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EDITORIAL 

A ocorrência, neste ano de 1999, da celebração do V centenário da morte do 
filósofo platónico florentino Marsttio Ficino (1433-1499) e do IV centenario da 
morte do filósofo aristotélico português Pedro da Fonseca (1528-1599) proporcio
nou o motivo para dedicar este número de Phüosophica à Filosofia do Renasci
mento, sob a tutela daqueles dois pensadores, os quais constituem referências maio
res das tendências especulativas desse riquíssimo período da história cultural, 
representando emblemáticamente, no que niais os singulariza, os dois maiores 
acontecimentos filosóficos do período, a saber: a descoberta de Platão e a redesco
berta de Aristóteles. 

Tradicionalmente subvalorizada, a expressão filosófica do Renascimento tem 
visto o seu valor cada vez mais reconhecido. Prova disso é o volume de estudos 
publicados nos últimos sessenta anos, os numerosos institutos dedicados à promoção 
da investigação sobre o pensamento desse período, as publicações periódicas espe
cializadas e até, em época de crise do género «história da filosofia», a publicação 
recente de várias histórias da filosofia do Renascimento, das quais se destaca a 
publicada com a chancela da Universidade de Cambridge, contando com a colabo
ração dos mais destacados especialistas mundiais, sob a direcção geral de Charles 
B. Schmitt - The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge Univer¬
sity Press, 1988. 

Ao aproveitar o ensejo da referida efeméride comemorativa, Philosophica 
pretende com este número contribuir para o despertar do interesse pela filosofia do 
Renascimento entre aqueles que em Portugal se ocupam da Filosofia. Também entre 
nós a filosofia desse período tem sido pouco cultivada e quase não tem expressão 
nos programas de História da Filosofia ministrados nas várias universidades. E, 
todavia, há já um significativo número de investigadores nacionais cujo traballio 
neste domínio se impõe pela sua consistência e qualidade, mesmo consideraiulo os 
melhores padrões de referência internacionais. Não pretende o presente volume de 
Philosophica apresentar algo como um compêndio de filosofia do Renascimento, 
mas apenas mostrar, como num painel, alguns dos seus tópicos e episódios significa
tivos. Fá-lo dando a conhecer os resultados da investigação de campo de especia
listas portugueses, revelando assim também não só o interesse que a filosofia do 
Renascimento começa a despertar entre nós, como a maturidade e o valor dessa 
investigação. 

Os dois primeiros artigos ocupam-se do pensamento de Nicolau de Cusa. João 
Maria André, que já nos deu, numa excelente tradução anotada, um importante 
opúsculo do cardeal filósofo (A visão de Deus, F.C Gulbenkian, Lisboa) e é autor 
de uma importante e original obra de interpretação do seu pensamento (Sentido, 
simbolismo e interpretação no discurso filosófico de Nicolau de Cusa, F.C. 
Gulbenkian /JNICT, Coimbra, 1997), aborda o modo como nele é pensada a relação 
entre o homem e a natureza, tomando como referência o tratamento que o filósofo 
da «douta ignorância» dá ao tema, já antigo e medieval, do homem como micro
cosmo, mas demorando-se também na interpretação de outros tópicos em que se 
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condensa a antropologia cusana, tais como o tema do «homo imago Dei», do 
homem como «mensura rerum», como «leitor e intérprte do livro do mundo», como 
imitador e criador da natureza. Na última parte do seu ensaio, João Maria André 
estabelece um luminoso confronto entre o pensamento de Nicolau de Cusa e o de 
Ficino, indicando o fundo de referências comuns e ao mesmo tempo sublinhando a 
inflexão da antropologiaficiniana num sentido espiritualista. 

Por sua vez, Mafalda de Faria Blanc, concentrándose num dos tópicos do 
pensamento de Nicolau de Cusa - a visão de Deus - aquele em que o pensador do 
Mosela expõe a sua teologia mística, surpreende aí o germe de uma filosofia como 
teorese do Absoluto, a qual, recolhendo e reelaborando os motivos especulativos da 
teologia medieval e da mística renana numa visão filosófica própria, deixa ver já a 
determinação do pensamento moderno no sentido de uma metafísica da subjectivi
dade, assente no primado do intelligere (da representação, da visão em Deus, da 
percepção, da imagem do mundo), que se exporá nas filosofias modernas de Male¬
branche, de Berkeley, de Hegel 

Maria José Vaz Pinto, especialista do pensamento grego antigo (tem no prelo, 
nas Edições Colibri, uma obra sobre A doutrina do Logos na Sofística e, na Impren
sa Nacional-Casa da Moeda, a tradução prefaciada e anotada dos Fragmentos dos 
Sofistas), no ensaio que aqui se publica sobre Ficino, amplia a sua investigação 
sobre o pensamento grego antigo à maneira como o platonismo, num dos seus temas 
- o amor -, é simultaneamente recebido e transformado por um dos mais represen
tativos e originais filósofos do Renascimento, Marsãio Ficino, o qual faz intervir na 
sua grande síntese filosófica de pretendida inspiração platónica elementos prove
nientes de outras tradições de pensamento (do hermetismo, do cristianismo, do neo
platonismo). Mostra assim a autora como o «retorno dos filósofos antigos», para 
usar a expressão de Eugenio Garin, não é uma simples «imitação» ou «restaura
ção» das formas do pensamento antigo, mas representa uma verdadeira «reinven
ção» feita a partir de preocupações próprias e na qual intervêm não só os vários 
ingredientes como o próprio filtro da tradição filosófica 

Temos a honra de poder contar neste número com o contributo daquele que ao 
longo das últimas quatro décadas, manteve acesa entre nós - quase solitariamente ~ 
a chama do interesse pelos estudos sobre o Humanismo - português e europeu -
pondo em destaque não só o seu alcance para a cultura literária e para a história 
das ideias mas também o seu significado filosófico. Referimo-nos ao Professor José 
Vitorino de Pina Martins, de quem se publica um estudo sobre as relações (algo 
ambíguas, mas ainda assim esclarecedoras do conturbado ambiente intelectual da 
época) entre Erasmo e Reuchlin. Da vastíssima e variada investigação do Prof. Pina 
Martins sobre a temática do Humanismo pode fazer-se uma ideia percorrendo as 
mais de mil páginas da sua obra Humanisme et Renaissance de ITtalie au Portugal. 
Les deux regards de Janus (F.C. Gulbenkian, Paris, 1989). 

Comfiequência se desvalorizou o Humanismo do ponto de vista do seu signifi
cado filosófico, vendo nele apenas um movimento pedagógico-cultural, de débil 
expressão filosófica e mesmo de difusa acção sobre a Filosofia. Felizmente esta 
linha interpretativa tem vindo a ser cada vez mais posta em causa, à medida que se 
reconhece que para além do culto da forma e das boas letras, se perfila um modelo 
de racionalidade baseado no reconhecimento do primado da linguagem sobre o ser, 
que daria razão não só da importância que assumem as ciêricias da linguagem no 
currículo dos studia humanitatís como também da tendência de muitos pensadores 
humanistas para substituir a metafísica e a dialéctica escolásticas por um Logos de 
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feição retórica impirado nos pensadores romanos clássicos, sobretudo em Cícero e 
Quintiliano. De facto, a historiografia tradicional sobre a filosofia do Renascimento 
de um modo geral apenas via na orientação retórica de muitas das manifestações do 
pensamento desse período um sinal negativo, que as desqualificava enquanto 
propostas filosóficas e as remetia para o domínio da cultura literária. Mas a revalo
rização da Retórica e, em geral, da linguagem por parte de várias tendências da filo
sofia contemporânea permite que hoje se aprecie diferentemente, e mesmo positiva
mente, este aspecto do pensamento dos séculos XV e XVI, tornando possível o 
reconlwcimento não só da peculiaridade do paradigma de racionalidade retórica 
que o caracteriza como também do significado filosófico e histórico-filosófico desse 
paradigma, como alternativa à racionalidade lógico-metafísica dos filósofos antigos 
e medievais e à racionalidade científico-matemática dos modernos. Ninguém fez 
mais para esta recuperação do significado filosófico do Humanismo do que o 
recentemente falecido Prof. Ernesto Grassi. 

O episódio das relações entre os dois humanistas Erasmo e Reuchlin, para 
além do interesse biográfico e histórico, esclarece um aspecto decisivo do confronto 
da proposta dos humanistas com a cultura teológica e filosófica dominante, a qual, 
todavia, viria a ser profundamente revitalizada precisamente pela injunção do espí
rito humanista do regresso às fontes do pensamento filosófico e teológico. 

Se há aspecto da cultura dos séculos XV e XVI que se imponha pela evidência ê 
o extraordinário florescimento das artes, aliás acompanliado do reconhecimento da 
respectiva dignidade e mesmo da luta pela hegemonia das artes (ou de alguma 
delas) no novo sistema da cultura. Este processo de afirmação da arte e do artista é 
apoiado por uma variadíssima produção de reflexão estética na qual são reconhecí
veis duas tendências: as estéticas metafísicas de cariz platónico e neoplatónico, cen
tradas na beleza e na ideia, para as quais contribuiu decisivamente a interpretação 
ficiniana do platonismo e do neoplatonismo; e as poéticas ou filosofias da arte, de 
inspiração aristotélica, que na abordagem das artes privilegiam o processo criativo 
humano. Embora seja possível identificar tempos diferentes para cada uma destas 
tendências, em muitos artistas e pensadores elas conviveram mais ou menos dialéc
ticamente e em alguns deu-se mesmo a evolução de uma para a outra. É este último 
caso o que nos propõe António Moreira Teixeira, no seu sugestivo ensaio sobre 
Francisco de Holanda. 

António Braz Teixeira é largamente conhecido pelos seus muitos e importantes 
estudos sobre a história do pensamento português em que ao mesmo tempo pretende 
identificar a respectiva especificidade no grande concerto do Logos. Não se podia 
escolher época mais adequada para essa tarefa. Pois, se período houve na história 
em que Portugal fez parte com voz própria e até com temas originais e contribuição 
decisiva no concerto ao Logos, esse foi o Renascimento. Braz Teixeira identifica 
essa contribuição nos vários domínios da filosofia - da lógica e gnoseologia à meta
física e antropologia -, destacando os principais protagonistas, alguns dos quais o 
foram, aliás, em diáspora pela Europa, que nesta época, apesar de haver perdido a 
unidade política e até a religiosa, soube criar uma verdadeira unidade de cultura e 
de pensamento, na qual os espíritos, independentemente do seu país de origem, se 
reconlwciam como num elemento vivo e comum. 

Regressando a um singular pensador francês, cuja ascendência portuguesa foi, 
aliás, mais do que uma vez sugerida, Rui Bertrand Ronião esboça, no seu ensaio 
sobre Montaigne - «Da arte de Pirronizar» - a tese que amplamente desenvolve na 
sua importante dissertação de doutoramento, intitulada A «Apologia» na Balança. 
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Ensaio sobre a reinvenção do Pirronismo na «Apologia de Raimundo Sabunde» de 
Michel de Montaigne, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1999), cuja publicação 
se deseja para breve. Rui Romão põe em destaque a pertinencia e originalidade da 
interpretação que Montaigne faz do pirronismo, por confronto com a versão de 
Sexto Empírico (de resto, a sua principal fonte de informação a respeito dessa filo
sofia) e, ao mesmo tempo, a coerência do pirronismo montaniano enquanto estra
tégia filosófico anti-dogmática e anti-sectária com o pirronismo praticado como arte 
de viver ou como sabedoria prudencial. 

O Renascimento constitui um momento privilegiado para estudar as relações 
íntimas entre a Medicina e a Filosofia, não só porque a Medicina ocupa um lugar 
central na ciência da época, representando mesmo toda a filosofia natural antes que 
a nova Física matemática viesse a assumir esse papel a partir do século XVII, mas 
sobretudo porque muitos dos mais destacados e originais pensadores desse período 
acumularam as funções de médicos e de filósofos. Adelino Cardoso, para além do 
seu interesse pela filosofia leibniziana e seiscentista, já demonstrado por numerosos 
trabalhos publicados, tem-se ocupado também do problema das relações entre Filo
sofia e Medicina. No seu ensaio sobre «O sonho na Medicina do Renascimento», 
partindo da importância que o sonho volta a assumir na clínica médica actual, 
investiga o tratamento que o tópico recebe nesse complexo mas fecundo período da 
história, centrando-se sobretudo nos escritos do filósofo italiano Pedro Pomponazzi 
e dos portugueses Amador Arrais e Francisco Sanches. 

O último quadro do painel é um ensaio sobre Pedro da Fonseca, de António 
Manuel Martins, bem conhecido intérprete da obra do filósofo e teólogo jesuíta, 
professor do Colégio das Artes de Coimbra, sobretudo pela sua obra Lógica e 
Ontologia em Pedro da Fonseca (Lisboa, F.C. Gulbenkian / JNICT, 1994), que aqui 
situa a abordagem feita por Fonseca da Metafísica de Aristóteles no contexto vasto e 
complexo da recepção e comentário da obra de Aristóteles levada a cabo durante o 
Renascimento, sobretudo na segunda metade de século XVI. Secundando a tese 
desenvolvida por Charles B. Schmitt, não só quanto à persistência do aristotelismo 
durante o Renascimento, mas mesmo quanto à diversificada redescoberta da filoso
fia de Aristóteles, ao ponto de se poder falar não de um aristotelismo renascentista, 
mas de vários (o da filosofia prática, o da poética e retórica, o da lógica, o dos 
escritos de filosofia natural, o da metafísica), o autor recusa o lugar comum segundo 
o qual o Renascimento significaria o geral abandono da referência aristotélica, 
preterida por novas tutelas. E no contexto de uma ampla redescoberta de Aristóteles, 
animada já pelo impulso humanista do cuidado da letra e da fidelidade aos textos 
originais, que ganha relevo o Comentário de Fonseca, o qual, todavia, excede a eco
nomia de um mero comentário, oferecendo-se antes como uma verdadeira interpre
tação e mesmo como uma original reconstrução sistemática dos temas centrais da 
Metafísica, numa síntese que, partindo sem dúvida do texto aristotélico, criteriosa
mente estabelecido, o lê tendo em conta as novas preocupações especulativas da 
Teologia Dogmática cristã 

Evocando a memória de Ficino e de Fonseca e esperando contribuir com este 
número de Philosophica para um melhor conhecimento dos aspectos filosóficos da 
cultura renascentista, deixamos aqui expresso o nosso agradecimento aos autores 
que generosa e prontamente acederam ao nosso convite para nele colaborarem. 

Leonel Ribeiro dos Santos 



ARTIGOS 

O H O M E M C O M O M I C R O C O S M O 

DA CONCEPÇÃO DINÂMICA DO HOMEM EM NICOLAU DE CUSA 
À INFLEXÃO ESPIRITUALISTA DA ANTROPOLOGIA DE FICINO* 

João Maria André 
Universidade de Coimbra 

Interrogar o pensamento renascentista no final do Século XX é um desa
fio à nossa capacidade de nos questionarmos a nós próprios a partir dos 
núcleos conceptuais que estruturaram a Modernidade na sua origem e cons
tituição, numa tentativa de perceber o que se ganhou e perdeu ao longo dos 
últimos cinco séculos da cultura e da civilização europeias. Se à fragmentação 
operada sobre a mundividência medieval se seguiu uma abertura plural de 
tendências em que o homem se potenciou como criador de si próprio e do seu 
destino, os primeiros passos após a revolução científica do Século XVII nem 
sempre respeitaram a fecundidade dos caminhos abertos, estreitando unidi¬
mensionalmente uma razão actuante sobretudo a partir da sua operacionalida
de técnica e, por isso, configuradora de uma racionalidade mecanicística e 
funcional na interpretação do homem e da natureza e, consequentemente, no 
exercício das relações do primeiro com a segunda. Daí que uma das formas 
mais actuais de interrogar o pensamento renascentista seja equacionar as 
relações que nele se estabelecem entre o homem e a natureza, sobretudo atra
vés da exploração do motivo antigo do "homem como microcosmo". Para o 
fazer, escolhemos o Cardeal alemão Nicolau de Cusa, que, situando-se justa-

* De alguns pontos deste estudo, especialmente referentes ao pensamento de Nicolau de Cusa, 
foi apresentada uma versão mais abreviada ao Congreso Internacional de Filosofia Medieval 
"Hombre y Naturaleza en el Pensamiento Medieval", realizado em Buenos Aires (Argen
tina) de 12 a 15 de Outubro de 1999. 

Vhihsophica 14, Lisboa, 1999, pp. 7-30 
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mente no ponto de passagem da Idade Média para o Renascimento, é um 
exemplo significativo da riqueza e da complexidade com que se tecem os 
múltiplos fios do pensamento filosófico-teológico do Século XV, esboçando, 
numa nota final, um breve confronto com o pensamento de Marsílio Ficino, 
que com ele partilha alguns traços significativos, mas que dele também diver
ge na forma como os assume e os enquadra no seu sistema.. 

