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Defi nição e wen

19. A diferença entre as línguas monossilábicas desprovidas de 
morfologia e as indo-europeias em suas morfologias pujantes, de que foi 
questão na 1.ª parte deste texto, também joga na diferença de pensamen-
tos, aquém talvez da consideração da escrita ideográfi ca, embora esta 
não vá sem aquelas. Sem dúvida que a gramática chinesa compensa com 
advérbios e algumas partículas gramaticais a ausência de morfologia2, 
mas isso não impede que a escrita seja uma sucessão de wen, de palavras 
cujo referente é da ordem do fenomenal, do que os Gregos chamavam o 

1 Professor Associado jubilado, Departamento de Filosofi a, Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa. fernandobelo49@gmail.com

2  Viviane Alleton.



158

‘sensível’, a composição de vários wen para multiplicar as possibilidades 
de designação não parecendo alterar o que parece ser a sua única 
possibilidade, a imanência. Se Jullien explica que o chinês não pensa por 
conceitos, por abstracções, haverá que perguntar como é que as línguas 
ocidentais procedem para os obter: a resposta é da ordem da morfologia, 
nomeadamente do uso de sufi xos sobre raízes nominais ou verbais para 
formar o que se chama tradicionalmente substantivos abstractos3. Sufi xos 
como –dade em qualidade, quantidade, bondade, causalidade, sociedade, 
–ência em consciência, experiência, essência, ausência, aparência, –eza 
em beleza, certeza, –ês em português, burguês, –ismo em idealismo, 
humanismo, e por aí fora. Igualmente em grego: poiein poietikê, phuô 
phusis, hairô hairêsis, telos entelecheia, ergon energeia, hodos methodos, 
megas megethos, on ousia, e por aí fora. Parece a quem, de chinês mais 
não fez do que ler uma pequena gramática e inspeccionar alguns exemplos 
de dicionário, que não será possível a monossílabos dizendo fenómenos, 
tal como as nossas palavras de raízes simples, chegar a abstracções 
juntando-lhe outros monossílabos equivalentes. Curioso será saber como 
é que os Chineses modernos traduzem estas palavras abstractas ocidentais 
nas suas universidades, menos interessados porventura por especulações 
que os Ocidentais também estão a deixar cair. Hão-de preferir a língua 
inglesa, que hoje presta excelentes serviços de língua internacional nas 
trocas comerciais, tecnologias e turismos, justamente por, apesar da 
sua origem saxónica, ser uma língua de muito pobre morfologia; mas 
também é essa característica que parece justifi car a tendência empirista 
e pragmática dos textos anglófonos, a difi culdade dum intelectual inglês 
que uma vez me confessou não poder pensar sem o recurso aos latinismos 
da sua língua.

20. Seja então uma hipótese em relação à diferença de pensamentos 
entre tão diferentes escritas. Para poder chegar à virtude, ao belo, ao 
justo, ao bom, a defi nição teve que se fazer em torno da ‘coisa’ e dos seus 
nomes, defi nir as suas essências e qualidades; essas defi nições imutáveis 
instituíram a estabilidade necessária ao pensamento e, tendo por meta as 
coisas espirituais, elas implicaram também a alma que as ‘conhece’ como 
divina e imortal, com ligação provisória ao corpo gerado e corruptível, 
devendo os fi lósofos que atingem a virtude, como Sócrates no Fédon 
(67e), deixarem defi nitivamente a relação ao corpo, a reincarnação a que 
as almas imperfeitas são constrangidas para se aperfeiçoarem. Está aí a 
raiz da separação ocidental entre linguagem e pensamento, este do lado 
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da alma, em correlação com a separação mitológica entre a terra e o céu4, 
a raiz também do predomínio do ente e do ser na primazia da defi nição, 
que Aristóteles fará proliferar sobre entes terrestres, plantas, animais, 
humanos e seus usos, corrigindo a separação platónica entre os entes e 
as Formas ideais estáticas – a ousia na concepção da sua Physica sendo 
à vez a ‘substância’ do ente singular e a ‘essência’ da sua espécie – para 
compreender o movimento, mormente dos entes vivos (geração e morte, 
crescimento e diminuição, alteração e deslocamento): é esta dupla ousia 
que garante a estabilidade dos movimentos terrestres no pensamento 
aristotélico. Se a teologia de Tomás de Aquino introduzirá Aristóteles 
como mestre escola da futura Europa, só o pôde fazer platonizando 
metafi sicamente as suas essências e deixando as questões physicas nas 
margens5, onde o século XVII as irá reformular, aliando a defi nição 
teórica à matemática e aos instrumentos de medição laboratorial, abrindo 
o espaço às futuras máquinas e a todo o tipo de técnicas que fazem furor 
na China moderna. 

