízo, antes supõe uma relação sem precedentes com a obra 

de arte (superando duplamente o juízo e a experiência, ou a ligação de ambos 

no eixo «Kant-Greenberg»). 

     A Crítica da Razão Pura edifica uma filosofia teórica que admite a formação 

de juízos teóricos; por seu lado, a Crítica da Razão Prática edifica uma filosofia 

prática que admite o juízo prático. Na primeira crítica, estamos no âmbito do 
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entendimento; na segunda crítica ou segundo caso, no âmbito da razão; na 

terceira crítica, no âmbito do juízo em si, na expressão das faculdades de 

prazer e desprazer, situação dividida, como se sabe, entre o estudo do juízo 

estético do gosto e o estudo do juízo teleológico. As três críticas reportam-se, 

sintetizando, aos juízos teóricos, práticos e estéticos do gosto e teleológicos. 

Um pequeno comentário sobre este último. Trata-se de ajuizar uma coisa em 

função dos seus fins naturais; Kant, citado do §67 da Crítica da Faculdade do 

Juízo:  

 

(…) somente a matéria, enquanto matéria organizada, necessariamente 

e por si mesma conduz ao conceito de si como um fim natural, porque 

esta sua forma específica é simultaneamente produto da natureza. Mas 

este conceito conduz então, necessariamente, à ideia da natureza no seu 

todo como um sistema segundo a regra dos fins, ideia a que deve então 

subordinar-se todo o mecanismo da natureza segundo princípios da 

razão (ao menos para assim experimentar os fenómenos da natureza) O 

princípio da razão cabe-lhe então de modo somente subjectivo, isto é, 

como máxima: tudo no mundo é bom para alguma coisa; nada nele é em 

vão; e temos o direito e mesmo o dever, através do exemplo que a 

natureza nos dá nos seus produtos orgânicos, de nada esperar dela e 

das suas leis senão aquilo que é conforme a fins no seu todo.15 

 

Não se trata aqui de um juízo determinante, no qual o particular se submete ao 

universal, mas de um princípio de juízo reflexivo, pois possui, como diz Kant, 

um modo subjectivo na aplicação do princípio da razão: 

 

De resto não se pretende assim de modo nenhum que qualquer coisa 

que ajuizemos segundo este princípio seja intencionalmente fim da 

natureza, isto é, que as ervas existem para o boi ou a ovelha e que isto e 

as restantes coisas da natureza existem para o homem. É bom 

considerar também deste ponto de vista as coisas que nos são 

desagradáveis e inoportunas sobre certos aspectos. Poder-se-ia então 

dizer, por exemplo, que os bichos que atormentam o homem na sua 

roupa, no cabelo ou mobília são, segundo uma sábia disposição da 

natureza, um estímulo para a limpeza que, por si mesma, é já um meio 

importante da conservação da saúde.16 
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A subjectividade é assim manifesta: um mesmo objecto pode ser visto como 

tortura e tormenta, ou facto indispensável para a saúde. Se a Crítica da 

Faculdade do Juízo se ocupa das partes de ânimo correspondentes aos 

sentimentos de prazer e desprazer, indicia logo esta síntese uma convocação 

ou uma ligação com a obra por via da experiência (isto é, um ou outro 

sentimento deve/tem de ser experimentado), algo que será central no sistema 

crítico tanto de Kant quanto do autor que ele muito influenciou e é central a 

este trabalho, refiro-me a Greenberg. Lendo então Kant por via da teorização e 

acção de Greenberg, ligaremos interpretação, conformidade a um fim e juízo 

estético do gosto deste modo: 

 
 
 
 
 
     Triângulo interligado ao ocular-centrismo iluminista, pós-cartesiano: 
 
 
 
 

 
11.8. Experiência (prazer – juízo) versus método crítico 

 

A experiência do prazer é inseparável do juízo, concretamente, suponho, do 

juízo reflexivo, aquele que se descobre no decorrer de uma reflexão (em busca 

de um universal) a partir de uma determinada multiplicidade de entidades 

particulares. Ocupando-se da experiência do juízo, a terceira crítica de Kant 

edifica um sujeito autónomo que, através da imaginação, julga e desse acto 

retira prazer ou desprazer. Obtemos aqui uma outra temática que de Kant 

passará a Greenberg: uma relação entre os termos autonomia, juízo, 

experiência, prazer ou desprazer. Por exemplo, quando Greenberg refere, 

como vimos no anterior capítulo 5 «Surgimento do formalismo», que o juízo 

estético é involuntário, intuitivo, objectivo, melhorável e educável, e sempre 

contíguo à experiência.  