Responder à questão da relação entre Homem e Natureza em Nicolau de 
Cusa implica uma abordagem transversal de núcleos centrais do pensamento 
de um autor que, ligando a Idade Média aos Novos Tempos que anunciam a 
Modernidade, constitui uma autêntica ponte para pensar as raízes em que fe
cundamente parece mergulhar a nossa consciência histórica. Ao mesmo tem
po, no esclarecimento dessa relação podemos também perceber a sensação do 
limite e a consciência contraditória da sua ultrapassagem que acompanham a 
instauração da subjectividade moderna na passagem de uma metafísica do ser 
para uma metafísica do sujeito, desde que se não esqueça o terceiro ponto que 
dá sentido ao arco conceptual que liga o homem à natureza e o transforma 
num triângulo em que os dois pontos extremos da base convergem para um 
vértice que os configura num equilíbrio cuja harmonia não elimina a tensão 
de uma concórdia que assenta na "coincidência dos opostos". Porque, para 
utilizar a linguagem simbólica do autor do De docta ignorantia, na Moderni
dade, esse triângulo é um triângulo cuja base (homem-natureza) tende a 
assumir uma dimensão infinita num movimento em que o vértice (Deus) 
coincide progressivamente com essa mêsma base transformando o triângulo 
numa recta infinita. O lugar de transição que ocupa o pensamento do Cardeal 
alemão é, por isso, sintomático e paradigmático e encontra a sua expressão 
plena na forma como transpõe para o Renascimento alguns tópicos recorren
tes no pensamento medieval: em primeiro lugar, o motivo do "homo, imago 
Dei", através do qual começa por ser pensada a relação do sujeito humano 
com o universo, fundamentalmente no âmbito do conhecimento; depois, 
como segundo ponto da base do triângulo, o motivo do livro da natureza, de 
que o homem se constitui como privilegiado leitor e especial intérprete; liga
do a estes dois motivos e estabelecendo a sua respectiva ligação sob um pris
ma estético, o motivo do operai- humano como imitação da natureza, baseado 
numa nova leitura do que é a natureza e, consequentemente, numa nova com
preensão do que é a arte; em quarto lugar, o motivo do homem como micro
cosmo, já referido, que reassume de uma forma significativa os três motivos 
anteriores e que, reassumindo-os, é reconfigurado numa perspectiva verdadei
ramente dinâmica e criadora. O confronto entre o tratamento cusano e o 
tratamento ficiniano deste tema, com que concluímos o estudo, mostrará, 
assim o cremos, a inflexão espiritualista que sofre esse motivo no contexto de 
um pensamento mais marcadamente neoplatónico. Entretanto, o aprofunda
mento destes temas no pensamento de Nicolau de Cusa e o seu prolongamen
to em Marsílio Ficino permitem-nos também perceber como, no final da 
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Idade Média, se assiste a um movimento significativo de transformação das 
relações entre o Homem e a Natureza e das formas em que a Razão Humana 
as diz e as efectiva: a metamorfose do que se poderia chamar a Razão Teoló
gica medieval na Razão Estética renascentista e que se veria reconfigurada 
numa Razão Técnica a partir do Século XVII e da revolução científico-con
ceptual que nele se consuma. 

1. O tema do "homo imago Dei" 

Poderá parecer forçado ligar o tema do homem como imagem de Deus 
ao motivo do microcosmo, mas convém começar por sublinhar que, ao fazê¬
-lo, apenas retomamos as palavras de Nicolau de Cusa que, no Sermão 122, 
diz expressamente: "o homem, que também é chamado microcosmo, foi 
criado à imagem e semelhança do próprio filho de Deus [...]." ' . O que o Car
deal aprofunda neste sermão é o tema do Génesis, em que o relato da criação 
do homem é precedido pela determinação divina: "Façamos o homem à 
nossa imagem e semelhança."2 Esta ideia, que é repetida sobretudo nas Car
tas de Paulo3 e que, como bem notou G. Santinello4, no tratamento que lhe é 
dado pelo autor, tende a destacar a diferença entre ser "imago Dei", que é 
sobretudo uma prerrogativa do Filho, e ser criado "ad imaginem Dei", prer
rogativa do homem que carece da mediação do filho para a efectivação da 
sua semelhança, ler-lhe-á chegado através de Gregório de Nissa5 com a for
mulação que mais fecunda será no seu discurso pela dinamização que desde 
logo proporcionará ao motivo do microcosmo: o homem não é apenas uma 
imagem de Deus, mas, como já deixavam antever, de certo modo, os termos 
da Carta aos Colossenses, uma viva imagem de Deus, pois só desse modo se 
pode continuamente renovar e aperfeiçoar no seu ser imagem, o que faz, 
antes de mais, pela via do conhecimento. Compreende-se assim que o tema 
da "imago Dei" sofra uma ligeira inflexão intelectual i sta que leva a encon
trar esse lugar da imagem viva sobretudo na mente humana, ideia que, 
explorada, entre outros textos, no Idiota de mente, aparece cruzada com o 
par de conceitos "complicatio/explicatio" numa acentuação da sua excelên
cia como imagem da unidade: "Portanto, retenho que a mente é a mais sim
ples imagem da mente divina, entre todas as imagens da complicação divina, 
que complica todas as imagens na sua simplicidade e na sua virtude de com-

1 NICOLAU DE CUSA, Sermú CXX1I, Agnus in crucis, H. XVII I , n.° 2, linhas 17-21, p, 2. 
2 Génesis, 1, 26. 
3 Cf., por exemplo, l.aCor., 11, 7 e Coi. 3, 10. 
4 Cf. G, SANTINELLO, "Luomo 'ad imaginem et similitudinem' nel Gusano", Doctor 

Seraphicus, 37 (1990), pp. 85-97. Esta diferença é igualmente acentuada por TOMAS DE 
AQUINO, por exemplo, na Summa Üieologiae, I , q. 35, a. 2, ad III . 

5 Cf. GREGÓRIO DE NISSA, De hominis opificio, Cap. 4 (Migne PG, XLIV, col. 136 C). 
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plicação. Assim como Deus é a complicação das complicações, assim a 
mente, que é imagem de Deus, é a imagem da complicação das complica
ções. Depois das imagens existe a pluralidade das coisas que explicam a 
complicação divina, como o número é explicativo da unidade [„.]." 6 Neste 
cruzamento do tema da "imago Dei" com o tema da "complicado", aquilo 
que se constata de imediato é que, enquanto tudo o mais que é criação divina 
é apenas "explicado" do que em Deus aparece "complicative", no caso do 
homem e da sua mente encontramos uma imagem que não só explica a uni
dade divina, mas também, e sobretudo, unifica em si e à sua maneira o que 
aparece também complicado na unidade de que é imagem. Por esse motivo, 
unificando, a mente humana realiza-se num movimento conectivo sem fim 
que constitui a sua própria essência7, como o De coniecturis repetirá em 
diversos passos, sobretudo quando se refere ao movimento descensivo e 
ascensivo entre as diferentes unidades mentais: "O intelecto, na nossa alma, 
desce aos sentidos a fim de que o sensível ascenda a ele. E o sensível ascen
de ao intelecto, a fim de que a inteligência desça até ele. A descida do inte
lecto ao sensível é a subida do sensível ao intelecto."8. Na efectivação deste 
movimento conectivo, a mente humana liga o mundo material ao mundo 
intelectual, abrindo desde logo um dos horizontes em que, como veremos, se 
virá a inscrever o motivo do microcosmo, sobretudo na forma de que se 
reveste no De docta ignorantia. Na sua capacidade explicativa, a mente 
humana permite ao homem realizar-se como contracção do poder criador 
divino duplicando, assim, cognoscitivamente a natureza ao explicar-se e ao 
plurificar-se nas suas noções. Por isso pode dizer o protagonista do De 
mente: "A concepção da mente divina é a produção das coisas. A concepção 
da nossa mente é a noção das coisas. Se a mente divina é entidade absoluta, a 
sua concepção é criação dos entes e a concepção da nossa mente é assimila
ção dos entes. O que convém à mente divina como verdade infinita, convém 
à nossa mente como imagem próxima dela."9 Tal especificidade da mente 

fi NICOLAU DE CUSA, Idiota de mente, Cap. 4, H. V, n.° 74, linhas 16-23, pp. 113-114. 
7 Cf. K.-H. VOLKMANN-SCHLUCK, Nicolaus Cusanus. Die Philosophie im Übergang vom 

Mittelalter zur Neuzeit, Frankfurt/Main, Vittorio Klostermann, 1968, p. 68. 
8 NICOLAU DE CUSA, De coniecturis, L. I I , Cap. 16, n.° 157, linhas 10-14, pp. 156-157. 

Linhas depois, o proprio movimento descensivo será cruzado (unificado) com o movimento 
ascensivo, precisamente mediante o recurso ao conceito de "complicado" que se alia ao 
motivo da "reditio completa", que, se, por um lado, remete para o duplo movimento da 
"erótica dionisiana" aplicado aqui à própria actividade da mente humana, por outro lado, 
evoca o comentário tomista ao livro "De causis" (prop. 15), que estabelece, em certo sentido, 
a dimensão integral do método transcendental: "Complica igitur ascensum cum descensu 
intellectualiter, ut apprehendas. Non est enim inlentio intellectus, ut fiat sensus, sed ut fiat 
intellectus peifectus et in actu; sed quoniam in actu aliter constitui nequit, fit sensus, ut sie 
hoc méd io de potentia in actum pergere queat. Ita quidem supra se ipsum intellectus redit 
ciiTCulari 'completa reditio'." (L. I I , Cap. 17, H. I I I , n.° 159, linhas 10-15, pp. 159-160). 

9 IDEM, Idiota de mente, Cap. 3, H. V, n.°72, linhas 6-11, pp. 109-110. Esta mesma ideia é 
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como "imago" penriite compreender, por sua vez, uma das direcções que o 
tema do microcosmo virá a tomar, sobretudo na forma que lhe dá o texto do 
De coniecturis. 

É este dinamismo que permite considerar viva a "imago" que o homem 
é 1 0 . Ele é uma "viva imago Dei", em primeiro lugar, porque, ao contrario das 
outras criaturas, tem consciência desse seu ser imagem, como tão bem o 
exprime a Carta a Albergati: "E considera bem, filho, a viva imagem inte
lectual de Deus que existe em ti, que não seria uma imagem intelectual viva 
se não se conhecesse como imagem. Com efeito, o intelecto pertence à 
essência da imagem viva de Deus. É por isso que entre essa imagem de Deus 
e qualquer outra semelhança sem a qual não pode ser nenhuma criatura, há 
uma diferença: nenhuma semelhança, para além daquela, tem consciência de 
ser semelhança de Deus, na medida em que é privada de vida intelectual."11 

E é este carácter reflexivo do intelecto humano, que se desdobra na imagem 
que é e na consciência que tem dessa sua dimensão, que funda a segunda 
vertente que sublinha a vida de que é dotada esta imagem: sabendo, por um 
lado, que é imagem e, sabendo, por outro, qual o modelo de que é imagem, a 
imagem de Deus que o homem é tem a capacidade de se tomar cada vez 
mais semelhante ao seu modelo original: "A nossa natureza intelectual, na 
medida em que se reconhece como a imagem viva de Deus, tem o poder de 
se tornar continuamente mais clara e mais semelhante a Deus, ainda que, 
sendo imagem, jamais se possa tomar no modelo ou criador."'2 Essa "imago 
viva", quer na sua dimensão reflexiva, quer na potenciação da sua perfecti-
vidade, plastifica-se em diversas metáforas abundantes,ao longo do Idiota de 
mente, como a do diamante vivo 1 3, ou como a expressiva imagem do espelho 
vivo, na qual, considerando-se analogicamente todas as criaturas como espe
lhos que, pela sua imperfeição, reflectem imagens deformadas, se equipara a 

expressa no De heryllo (H. X I j , n.° 7, linhas 2-8, p. 9), onde o hörnern 6 chamado "criador 
dos entes racionais e das formas artificials": "Nam sicut Dens est creator entium realium et 
naturalium formarum, ita homo rationalium entium et formarum artificialium, quae non sunt 
nisi sui intellectus similitudines sicut creaturae Dei divini inteltectus similitudines. Ideo 
homo habet inteilectum, qui est similitudo divini intellectus in creando. Hinc creat similitu
dines similitudinum divini intellectus, sicut sunt extrinsecae artificiales figurae similitudines 
intrinsecae naturales fonnae." 

1 0 Sobre a mente como "viva" imagem de Deus cf. G. von BREDOW, "Der Geist aids leben
diges Bild Gottes (mens viva Dei imago)", In: Im Gesprach mit Nikolaus Von Kues, 
Münster, Aschendorff, 1995, pp. 99-109 e R. STEIGER, "Die Lebendigkeit des erkennen
den Geistes bei Nikolaus von Kues", Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-
-Geseilschaft, 13 (1978), pp. 167-181. 

1 1 NICOLAU DE CUSA, Carta a Albergati, CUSANUS-TEXTE, IV, n.° 6, p. 28, linhas 8-13. 
»2 IDEM, ibidem (CUSANUS-TEXTE, IV, n.Q 7, p. 28, linhas 16-18). 
1 3 IDEM, Idiota de mente; Cap. 5, H. V, n.° 85, linhas 13-16, p. 129: "Ac si acuties simplicis-

sima et indivisibilis anguli lapidis diamantis politissimi, in qua omnium rerum formae 
resplenderent, viva foret, ilia se intuendo omnium rerum similitudines reperiret, per quas de 
omnibus notiones facere posset." 
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natureza intelectual a um espelho vivo com a possibilidade de se tornar cada 
vez mais plano e, assim, reflectir imagens cada vez mais perfeitas14. É uma 
metáfora que antecipa de certo modo outra, muito sugestiva, formulada no 
De mente15 e retomada na Carta a Albergati16, que estabelece um paralelismo 
entre a natureza espiritual do homem e um auto-retrato do pintor divino que 
tem a particularidade de se poder tomar, pela sua liberdade, cada vez mais 
semelhante ao respectivo modelo e assimilar-se por si, ao próprio artista. 
Colocado, assim, no mundo das criaturas como "imago Dei", é, pois, no 
entanto, pelo exercício da sua actividade criadora que o homem se afirma 
nesse seu ser "imago" e se distingue, no seio da natureza, das outras imagens 
que são as coisas que o rodeiam. 

2. O homem como intérprete do livro da natureza 

Para além das metáforas já referidas, em que se concretiza o motivo da 
imagem, ressalta também a do homem como medida e, mais especificamen
te, como "medida viva". Esta metáfora traduz, por um lado, uma retomada 
da antiga sentença de Protágoras, segundo a qual o homem é a medida de 
todas as coisas17, embora, subordinado ao tema da "imago", o Protágoras 
recuperado seja, como notou Martinez-Gomez, um "Protágoras emenda
do" 1 8; por outro lado, inspira-se na etimologia atribuída por Nicolau de Cusa 
a "mens", em que se estabelece a ligação entre "mens" e "mensura"19. Como 
medida viva, o homem mede as outras coisas, mas mede-se também a si 
próprio 2 0 e mede, simultaneamente, o intelecto divino no contexto de uma 

1 4 Cf. IDEM, ibidem, Cap. 5, H. IV, n.° 86, linhas 4-6, p. 130: "Qui vim specularem in se 
considerai, videt, quomodo est ante omnem quantitatem. Quod si illam vivam concipit vita 
intellectuaii, in qua reluceat omnium exemplar, de mente admissibilem facit coniecturam." 
Cf. idêntica metáfora no De fiiiatione Dei, Cap. 3, H. IV, n.° 65, linhas 2-9, pp. 48-49. 

tf Cf. IDEM, idiota de mente, Cap. 13, H. V, n.° 149, linhas 1-12, pp. 203-204. 
1 6 IDEM, Carta a Albergati, Cusanus-Texte, IV, n.° 8, p. 28, linhas 19-23: "Sicut si pictor sui 

ipsius visibilem imaginem dipingit, ilia manet ut facta est, sed si foret talis pictor, qui artis 
suae intellectualis pingendi intellectualem et invisibilem imaginem facere posset, utique Ília 
imago artis, si perfccta foret imago intellectualis et vivae artis, se ipsam clariorem et 
similiorem facere posset, quando se suo factori conformarei." 

1 7 Este dito de Protágoras é recuperado, contra a desvalorização aristotélica, pelo menos três 
vezes ao longo do De beryllo: I I . X I , , n.°6, linhas 1-3, p. 8; n.°65, linhas 1-3, p. 75 e 
n.° 69, linhas 3-6, p. 80. 

1 8 Cf. L. MARTINEZ-GOMEZ, "El hombre 'mensura rerum' en Nicolas de Cusa", Pensa¬
miento, 21 (1965), pp. 62-63. 

1 9 Cf. NICOLAU DE CUSA, Idiota de mente, Cap. 1, H. V, n.° 57, linhas 5-6, p. 90: 
"Mentem esse, ex qua omnium rerum terminus et mensura. Mentem quidam a mensurando 
dici conicio." 

2 0 A metáfora da mente como medida viva permite ao autor esboçai- o caminho de aproxima
ção da imagem da medida para a própria medida em si, ou seja, o padrão ou a unidade de 
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"aenigmatiça scientia": "Mede o seu intelecto através da potência das suas 
obras e, por isso, mede o intelecto divino como a verdade é medida pela 
imagem. E esta é a ciência por enigmas. O homem tem também uma vista 
sumamente aguda, através da qual vê que o enigma é enigma da verdade, 
para saber que a verdade é aquela que não é representável por nenhum 
enigma." 2 1 

E com esta visão do homem como "medida viva" que exerce o seu 
poder mensurante através de símbolos e de enigmas e da respectiva inter
pretação 2 2 que deve ser articulada a perspectiva do mundo como livro apro
fundada por Nicolau de Cusa em diversos textos. Herdada da tradição 
bíblica 2 3 e de outros autores que a comentaram, como Agostinho, Alain de 
Lille, Hugo de S. Vítor e Boaventura24, Nicolau de Cusa retoma esta ideia 
logo num dos primeiros sermões 2 5, para a aprofundai' com traços inovadores 
em alguns dos seus textos, sublinhando sempre novas vertentes. Assim, no 
De genesi, é o mundo como sistema de sinais não imediatamente legíveis 
que atrai a sua atenção ao dizer: "Parece bastante apropriada a imagem do 
mundo como um livro escrito de que se ignoram a língua e os caracteres, 

medida, que a mede, medindo todas as coisas (IDEM, ibidem, Cap. 9, H. V, n.° 123, linhas 
5-9, p. 177): "Nam mens est viva mensura, quae mensurando alia sui capacitatem attingit. 
Omnia enim agit, ut se cognoscat. Sed sui mensuram in omnibus quaerens non invenit, nisi 
ubi sunt omnia unum. Ibi est Veritas praecisionis eius, quia ibi exemplar suum adaequa-
tum." Sobre a metáfora da mente como "medida viva", cf. D. GAMARRA, "Mens est viva 
mensura. Nicolas de Cusa y el acto intelectual", Anuário Filosófico, 28 (1995), pp. 583¬
-609. 