21.  Aonde ela não podia ter chegado, já que a sua caminhada é contrária 
às ocidentais. Paradoxalmente, a sua divergência resulta de cada wen não 
ter sentido senão pela coisa referida: “na China, a obra escreve-se sempre 
sobre fundo de ser, na plenitude dum traçado emblemático participando 
da fi guração infi nita das coisas, num gesto de relação original à natureza – 
como ser no mundo” (Jullien)6. É deste ‘gesto’ que a ‘gramatura’ chinesa 
parte, é no sistema destes wen que reside a estabilidade da escrita chinesa, 
sendo todavia necessário haver algo como um horizonte do sistema que 
possa garantir a estabilidade do pensamento, dum pensamento em que 
escritor e leitor (ao lerem o texto de wen sucessivos, de caracteres como 
“seres no mundo”, como diz Jullien, aludindo implicitamente a Ser e 
Tempo de Heidegger), são eles também “seres no mundo” nesta actividade 
de escrita e leitura, isto é não opostos à escrita nem ao mundo ‘exterior’, 
não atravessados pelos dualismos alma/corpo, alma/mundo, como nós 
fomos feitos no liceu, antes mesmo de chegar à capacidade de pensarmos 
pela própria cabeça. Ora, para seres no mundo, o tempo é estrutural, não 
é reduzido como a defi nição e depois o laboratório fi zeram para obterem 

4  Que, sem oposição entre corpo e alma, é feita também na bíblia hebraica, donde passou 
à cristã.

5  Permitindo que “a Physica de Aristóteles seja, retiradamente, e por essa razão nunca 
atravessada sufi cientemente pelo pensamento, o livro de fundo da fi losofi a ocidental”. 
(Heidegger, 1968: 183)

6  Citado por Vandermeersch,  2003: 124.
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o texto gnosiológico de essências intemporais e sem circunstância; com 
efeito, Jullien insiste em que o que os letrados chineses sempre buscam 
como a sabedoria tem em vista compreender o curso das coisas, os seus 
processos (no tempo) e a sua regulação, para se lhes adequarem segundo 
uma lógica de imanência. 

22. A questão da estabilidade é posta assim por Jullien (1993: 197): 
“como é que, nada se repetindo nunca de maneira exactamente parecida, 
estando o real votado a uma inovação constante, possamos no entanto não 
nos sentirmos desprevenidos pela sua evolução?” O “ponto de partida” 
é o da “evidência: o céu no alto, a terra em baixo” (idem: 208), mas 
enquanto Gregos e Hebreus vêem esta evidência como uma oposição, 
os Chineses vêem-na através do que dela provém como alternâncias 
que se sucedem: após o dia do sol vem a noite sem luz por um lado, e 
por outro as quatro estações alternam o crescimento do calor, primavera 
e verão, com a sua diminuição, outono e inverno. Ora, estes fenómenos 
estritamente temporais, dia/noite e estações, não são fenómenos 
exclusivamente celestes ou exclusivamente terrestres, bem pelo contrário, 
não ocorrem sem ambas as instâncias, o céu com iniciativa (yang) e a 
terra sua receptora (yin), esta polaridade sendo o segredo da regulação 
dos processos, em que “o mundo morre todos os dias” e “o mundo nasce 
todos os dias”, cada princípio vem dum fi m e cada fi m dum princípio. Tal 
é o horizonte holístico que permanece no texto chinês incessantemente 
comentado. Enquanto que a defi nição arranca o defi nido ao contexto e 
reduz este, o processo chinês consiste em procurar compreender o próprio 
contexto, é a situação que pede compreensão para que o pensador possa 
adequar-se-lhe, no horizonte holístico da polaridade celeste/terrestre, 
sem que nunca apareça uma oposição, uma separação, uma redução, como 
exemplifi ca frequentemente Jullien. Nomeadamente o mal, que tanto em 
Platão como na evolução da Bíblia hebraica7, é separado e oposto ao Bem 
para que este seja valorizado como Um e fonte de Verdade, não é aqui 
senão uma obstrução provisória que será regulada com a continuação do 
processo, a realidade sendo sempre afi rmada como boa. 