     Quando procuramos saber se algo é belo ou não, recorremos a 

representações objectivas desse algo, mas o sentimento de prazer ou 

desprazer diante dessas representações não depende do conhecimento («Belo 

 
Experiência → Qualidade (modernismo como cânone: enfatização da 

forma) → Juízo estético do gosto 
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é o que apraz universalmente sem conceito», §9 CFJ). O juízo de gosto não 

tem criterizações, por isso em Greenberg é intuitivo, involuntário e imediato. 

Mas também é melhorável e educável e mesmo objectivo, o que Greenberg 

atribui a consensos que se foram formando ao longo da história, ou processos 

de historicização (ou ambos). Mas, divergindo de Michael Fried, estes 

consensos greenberguianos são essencialistas. No entento, deveremos 

considerar que esta tese dos «consensos» é uma contribuição de Greenberg 

ao trabalho de Kant. Greenberg realiza o termo ou o plano em que aquilo que 

da obra é passível de ser objectivo se liga indelével e simultaneamente à 

experiência subjectiva da valorização intuitiva e imediata:  

 

Se a arte, ou a experiência estética, tem uma essencial realidade como 

valor, então a intuição estética é essencialmente uma questão de 

valorização, avaliação, juízo. Com a mesma imediatude através da qual a 

intuição primeira percebe as propriedades das coisas – na descrição e 

identificação de atributos (para usar uma distinção de G. E. Moore) – a 

intuição estética obtém um certo tipo de valor intrínseco, valor que 

permite apreciá-la. A intuição estética protagoniza isto automaticamente, 

senão não seria intuição estética. Resumindo, não poderás experimentar 

a arte como arte sem simultaneamente a julgar; no ponto em que algo é 

experimentado esteticamente, nesse ponto é avaliado e julgado, 

consciente ou inconscientemente. 

Julgando esteticamente, valorizando esteticamente significa fazer 

distinções de grau, de mais e de menos. Nada disto se separa do 

julgamento estético, do mesmo modo que este não se separa da 

experiência estética.17 

 

Em Kant, objectivo é aquilo através do qual eu designo ou descrevo algo num 

objecto; e subjectivo (o prazer) é aquilo que nada me permite designar no 

objecto. Em Greenberg, por seu lado, ambas as intuições são simultâneas (o 

subjectivo e o objectivo tendem a fundir-se na experiência). A distinção 

kantiana é esta (portanto, diferente da consequente adopção greenberguiana): 

 

Para distinguir se algo é belo ou não, referimos a representação, não 

pelo entendimento ao objecto com vista ao conhecimento, mas pela 
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faculdade da imaginação (talvez ligada ao entendimento) ao sujeito e ao 

seu sentimento de prazer ou desprazer. O juízo de gosto não é pois 

nenhum juízo de conhecimento, por conseguinte não é lógico e sim 

estético, pelo qual se entende aquilo cujo fundamento de determinação 

não pode ser senão subjectivo. Toda a referência das representações, 

mesmo a das sensações, pode porém ser objectiva (e ela significa então 

o real de uma representação empírica); somente não pode sê-lo a 

referência ao sentimento de prazer e desprazer, pelo qual não é 

designado absolutamente nada no objecto (…).18 

 

Recapitularia, muito sinteticamente, pelo menos seis tópicos, ou leituras da 

obra de arte, que unem Greenberg a Kant, no fundo seis temas kantianos que 

os unem: 

 

1. A partir do século XVIII, que é o século de Kant e Diderot (autor que analisei 

em 7 «Sensismo ocular iluminista»), concluiremos pela instituição no objecto 

de arte de uma autonomia que a liberta da teologia, da metafísica e mesmo, 

se atentarmos no princípio da «absorção» da representação (na releitura de 

Diderot por Michael Fried)19 do próprio espectador – a arte pictórica tudo 

pode ficcionar, até mesmo a ausência do espectador (da recepção?). 