21 IDEM, De beryÜo, H. X l b n.° 7, linhas 8-13, pp. 9-10. 
2 2 A articulação do homem como medida viva com o seu poder interpretativo é-nos propor

cionada por um dos mais interessantes prolongamentos desta metáfora, em que o homem é 
comparado a um banqueiro ou cambiador das moedas cunhadas por Deus, nas quais ele 
imprime a imagem do seu filho [De ludo globi, L. I I , H. IX, n.° 119, linhas 17-26, p. 147): 
"Modos igitur essendi ut sunt intelligibiles, intellectus intra se ut vivum speculum contem-
platur. Est igitur intellectus ille nummus, qui et nummularius, sicut Deus Ília moneta, quae 
et monetarius. Quare intellectus reperit sibi congenitam virtutem omnem monetam cognos-
cendi et numerandi. Quomodo autem vivus ille nummus, qui intellectus, in se omnia íntel-
lectualiter quaerens reperiat, excmplum aliquale capere potes in his, quae ego in intellectum 
prospiciens propalavi. Quae acutius quam ego subintrans praecísius videre et revelare 
poterit. Et haec sic de monetário et nummulario dicta sint." 

23 Salmo 18, 2-5 e Rom., 2, 15. 
24 Cf.: AGOSTINHO, Enarratio in Psalmum XLV, n ° 7 ; ALAIN DE LILLE, Rythmus alter 

quo graphice natura hominis fiuxa et caduce dipingitur (MIGNE, PL CCX, 579 A-B); 
HUGO DE S. VÍTOR Eruditionis didascaliae libri septem, L. VII , Cap. 4 (MIGNE, PL 
CLXXVI, col. 814 B); BOAVENTURA, Breviloquium, P. I I , Cap. I I , n.°2 e Cap. 12, 
n.° 1. 

25 Cf. NICOLAU DE CUSA, Senno VIU, Signum Magnum, H. X V I 2 , n.° 16, linhas 16-20, 
pp. 154-155: "Est enim mundus sensibilis quasi 'liber' Dei digito 'scriptus'. Et hoc modo 
incipientes contemplantur, sed perfecti in contemplatione Creatoris tantum persistunt, sicut 
Virgo beata." 
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como se a um alemão fosse apresentado um livro de Platão escrito em grego, 
em que Platão tivesse imprimido as forças do seu intelecto."26 Ao mesmo 
tempo que se reconhece que o dinamismo do seu autor passa para o próprio 
livro, onde aparece "configurada a força divina"27, reconhece-se também que 
a capacidade de interpretação desse texto tão enigmático, como o é um livro 
em grego para um leitor alemão que desconheça aquela língua, não é imedia
ta mas carece de ser desenvolvida por um processo de aprendizagem que é 
também existencial, pois implica a conformação do leitor ao próprio autor do 
livro, já que "se o intelecto se não conformar a ele, não entende, porque, se 
não aparece o idem absoluto, não se conhecem as configurações da sua 
semelhança"2 8. Este processo de conformação é o processo dinâmico da 
filiação e, assim, não é de estranhar que a mesma metáfora seja retomada no 
De filiatione Dei, obra em que o mundo, mais do que um livro, é um con
junto de livros ao serviço do nosso processo de aprendizagem: "neste 
mundo, aos diversos objectos particulares como a vários livros se aplica o 
nosso estudo."29 Este é, no entanto, apenas o início do nosso processo ascen-
sivo para a filiação divina e é por isso que a metáfora do mundo como livro 
se prolonga na metáfora do mundo como escola30 em que o homem, ao 
mesmo tempo que vai aprendendo o processo da interpretação da sua men
sagem, aprende também, desse modo, o processo da sua transformação, ou 
seja, da sua deificado, dando um certo sentido cristocêntrico a toda a antro
pologia cusana31. 

O percurso pela exploração cusana desta metáfora ficaria incompleto se 
não fizéssemos referência à tonalidade que dá aos quatro diálogos do Idiota 
e, sobretudo, à legitimação que confere ao discurso do seu protagonista. 
Este, leigo ou iletrado, está habilitado a falar, com sabedoria, dos mais pro
fundos temas filosóficos ou teológicos, não porque tenha lido os livros dos 
homens, cujo conhecimento conduz frequentemente à presunção do saber, 
quando o que o caracteriza é a "douta ignorância". É então que é referido o 
tema do mundo como livro: "ORADOR: Como podes ter chegado à ciência 
da tua ignorância se és 'iletrado'? IDIOTA: Não através dos teus livros, mas 
dos de Deus. ORADOR: Quais livros? IDIOTA: Os que ele escreveu com o 

26 IDEM, Dégenêsi, Tl. IV, n.° 171, linhas 5-8, pp. 121-122. 
27 IDEM, ibidem, H. IV, n.° 172, linha 1, p. 122. 
2 * IDEM, ibidem, H. IV, n.° 172, linhas 13-15, p. 122. 

29 IDEM, De filiatione Dei, Cap. 2, H. IV, n.° 57, linhas 8-9, p. 43. 
3 0 IDEM, ibidem, Cap. 2, H. IV, n.° 58, linhas 1-6, p. 44: "Et hoc est magisterium, quod in 

studio huius mundi quaerit, scilicet intelligere veritatem, immo habere magisterium verita-
tis, immo esse magister veritatis, immo esse ars ipsa veritatis, sed non reperit artem ipsam 
sed ea particularia, quae artis opera existunt. Transfeitur autem de schola huius mundi ad 
regionem magisterii et efficitur magister seu ars operum huius mundi." 

3 1 Cf. G. MORRA, "Cusano: una antropologia cristocentrica", Etica, 5 (1966), pp. 53-65. 
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seu dedo. ORADOR: Onde se encontram? IDIOTA: Por toda a parte,"32 O que 
o Cardeal alemão aqui sublinha é a sua oposição à ciência livresca exercida 
como comentário aos textos antigos ou a uma retórica demasiado balofa, 
vias discursivas representadas pelos interlocutores do "idiota", valorizando a 
ligação à vida e não esquecendo a dimensão divina do livro aberto perante os 
seus olhos, que ele interpreta, interpretando os seus símbolos 3 3 através dos 
quais se orienta neste mundo, motivo que será retomado na Carta a Albergati 
duma forma explícita: "Nota, todavia, meu filho, que nos movemos neste 
mundo através de imagens e de enigmas porque o espírito da verdade não é 
deste inundo nem pode por ele ser captado a não ser que, parabolicamente, e 
por símbolos por nós conhecidos, sejamos elevados ao desconhecido."34 

3. O homem criador como imitador da natureza 

Inserindo-se na tradição neoplatónica que atravessa toda a idade Média, 
Nicolau de Cusa não podia deixar de contribuir para uma reinterpretação 
dinâmica da natureza e, consequentemente, também para uma reinterpreta
ção dinâmica das relações que o homem com ela mantém através da arte. 
Assim, deixando ecoar nos seus textos a ideia já expressa por Aristóteles, de 
que a natureza é o princípio do movimento35, que Plotino platonicamente 
reformula ao considerar a natureza como a representação do Nous e a pre
sença da alma do mundo na matéria, o que faz com que seja a natureza que 
imita a alma no seu processo dinâmico3 6, o nosso autor definirá, logo no De 
clocta ignorantia, a natureza como "um espírito difuso e contraído em todo o 
universo e nas suas partes Singulares", concluindo que "a natureza é, pois, 
como que a complicação de tudo o que acontece através do movimento."37 

Por isso, o seu operar é a explicação do "posse fieri" do mundo, ou seja, do 
que ele é ao nível do inteligível e que, em última análise, remete para as 
razões do intelecto divino 3 8. Neste sentido, a obra da natureza é já em si uma 

32 NICOLAU DE CUSA. Idiota de sapientia, L. I , H. V, n.° 4, linhas 5-11, pp. 6-7. Na última 
afirmação é retomado o tema do Livro dos Provérbios, I , 20: "A sabedoria grita pelas mas, 
sobre as praças eleva a sua voz." 

33 Cf., a este propósito, IDEM, Idiota de mente, Cap. 1, H. V, n.°54, linhas 8-18, pp. 88-89, 
que nos apresenta uma argumentação sobre a natureza simbólica do próprio "idiota" que 
conclui significativamente com estas palavras: "Immo in hac mea arte id, quod volo, sym¬
bolice inquiro et mentem depasco, commuto coclearia et corpus reficio; ita quidem omnia 
mihi necessária, quantum sufficit, attingo." 

3 4 IDEM, Carta a Albergati, Cusanus-Texte, IV, n.° 48, p. 46, linhas 23-26. 
35 Cf. ARISTÓTELES, Physica, B, n.° 1, 192 b, 20-23. 
36 Cf. PLOTINO, Enneades, VI , 6, 7. 
37 NICOLAU DE CUSA, De docta ignorantia, L. I I , Cap. 10, H. I . p. 97, linhas 27-29. 

38 Cf. IDEM, De venatione sapientiae, Cap. 5, H. X I I , n.° 10, linhas 12-15: "Hoc divinum 
opificium Deus oboedienti scilicet naturae ipsi posse fieri concreatae tradidit, ut posse fieri 
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obra artística, pelo que, se, a uma primeira análise, poderia parecer que arte e 
natureza se contrapõem, já que ""a natureza é unidade; a arte é alteridade, 
porque é semelhança da natureza"39, essa contraposição desvanece-se, ao 
mesmo tempo que se desvanece a interpretação da "imitatio" como mera 
cópia ou reprodução passiva40, quando se situa a retomada do aforismo anti
go no contexto em que é formulado: "Pensa-se facilmente que a inteligência 
participa da arte, na medida em que emana da razão divina, mas, porque gera 
por si a arte, vemos que é natureza. A arte é uma imitação da natureza, e é 
evidente que umas coisas sensíveis são naturais, outras são artificiais. Mas 
não é possível que as coisas sensíveis naturais sejam privadas de arte, como 
as sensíveis artificiais não podem ser privadas da natureza."41 Resulta daqui 
que a relação do homem com a natureza pela mediação da arte é de mútua 
implicação e, de alguma forma, de interacção dialéctica, mas o que funda 
essa interacção dialéctica é, ainda e mais uma vez, a ideia de "imago" que 
implica a visão da arte humana como uma contracção da arte divina e a 
interpretação do operar artístico humano como uma explicação da sua força 
intelectual, imagem da explicação da força criadora divina. E por isso que 
não há coisas naturais privadas de arte nem coisas artificiais privadas de 
natureza. E é também por isso que a inteligência, ao mesmo tempo que é 
arte, é também natureza, tal como as formas naturais têm uma profunda 
dimensão artística. Pode, pois, o iletrado concluir que a sua arte de fazer 
colheres "é mais realizadora do que imitadora de figuras criadas", sendo 
"nisso mais semelhante à arte divina"42, e criticar deste modo uma arte que 
imita copiando coisas feitas, mas valorizar uma arte que imita assimilando-se 
ao dinamismo criador do artista infinito e explicando visivelmente o verbo 
interior, "espécie da arte que tudo forma"43, como lhe chama o Compen
diam. Porque há esta perspectiva criadora subjacente à relação do homem 
com a natureza através da arte pode também o "Cardeal-Jogador" do De 
ludo globi dizer que, "na medida em que a arte imita a natureza, chegamos a 
compreender as forças da natureza a partir daquilo que descobrimos na 

mundurn secundum iam dietas praedeterminatas divini intellectus rationes explicaret, puta 
posse fieri hominis secundum rationem hominis praedetenninatam explicaret." 

39 IDEM, De coniecturis, L. I I , Cap. 12, H. IE, n.° 131, linha 3, p. 126. 
4 0 Sobre a reinterpretação cusana da "arte como imitação da natureza" e suas fontes, cf. K. 

FLASCH, "Ars imitatur naturam. Platonischer Naturbegriff und milttelalterliche Philoso
phie der Kunst", in: Parusia. Studien zur Philosophie Piatons und zur Problemgeschichte 
des Piatonismus, Frankfurt/Main, Minerva, 1965, pp. 265-306. Cf. também, a este 
propósito, João Maria ANDRÉ, "La dimensión simbólica dei arte en Nicolas de Cusa", 
Anuário Filosófico, XXVIII/3 (1995), pp. 547-582. 

4 ' NICOLAUDE CUSA, De coniecturis, L. I I , Cap. 12, H. I l l , n.° 131, linhas 8-13, p. 127. 
t2 IDEM, Idiota de mente, Cap. 2, H. V, n.° 62, linhas 8-14, p. 96. 
43 IDEM, Compendium, Cap. 7, H. X l 3 , n.° 19, linha 13, p. 14. 
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arte"44 e, também por esse mesmo motivo, de uma arte que imita a natureza 
pode passar-se à ideia de uma arte que ajuda a natureza e que assim a com
plementa, como no caso da linguagem45 ou da harmonia musical46, justifi-
cando-se também o frequente recurso à simbologia da arte humana para pen
sar a "creatio ex nihilo" 4 7. 

4. O homem como microcosmo 

Na retomada do motivo do homem como microcosmo por Nicolau de 
Cusa condensam-se as diversas características da relação do homem com a 
natureza que os três tópicos anteriores foram sucessivamente revelando48. 
Trata-se de um tema abordado em quatro dos seus principais textos filosófi
cos, não estando também ausente de alguns sermões que se lhe referem em 
termos igualmente interessantes. 

No De docta ignorantia este tema, encontrado nos autores antigos, 
embora surja apenas no início do terceiro livro, desempenha um papel cen
tral na economia da obra, na medida em que proporciona a chave de articu
lação dos três livros que a integram. Se o primeiro é dedicado ao "máximo 
absoluto", identificado com Deus, e o segundo ao "máximo contraído", que 
representa o universo, o terceira visa determinar o ponto de encontro entre o 
"máximo absoluto" e o "máximo contraído". Ora esse ponto de encontro tem 
de ser de uma natureza tal que, por um lado, possa ser imagem do absoluto 
(o que volta a reenviar-nos para o motivo da "imago Dei") e, por outro lado, 
reúna em si e em si condense o que nos entes do universo aparece plurifica-
do (o que implica, mais uma vez, o recurso ao conceito de "complicado"). É 
a esta reflexão que é dedicado o conjunto de capítulos iniciais do terceiro 
livro sobre a posição intermédia da humanidade no conjunto do universo, de 
modo a realçar a sua excelência e com o objectivo de operar, nos capítulos 

4 4 IDEM, De ludü giobi, L. [, H. IX, n.° 7, linhas 8-9, p. 8. 
4 5 IDEM, Compendium, Cap. 3, H. XI3, n.° 7, linhas 13-14, p. 7: "Unde confusum signum ars 

dearticulai et variat, ut melius varia desideria communicet. Ita adiuvat naturam." 
4 6 IDEM, ibidem, Cap. 9, H. XI3, n.° 27, linhas 7-10, p. 22: "Et hinc haec ars, cum apertius 

naturam imitetur, gratior est et conatum naturae concitai et adiuvat in motu Vitali, qui est 
concordantiae seu complacenliae motus, qui laeütiae dicitur." 

4 7 Cf., entre outros textos, De quaerendo Deum, Cap. 4 (escultor); De genesi, Cap. 3 (vidrei
ro); Idiota de mente, Cap. 6 (músico). 

4 a Para um maior aprofundamento das diversas dimensões, e sobretudo do caráter dinâmico, 
do tema do homem como microcosmo em Nicolau de Cusa, cf. W. DUPRÉ, "Der Mensch 
als Mikrokosmos im Denken des Nikolaus von Kues", Mitteihmgen und Forschungsbei
träge der Cusanus-Geseüschafi, 13 (1978), pp. 68-87. Cf. também o desenvolvimento que 
demos a este tema em João Maria ANDRE, Sentido, simbolismo e interpretação no discur
so filosófico de Nicolau de Cusa, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de 
Investigação Científica e Tecnológica, 1997, pp. 446-457. 
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seguintes, uma inflexão da antropologia cusana para uma perspectiva cristo-
cêntrica, já que a maximização desse ponto de encontro, num máximo simul
taneamente absoluto e contraído, é concretizada na figura de Jesus Cristo. 
Assim, longe de traduzir uma mera relação ou um paralelismo isomórfico 
entre o macrocosmo e o microsmo, como acontece em muitos autores renas
centistas49, o aprofundamento do motivo do microscosmo por Nicolau de 
Cusa revela um alcance muito mais vasto e é, desde logo, cruzado com a 
categoria de mediação, já presente nas suas fontes50, mas simultaneamente 
dotado de um dinamismo que os escritos posteriores virão sublinhar cada 
vez mais. Por isso, Nicolau de Cusa, postulando primeiro a necessidade de 
interpretar a mediação como potencialização da perfeição de todas as nature
zas51, retoma nos seguintes termos o motivo do microcosmo: "A natureza 
humana é aquela que foi elevada acima de toda a obra da Deus e é pouco 
inferior à natureza angélica. Ela complica a natureza intelectual e a natureza 
sensível e reúne em si os universos, pelo que os antigos a chamaram com 
razão microcosmo, ou seja, pequeno mundo."52 

A dimensão complicativa da natureza humana, que neste texto funda a 
sua dimensão microcósmica, postula a respectiva "explicado" que empres
tará ao tratamento do tema o dinamismo aqui apenas implícito mas já clara
mente presente no De coniecturis. A obra abre com uma referência à autoria 
humana do mundo conjectural que é criado pelo homem como o mundo real 
é criado por Deus53, sendo no quadro desta potência humana que deve ser 

4 9 Cf. Michel FOUCAULT, As palavras e as coisas. Uma arquelogia das ciências humans. 
trad, de A. R. Rosa, Lisboa, Edições 70, 1938, pp. 73-85. 