23. “O céu cria, a terra transforma, e assim nascem as plantas”, 
escreveu o grande naturalista Li Shizhen (1518-93)8. “Os Chineses são um 

7  É certo que esta, como aliás a cristã, também não ‘defi ne’, e poder-se-ia talvez pretender 
que haja nelas algo de proeminência da situação, se não houvesse um outro tipo de 
redução: o deserto da cena da aliança no Deuteronómio (primeiro texto da Bíblia a ter 
sido escrito, segundo a exegese recente) reduz toda a actividade agrícola e política para 
colocar os Israelitas na dependência total do seu Deus.

8  Vandermeersch, 2003 : 136.
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povo de agricultores, essencialmente sensíveis à alternância das estações 
de que fi zeram a base da sua concepção do mundo” (Chieng, 2006: 52-53), 
formam uma sociedade em que as energias disponíveis provêm dos vivos, 
plantas, animais e humanos, “um dispositivo que anda por si mesmo” 
(Jullien, 1993: 205). Ao contrário do mundo urbano europeu, voluntarista, 
inventivo, por vezes revolucionário, os camponeses não ‘forçam’ o 
crescimento das plantas ou dos rebanhos, mas antecipam-no, plantando e 
cuidando, acompanham os respectivos processos, atentos aos momentos de 
intervirem, sabendo que não os controlam, mas, como dizia Heidegger, “há 
que deixar ser o ente”, aforismo que vale antes de mais para os vivos9. Ora, 
os letrados, como os demais humanos, são seres neste mundo que buscam 
‘conhecer’ para se adequarem ao seu processo sponte sua (idem: 172, 192). 
Jullien sintetizando assim as diferenças com o conhecimento ocidental: 

Se a nossa tradição fi losófi ca pensou o conhecimento numa relação de 
sujeito a objecto e segundo uma perspectiva teórica (simultaneamente 
descritiva e desinteressada), a concepção do conhecimento que aparece 
aqui responde a um projecto bem diferente. Proponho esquematizar 
assim a diferença: por um lado, este outro tipo de conhecimento não 
é sobre um objecto (a identifi car) mas sobre um curso (a seguir-se), o 
seu quadro não é o espaço aberto pelo olhar – o da res extensa – mas 
um decorrer temporal; por outro lado, não tem a sua fonte num sujeito 
detentor de faculdades (classifi cadas hierarquicamente pela nossa teoria 
do conhecimento) mas na aptidão a continuar dum processo (cujo ideal, 
em consequência, é o de nunca se deixar bloquear ou afundar). [...] Este 
conhecimento também não procede por abstracção (defi nindo ‘formas’, 
Ideias), mas por ‘familiarização’ (adquirida através a experiência íntima 
dum decorrer); não visa à determinação atemporal duma verdade, com 
um fi m especulativo, mas à apreensão antecipada duma evolução, de 
maneira a poder estimulá-la. O seu ideal em consequência não é a 
felicidade (grega) que traz a contemplação dum ser eterno inteligível 
mas a aptidão a não se deixar desamparar nunca pela transformação – 
a poder pelo contrário vir continuamente antes dela e favorecer a sua 
vinda (idem: 199). 

É fácil ver um camponês não religioso a conhecer assim. Noutros termos, 
não a revolução, mas a regulação, cujo ideal é a harmonia do consenso e a 
moral implícita o conformismo (idem: 217). 