Simplificando, autor (artista) e sujeito libertam-se da cópia e da imitação da 

natureza como critério valorativo; portanto, da necessidade de rivalizar com 

Deus. Consequentemente, a estética separa-se da ciência, da economia e da 

moral. 

 

2. O gosto (o juízo do gosto) é expresso individualmente, mas quando expresso 

aspira à universalidade. Trata-se de algo inerente à sensibilidade subjectiva. 

O que julgo como belo aspiro alargá-lo aos outros. 

 

3. O juízo do gosto não se rege por universalismos platonistas, religiosos ou 

genericamente absolutos. O juízo do gosto separa, na experiência – seu 

fulcro – o sujeito do absoluto. 
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4. O sujeito autónomo kantiano deve ser compreendido e contextualizado no 

espírito do seu tempo, o qual permite deduzir os seguintes tópicos: 

   - O espírito crítico 

   - O espaço público 

   - A autonomia estética 

   - A autonomia do sujeito 

 

5. Esta referida autonomia afirma a liberdade e a individualidade: ter o direito 

de julgar é saber que o outro também tem o mesmo direito. 

 

6. O gosto é educável e melhorável: porque expressando um juízo crítico é 

natural que argumente. Neste ponto (em Greenberg, pelo menos) argumentar 

é parte desse trabalho de educação do gosto, de aportar-me à concordância 

do outro, do interlocutor. 

 

Mas, sublinhemos por fim que um dos objectivos e natural consequência da 

definição da obra como entidade interpretável dissociada da interpretação, era 

a dupla superação da interpretação e do juízo. E aqui voltaríamos a Rosalind 

Krauss, já apresentada como greenberguiana, seguidamente, na sua carreira, 

ex-greenberguiana e mesmo antigreenberguiana, o que significa, na 

historiadora americana, uma ancoragem metodológica muito clara em torno do 

pensamento de Greenberg, omnipresença na crítica de arte que usa o termo 

«modernismo». Num dos seus mais conhecidos livros, Krauss vai ao ponto de 

mostrar como é que um pensamento estético e crítico competentemente 

estruturado pode fundamentar mesmo as obras de autores que julgara 

contestar. Ou seja, o acto crítico não é forçosamente um acto do juízo, 

podendo mesmo a teoria legitimar experiências contra as quais julgou ter 

ajuizado: 

 

Não se poderá propor que o interesse da crítica escrita resida quase 

inteiramente no seu método? Não se poderá sustentar que o conteúdo 

de qualquer statement avaliativo – «isto é bom e importante», «isto é 

mau, trivial» – não corresponde àquilo que deve ser uma crítica séria a 

ser lida? Ao invés, não se deverá considerar que essa actividade crítica é 
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compreendida nas formas da sua argumentação, na via do seu método, 

no processo de constituição do objecto criticismo, na via do método que 

expõe essas escolhas que precedem e predeterminam qualquer acto de 

juízo? 

   Quando, há mais de vinte anos, Art and Culture apresentou o trabalho 

crítico de Clement Greenberg à geração de artistas e escritores que se 

desenvolveria na década de 60, acima de tudo este livro apresentou aos 

seus leitores um sistema para se pensar o campo da arte moderna. E 

este sistema ou método – muitas vezes chamado, de forma inexacta, 

formalista – teve um efeito maior do que as particularidades do gosto do 

seu autor. Greenberg, por exemplo, não apoiava o trabalho de Frank 

Stella, mas a lógica do sistema do crítico e a maneira como ele 

privilegiava a planitude como norma e essência pictórica providenciava a 

moldura conceptual na qual a primeira década de produção de Stella 

deveria ser entendida e aclamada.20 

 

A crítica é sempre uma útil aventura de um conceito da obra, na obra e para a 

obra, de tal forma que a percorre, exalta a sua presença (finita, perfeita e 

autoconsistente); ou seja, resumindo, perante a obra a crítica tem uma 

obrigação de invenção conceptual mais do que valorativa. Nestes termos, a 

crítica é a aventura do conceito, mais do que a aventura da interpretação, da 

descoberta da significação ou sentido. É pois este exercício aventuroso da 

crítica que define o interpretável. Enquanto tal, deste, do interpretável, não 

diremos que se liga à obra, porque ele é a obra.  

 