50 Para as fontes de Nicolau de Cusa na abordagem deste tema, cf. as notas críticas à edição 
de Heidelberg da sua obra: H. I , p. 127, nota à linha 2 e ss., H. I l l , p. 143, nota à linha 10 do 
n.° 143 e H. X I I , p. 91, nota à linha 9 do n.° 15. Sobre o tratamento que a tradição deu a este 
tema, cf. R. ALLERS, "Microcosmos from Anaximandros to Paracelsus", Traditio, I I 
(1944), pp. 318-407; M. KURDZIALEK, "Der Mensch als Abbild des Kosmos", in: A. 
ZIMMERMAN (Hrsg.), Der Begriff der repraesentatio im Mittelalter. Miscellanea 
Mediaevalia, 8, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1971, pp. 35-75; C. RICCATI, 
"Processio" et "Explicado". La doctrine de la creation chezJean Scot et Nicolas de Cues, 
Napoli, Bibliopolis, 1983, pp. 178-183. 

51 NICOLAU DE CUSA, De docia ignorando, L. I I I , Cap. 3, H. I , p. 126, linhas 21-28: 
"Quapropter natura media, quae est medium connexionis inferioris et superioris, est solum 
ilia, quae ad maximum convenienter elevabilis est potentia maximi infiniti Dei. Nam cum 
ipsa intra se complied omnes naturas, ut supremum inferioris et infimum superioris, si ipsa 
secundum omnia sui ad unionem maximitatis ascenderit, omnes naturas ac totum Univer

sum omni possibili modo ad summum gradam in ipsa pervenisse constat." 

52 NICOLAU DE CUSA, De docia ignorantia, L. i l l , Cap. 3, H.I, p. 126., linha 29 e p. 127, 
linhas 1-3. 

5 3 IDEM, De coniecturis, L. I , Cap. 1, H. I l l , n.°5, linhas 7-10, p. 7: "Coniecturalis itaque 
mundi humana mens forma existit realis divina. Quapropter ut absoluta ilia divina entitas 
est omne id quod est in quolibet quod est, ita et mentis humanae unitas est coniecturarum 
suarum entitas." 
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lida a referencia ao microscosmo já no segundo livro: "O homem é, com 
efeito, Deus, ainda que não absolutamente, porque é homem. É portanto, um 
deus humano. O homem é também um mundo, mas não é contraidamente 
tudo, porque é homem. O homem é portanto um microcosmo ou um mundo 
humano. A região da humanidade compreende, pois, na sua potência huma
na, Deus e o mundo universo."54 O espaço do homem abre-se, assim, para a 
região do divino e para a região do natural e é por isso que a afirmação de 
que o homem é um mundo humano vem responder, num jogo semântico de 
fecundas implicações antropológicas, à afirmação de que o homem é um 
deus humano. A natureza mediadora do homem é, pois, atravessada, por 
uma dinâmica que o conceito de "potentia" tão bem exprime enquanto modo 
de afirmação da abertura de um espaço de realização do humano que não 
pode deixar de implicar, por sua vez, o conceito de liberdade, indispensável 
à compreensão do homem como tarefa. É isso que as palavras seguintes, 
antecipando o Discurso de Pico55, traduzem com evidência: "O homem pode 
ser um deus humano, e, como deus, pode ser humanamente um anjo huma
no, uma besta humana, um leão humano, um urso humano, etc. Na potência 
da humanidade todos os seres existem segundo o seu modo particular."56 

Esta liberdade que permite ao homem ser tudo, é, antes de mais, a liberdade 
de criação, em que o homem se cria e cria a sua humanidade, explicando-se 
a si próprio, sendo através dessa explicação que o universo e os universos 
acabam também por encontrar o seu sentido57. 

Se o De coniecturis está ainda marcado por uma inflexão demasiado 
gnoseológica, constitui um passo decisivo a abordagem do mesmo motivo 
no De ludo globi, numa perspectiva marcadamente ética. Nessa obra, em 
primeiro lugar, o tema é evocado a propósito da relação corpo-alma, não 
deixando de ser extremamente importante a definição dada ao microcosmo 
que é o homem: "Não podemos negar que o homem é dito microcosmo, isto 

54 IDEM, ibidem, L. I I , Cap. 14, H. I I I , n.° 143, linhas 7-12, p. 143. 

55 Cf. G. PICO DELLA MIRANDOLA, De hominis dignitate, ed. de E. Garin, Firenze, 
Valechi Editore, 1942, pp. 105-107. 

56 NICOLAU DE CUSA, De coniecturis, L. I I , Cap. 14, H. III , n ° 143, linhas 12-15, p. 143. 
5 7 Cf. IDEM, ibidem, H. I I I , n.° 144, linhas 9-17, p. 144: "Non ergo activae crealionis humani-

talis alius exstat finis quam humanitas. Non enim pergit extra se, dum creat, sed dum eius 
explicat virtutem, ad se ipsam pertingit. Neque quidquam novi efficit, sed cuneta, quae 
explicando creat, in ipsa fuisse comperit. Universa enim in ipsa humaniter existere diximus. 
Sicut enim humanitatis virtus potens est humaniter ad cuneta progredi, ita universa in 
ipsam, nec est aliud ipsam admirabiiem virtutem ad cuneta lustranda pergere quam univer
sa in ipsa humaniter complicare." Este capítulo termina expressivamente com estas pala
vras, que associam mais uma vez, numa perspectiva dinâmica subjacente ao conceito de 
"deiformitas", o motivo do microcosmo ao motivo da "imago Dei" (n.° 145, linhas 19-21, 
p. 146): "Haec autem omnino ad se ipsum reflectit, ut se intelligere, gubemare et conser
vare possit et sic homo ad deiformítatem appropinquet, ubi cuneta aeterna pace quiescunt." 
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é, um mundo pequeno que tem uma alma"5S. Logo a seguir, é dado um novo 
passo que, ao mesmo tempo que retoma o tema da "imago", através da 
"similitudo", prepara o equacionamento holístico que se adivinha: "Segundo 
esta opinião, pode conceder-se que há três mundos: o pequeno mundo que é 
o homem, o máximo que é Deus, o grande que se chama universo; o peque
no é semelhança do grande, o grande é semelhança do máximo." 5 9 Começa, 
entretanto, a perceber-se que o alcance desta nova reflexão é profundamente 
ético, quando a sua configuração holística conduz à percepção de que a parte 
do todo, no caso do homem-microcosmo, não deixa de ser ela também um 
todo à sua maneira: "Certamente o homem é um pequeno mundo que é tam
bém parte do grande. Em todas as partes resplandece o todo, porque a parte é 
parte do todo, e como todo o homem resplandece na mão, que é proporcio
nada ao todo [...], assim também o universo resplandece em qualquer uma 
das suas partes. [...] A perfeição da totalidade do universo resplandece mais 
na parte que se chama homem, e, por isso, o homem é um mundo perfeito, 
embora seja um pequeno mundo e parte do grande mundo."60 E essa caracte
rística especial desta parte do todo de ser também um todo que permite 
caracterizar esse mundo como um mundo perfeito, esse mundo perfeito 
como um reino61, e esse reino como um espaço em que se inscreve a ideia de 
liberdade: "O reino de cada um é livre, como o é o reino do universo em que 
estão contidos os céus e os astros, que estão também contidos no mundo 
mais pequeno, mas de modo humano."62 Este cruzamento do tema do 
microscosmo com o tema da liberdade, acentuando obviamente o dinamismo 
que já estava presente no De coniecíuris, inscreve-se claramente na definição 
do homem como tarefa sempre inacabada que é aprofundada no segundo 
livro do De ludo globi, precisamente quando surge a segunda referência 
desta obra ao tema do microcosmo. O contexto em que tal referência ocorre 
apresenta-nos os diversos círculos da realidade, figurados no jogo da bola 
que dá título ao escrito em causa, e que figuram sucessivamente o caos, a 
força elementar, a força mineral, a força vegetativa, a força sensível, a força 
imaginativa, a força da razão, a força da inteligência e a força do intelecto, a 
que mais se aproxima da força suprema que é a força divina6 3. E através do 
processo ascensivo por estes círculos que o homem se realiza e é por essa 
sua realização progressiva que o homem é designado microcosmo: "E, neste 
modo de considerar, ascende-se de todo o imperfeito ao perfeito, da treva 

58 IDEM, De ludo globi, L. I , H. IX, n.° 40, linhas 2-3, p. 45. 

59 IDEM, ibidem, n.°42, linhas 1-4, p. 47 
6 0 IDEM, ibidem, n.° 42, linhas 6-10 e 12-14, pp. 47 e 48. 
6 ! IDEM ibidem, n.D43, linhas 5-6, p. 48: "Homo enim est regnum simile regno universi. 

fundatum in pane universi." 
62 IDEM, ibidem, n,° 56, linhas 10-12, p. 63. 

63 Cf. IDEM, ibidem, L. n , H.IX, n.° 104, linhas 10-24, pp. 132-133. 
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confusa à luz distinta, do insípido ao saboroso através dos sabores intermé
dios, do negro ao branco através das cores médias, e assim dos odores e de 
todas as coisas, nas quais se chega à perfeição e, no próprio exemplo por ti 
apresentado, ascende-se da natureza corpórea à espiritual, de cuja experiên
cia o homem se dá conta em si, descobrindo por que é chamado microcos
mo."6 4 Não deixa de ser interessante verificai' como, aqui, a dimensão 
mediadora da natureza humana, presente já na forma como o De docta 
ignorantia se referia ao homem-microcosmo, é claramente eticizada uma vez 
que, mais do que afirmar-se que o homem é um microcosmo, afirma-se que 
o homem, no seu processo ascensivo, se experimenta e se descobre como 
microcosmo. A metáfora da moeda viva, que o mesmo texto apresentará e a 
que já fizemos referência, não é senão uma concretização plástica desta eti-
cização do motivo do microcosmo. 

Finalmente, o último texto em que Nicolau de Cusa evoca o tema do 
homem como microcosmo é o De venatione sapientiae, e fá-lo em dois 
campos significativos da caça da sabedoria: no quinto, o do louvor, e no 
décimo, o da ordem. Ao fazê-lo no campo do louvor, sem deixar de remeter 
para a complexidade da natureza humana (em que se une a inteligência com 
o corpo), presente nos outros textos a que o microcosmo se refere, dá ao tra
tamento do tema uma tonalidade estética, tal como no De Indo globi lhe 
havia dado uma tonalidade ética. Por isso, depois de referir que, para tocar, é 
necessário o saltério, com caixa e corda, e ainda o músico, dirá que "estes 
três elementos se encontram no homem microcosmo, como se encontram no 
mundo maior", pois "nele existe a inteligência, a natureza humana e o corpo 
que lhe é conveniente", concluindo que "o homem é um saltério vivo que 
tem em si todos os elementos para entoar os louvores de Deus, os quais 
conhece em si próprio." 6 5 Embora tenha uma inspiração augustiniana66, este 
cruzamento com a metáfora do saltério vivo corresponde, assim pensamos, a 
uma das abordagens mais originais do tema do microscosmo, tanto em 
Nicolau de Cusa, como talvez também em toda a tradição filosófica: como 
saltério vivo, o homem é um hino de louvor não só porque permanenente-
mente se entoa como tal, mas também porque é em si que resplandece a 
harmonia do macrocosmo que o faz entoar-se e cantar a beleza do seu autor. 
No campo da ordem, sem abandonar a tonalidade estética que está, desde 
logo, inerente à afirmação de que é por essa ordem que "toda a máquina do 
mundo persiste de modo belíssimo e pacífico"67, retoma-se à dimensão 
mediadora do motivo do homem-microcosmo, que, completando a ordem do 

M IDEM, ibidem, n.° 105, linhas 2-8, p. 132. 
65 IDEM, De venatione sapientiae, Cap. 20, H. XII , n.° 56, linhas 13-20, pp. 53-54. 
66 Cf. AGOSTINHO, Sermo IX, De decern chordis, Corpus Christianorum, Series Latina, 

XLI , 117-120. 
IDEM, De venatione sapientiae, Cap. 20, H. XII , n.° 56, linhas 8-9. 
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universo, serve para justificar o perfeição da criação divina: "[A sabedoria 
divina] colocou belamente a cópula do universo e microcosmo, o homem, no 
ponto mais alto da natureza sensível e no mais baixo da inteligível, reunindo 
nela, como no meio, os seres inferiores temporais e os superiores perpétuos! 
Colocou-a no horizonte do tempo e do perpétuo, como requeria a ordem da 
perfeição."6 8 Neste perspectiva, a cópula que o homem é enquanto micro
cosmo acrescenta um outro ponto relativamente inovador: não só une o 
inundo superior com o mundo inferior, mas une também e simultaneamente 
o tempo com a eternidade, que é o tempo sem tempo, o tempo de todos os 
tempos, o tempo da sua imortalidade. Terminando, assim, no contexto do 
louvor e da ordem (beleza e perfeição), o aprofundamento do tema do 
homem como microcosmo por Nicolau de Cusa, que nunca abandonou o 
quadro próprio de um humanismo cristão6 9, faz convergir a perspectiva 
dinâmica e criadora com que aparecia em outros textos para uma tonalidade 
verdadeiramente estética que se consuma numa "scientia laudis" perante a 
ordem e a beleza do universo70. 

Em termos conclusivos, podemos considerar que o desenvolvimento 
dado por este autor ao tema acaba por reunir simbolicamente os traços fun
damentais da sua antropologia71. Assim, na ideia de cópula está presente a 
concepção do homem como ser de união de corpo e alma, que o transforma 
em símbolo da união do mundo superior com o mundo inferior; tal união, 

68 IDEM, ibidem, Cap, 32, H. XII , n,°95, linhas 9-13, p. 91. 
& ) Cf. R. HAUBST, "Das Menschenbild des Nikolaus von Kues und der christliche Huma¬

nismus", in: G. PIAIA (Ed.) Concordia discors. Síudi su Niccolò Cusano e 1'umanesimo 
europeo qfferti a G. Santineüo, Padova, Editrice Antenore, 1993, pp. 55-75. 

7 0 Seria importante complementar estas referências ao tema do microcosmo recolhidas nos 
textos mais marcadamente filosóficos do autor, com outras que ocasionalmente surgem nos 
seus sermões. Assim, para além do passo já citado (cf. supra, nota 1), em que, como vimos, 
se estabelece a ligação entre o tema do microcosmo e o tema da "imago", poderia mencio
nar-se o Sermão 30, que, à pergunta "quid est homo?", responde "Est sexta dies, seu micro
cosmos" (Sermo XXX, Constituite diem solemnem, H. XVII , n.°8, linhas 1-2, p. 45), 
querendo com isto significar que é como que o ponto para que converge toda a criação dos 
dias anteriores, o seu resumo e o seu repouso, tal como o sétimo dia será o repouso de Deus 
e do homem ("omnia enim animalia et omnia creata in homine quasi in fine quiescunt. 
Homo autem ncn nisi in die septimo seu sabbato quiescit." - IDEM, ibidem, H. XVII , n.D 8, 
linhas, 14-17, p. 46). Outra ocorrência significativa surge no Sermão 43, estabelecendo uma 
ligação entre o poder do homem, a sua capacidade de tudo conter e, por isso, a sua natureza 
de microcosmo: "De primo igitur, scilicet de descriptione orbis sciendum, quod humanitas 
in orbe tenet imperium, quia 'omnia subiecisti sub pedibus eius'. Haec natura cum omnia 
contineat et sit 'microcosmus', id, quod sub eo est, describere vult et 'computare divitias 
gloriae suae." {Sermo XLUl, Alleluia. Dies sancdficatus, H. XVII , n.° 3, linhas 1-7, p. 177). 
Algumas linhas depois mais uma vez será cruzado neste sermão o tema do microcosmo 
com os temas do sexto dia e da "imago Dei" (cf. IDEM, ibidem, H. XVII , n.°3, linhas 14-
-16en.D4, linhas 1-2. p. 177). 

7 1 Para uma síntese destes traços e da forma como o motivo do microcosmo os condensa 
cf. W. DUPRÉ, art. cit., pp. 82-83. 
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todavia, é pensada não como uma soma ou sobreposição, mas como uma 
mútua implicação e uma contínua interpenetração causal no processo de 
constituição da humanidade que a define como tarefa inacabada; Em segun
do lugar, na ideia de potência humana inerente ao microcosmo está presente 
a sua dimensão criadora que se concretiza nas várias direcções do conheci
mento, do discurso e da arte e que permitem pensar o homem como micro
cosmo na sua tripla essência simbólica: é símbolo, intérprete de símbolos e 
criador de símbolos, o que nos leva a sintetizar o contributo cusano para este 
tema na afirmação de que o homem é essencialmente produtor de cultura, 
que a si próprio se cria na cultura que produz. Em terceiro lugar, na articula
ção da noção de microcosmo com a noção de reino e na introdução, nesse 
contexto, da ideia de liberdade está presente a dimensão ética e a dinâmica 
deiformizante da antropologia cusana desenvolvida em outros escritos pelos 
conceitos de "filiatio" e de "deificado". Em quarto lugar, a inscrição do 
motivo do microcosmo no aprofundamento do conceito de "ordo", por um 
lado, e no conceito de "laus", por outro, intimamente articulados com os 
conceitos de "proportio" e de "harmonia", não pode deixar de remeter para a 
dimensão estética desta antropologia, que acaba por ser uma concretização 
da dimensão igualmente estética e dinâmica da sua ontologia (que é sempre 
uma ontologia henologicamente configurada). Finalmente, em último lugar, 
todas estas características do microcosmo e todas estas dimensões antropo
lógicas para que remetem só encontram o seu sentido pleno no quadro de 
uma reflexão sobre o máximo simultaneamente absoluto e contraído que nos 
é apresentado no terceiro livro do De docta ignorantia e que implica neces
sariamente o reconhecimento da dimensão cristocêntrica que polariza e dá 
sentido a toda a concepção de homem do Cardeal alemão. 