24. Espectacular é a ilustração desta sabedoria no comentário por 
Jullien de um aforismo de Confúcio: wu yi – wu bi –wu gu – wu wo, que 

9  Mas que também os operários aplicam quando dizem que “a máquina tem sempre razão”.
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traduz como “as quatro coisas com que o Mestre tinha cortado: ele era sem 
ideia, sem necessidade, sem posição, sem eu”, glosando assim: “sem ideia 
(privilegiada), sem necessidade (predeterminada), sem posição (fi xada), 
sem eu (particular)”. Eis o comentário, que fi gura um letrado em contraste 
completo com o nosso ideal greco-cristão: 

o Sábio é efectivamente ‘sem ideia’ – não que não as tenha – porque não 
privilegia nem exclui nenhuma, aborda o mundo sem projectar sobre 
ele nenhuma visão preconcebida, [...] guarda sempre abertas todas as 
possibilidades. É por isso que ele não tem ‘il faut’ (‘tem que ser’10) que 
se lhe imponha e viria predeterminar a sua conduta; o Sábio não segue 
regra ou máxima: ele é ‘sem necessidade’. E como não codifi ca de 
avanço a sua conduta, esta não se torna depois rotina. Não se afundando 
em nenhuma posição particular, ele é ‘sem posição fi xada’; não se 
ligando a nenhum ponto de vista defi nitivo, está sempre evoluindo 
de concerto com o curso das situações e dos acontecimentos [numa 
espécie de oportunismo positivo]. É por isso que fi nalmente o Mestre 
é ‘sem eu’. Ele é efectivamente sem eu que o caracterize11. Uma vez 
que não tem ideia privilegiada, não se dá nenhum imperativo a respeitar 
antes de mais, não se fi xa em nenhuma posição defi nitiva, não há nada 
por consequência que possa particularizar a sua personalidade. Esta 
permanece completamente aberta e coincide com o curso do processo 
inteiramente; o Sábio pode desposar este em toda a sua amplidão, e é 
isso que faz plenitude da sua personalidade (Jullien, 2000: 369-71). 

É a noção espantosa de sponte sua: o Sábio consegue vir a esta abertura ao 
processo de forma espontânea, numa espécie de ‘virtude’ que não é da alma 
mas dum ser no mundo, que deixa ser, segundo o Wu Wei de Lao Zi, que 
não força mas regula, o que se poderia chamar uma ‘virtude habilidade’. 

25. Jullien dá em seguida dois exemplos de tradução desta citação de 
Confúcio nas línguas ocidentais: “o Mestre rejeita absolutamente quatro 
coisas: as ideias no ar, os dogmas, a obstinação, o eu” (Pierre Ryckmans); 
“há quatro coisas de que o Mestre estava isento: as ideias sem fundamento, 
as afi rmações categóricas, a teimosia e o egocentrismo” (Anne Cheng). 
Estas traduções de sinólogos, com largos anos de experiência e de cuja 
competência não se pode duvidar, exibem bem a projecção da fi losofi a das 
línguas ocidentais na tradução, como esta é um problema extremamente 
grave, ainda que os tradutores sejam chineses que aprenderam uma língua 

10  Nosso provérbio : “o ‘tem que ser’ tem muita força”.
11  Que lhe dê ‘carácter’, no sentido ocidental de alguém que não muda ao sabor das 

circunstâncias.
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europeia. Tanto quanto posso julgar na minha ignorância do chinês, 
confrontadas com a de Jullien e com a coerência desta com o seu paciente 
trabalho de longo fôlego, estas traduções mostram como será muito difícil 
confi ar nas traduções que encontrarmos, quando tivermos a melhor das 
intenções de aceder a um pensamento tão diferente do nosso. Talvez se 
compreenda melhor a dúvida levantada sobre a gramática chinesa (cf. 
§§ 11-12): quando ela é estudada a partir das gramáticas das línguas 
indo-europeias, como saber se se está a analisar a frase chinesa, de que 
dizia Henri Maspero que não tinha ‘partes do discurso’, ou a sua tradução? 