5. A inflexão espiritualista do motivo do microcosmo e da concepção 
do homem em Marsílio Ficino 

Dada a riqueza e multiplicidade de elementos que são convocados por 
esta reflexão e por este aprofundamento do tema do microsocosmo, e apesar 
de a recepção do pensamento de Nicolau de Cusa em geral e deste conceito 
em particular não ter sido a mais afortunada, não podemos deixar de reco
nhecer a sua influência subterrânea e o seu carácter determinante não só na 
filosofia do Renascimento, mas também, ainda que por interpostos pensado
res, na forma como alguns dos seus traços determinantes se prolongaram até 
à actualidade72. Por esse motivo, e estando nós a comemorar o V centenário 

7 2 A propósito deste carácter determinante dirá W. Dupré (art. cit., p. 86): "Dennoch ist nicht 
zu leugnen, daß es gerade der cusanische Gedanke vom Mikrokosmos war, der vor allem 
durch das Werk von Männern wie Marsilio Ficino, Pico della Mirándola, Carolus Bovillus, 
Giordano Bruno, kurzum durch die Philosophie der Renaissance, unser Bewußtsein und 
kulturelles Selbsverständnis bis heute weitgehend bestimmt." 
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da morte de Marsílio Ficino, é importante acrescentarmos algumas notas que 
nos permitam perceber os termos em que este autor actualiza o pensamento 
do microcosmo e o que nesse pensamento se condensa. 

Embora o Cardeal alemão fosse praticamente desconhecido na Escola 
de Marsílio Ficino, tal como parece ser também ignorado por outros pensa
dores italianos seus contemporâneos7 3, é inegável que o fundador da "Aca
demia Platónica" tinha ouvido falar dele, referindo-se, pelo menos numa das 
suas cartas, a "algumas especulações do cardeal Nicolau de Cusa"74. A falta 
de referências não pode esconder, no entanto, uma aparente confluência na 
abordagem de alguns temas fundamentais, interessando-nos agora princi
palmente os que se prendem com as diversas dimensões do homem como 
microcosmo acima referidas. 

Assim, em primeiro lugar, parece inegável que a dimensão criadora 
característica da visão cusana do homem é também partilhada por Ficino, 
aparecendo desenvolvida sobretudo ao longo do terceiro e quarto capítulos 
do décimo terceiro livro da Theologia Platónica. A seguinte exclamação, 
quase no início do terceiro capítulo, exprime-a com toda a clareza: "Coisa 
admirável! As artes humanas fabricam por si próprias tudo o que cria a pró
pria natureza, como se não fôssemos servos da natureza, mas os seus ému-
los!"75. E, fazendo lembrar a afirmação de Nicolau de Cusa segundo a qual o 
homem ajuda a natureza, dirá, algumas linhas depois, que "o homem imita 
todas as obras da natureza divina e executa, corrige, aperfeiçoa as obras da 

7 3 Cf. Giovanni SANTINELLO, Studi suWumanesimo europeo, Padova, Editrice Antenore, 
1969, pp. 17-18, nota 15 e, sobretudo, E. GARIN, "Cusano e i platonici italiani dei Quattro
cento", in: Nicolò da Cusa. Relazioni tenute ai Convegno Internazlonale di Bressanone nel 
1960, Firenze, Sansono Editori, 1962, pp. 75-96. Também E. CASSIRER já se havia 
referido ao contraste entre, por um lado, a ausência de referências a Nicolau de Cusa nos 
filósofas italianos do Século XV e, por outro, a convergência de alguns dos seus temas com 
os do autor do De docta ignorantia (cf., a propósito, o segundo capítulo, intitulado "Nico
lau de Cusa e a Itália", do seu clássico Individuum und Kosmos in der Philosophie der 
Renaissance (trad. espanhola de A. Bixio, Buenos Aires, Emecê Editores, 1951, pp. 68-99). 
Mais recentemente, aos noventa anos, E. Garin reviu ligeiramente a sua posição numa 
conferência pronunciada em 2.7.99, em Florença, na Academia Toscana das Ciências, em 
que estabeleceu uma relação mais próxima entre Pico, Ficino e Nicolau de Cusa, através do 
médico de Lourenço de Medicis, Pierleone de Spoleto, que privou com Ficino e Pico e que 
tinha na sua biblioteca vários textos de Nicolau de Cusa, entre os quais o De pacefidei e o 
De concordando cailwlica, permitindo concluir que no círculo da Villa de Careggi as obras 
do Cardeal alemão terão sido lidas e estudadas {cf., a propósito K. FLASCH, "Die gerade 
Linie ist unmenschlich", Frankfurier Allgemeine Zeitung, ¡6 de Agosto de 1999, p. 49). 

7 4 Cf. Marsílio FICINO, Epistol, Lib. IX, in: Opera Omnia, Ed. H. Petri, Basel, 1576, D72, 
p. 899, apud Eusébio COLOMER, "Das Menschenbild des Nikolaus von Kues in der 
Geschichte des christlichen Humanismus", Mitteilungen und Forschungsbeiträge der 
Cusanus-Gesellschafi, 13 (1978), p. 119. 

7 5 Marsílio FICINO, Theologia Platónica, L. XII I , Cap. 3, Ed. de Raymond Marcel, Paris, 
Les Belies Lettres, 1964, I I , p. 223. 
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natureza inferior."76 Imitando todas as obras da natureza divina, é o carácter 
dinâmico do motivo da "imago Dei" que é sublinhado, o que nos permite, 
em segundo lugar, fazer um paralelismo com a natureza divina do homem 
também afirmada pelo Cardeal alemão: o homem é, em certa medida, um 
deus77, e essa sua natureza divina manifesta-se sobretudo na forma como 
vive a liberdade naquele reino que é o seu78. Mas, ao mesmo tempo que é, de 
certo modo, um deus, ele pode ser também tudo de modo humano e, nestes 
termos, em terceiro lugar, parece ser a lição do sentido do microcosmo no 
De coniecturis que é retomada nas seguintes palavras de Ficino, próximas 
também das da Oratio de Pico della Mirándola, quando, depois de perguntar 
se a alma humana imita ou não o segundo atributo de Deus, tomar-se todas 
as coisas, responde afirmativamente e justifica assim essa resposta: "Vive a 
vida da planta na medida em que toma cuidado em desenvolver o seu corpo, 
a vida do animal na medida em que se abandona aos sentidos, a vida do 
homem, pois que procura tratar racionalmente os assuntos humanos, a vida 
dos heróis enquanto investiga as coisas da natureza, a vida dos demonios, 
especulando sobre as coisas das matemáticas, a vida dos anjos investigando 
os mistérios divinos, a vida de Deus realizando tudo pela graça de Deus. 
Toda a alma humana experimenta tudo isto em si, de algum modo, embora 
cada uma de maneira diferente e assim o género humano tenta tomar-se 
tudo, porque vive a vida de todos."79 Esta potencia para ser tudo, remete, em 
quarto lugar, para a definição do homem como tarefa inacabada, que inscre-

76 IDEM, ibidem. 
7 7 IDEM, ibidem, p. 225: "Homo igitur qui universaliter cunctis et viventibus et non viven-

tibus providet est quidam Deus. Deus est proculdubio animalium qui utitur omnibus, 
imperat cunctis, instmit plurima. Deus quoque esse constitit elementorum qui habitat 
eoiitque omnia. Deum denique omnium materianim qui tractat omnes, vertit et format. Qui 
tot tantisque in rebus corpori dominatur et immortalis Dei gerit vicem est proculdubio 
immortalis." Também no décimo sexto livro esta mesma expressão será repetida (L. XVI , 
Cap. 6, Vol. I I I , p. 129): "Denique qualiscumque terra sit, huius homo est dominus. Est 
utique Deus in teiris." 

7 8 IDEM, ibidem, pp. 225-226: "Singula bruta vix ad sui ipsius vel brevem natorum curam 
sufficiunt; homo autem unus tanta abundai perfectione, ut sibiipsi imperet primum, quod 
bestiae nullae faciunt, gubemet deinde familiam, administret rempublicam, regat gentes et 
toti imperat orbi. Et quasi qui ad regnandum sit natus est omnino servitutis impaciens. Adde 
quod boni publici gratia subit mortem, qud bruta non agunt, utpote qui singula haec 
mortalia despicit bona, communis aeternique boni firmitati confisus." Não deixa de ser 
interessante constatar como aqui Ficino dá uma tonalidade claramente política (e não ape
nas ética) à noção de liberdade, radicando na própria natureza humana a necessidade 
essencial de lutar, até à morte, contra todas as formas de escravidão, em ordem à prossecu
ção de um bem público, geral e eterno. 

™ Cf. IDEM, ibidem, L. XIV, Cap. 3, H, pp. 256-257. Sobre o confronto da posição de Ficino 
com a de Pico delia Mirandola relativamente à essência do homem e à sua liberdade mani
festada neste poder ser todas as coisas, cf. Paul KRISTELLER, Renaissance Philosophy of 
Man and Other Essays, New York/London, Harper Torchbooks, 1972, pp. 8-17. 
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ve a dimensão da infinitude no movimento da sua realização e, obviamente 
também, no essência mais profunda do seu desejo80, o que postula a afirma
ção da imortalidade como tese central da Theologia platónica*1. Finalmente, 
há um quinto aspecto que é partilhado quer pela perspectiva de Nicolau de 
Cusa no seu aprofundamento antropológico do motivo do microcosmo, quer 
por Ficino: a polarização cristocêntrica. A posição intermédia do homem, 
que reúne em si o superior e o inferior, adquire o máximo sentido quando 
perspectivada à luz do mistério da Encarnação8 2. 

Tendo em conta os elementos referidos, podemos agora compreender 
melhor em que sentido é retomado por Marsílio Ficino, na Theologia plató
nica, o motivo do microscosmo. A única ocorrência da expressão correspon
dente a microcosmo surge no décimo terceiro livro, no qual, a propósito da 
imortalidade da alma, se fala das afecções da fantasia, das afecções da razão, 
das artes e dos milagres, sendo precisamente no capítulo sobre a realização 
dos milagres que surge o paralelismo entre a acção da alma no corpo huma
no e na máquina do universo. O tema é introduzido nestes termos: "Se, pela 
sua natureza, a nossa alma excede a máquina do universo, e se, pelas suas 
potências inferiores, opera efeitos espantosos nos corpos, mesmo estranhos, 
o que não fará, julgamos nós, quando se elevar para a sua cabeça e se tornar 
angélica?" 8 3 E para responder a esta questão que é invocada, em primeiro 
lugar, a acção da alma neste pequeno mundo que é o homem e comparada, 
em segundo lugar, com a sua acção no grande mundo que é o universo: 
"Quando está votada a este corpo, ela anima os elementos deste pequeno 
mundo [parvi huius mundi elementa], ou seja, os quatro humores, excita 
neles o calor, o frio, a humidade, a secura, todas as cores e os sabores, como 
acima se mostrou, quer a propósito do acto vital, quer a propósito das afec-

80 Marsílio FICINO, Theologia platónica, L. XIV, Cap. 7, I I , p. 270: "Anxietas huiusmodi 
hominis ipsius est propria, siquidem a viribus animi homini propriis oritur non elemento-
nim corporalium, non bestiae viribus, quae in nobis sat habent, ut diximus. Quamobrem 
homo solus in praesenti hoc vivendi habitu quiescat numquam, solus hoc loco non est 
contentus." A "inquietudo animi", neste passo traduzida pela "anxietas hominis", abre logo 
o primeiro capítulo do primeiro livro da obra (Cf. Vol I , p. 38). 

8 1 O título da obra é justamente Platónica theologia de immortalitate animorum e essa imor
talidade aparece articulada com esta inquietude permanente nos seguintes termos (L. XIV, 
Cap. 7, I I , p. 271: "Quapropter ut habitus, qui ex parte est acquisitus, impleatur quandoque, 
et qui diutissime crevit permaneat diutissime, necesse est animam corpore superesse." 

82 Cf. Nicolau de CUSA, De docta ignorantia, L. I I I , Cap, 3, p. 126, linhas 18 a p. 127, linha 
6 e Marsílio FICINO, De Christiana religione, Cap. 16, in: Opera omnia, Basel, 1576 
(Imp. fac-similada, Torino, Bottega d'Erasmo, 1983), vol I , p. 20. A propósito não só deste 
paralelismo, mas também da dimensão cristológica da antropologia ficiniana, cf. W. A. 
EULER, "Pia philosophia " et "docta religio ", Theologie und Religion bei Marsilia Ficino 
und Giovanni Pico della Mirandola, München, Wilhelm Fink Verlag, 1998, p. 197 e ss. e 
ainda, pp. 70-75. 

83 Marsílio FICINO, Tlieologia platónica, L. XII I , Cap. IV, Vol I I , pp. 237-238. 
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ções da fantasia. Do mesmo modo, quando liberta deste corpo, ela emerge 
no espaço, já preenchida por Deus, põe em movimento os humores deste 
grande animal, ou seja, os quatro elementos do mundo maior [elementa 
maioris mundi], como o faz com os seus. Porque ela tornou-se, por assim 
dizer, a alma do mundo, ou seja, da parte do mundo em relação à qual 
melhor se dispõe." 8 4 Justifica-se que nos tenhamos alongado na transcrição 
deste texto, pelo significado que ele assume na forma como quer o tema do 
homem, quer o tema do microcosmo são tratados. Com efeito, o que se veri
fica aqui é, por um lado, a retomada da configuração cosmológica do motivo 
do microscosmo, para utilizar uma das expressões com que Marian Kurdzia-
lek se refere às formas medievais deste tema platónico-pitagórico e neopla-
tónico 8 5, e, por outro, a sediação na alma da dimensão dinâmico-organoló-
gica. Assim, o homem como pequeno mundo surge caracterizado a partir dos 
quatro humores nele existentes e que têm o seu paralelismo isomórfico com 
os quatro elementos do mundo maior, recuperando tal caracterização ele
mentar do microcosmo a sua dimensão cosmológica. Mas, ao mesmo tempo, 
isso não significa uma concepção estática do homem, já que quer pelo con
texto em que a reflexão é produzida, quer pela atenção àquilo que põe em 
movimento tanto esse pequeno mundo, como o mundo maior, a perspectiva 
dinâmico-organológica é também ela recuperada e aprofundada. Mas os 
termos em que isso acontece e a entidade em que as funções dinâmicas são 
sediadas permitem-nos compreender o que se altera na abordagem do 
motivo na passagem de Nicolau de Cusa para Ficino e o que simultanea
mente muda na concepção do homem86. Sem deixar de estar atento a todo o 
dinamismo que caracteriza o ser humano, o que merece, no entanto, sob este 

S4 IDEM, ibidem, p. 238. 
8 5 No seu artigo acima citado (nota 50), Kurdzialek aborda a prevalência do motivo do 

miscrocosmo ou do homem como imagem do cosmos na Idade Média distinguindo funda
mentalmente os seguintes traços: cosmológico (pp. 47-57), psicológico (pp. 57-61), 
dinâmico-organológico (pp. 62-65) sócio-político (66-67) e ainda o traço mediador de 
origem neoplatónica (67-75). 

8 6 Não seríamos, pois, tão optimistas quanto Cassirer, que, apesar de sublinhar a diferença de 
contexto entre Nicolau de Cusa e Ficino (sobretudo no que se refere às relações entre 
Filosofia e Teologia e entre a Razão e a Fé, considera ainda que "a doutrina de Ficino está 
ligada à de Nicolau de Cusa por importantes laços não só no que se refere ao equaciona-
mento e à solução do problema do connhecimento", acrescentando ainda que "a conexão se 
toma ainda mais visível nas questões de metafísica e de filosofía da religião, do que nestas 
questões fundamentais de lógica" (op. cit., p. 88). Parece-nos mais adequada a interpretação 
de Garin que, a este propósito, prefere limitar-se a dizer que alguns dos pontos comuns 
entre Ficino e Nicolau de Cusa não significam mais do que "o uso de fontes comuns" 
("Cusano e i platonici italiano del Quatuocento", p. 91), e, por isso "nada da dialéctica do 
Csano está em Ficino, ainda que se encontrem as mesmas expressões e até os mesmos tex
tos". Por isso, pode concluir-se: "No final, o que mais choca não é tanto a ausência em 
Ficino de alguns temas fundamentais do Cusano, quanto a diferença dos temas convergen
tes, dos pontos comuns, como as meditações sobre o Pseudo-Dionísio." {Ibidem, p. 92). 
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ponto de vista, a atenção do fundador da Academia Platónica, mais do que o 
homem como um todo, na sua realidade e unidade psicofísica, é a alma 
humana e, por isso, estamos de acordo com Garin, quando diz que "o esfor
ço de Ficino consiste em renovar e aprofundar o antigo motivo do homem 
microcosmo, espiritualizando-o."87 

Esta ideia pode obter a sua confirmação na forma como ao longo da 
maior paite dos capítulos do décimo quarto livro se aprofunda dinamica
mente o tema da "imago Dei", sob a forma da "assimilado Deo" que se cen
tra não no todo que é o homem mas na sua alma, que imita os doze atributos 
divinos88, e toma-se ainda mais evidente quando nos perguntamos o que 
acontece, na economia do pensamento ficiniano, à natureza mediadora do 
homem, sintomaticamente expressa por Nicolau de Cusa e por outros autores 
de inspiração hermética e neoplatónica no símbolo do microcosmo. As pri
meiras páginas da Theologia platónica não deixam margem para qualquer 
dúvida sobre a inflexão espiritualista já assinalada: o que estabelece a media
ção do cosmos, a ligação do superior com o inferior, é a alma, e por isso, se 
Nicolau de Cusa no De venatione sapientiae considerava o homem, na sua 
qualidade de microcosmo, cópula do universo, Marsílio Ficino utilizará a 
mesma expressão para definir não o homem, mas sim a alma. Assim, logo no 
primeiro capítulo, imediatamente após o estabelecimento dos cinco graus do 
conjunto da realidade, o corpo, a qualidade, a alma, o anjo e Deus89, dirá: 
"Ora, porque o próprio género da alma racional que obtém o ponto médio 
entre estes cinco graus aparece como o vínculo de toda a natureza, rege as 
qualidades e os coipos, une-se ao anjo e a Deus, mostraremos que ele é 
absolutamente indissolúvel enquanto liga os graus da natureza, que é o mais 
elevado enquanto preside à máquina do mundo, e é o mais feliz na medida 
em que se insere entre as coisas divinas."90 Se a expressão aqui utilizada é 
"vinculum naturae", alguns capítulos mais adiante, depois de dizer que a 
alma é "espelho das coisas divinas", "vida dos seres mortais" e "conexão de 
ambos"91, concluirá uma das suas mais célebres caracterizações da alma com 

87 E. GARIN, Storia delia filosofia italiana, I , Torino, Einaudi, 1978, p. 404. 
8 8 Cf. IDEM, ibidem, L. XIV, ed. cit , pp. 246-279. Compreende-se, assim, que, algumas 

páginas depois, mais do que o homem seja a alma a ser definida como divina (IDEM, 
ibidem, L. X V I , Cap. VI , Vol. I I I , p. 129): "Neque minus divinus putandus est hominis 
animus, quia corpore fragili circumdetur, sed ideo divinissimus, quoniam etiam in faece 
terrena, si modo terra sit vilis, contra tum loci natura tum corporis sarcinam tarn divina 
opera peragit, ut dum inferiora gubernat, a superioribus non discedat." 