A subtileza do pensamento por alusão

26. Se pois a escrita ideográfi ca impediu o pensamento chinês de largar 
o plano fenomenológico das coisas (“a crítica chinesa é essencialmente 
fenomenoló gica”, Jullien, 2007: 491), de instaurar um texto gnosiológico 
à maneira da escrita alfabética ocidental procedendo por defi nições, por 
um lado, e se por outro a relação e-vidente, convencional, de cada wen ao 
que ele signifi ca, torna o texto corrente muito próximo da trivialidade das 
coisas, por exemplo das receitas do que há que aprender a fazer, como é 
que uma tão rica tradição literária e sapiencial pode ter procedido? Um 
teórico do século XVII, Jin Shengtan, explica que é necessário que o 
‘olho’ que vê e a ‘mão’ que escreve não coincidam: “enquanto o nosso 
olhar se volta para aquele lado, a nossa mão escreve deste lado”; senão, se 
coincidirem (como nós fazemos normalmente), sucederá que ao leitor, “no 
seu primeiro abordar, tudo se esgota” (idem: 470). O que Jullien chama 
“distância alusiva” como composição literária consiste em não abordar 
directamente o tema visado (o que o escritor olha) mas de “se afastar o 
mais possível e, a partir daí, voltar sinuosamente até ao momento de o 
abordar, e então parar; depois afastar-se novamente o mais possível para 
tomar outro ponto de partida, e regressar sinuosamente até ao momento de 
abordar, e parar de novo” (idem: 471), continua Shengtan, “o que permite 
aos outros deitar um olhar para além do texto para verem por si mesmos”. 
“Se o texto cola ao que quer dizer”, comenta Jullien, “o seu leitor não tem 
nada que buscar e o interesse é suprimido” (idem: 470). É assim que é 
possível manter ‘animado’ o tema, uma fi gura feminina por exemplo, uma 
personagem ‘viva’ por meio de descrições em torno dela com “palavras 
vazias”, em vez de “a descrever tal e qual o seu rosto, o seu ornamento, as 
suas sobrancelhas, os seus cabelos em caracóis sobre as têmporas”: “o que 
daria uma estátua de gesso”, conclui o teórico (idem: 471). 
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27. Enquanto que, no plano do pensamento, tratar-se-á de evitar 
a particularidade do que é proposto e abrir a outras possibilidades, há 
que ultrapassar a parcialidade inerente ao ponto de vista de qualquer 
proposição, levantando por exemplo um ponto de vista oposto, e caminhar 
para uma ‘visão’ que orientará para a globalidade inatingível, segundo o 
tao da realidade, “o fundo indiferenciado das coisas” (idem: 445), onde são 
igualmente possíveis todas as oposições de posições, que as expressões 
concretas, particulares, implicam delas mesmas (idem: 458), já que em 
ideografi as que vão directas ao que signifi cam por convenção. Eis uma 
bela citação de um dos dois clássicos do taoismo, no seu último capítulo: 
“com proposições vazias e longínquas / palavras vastas ao infi nito, / 
expressões sem fi m nem bordo: / ele deixa-se ir consoante o momento sem 
cair / na parcialidade, / e preserva-se de considerar as coisas dum ponto 
de vista unilateral” (idem: 458). Desfazer fronteiras, dir-se-ia o ponto de 
vista oposto ao da defi nição fi losófi ca que, comparando coisas retiradas 
do seu contexto, as caracteriza na sua essência comum intemporal. Aqui 
o que se busca é a subtileza e não a clareza, não dizer directamente mas 
“deixar somente entrever”, diz Jullien (idem: 509). O defi nir fi losófi co 
reduz as circunstâncias, encerra o defi nido, enquanto que a alusão reduz 
“as exclusivas” (idem: 447), isto é, o que ela reduz é a própria redução de 
cada wen (na sua e-vidência, dizia Vandermeersch) e as oposições que ele 
gera ao propor-se: abre relações próximas e a distância entre eles e entre as 
coisas, mantendo aberto um “olhar global” (idem: 446), sem parcialidades. 
Jullien multiplica os exemplos, que não se prestam ao resumo. Rainier 
Lanselle, sinólogo que perfi lha a sua abordagem, propõe longamente o 
comentário do mesmo Shengtan duma ópera tradicional sobre a maneira 
como são tratados os amores dum rapaz candidato a mandarim que se 
apaixona pela bela órfã dum homem poderoso, portanto fora do seu alcance; 
como se conta a subtileza da jovem que não pode ser ‘tomada’ por ele e 
possa ser oferecida por ela, e Shengtan mostra como este drama é também 
o do intelectual que busca a sabedoria, a qual, igualmente, não pode ser 
apoderada por quem a busca, só pode vir dela, doada. É lindíssimo.