8 9 IDEM, ibidem, L. I , Cap I , Vol. I , p. 39: "Proinde cum hue ascenderimus, hos quinque 
rerum omnium gradus, corporis videlicet mole, qualitatem, animam, angelum, Deum, 
invicem comparabimus." 

90 IDEM, ibidem. 
9 1 IDEM, ibidem, L. I l l , Cap., 2, Vol. I , p. 139: "Est igitur divinorum speculum, vita morta-

lium, utrorumque connexio." 
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a expressão "copula mundi": "É ela que se insere nos seres mortais sem se 
tornar ela própria mortal. E como se insere íntegra e não dividida, íntegra se 
retira e não dispersa. E porque enquanto rege os corpos permanece também 
ligada às coisas divinas, é senhora dos corpos, não sua companheira. E o 
maior milagre da natureza. Com efeito, os restantes seres abaixo de Deus são 
cada um em si um ser singular, ela é todos simultaneamente. Possui em si as 
imagens das coisas divinas de que depende, e as razões e exemplares das 
coisas inferiores que, de algum modo, ela própria produz. E como está no 
meio de tudo, possui as forças de tudo. E assim passa para tudo. E porque é a 
verdadeira conexão de todos os seres [universorum connexio] quando migra 
para uns não abandona os outros mas passa para cada um e conserva sempre 
todos de tal modo que pode ser chamada com mérito centro da natureza, 
meio de todas as coisas, encadeamento do mundo, face de tudo, nó e cópula 
do mundo [nodusque et copula mundi]."92 Que se trata de uma espiritualiza
ção da concepção do homem através da transposição das suas características 
para a alma humana demostra-o o facto de este passo ser uma paráfrase ou um 
conjunto de variações em tomo de um texto de Asclepius93, uma das obras 
mais divulgadas de entre os escritos herméticos e que Ficino conhecia perfei
tamente. E se Nicolau de Cusa dizia, no De venatione sapientiae, que Deus 
havia colocado o homem no horizonte do tempo e do perpétuo, unindo-os, 
Ficino dirá, por sua vez, que "entre os seres que são apenas eternos e os que 
são apenas temporais, a alma é, de algum modo, o vínculo de ambos."94 

Até aqui pudemos perceber a inflexão que se opera na antropologia 
fíciniana através de uma via indirecta, ou seja, indiciando-a pela forma como 
o motivo do microcosmo e os tópicos que lhe andavam associados foram 
sendo assumidos nomeadamente na obra maior Theologia platónica. Gosta
ríamos agora de concluir e confirmar a tese apresentada com um texto do 
Comentário ao Banquete, que, sem perder os traços dinâmicos igualmente 
presentes nos outros passos, assume explícita e directamente essa inflexão 
espiritualista, através duma clara identificação entre o homem e a sua alma. 
Diz Ficino: "Deste modo é a alma que, estando presente e inserida nos cor
pos, subsiste por si própria e dá aos corpos a qualidade e a força do seu tem-

92 IDEM, ibidem, pp. 141-142. 
9 3 Cf. Asclepius, 6, Corpus hemieticum, I I , ed. A. D. Nock, Les Belles Lettres, Paris, 1960, 

pp. 301-302: "Propter hoc, o Asclepi, magnum miraculum est homo, animal adorandum 
atque laudandum. Hoc enim in naturam dei transit, quasi ipse sit deus; hoc daemonum 
genus novit, utpote qui cum isdem se ortum esse cognoscat; hoc humanae naturae partem in 
se ipse despicit, alterius partis divinitate confisus. O hominum quanto est nalura temperata 
felicius! Diis cognata divinitate coniunctus est; partem sui, qua terrenus est, intra se 
despicit; cetera omnia, quibus se neccssarium esse caelesti dispositione cognoscit, nexu 
secum caritatis adstringit, suspicit caelum. Sic ergo feliciore loco mediatatis est positus, ut 
quae infra se sunt diligat, ipse a superioribus diligatur." 

W Marsilio FICINO, Theologiaplatonica, L. HI, Cap. 2, Vol. I , p. 238. 
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pcramento, através das quais, como instrumentos, exerce várias operações no 
coipo e através do corpo. Daqui afirma-se que o homem gera, se alimenta, 
cresce, corre, se levanta, se senta, fala, cria obras de arte, sente e entende. E 
todas estas coisas fá-las verdadeiramente a própria alma. Portanto, a alma 
serã o homem [anima erit homo]. Se dizemos que o homem gera, cresce, se 
alimenta, [queremos dizer que] a alma como pai e artífice do corpo, gera 
este, o faz crescer e o alimenta. Se dizemos que o homem está de pé, se senta 
e fala, é a alma que sustém os membros do corpo, os dobra e os faz vibrai-. 
Se falamos de criai" ou correr, a alma estende as mãos, governa-as segundo o 
seu arbítrio e agita os pés. Se falamos de sentir, é a alma que percebe os cor
pos exteriores pelos instrumentos dos sentidos, como se fossem orifícios e 
janelas. Se falamos de entender, é a alma por si mesma sem nenhum instru
mento do corpo que alcança a verdade. Portanto, tudo aquilo que se diz que 
faz o homem é a alma que o faz e o corpo padece, Porque o homem só é 
alma e o corpo é obra e instrumento do homem."95 Vê-se, por este texto, que, 
segundo Ficino, mesmo as funções meramente corpóreas são todas elas atri
buídas à alma, à qual se vê assim reconduzida toda a essência do ser huma
no. Dois séculos mais tarde, quando Descartes caracterizar o que entende por 
coipo e por alma, sobretudo nas Meditações, serã um outro modelo e um 
outro paradigma a comandar e a determinar o seu dualismo, pois de todas 
estas prerrogativas que Ficino atribui à própria alma, o filósofo francês reterá 
apenas uma: a capacidade de entender, que define, na sua essência mais pro
funda, a "res cogitans". É um outro mundo que nasce então e nele começam 
a escrever-se as primeiras páginas da Modernidade. 

R E S U M E 

L'HOMME COMME MICROCOSME 

Dans cet article, on essaie de presenter quelques traits fondamentaux de la 
conception de Fhomme chez Nicolas de Cues. En partant du motif de rhomme 
comme image de Dieu, on suit la metapbore du livre de la nature, ou Fhomme se 
montre en tant que lecteur et interprete privilegie. Cette perspective active nous 
conduit a la conception de Fart comme imitation de la nature, fondee dans une 
nouvelle lecture tant de la nature que de Fart. Les donnees acquises dans Fanalyse 
de ces trois traits de Fhomme trouvent sa synthese dans Fapprofondissement par 
Nicolas de Cues de Fancien theme du microcosme dans un sens dynamique et 
createur. Finalement, on presente un rapport avec Finflexion spiritualiste de la 
conception de Fhomme chez Marsilio Ficino. 

IDEM, hi conviviam Piatonis de amare, coinmentarium, Oratio IV, Cap. 3, in: Opera 
omnia, I I , Torino, Bottega d'Erasmo, 1983, pp. 1331-1332 (sublinhado por nós). 



A C O N S T R U Ç Ã O DA V I S Ã O E M N I C O L A U D E C U S A 

Mafalda de Faria Blanc 
Universidade de Lisboa 

§1. A filosofia como Teorese do Absoluto 

Na esteira da tradição órfico-pitagórica e platónica do filosofar enten
dido como conhecimento intelectual do Absoluto - complementar do ditame 
délfico "conhece-te a ti mesmo", à luz do qual a inteligência (voüs) se des
cobre como sendo de natureza divina e ao Divino destinada pela contempla
ção (9BTjrjpta) - reassumida depois pelo neo-platonismo e a patrística na 
perspectiva mística, afectiva e fruitiva de uma unio amorosa com o princípio 
supremo de toda a realidade, transcendente ao próprio inteligível, entende 
Nicolau de Cusa a filosofia como teorese do Absoluto, em que o pensar se 
cumpre no exercício de uma intuição intelectual, que não só colhe, num 
contemplan o que do mundo merece ser visto, como num speculari reflexi
vamente se aprofunda e transcende.' Deste modo, descortina na luz que 
absolutamente o precede e possibilita o mistério inefável da sua própria ori
gem, identificando-o com o próprio Deus absconditus, em última instância 
incognoscível, apesar da sua manifestabilidade. 

É, contudo, numa concepção teorética e auto-reflexiva do Absoluto 
como Visio e Intelligere, fundante do próprio Esse, que o Cusano, por influ
xo de uma interpretação avicenisante de Aristóteles professada pela escola 
de Colónia (Alberto Magno e a mística renana, de Ulrich de Strasbourg a 
Eckhart), valida metafisicamente tal determinação do filosofai-, à semelhança 
do que já anteriormente fizera o Estagirita, sendo aquele de natureza divina 
não porque vise pensai- Deus, mas porque, como reflectir e contemplar, rea
liza aquela que é a mais divina das acções.2 

1 O autor afirma cm De Mente, cap. I , trad. fr. in Oeitvres C. de N. de Cusa, t. I I , Paris, Aubier, 
1942, pág. 248: "L'oracle de Delphes present, eu effet, à la pensée de se connaítre elle-
-même et de se savoir conjointe à la pensée divine". 

2 Acerca do primado do inteUegere sobre o esse e a sua proveniência eckharteana, afirma 
C. FABRO: "Le voir pur et le connaítre primaire n'est par conséquent pas seulemcnt mesure, 
perfection et acte de Vesse, mais son origine même et son fondement; comme pour Eckhart 
('origine done de Feire est cternelle et nécessaire, et la creation est identique à la parole 
comine procession éternclle". (Partecipazione e Cuusalità secando S. Toinniaso, 1961; trad, 
fr., Paris, Nauwelaerts, 1961, p. 568). 

Phiiosophka 14, Lisboa, 1999, pp. 31-49 
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Retomando uma bem conhecida interpretação da patrística e da teologia 
medieval acerca da radicação etimológica da palavra grega 8eós ('Deus') no 
verbo 9eo)peív> que significa ver com inteligência (8ea), cuidar e olhar por 
(òpáco), considera o Cusano, com efeito, que o Absoluto se determina como 
uma inteligência criadora e providente, sendo o fim do filosofar a iluminação 
e divinização (Seicóais) do intelecto humano por assimilação e transmutação 
na Visio divina.3 Não se trata, porém, de uma fusão despersonalizante -
rejeitando o Cardeal a doutrina averroísta da unidade do intelecto em todos 
os homens ou aqueloutra, de certos platónicos, da unidade das almas na uni
cidade da anima mundi - mas, pelo contrário, de uma gnose possibilitante da 
própria ipseidade, que restitui a cada um a tarefa práxico-poiética da realiza
ção de si mesmo. Na verdade, na sua intendo criadora nao visa o pensar 
divino a universalidade abstracta de um indiferenciado ser, mas a singulari
dade concreta do existente, "(...) estando com cada um como se de nenhum 
outro cuidasse", de tal modo que existir é ser visto por Deus e saber-se pelo 
seu olhar amado e confirmado na própria haeceidade.4 

Nicolau de Cusa estudou na Universidade de Colónia, onde certamente colheu o influxo de 
Eckhart e da mística renana. Sobre a Escola de Colónia e a teologia renana, ver o estudo de 
Alain de LIBERA, hxtroduction a la Mystique Rhenane d'Albert le Grand à Maitre Eckhart, 
Paris, O.E.I.L., 1984. Sobre a concepção noética e auto-reflexiva do Deus aristotélico como 
pensamento do pensamento, sujeito e objecto de si próprio, ver, do fdósofo grego, Ética 
M c , X, 7-8; Metafísica, I , 2,982 b 25-26-983 a 6-7 e a célebre passagem do I . XI I , 7, 1072 b 
13-30, onde se afirma: "L'intelligence se pense elle-même en saisissant 1'intelligible, car elle 
devient elle-même intelligible en entrant en contact avec son objet et en le pensant, de sorte 
qu'il y a identité entre 3'intelligence et 1*intelligible: le réceptacle de 1'mtelligible, c'est-à-
-dire de la substance formelle, c'est 1'intelligence, et 1'intelligence est en acte quand elle est 
en possession de 1'intelligible. Aussi 1'actualité plutôt que la puissance est-elle 1'élément 
divine que 1'intelligence semble renfermer, et facte de contemplation est la bétitude parfaite 
et souveraine". [trad. franc dei . Tricot, LaMétaphy., t. I I , Paris, Vrin, 1970, pp. 681-682. 

3 Eusébio de Cesareia liga 6eos a 8ecúpeiv (ver Preparado evangélica, V, 3), no que será 
seguido por Gregório de Nissa, São João Damasceno (ver De Fide ortodoxa, I , 9) e o 
Pseudo-Dionísio, entre outros. Quanto a Cusa, refira-se, por exemplo, a seguinte passagem 
do De Visione Dei: "Deus, com efeito, que é a própria sumidade de toda a perfeição e maior 
do que se pode pensar, recebeu o nome de theos exactamente porque tudo vê", [trad. port. de 
João Maria André, que, doravante, passaremos a citar pelo título A Visão de Deus, Lisboa, 
ed. C. Gulbenkian, 1988, pãg. 138] 

4 Para a crítica do averroísmo, ver, por exemplo, o diálogo De Mente, cap. XII , in: Oeuvres 
Choisies de Nicolas de Cusa, t. JJ, trad. e pref. de Maurice de Gandillac, Paris, Aubier, 1942, 
pp. 311 e segs. Em A Visão de Deus, afirma o filósofo acerca do Olhar absoluto, na pág. 140: 
"(. . . ) desvinculado de qualquer contracção abraça simultaneamente e de uma só vez todos e 
cada um dos modos de ver, como se fosse a medida mais adequada e o modelo mais 
verdadeiro de todos os olhares". E mais adiante, acrescenta na p. 142 da mesma obra: "Pois 
tu, ser absoluto de tudo, estás com todos, como se não cuidasses de nenhum outro?". 
Comentando, um pouco mais longe, a natureza amorosa e providente do olhar divino, diz na 
página seguinte: "E porque onde estão os olhos está o amor, experiencio que me amas, 
porque os teus olhos estão sobre mim, teu humilde servo, com a maior das atenções. (...) Eu 
sou na medida em que tu és comigo. E porque o teu ver é o teu ser, assim eu sou porque tu 
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Por isso, a sentença "sê tu teu e eu serei teu", proferida por Deus no 
silêncio da contemplação orante em resposta à pergunta "como te darás a 
mim?", responsabilizando o sujeito pela sua própria destinação espiritual, 
revela em clima medieval o tom já bem moderno desta filosofia.5 Com 
efeito, em notável antecipação à tese defendida por Pico delia Mirandola na 
sua célebre Orado, é na liberdade da vontade racional que Cusa radica a 
essência do homem, dela fazendo depender a sua participação em Deus, ou 
seja, a possibilidade de ampliar ou restringir a sua capacidade de receber o 
influxo divinizador da graça.6 

Ao contrário do Criador, que é em acto tudo o que pode-ser, o homem é 
um poder-ser que se tem de realizar pela liberdade, uma capacidade de tudo 
abarcar pelo conhecimento, refazendo e reassumindo no seu interior o uni
verso, e de tudo vir a ser pela liberdade da decisão, podendo encontrar-se ou 
perder-se, formar-se ou deformar-se no desafio da eleição de si como indiví
duo e pessoa.7 Assim, é da natureza do homem progredir no tempo em 
conhecimento e amor através da participação no Absoluto, só o Homem-
máximo que Jesus Cristo representa efectuando essa passagem ao limite que 
o identifica com Deus.8 

Não é, por conseguinte, contra o Divino ou dele se absolvendo, à seme
lhança do que sucederá na Modernidade, mas com ele e por ele, que o 
homem cuseano se projecta e constitui, vislumbrando na Mónada das móna-

me olhas. E se retiras de mim os teus olhos, de modo nenhum subsistirei" (sublinhado por 
nós). Sobre a visão criadora de Deus, afirma C. Fabro, em obra supracitada na nota 1, p. 569: 
"Le Cusain est ébloui par cette vision du flux et du reflux entre la vue de Dieu et 1'être des 
choses (...). II y a done une coincidence parfaite de la connaissance de Dieu avec la creation, 
dans ses deux moments, actif (en Dieu, en tant que cause) et passif (dans les créatures, en 
tant qu'effets)". 

5 A Visão de Deus, pág. 157: "De que modo te darás a mim, se também me não deres a mim 
próprio'? E quando repouso assim no silêncio da contemplação, tu, Senhor, no mais íntimo 
de mim, respondes dizendo: sê tu teu e eu serei teu". 

6 Ver PICO DELLA MIRANDOLA, Oralio de Hominis Digniiate, trad. port, bilingue: 
Discurso sobre a Dignidade do homem, Lisboa, ed. 70, 1989, pág. 53: "A natureza bem 
definida dos outros seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não 
constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo 
poder te entreguei". E N. de Cusa, A Visão de Deus, pág. 157-158: "Ó Senhor, (...) colocaste 
na minha liberdade a possibilidade de eu ser, se quiser, de mim próprio. (...) quando os 
sentidos servem a razão, eu sou de mim próprio. Mas a razão não tem quem a dirija, a não 
ser tu, Senhor, que és o verbo e a razão das razões". 