Conclusão 

28. Não haveria tempo nem seria eu capaz de apresentar 
sufi cientemente bem o panorama deste pensamento chinês que Jullien tem 
demonstrado ao longo de duas dezenas de livros. Mas não poderei calar o 
gosto imenso de, ao fi m de mais de cinquenta anos de leitor de textos de 
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fi losofi a e teologia ocidentais, encontrar um vasto sistema de pensamento 
independente do nosso e tão diferente, profundamente coerente em sua 
imanência e aplicabilidade pragmática. Pode parecer não ser fácil a um 
habitante das tradições ocidentais, cheias de rupturas e inovações que 
conduziram à modernidade que hoje os próprios Chineses reclamam 
também, ser seduzido pelo carácter conservador desta sabedoria, mas foi 
por aí que comecei: ela é sem dúvida uma chave da inaudita ‘conservação’ 
de dois milénios de história agrícola e política, o sinólogo americano 
Joseph Needham tendo falado duma “sociedade homeostática”12, André 
Chieng duma “economia guiada pela noção de equilíbrio que ilustram as 
relações entre o yin e o yang” (2006: 59). Não deixando de ser inventivos: 
os principais inventos que, segundo o fi lósofo inglês do século XVII, 
Francis Bacon, estão na base da modernidade que despontava no seu tempo 
– o papel e a imprensa, a pólvora de explosão e a bússola das navegações – 
foram invenções de Chineses (o que Bacon não sabia)13 que não souberam 
no entanto tirar delas o mesmo proveito que os Europeus14. A questão que 
fi ca aberta ao futuro é a de saber como é que essas tradições se vão conjugar 
com a instrumentalidade moderna que está a transformar a China numa 
aceleração histórica inédita tremenda, contraponto sem dúvida do inédito 
da sua conservação milenar. O livro La pratique de la Chine en compagnie 
de François Jullien, de André Chieng — nascido na França de emigrantes 
chineses cultos, educado nas duas culturas e a dirigir há três décadas uma 
empresa de aconselhamento de empresários ocidentais em negócios com 
empresários chineses — conta muitos casos das diferenças de apreciação e 
de comportamento entre uns e outros que deixam pensar que, assim como 
a secularização metafísica, se dizer se pode, do Ocidente moderno não 
impede que os nossos intelectuais, cientistas e técnicos sejam marcados 
até à medula por essa mesma metafísica que ignoram, o mesmo se passará 
com os seus émulos chineses, sequiosos de modernidade ocidental mas 
mais ‘confucianos’ do que imaginam ao quererem-se libertos de dois 
milénios de tradição. Quando Jullien contrapõe à nossa ‘revolução’ a 
‘regulação’ asiática, percebe-se que é da falta desta que padecemos nas 
crises que nos assolam nesta época após o fi m das revoluções. 

12  Chieng, 2006: 249.
13  Chieng, 2006: 248.
14  Além da falta da defi nição, o laboratório (que Gregos e Romanos ignoraram, já que os 

que liam não trabalhavam por suas mãos) implica a aliança teoria/experimentação que 
só parece ter sido possível no seio da burguesia europeia (Belo, 2013).
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29. Não parece nada provável que a modernização política da China 
venha a implicar uma cópia das estruturas das democracias liberais do 
Ocidente individualista (o Japão também não o é, apesar de algumas 
formalidades importadas) e talvez seja preconceito eurocêntrico chamar 
‘ditadura’ ao estado das coisas chinês actual, que obviamente não conheço 
mas se pode presumir ser a continuação duma tradição de administração 
burocrática milenar que se adapta, melhor ou pior, à modernidade (os 
dirigentes mudam, as decisões são colectivas e buscam consensos, explica 
Chieng). Pode-se pensar que se acontecesse à tão dinâmica China um 
desabamento equivalente ao da União Soviética após 1991, a catástrofe 
não seria só para eles, atingiria o mundo inteiro. É provável que seja esse 
temor que explica a repressão excessiva de toda e qualquer reclamação 
de liberdade de expressão individual e de grupos, a qual não pode deixar 
de germinar numa sociedade que se abriu grandemente ao Ocidente; é 
possível que esse temor, essa repressão indiscriminada, possa vir a 
cancerizar manchas do tecido social.

P. S. Uma ponte europeia para o chinês

30. Tendo Jullien utilizado o motivo heideggeriano do “ser no 
mundo” para dizer o estatuto fi losófi co do escritor e do leitor chinês (cf. 
§ 21), que eles não sejam arrancados do mundo pela sua textualidade 
de busca da sabedoria como sucede aos fi lósofos pela força textual da 
defi nição, é possível assinalar o pensamento de Heidegger como abrindo 
uma ponte para o mundo chinês, ele que privilegiou os pensadores de 
antes da defi nição socrática e que resumiu as incidências práticas do seu 
pensamento num aforismo que se diria pró-chinês: “deixai ser o ente!”. 
Deixai cada coisa, cada ente vivo, jogar-se no seu contexto, aonde foi 
lançado pelo nascimento e conhecimento ou por fabricação. Com efeito, 
a sua ruptura com Husserl consistiu em ultrapassar o mais resistente dos 
dualismos, o do dentro e do fora, o ‘objecto’ da percepção fenomenológica 
husserliana sendo já um efeito da defi nição fi losófi ca, das oposições, 
determinações e reduções consequentes: o Dasein que ek-siste fora, 
o ser no mundo, é a sua primeira grande descoberta, em 1927 (Ser e 
Tempo). A última, em 1962 (Tempo e Ser), foi o pensamento do Ereignis 
(‘acontecimento’ em alemão) que ultrapassa a velha oposição ser/tempo 
(ousia/acidentes) e veio substituir o Geviert (quadripartido), unidade que 
liga o Céu e a Terra, divinos e mortais, em vez de os opor. O Ereignis 
deve ser lido como a doação de qualquer ente vindo à presença, a doação 
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pelo seu contexto de qualquer coisa na sua textura temporal (ser e tempo), 
doação acontecimental se se pudesse dizer, como uma operação de 
nascimento seguido dum crescimento a deixar ser em sua autonomia (ou 
um fabrico). Os seus limites são apenas os que a ligam a outras doações 
acontecimentais, a Terra – Céu sendo o grande contexto doador de tudo, 
de qualquer vivo, doações que se escondem, dissimulando a sua pujança 
para que a autonomia de cada um possa crescer de si mesma, semente ou 
embrião protegidos por serem pequeninos. Heidegger aproximou-se assim 
do pensamento chinês, mas sem perder a relação a cada ente, a cada coisa.

31. Derrida é um pós-heideggeriano que deu um passo atrás em 
direcção de Husserl, o que lhe permitiu: tomar a linguagem (e outros usos 
sociais, acrescentarei eu) como sendo parte do mundo, das suas coisas 
e gentes, desligar as separações entre textos (os livros não são fechados 
neles, como também não as consciências), marcar continuidades onde 
habitualmente se lêem apenas rupturas, entrar na composição complexa 
das coisas e dos vivos, enquanto que Husserl e Heidegger permaneceram 
ao nível do ente, da sua percepção, em sintonia aliás com praticamente toda 
a tradição fi losófi ca à excepção de Aristóteles. Com efeito, a gramatologia 
derridiana (arqui-escrita, rasto, diff érance com a, iterabilidade, mais tarde 
duplo laço) torna possível compreender as démarches científi cas como 
uma espécie de textos, com o seu diferencial de retenções e diferimentos. 
Derrida permite assim penetrar nos paradigmas dos laboratórios das 
ciências e técnicas europeias, aonde vieram os Chineses de hoje, para 
compreender a matéria e a vida das coisas do mundo; mas permite também 
sair deles, surpreender as cenas da chamada realidade onde essas coisas se 
jogam duma maneira que os cientistas, amarrados aos seus laboratórios15, 
têm difi culdade em compreender, já que o que está em jogo nessas cenas 
está muito mais perto dos processos privilegiados pela sabedoria chinesa 
do que dos conceitos deterministas das suas defi nições e experimentações 
laboratoriais. 