7 É no opúsculo Possest, que Cusa distingue claramente o acto de toda a possibilidade de ser 
que Deus é, da criatura, que se determina ontologicamente, como um composto de potência 
e acto. Ver, edição crítica de Heidelberg, Philosophischen Schriften, t. X I 2 , n. 8 (175 r): 
"Nihil cnim esse potest quod Deus actu non sit"; e n. 14 (176 r); "Quia quod est actu est, 
ideo posse esse est tantum quantum posse esse actu [ . . . ] . Creatura autem, quae non est quod 
esse potest, non est simpliciter". 

8 Sobre o homem-máximo que é Cristo, ver N. DE CUSA, De Docta Ignorantia, IH. 3 , 
sobretudo os parágrafos 3 e 4. 
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das, em ignorância douta, o número de alma de quem se é, que o deve guiar 
na paciente edificação da unicidade da visão por que há-de manifestar a luz 
do Criador.9 É que se, para a criatura, ser é ser visto por Deus, também para 
Deus, ser é ser visto pela criatura e por ela glorificado. Com efeito, é na fini-
tude e pluralidade do olhar humano que o Absoluto colhe essa visão pers
pectiva de si, que o reflecte e explicita na sua infmitude, já que o mundo por 
si só, como teofania do que em si mesmo não aparece, é apenas vestígio 
inconsciente, incidência sem eco.10 

Deste modo, o processo gnósico que a filosofia consigna através de uma 
dialéctica de ascensus-descensus entre as duas polaridades do sensível e do 
inteligível, da multiplicidade e da unidade, é tão só a extensão ao criado dessa 
visão abrangente, soberana e absoluta, que Deus é e tem de si, segundo o duplo 
sentido subjectivo e objectivo do genitivo ínsito na expressão Visio Dei. 

Nos desenvolvimentos que se seguem, pretendemos tão só pautar 
alguns dos principais momentos desse processo, sem pretender nem de longe 
exaurir a temática cuseana da visão, rica aliás de promissoras antecipações 
da filosofia posterior, desde a "visão em Deus" de Malebranche ao perspec
tivismo de Leibniz e ao idealismo de Berkeley, para não falar do pensar 
especulativo de Hegel ou da filosofia hermenêutica de Heidegger. 

§2. A disciplina da visão 

O opúsculo De Visione Dei, escrito em 1453 na sequência de uma troca 
de correspondência entre o filósofo e os monges de Tegernsee acerca da 
natureza intelectual ou afectiva da contemplação mística, destinava-se a ini
ciar aquela comunidade beneditina na visão inefável de Deus, já antes refe
rida pelo autor em De Docta Ignorantia como constituindo o termo da 
ascensão ao saber.11 

9 Em Le Béryl, cap. I I I (Oeuvres choisies de N. de Cusa, t. I I , pág. 476), afirma o filósofo: " I I 
plait, en effet, à Pentendement de montrer et de rendre manifeste la lumière de son intelligi-
bilité. C'est ainsi que lentetidement créateur, se prenant luí-même comme terme de ses 
propres oeuvres, crée, pour manifester sa gioire, des substances capables de connaissance, 
afín qu'ellcs contemplem sa propre verité. Et par elles ce Créateur se rend visible dans la 
mesure oü les créatures sont capables de le saisir". Segundo Cusa, toda a criatura é um 
número da inteligência divina (numems divinae mentis, ver De Mente, cap. VI , ed. Heidel
berg, t. V, pág. 72), como mais adiante explicitaremos. 

1 0 Acerca do perspectivismo de Cusa, afirma Cassirer: "(...) la verité de 1'universel et la 
particular!té de 1'individuei se compenetrem de telle sorte que 1'être divin ne peut être saisi 
que dans les perspectives individuelles infiniment diverses et qu'ainsi nous ne pouvons 
apercevoir 1'être qui est posé avant toute limitation, avant route 'contraction', que dans cette 
limitation. L'idéal que doit se proposer notre connaissance n'est done pas de récuser la 
particularilé mais au conü'aire d'en déployer toute la richesse, car seu! la totalité des 
aspects nous donne la vision unique du divin." (in Individuum und Kosmos in der Philoso
phie der Renaissance, 1927: trad, fr.: hulividu et Cosmos dans la Philosphie de la 
Renaissance, Paris, ed. Minuit, 1983, pág. 50). 

1 1 Sobre este opúsculo, ver a excelente introdução de João Maria André à tradução por ele 
efectuada do mesmo em A Visão de Deus, Lisboa, F. C. Gulbenkian, 1988, pp. 79-130. 
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O ponto de partida da reflexão é uma reprodução icónica do rosto de 
Cristo, de que a obra realmente se fazia acompanhar, cujo olhar nunca aban
dona o espectador, antes o seguindo nas suas deslocações, acima e abaixo, à 
esquerda e à direita.12 Trata-se da figuração sensível das qualidades do Olhar 
divino, ao mesmo tempo envolvente e penetrante, imóvel e móvel, próximo 
e distante, lacónico e bondoso, conforme a perspectiva e o ângulo de inci
dência do observador. Com efeito, se a Visão divina, súmula de todas as 
visões possíveis, é a luz que ilumina todo o olhar finito, nele e por ele irra
diando, também é verdade que o seu brilho se faz tanto mais intenso e 
luminoso quanto mais atento e transparente se torna o diafragma da visão 
receptiva, sendo aqui a atenção o filtro regulador determinante de toda a 
noétíca contemplativa.13 

E que não basta olhai' diante de si a variedade do mundo em torno, dei
xando atrás esquecido o astro que o ilumina, é necessário ainda inflectir a 
direcção do olhar, do sensível para o inteligível, da razão para o intelecto, a 
fim de, num despojamento da visão e no silêncio da alma orante, fazer a des
coberta desse Outro olhar amante, sempre já aí presente e vigilante.14 No 
encontro dos dois olhares, humano e divino, doravante convergentes e recí
procos, dá-se então o amplexo amoroso, em que a Visão absoluta inicia, em 
crescente enlace, a reabsorção espiralar da visão criatura], que só logra a sua 
consumação na vida eterna.15 Na verdade, se o ver de Deus é o ser visto das 
criaturas e o ver finito destas o ser visto de Deus, é em circularidade perfeita 
que se cumpre o desdobramento píurímodo da Visão absoluta, não sendo 
esta como coincidência dos opostos - vidente e visível - senão objecto de si 
mesma.16 

1 2 Ver N. DE CUSA, A Visão de Deus, p. 137. 
'3 Ibiã., p. 140: "No olhar absoluto estão, duma forma não contraída, todos os modos de ver 

das contracções. (...) Assim, a visão absoluta está em todo o olhar, porque é através dela 
que é toda a visão contraída, e, sem ela, de modo algum pode ser". E em Le Jeu de ia 
Boule, 2.°1., in Oeuvres C. de N. de Cusa, p. 534: "(.. .) la réception de la Lumière est 
variée dans Ies diverses pensées, (...) selon Ia capacité de chacun qui, dans les êtres variés, 
ne saurait être égale". 

14 Ibid., p. 144: "(.. .) quando olho só parati com a máxima atenção e jamais desvio o olhar da 
mente porque tu me abraças com uma visão contínua, quando volto o meu amor só para ti, 
porque tu, que és caridade, estás voltado só para mim". 

15 Ibid., p. 145: "Contemplo agora no espelho, na imagem, no enigma, a vida eterna, porque 
ela não é senão a visão bem aventurada na qual jamais deixas de me olhar com o máximo 
amor, até ao mais profundo da minha alma". E Oeuvres C. de N. Cusa, Op. supracit., 
p. 535: "La Béatitude consiste (...) pour chacun d'atteindre le mieux et le plus parfaitement 
possible à la Vision du Centre de sa vie". 

1 6 A Visão de Deus, p. 162: "Porém, o ângulo dos teus olhos, ó Deus, não é quantitativo, mas 
é infinito, ele é círculo e, mais ainda, esfera infinita, porque o teu olhar é o olho da esferid-
dade e da perfeição infinita. Por isso vê tudo em redor, simultaneamente em cima e em 
baixo". E, Ibid., p. 169: "(.. .) é a porta da coincidência dos opostos, (...) que te começo a 
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Não é, porém, sem mais demora que se efectiva a unió e os olhares se 
reconhecem, num entrechoque de luzes, como sendo uma e a mesma visão, 
doravante comunicante. Importa antes superar o plano representativo e dual 
da "visão frontal", em que o olhar humano se confronta e interpreta como 
distinto e causado por aqueloutro divino, suprimir, em suma, a distância ilu
sória que a razão interpõe entre o sujeito e o objecto, o finito e o infinito, a 
criatura e o criador. 

Através de um mergulho intelectivo e intuitivo na escuridão do Olhai' 
divino, suspendendo o intervalo, vislumbra a mente por instantes, acima de 
toda a capacidade racional e de toda a ascensão intelectual, como o outro se 
iguala ao mesmo, o finito ao infinito, o relativo ao absoluto, alcançando num 
ápice o centro da visão - esse conúbio perfeito entre o vidente, o visível e o 
ver. Aí, no abismo da Divindade, que é a própria simplicidade da identidade 
ou da contradição sem contradição, conhece e saboreia a necessidade da 
impossibilidade, a complicação da oposição ou a síntese dos contrários, já 
que nada pode transcender ou limitar do exterior a unidade omniabarcante 
do infinito.1 7 

Deus, porém, encontra-se acima da coincidência dos opostos, não sendo 
esta senão "o muro que circunda o paraíso em que ele habita", conforme a 
belíssima imagem empregue pelo Cusano para expressar o limiar de separa
ção entre a razão e o intelecto, o finito e o infinito, o múltiplo e o uno.18 Com 

ver, Senhor. Tu estás aí, (...) onde ver coincide com ser visto (...). Por todas as criaturas és 
visível e a todos vês. Com efeito, é o mesmo vê-las todas que ser visto por todas. Pois as 
criaturas (...) são pela tua visão. Porque se te não vissem a ti, que és aquele que vê, não 
receberiam o ser de ti. O ser das criaturas é simultaneamente o teu ver e o ser visto". E 
pp. 176-177 da mesma obra: "Se o teu ver é o teu criar e não vês nada diferente de ti, mas 
tu próprio és o objecto de ti próprio - pois és aquele que vê, o visível e o ver - , como é, 
então que crias coisas diferentes de ti? Pareces criar-te a ti próprio como te vês a ti próprio. 
(...) E para lá desta coincidência de criar com ser criado estás tu, Deus absoluto e infinito, 
(. . .) ." 

1 7 Ibid., p. 166: "Por isso, experiencio como é necessário entrar na escuridão, admitir a coin
cidência dos opostos sobre toda a capacidade racional e procurar a verdade aí onde se 
depara a impossibilidade e acima dela, acima também de toda a ascensão intelectual mais 
elevada, quando chegar àquilo que é desconhecido de todo o intelecto e que todo o intelecto 
julga sumamente afastado da verdade: e é aí que tu estás, meu Deus, tu que és a neces
sidade absoluta". Ver ainda, por exemplo, De Docta Ignorando, I , §4, trad. fr. de L. 
Moulinier, Paris, ed. de la Maisníe, Paris, PUF, 1930, p. 43: "(.. .) les oppositions n'existent 
que pour les objets quí admettent un excédent et un excès, (...) en aucune façon eiles ne 
conviennent au maximum absolu, car il est au-dessus de toute opposition, (...) tellement en 
dehors de n'Ímporte quelle opposition que le minimum coincide dans le maximum". E em 
A Visão de Deus, p. 181: "(.. .) assim como a alteridade na unidade é sem alteridade, 
porque é unidade, assim também a contradição na infinidade é sem contradição, porque é 
infinidade. A infinidade é a própria simplicidade de tudo o que se diz e a contradição não é 
sem a alteração". 

1 8 A Visão de Deus, p. 167: "E descobri o lugar em que te revelas, cercado pela coincidência 
dos contraditórios. E esse o muro do paraíso em que habitas; a sua porta guarda-a o espírito 
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efeito, na sua perfeita circularidade, simboliza o muro "(•••) a coincidência 
em que o depois coincide com o antes, o fim coincide com o princípio, em 
que alfa e omega são o mesmo".19 Por isso, para alcançar a visão do paraíso 
e nela poder repousar em beatitude, é necessário que o olhar previamente se 
exercite e discipline não só na árdua escalada do muro, elevando-se dos sen
tidos à razão e desta ao intelecto, como ainda na prática da sua circunvolu
ção, que é a coincidência dos contrários. Esta, de acordo com outra elo
quente imagem do filósofo, é semelhante a uma lente transparente, de forma 
côncava e convexa, que se aplica à mente para potenciar ao máximo e ao 
mínimo a visão, habilitando-a a inteligir o que, pela simples razão, ela não 
poderia conceber, a saber, a identidade dos contrários no infinito.2 0 

Se, na Docta Ignorantia, Deus parece de algum modo deixar-se pensar 
como síntese dos opostos, já no escrito subsequente, de forte matiz neopla-
tónica, o De Coniecturis, considera o autor ser esse um modo intelectual 
(intellectualiter) de falar de Deus, que não deve ser confundido com a sua 
intuição divinaliter como Unidade primeira e absoluta, pela sua simplici
dade, transcendente à própria coincidência.21 

Na mesma obra, distingue o autor quatro níveis de unidade, a que cor
respondem os diversos planos de realidade com os seus modos específicos 
de conhecimento: Deus, as inteligências, as almas e os corpos. O primeiro, 
Unidade absoluta do ser e do conhecer, transcende toda a afirmação, copula
tiva ou disjuntiva, só se deixando vislumbrar negativamente.22 As inteligên
cias corresponde o intellectus e a síntese dos contrários, em que a afirmação 
e a negação se dão simultânea ou copulativamente. Às almas corresponde a 
ratio, que vê e abstrai o universal por análise do singular percebido, ao 
mesmo tempo que, discernindo, julga afirmativa ou negativamente por dis
junção dos contrários e segundo o princípio da não-contradição, enquanto na 
região dos corpos, os sentidos intuem a res sensibiUs, sem ainda nada afir
mar ou negar.23 

altíssimo da razão, que nao franqueará a não ser que seja vencido. Por isso, é para lá da 
coincidência dos contraditórios que poderás ser visto e nunca aquém dela". 

»9 Ibid., p. 171. 
20 Ver De Berylio, cap. I I , in Oeuvres C. de N. de Cusa, pp. 475-476. 
2 1 Ver De Coniecturis, 1.1, cap. VII I , in Oeuvres C. deN. de Cusa, pp. 157-158. 
2 2 Ibld., p. 159: "Que ce soit sur le plan disjonctif ou sur le plan copulatif, la négation des 

opposés est infiniment plus simple que leur synthèse". 
2 3 Sobre os três modos de conhecimento, ver ainda De Beryllo, cap. IV, in Oeuvres C. de N. 

de Cusa, pp. 476 e De Mente, cap. IV, in Oeuvres C. de N. de Cusa, pp. 266-267: "(...) la 
pensée est cette force qui, bien que dénuée de toute forme notionelle, peut pourtant, sous 
1'action d'un excitant, s'assimiler elie-même à toutes formes et se fabriquer des notions de 
toutes choses (...)". E, mais adiante, acrescenta na mesma página: "Platon affirmait que 
l'entendement réclame 1'acte judicatoire chaque fois que les données des sens se présentent 
comme contraires". 
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Deste modo, depois de Deus vêm as naturezas intelectual e corporal, 
ligadas por um plano médio, o da alma ou razão, que é o veículo da descida 
do inteligível ao sensível e da incorporação deste naquele por assimilação 
intelectual, segundo uma equipolência de descensus-ascensus, effluxos-
-refluxos, viabilizadora da reditione completa das criaturas a Deus ou da 
resolução final de tudo na Unidade.24 A identidade da descida e da subida 
traduz principal ou virtualmente a circulação perfeita de tudo em Deus, uma 
vez que a sua real efectivação está dependente da liberdade da criatura racio
nal, que, na sua contingência de alteridade, dela se pode desviar. A relação 
entre Deus e o universo é ainda comparada à imagem de duas pirâmides 
invertidas, uma luminosa, outra sombria, na base das quais se encontram, 
respectivamente, a Unidade e o nada; entre ambas, dispõem-se todas as 
criaturas: o mundo superior dos anjos, a região intermédia das almas e o 
mundo inferior dos corpos.25 

A Unidade absoluta desce na infinidade intelectual, a unidade intelec
tual na infinidade racional, a unidade racional na infinidade sensível e inver
samente, a unidade sensível eleva-se à unidade racional e esta à infinidade 
intelectual e a infinidade intelectual à infinidade absoluta.26 Descendo, a 
Unidade explica-se, ou seja, diferencia-se e desenvolve-se, produzindo a 
alteridade e a pluralidade; elevando-se, ela complica-se, simplificando-se e 
envolvendo-se e a todas as coisas nela.27 Trata-se de um movimento espira
lar, em que a síntese sempre precede a separação e oponência dos contrá
rios28: um processo arborescente em direcção à pluralidade, em que explicar 
é já complicar e complicar explicar2y, o respiro do próprio Absoluto, por 
que e em que Deus se constitui como "aquele que está em todas as coisas e 

2 4 Ver De Coniecturis, 1. I I , 16 (na ausência de uma trad. fr. ou port., reenviamos para a ed. crítica 
de Heidelberg), t. III , n. 157 (62 v): "Hoc est enim intellectual descendere ad sensible, quod 
sensibile ascendere ad intellectum." E, ibid., n. 155 (61 r):"Animae enim medium tenent, ut sit 
descensus inlelligentiae in inferiora per ipsas inferiorumque in superiora refluxus". 