32. Por exemplo, um automóvel é construído, peça por peça, 
segundo as investigações em laboratórios de várias regiões da física e da 
química – em pleno mundo europeu – mas essa diversidade é unifi cada 
teoricamente pela única fi nalidade do automóvel, participar no processo 
do tráfego das estradas, aonde há muitos carros, cada um tendo de ter em 
conta a sua direcção, o seu destino, as curvas a fazer segundo o desenho 

15  Sem saberem pôr a questão: porque é que eles têm necessidade de laboratórios? Ver 
no meu blogue http://fi losofi amaisciencias2.blogspot.pt/2013/12/porque-e-que-as-
ciencias-precisam-de.html.
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das estradas, mas ter em conta também a presença dos outros carros. Este 
tráfego implica portanto que o automóvel seja concebido para avançar 
em diferentes velocidades ou a recuar em certos casos, para virar à direita 
ou à esquerda e assinalá-lo aos outros carros, travar ou acelerar, e por 
aí fora. Nada na construção do carro escapa a esta lei do tráfego, ao seu 
aleatório estrutural. Aprender a guiar é aprender a manipular as diversas 
possibilidades do carro e da estrada, a conduzir deixando ser a viatura 
segundo as suas regras e segundo a circulação das outras ao lado (Belo, 
2007, §§ 50-56).

33. Com este modelo e tendo em conta a complexidade dos vivos 
devida à sua reprodução biológica (alimentação e sexualidade), a das 
sociedades e das línguas humanas, o meu texto Le Jeu des Sciences 
avec Heidegger et Derrida16 tentou desenvolver o jogo das grandes 
cenas evolutivas segundo as ciências europeias – a cosmologia dos 
astros, a evolução biológica, a história das sociedades humanas e a dos 
textos gnosiológicos ocidentais – e é de esperar que os investigadores 
chineses consigam mais facilmente do que os seus congéneres ocidentais 
compreender a relação entre essas cenas e os laboratórios respectivos, 
talvez estejam em melhor posição para compreender que a démarche a 
respeito de cada ciência e cena é equivalente à das outras ciências e cenas, 
apesar das sua grandes diferenças, e portanto perceber melhor as relações 
entre elas, interdisciplinares, como se diz: em cada uma delas, as regras 
aprendidas no laboratório (em condições de determinação que excluem 
outros factores das cenas) jogam em função do aleatório estrutural da 
cena, um pouco como o automóvel e o tráfego. Caçar presas para se 
alimentar e evitar por seu lado ser apanhado por outros mais fortes, eis 
o que ‘explica’ as anatomias das diversas espécies animais, segundo o 
aleatório da lei da selva, tal como a anatomia dum carro, camião ou mota 
é explicada pela lei do tráfego. Também as regras linguísticas de cada 
língua, da fonologia à sintaxe, morfologia e semântica, tanto as melhores 
conhecidas pelas gramáticas como as mais subtis, regras essas que são as 
mesmas para todos os que aprenderam a falar essa língua, são feitas de 
maneira a que cada um, sem as conhecer explicitamente, possa intervir 
no aleatório duma conversa, em que se tem que responder improvisando 
ao que o interlocutor acaba de dizer, mais ou menos surpreendente, mas 
sempre inesperado. O jogo em cada cena é esta unidade entre a necessidade 
das regras e o aleatório do campo da sua aplicação: ao nível da cena, 
16  Apanhado em http://fi losofi amaisciencias.blogspot.pt/2008/02/manifesto.html e 

mensagens seguintes.
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isto muda completamente a causalidade que presta tão bons serviços no 
laboratório. Esperemos que, tendo bem compreendido o que se faz nos 
laboratórios científi cos, os investigadores chineses, fortes em matemática, 
estejam também mais à vontade do que os Europeus para compreenderem  
as respectivas cenas, os seus processos e regulações.
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