25 Ver Ibid., I. I , cap. X I , in Oeuvres C. de N. deCusa, pp. 159-160. 
2 6 De Coniecttiris, I I , 7, ed. Heidelberg, t. I l l , n. 106 (55 r): "Descendit itaque unitas absoluta 

in intellectualem infinitatem, intellectual^ in rationalem, ac rationalis unitas in sensibilem 
infinitatem. Unitas vero sensibilis ascendit in rationalem infinitatem, unitas rationalis in 
intellectualem infinitatem, unitas intellectualis in absolutam superdivinam infinitatem". 

2 7 De Coniecttiris, I . I , cap. VIU, in Oeuvres, pp. 156-157 e o Sermão "Et Toi qui es-tu?", in 
Oeuvres, p. 499, onde afirma: "De même que la monade absolument première est dite sans 
nombre, (...) en tant qu'elle enveloppe en soi et qu'elle produit tous les nombres (...), ainsi du 
Principe unique (...), enveloppant et dévellopant toute pluralité, c'est-à-dire la produisant". 

2 8 Sobre a espiral, ver a figura in Le Jeu de la Boule, Oeuvres C. de N. de Cusa, p. 156. Na 
p. 158 desta mesma colectânea, afirma em De Coniecturis, I , cap, VII I : La synthèse est plus 
simple et plus prmitive que toute disjonction. (...) II en résulte que cette unite intellectuelle 
est en quelque façon la racine enveloppante des opposes qui ne deviendront incompatibles 
que dans leur propre développement". 

29 Ver A Visão de Deus, pp. 173-174. 
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no qual estão todas as coisas, e maior ou menor do que o qual nada pode 
existir".30 

A disciplina da visão, necessária à intuição trans-racional e trans-
-intelectual do "paraíso em que habita" a unidade simplicíssima e impartici-
páve! da Divindade, transcendente à própria síntese dos contrários, consiste 
em pensar Deus como virtude complicante de todas as coisas, ascendendo 
dos efeitos à sua causa criadora; em pensá-lo depois como virtude explican
te, descendo da causa para os efeitos criados e, finalmente, em concebê-lo 
como virtude simultaneamente complicante e explicante, sabendo, porém, 
que ele se encontra para lá do "muro da coincidência da complicação e da 
explicação".31 É esta, no entanto, a "porta do seu verbo e do seu conceito", 
que a mente deve praticar entrando e saindo, ou ainda e melhor, "vendo 
como sair é entrar, e entrar simultaneamente sair, tal como quem enumera 
explica e simultaneamente complica. Explica a virtude da unidade e compli
ca o número na unidade".32 

Com efeito, segundo o autor de "De Docta ignorantia", o infinito é o 
único nome apropriado de Deus, que todos os outros termos, tirados das per
feições particulares das criaturas, explicitam, de forma sempre insuficiente.33  

Ora o conceito de infinito comporta, como já vimos, uma lógica dos contra
ditórios e da síntese em tudo diversa daqueloutra dicotômica e disjuntiva da 
razão, a qual julga sem contradição e por comparativa proporão a medida, 
maior ou menor, entre coisas finitas.34 Não sendo a outro comparável, o infi
nito, inacessível à ratio, seria inabordável, não fora a mente poder elevar-se 
daquela ao intellectus e por ele aperceber-se em geral e sem distinção, do que 
não sabe discernir nocionalmente. Assim, enquanto a razão se move no 
âmbito do finito, o intellectus parte dele, ou seja, do que se pode ver e conhe
cer, para desse terreno firme se elevar ao que não é cognoscível, ao infinito 
misterioso, que só se deixa adivinhar como coincidência dos opostos. 

3 0 Em Le Jeu de la Boule, Oeuvres C. de N. de Cusa, pãg. 529 afirma: "Celul qui est en toutes 
choses et en qui sont toutes choses, rien ne peut être ni plus grand ni phis petit que Luí. II 
est done le Modele de toutes les choses". 

3 1 Ver A Visão de Deus, pp. 173-174: "E quando te vejo, Deus, no Paraíso, rodeado por esse 
muro da coincidência dos opostos, não te vejo copulativa ou disjuntivãmente complicar 
nem explicar. Com efeito, a disjunção e simultaneamente a conjunção são o muro da coin
cidência para além do qual existes desligado (Absolutus) de tudo o que pode dizer-se ou 
pensar-se". 

3 2 Ver A Visão de Deus, V}, 174. 
3 3 De Docta Ignorantia, I , §25, p. 96: "(.. .) les paíens nommaient Dieu de diverses façons en 

consideration des creatures; tous ees noras développent ce qu'enferme le nom ineffable 
unique; et, comme le nom approprié est infini, i l enferme en lui, en nombre infini, tous ces 
noms de perfections particulières". 

3 4 Ibidem, I , §1, pág. 37: "Done, toute recherche consiste en une proportion comparative facile 
ou difficile, et c'est pourquoí I'infini qui échappe, comme infini, à toute proportion, est 
inconnu". 
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As matemáticas, em particular a geometria, utilizadas simbolicamente 
como figuração sensível do inteligível, são para o Cusano o ponto de apoio 
indispensável do intelecto na passagem do finito ao infinito, ajudando a ver 
como as oposições do mundo sensível se harmonizam e resolvem na intuição 
intelectual da unidade.35 

São três os momentos principais que devem escandir esse estudo sim
bólico: no primeiro, abordam-se as figuras geométricas nas propriedades que 
as constituem como finitas; no segundo, o intelecto opera a translado ad 
infinitas figuras dessas características - por exemplo, aumentando ao infinito 
o número de lados de um quadrado inscrito num círculo - , observando 
depois o que então acontece - no nosso caso, a coincidência, de outro modo 
impossível, do quadrado com o círculo; por último, no terceiro momento, 
pondo de lado o simbolismo, deve o intelecto efectuar um salto "transumpti-
vo" para o infinito simples (transsumptio ad Infinitum simplex), alcançando, 
desse modo, a visão simples da Unidade para que tudo converge e a que se 
iguala ou reduz.36 

Tal é, por conseguinte, partindo da consideração do finito, a metodolo
gia apontada pelo filósofo como "escada ascensional" propiciadora da intui
ção noética do absoluto, sempre ressalvando, no entanto, que o conceito, 
apesar de tudo, mental, de infinidade não é nem de longe equiparável à rea
lidade inefável e divinaliter do paraíso em que habita a Divindade.37 

§3. O número de alma 

E todavia, apesar desse ser o "(...) Lugar ou Repouso de todas as coi
sas, no qual o princípio de todas as coisas coincide com o seu termo", não é 

3 5 Sobre a necessidade da figuração simbólica do inteligível e o privilégio das matemáticas, 
afirma Cusa em De Docta Ignorantia, I , §11, p.59: "(...) nous affirmons, parce qu'aucun 
chemin n'est ouvert qui accede aux choses divines si ce n'est par les symboles, que nous 
pourrons maintenant choisir les signes mathématíques à cause de leur incorruptible certitude". 

3 6 De Docta Ignorantia, I , §12, p. 60 e Compliments théologiques, cap. IV, in Oeuvres C. de 
N. de Cusa, p. 452: "Qu'on enlève done toute limitation, la différence devient concordance, 
l'inégalité égalité (...). Et il apparaít alors comment, les termes enlevés, la pluralité des 
êtres se découvre hors de toute pluralité, dans un Terme unique, principe ineffable". E, mais 
adiante, acrescenta na p. 453: "Et c'est ainsi qu'en paitant des figures à angles multiples et 
du cercle qui enveloppe tout polygone formable, la pensée s'éléve jusqu'aux figures 
théologiques, et abandonnant toute figure, saisit intuitivement la Puissance infinie du 
premier Principe et toutes les auües réalités qui sont enveloppées en lui, et leurs differences 
et leur assimilation à l'absolue Simplicité". 

3 7 N . DE CUSA, L¿t Recherche de Dieu, in Oeuvres C. de N. de Cusa, p. 190: "Celui qui 
cherche doit courir en effet par la vue pour pouvoir atteindre le Titeos dans la vision de 
toutes choses. C'est done qu'il porte en lui-même une image de cette méthode par laquelle 
il doit avancer dans sa recherche. II faut done, avant d'atteindre à la vision de l'oeil intel-
icctuel, élai'gir la nature même de la vision sensible et fabriquer ainsi une échelle ascen-
sionnelle". Sobre a metáfora do muro, ver a nota 18. 
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num elogio da contemplação extática que termina a gnose cuseana - tal seria 
um prematuro e indevido gozo da beatitude - antes, à maneira de Platão na 
sua "Alegoria da Caverna", convidando o neófito a regressar a este lado de 
cá da realidade, para, uma vez sabedor de quem é, consignar em liberdade e 
conhecimento o que de si falta cumprir.38 

Com efeito, conforme já dissemos, na perspectiva dialéctica "avant la 
lettre" do filósofo, complicar é já explicar, assim como explicar é compli
car, e entrar sair, assim como sair entrar, não sendo a unidade do Absoluto 
nada de estático, mas uma força que se desdobra e desenvolve, um dinamis
mo espiralar de descensus-ascensus em redor de um ponto, de um centro 
imóvel. 3 9 Cusa compara-a à mónada primeira, que não sendo número ou 
elemento da série dos números, os envolve, contudo, em si e forma, por 
análise e síntese, como que um certo compósito, uma determinada unidade 
do diverso.40 

"Ser", "vida" e "inteligência" constituem assim os grandes géneros de 
unidade participada - à semelhança do esquema neoplatónico de Proclo, 
seguido por Dionísio, Escoto Eriúgena e Eckhart, de que o Cusano muito 
retirou - ou de explicitação monádica da Unidade primeira, de que o ser um 
ou a unidade do ser participável é já a imagem ou similitude refractada no 
plano da manifestação 4 1 

Para melhor compreender, porém, o carácter activo e expressivo do 
Absoluto cuseano, bem como a reabilitação ontológica da diferença e da 
individualidade no seu seio, é necessário referir a importância, neste pensa
dor cristão, do dogma da Trindade, interpretado como unidade, igualdade e 
conexão, segundo a formulação do "De Docta Ignorantia" e como posse 
fieri, posse facere, e possest ou nexo do posse fieri e do posse facere, segun-

3 8 N . DE CUSA, Sermão Ou est le Nouveau-Né?, in Oeuvres C. de N. de Cusa, p. 468: "(.. .) 
Dieu même, Lieu ou Repos de loutes choses, en qui le principe de toute creature coincide 
avec son terme". Ver ainda PLATÃO, República, 1. VII , 516 b-518 c. 

39 Ver citação, a que se refere a nota 34. E Complements théologiques, p. 456: "Enveloppée 
dans le centre, la puissance de 1'être se développe comme dans une ligne bracee par un 
géomèlre, qui correspond à la puissance de 1'être, engendrée, c'est-à-dire développée par 
1'être. Et du centre et de Ia ligne procede la circónférence, c'est-à-dire ici 1'opération." 

4 0 Sermão Et toi qui es-tu?, in Oeuvres C. de N. de Cusa, p. 499: "De même, en effet, que la 
monade absolument première est dite sans nombre, (...) en tant qu'elle enveloppe en soi et 
qu'elle produit tous les nombres et loules les sortes de nombres, (...) - ainsi du Príncipe 
unique, (...) immuitípliable, enveloppant et développant toute pluralité, c'est-à-dire la 
produisant". 

4 1 Ibidem, p. 500: "L'étre est done un mode ontologique umversel de l'unité participable, et la 
vie un mode ontologique plus special et plus parfait de l'unité participable. Et rentendement 
est de cette unité un mode ontologique encore plus parfait. Mais cette unité réductible est 
similitude et image de 1'Unité absolue, c'est-à-dire la possibilite pour elle de recevoir une 
designation ou encore de se manifester (...). U est clair que l'étre un, par rapport à l'Un 
absolu, se comporte comme pluralité, (...) cardans l'unité de ce qui est, l'Un est réduit selon 
la modalité ontologique, ce qui n'est pas possible sans une sorte de multiplicité". 
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do o esquema mais dinâmico das obras ulteriores.42 

Àquela luz, Deus, como unidade, é geração eterna da unidade ou a 
igualdade e, nessa referencia a si, a conexão ou identidade {idem), de 
ambas43; ou ainda, como poder-ser que é em acto tudo o que pode ser ou 
todo o poder, Ele é anterior à distinção do poder fazer e do poder ser feito.44 

Assim, no seu espontâneo desdobramento e relação a si, parece a unidade 
constituir-se antes de mais como síntese, a que é já ínsita, de modo compli
cado e envolvido, a diferença e oposição, que as criaturas explicitarão no seu 
modo próprio de existir.45 

Além disso, na verdade ou igualdade da unidade infinita, vê Deus o 
número da Criação: uma unidade compósita, divisível, par e ímpar, de pro
porção harmoniosa, responsável pela beleza e decoro do universo.46 Não se 
trata de um modelo que, à maneira platónica, se interponha entre o pensa
mento divino e a pluralidade dos existentes, mas destes mesmos na sua 
forma ou essência incorruptível - não sendo em Deus o pensar distinto do 
criar ou o inteligir anterior ao fazer.47 Com efeito, seguindo uma antiga tra
dição que remonta no Ocidente a Pitágoras e Platão, mas que também se 

4 2 Ver De Docta Ign., 1. I , §§7-9; De Possest, ed. Heidelberg, t. XI , §§44-51; De Venatione 
sapientiae, ibid., t. X I I , cap. I l l , §§7-8: caps. VI-VII , §§ 14-18; e ainda De Apice theoriae, 
ibid.t. XI I , §§13-16. 
Em La Paix de la Foi, Oeuvres C. de N. de Cusa, p. 432, afirma o autor: "(.. .) si la Trinité 
en soi n'appartenait pas á PUniíé, celle-ci ne serait pas le Principe omnipotent capable de 
creer la totalité de l'univers et chacun des objets qui les constituent". 

4 3 De Docta ¡gn., 1.1, §9, p. 53: "(.. .) c'est une seule et méme chose que 1'unité, I'égalité et la 
conexión qui procede des deux, comme si Ton appelait la méme chose ceci, cela, le méme 
(hoc, id, idem). Ce qui est appelé cela (id) est rapporté au premier et ce qui est appelé le 
méme (idem) lie I'objet rapporté et Furát au premier". 

4 4 Oeuvres C. de N. de Cusa, "La Chasse de la Sagesse", cap. XII I , p. 544: "Seúl Dieu est 
Etre-pouvoir parce qu'Il est en acte ce qu'il peut étre. (...) II est avant toute distinction, 
avant la distinction de l'Acte et de la Puissance, avant la distinction du pouvoir devenir et 
du pouvoir faire, avant la distinction de la Lumiére etde I'Obscurité". 

4 5 Ver Oeuvres C. de N. de Cusa, p. 456 e De Con., I , cap. VIII , p. 158: "La synthése est plus 
simple et plus primitive que toute disjonction. (...) i l en résulte que cette unité intelectuelle 
est en quelque facón la racine enveloppante des opposés qui ne deviendront incompatibles 
que dans leur propre développement". Em "La Paix de la Foi", Oeuvres C. de N. de Cusa, 
p. 429 afirma ainda: "Puisqu'enfin cet univers unique présente une distinction ou séparation 
de parties et que toute distinction présuppose la Synthése de l'Unité et de l'Égalité, d'oü 
precedent par déficience la séparation ou la distinction, il existe done une éternelle Syn
thése". 

4 6 De Mente, cap. VI , in Oeuvres C. de N. de Cusa, p. 278: "(.. .) la pluralité des choses n'est 
ríen qu'une facón de comprendre de la Pensée divine. (...) le premier Modele des choses 
dans 1'esprit du Créateur est le Nombre. Et ce qui manifesté ce role du nombre, c'est cet 
agrément et cette beaulé qui son! partout présents et qui procédent de la proportion". 

4 7 Ibid., p. 279: "Et tu vois ainsi qu'entre la Pensée divine et les choses le nombre ne se 
présente pas comme un intermédiaire qui existerait en acte, mais que le nombre des choses 
n existe que dans les choses", Ver ainda, pp. 281-282. 
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encontra, por exemplo, na China, e que foi seguida pela maioria dos autores 
ligados ao platonismo, interpreta o Cusano as criaturas como número e Deus 
como a mónada - princípio de toda a seriação, não concebendo o número 
como uma quantidade aritmética, mas como uma qualidade, ideia a força co-
-eterna com a verdade e constitutiva da essência dos seres.48 

Deste modo, tudo está em relação com tudo, não expressando o número 
senão um certo feixe de relações, regulador da harmonia interior dos seres 
bem como das suas relações ao universo. Há, por isso, também números 
mais simples que outros, em que a unidade impera sobre a alteridade e 
outros, em que esta prepondera e, com ela a mutabilidade própria da natu
reza corporal e material.49 No seu estado perfeito e espiritual, toda a criatura 
é aderência à forma, participação da unidade, não da unidade na sua perfei
ção infinita e absoluta, mas dessa unidade compósita e, todavia, simples, da 
essência numeral, não sendo a alteridade e a corruptibilidade um constitutivo 
da forma, mas uma consequência contingente do seu carácter compósito.5 0 

Embora o constitutivo formal do homem, na sua individualidade, seja 
incognoscível - tal como o seu Modelo divino, de que constitui um análogo 
- , refere-se-lhe Cusa por enigma ou figura como esse número de alma ou de 
pensamento, que anima de forma divina e admiravelmente proporcionada a 
harmonia sensível, racional e intelectual de cada sujeito.51 Tal como os 
outros números numerantes, ele corresponde ao que na tradição hermética e 
cabalística se designa por "número de ouro" - uma divina proporção entre a 
parte e o todo de um ser, por um lado, e esta sua forma e o todo universal, 
por outro - e que mais não é do que a medida exacta da forma viva, regula
dora do crescimento e do dinamismo equilibrado dos seres. 

Não será, perguntamos nós, esse número de alma que o filósofo tem em 
mente quando põe na boca de Deus a advertência "Sê tu teu e eu serei teu", 
em resposta à pergunta "como te darás a mim?", pronunciada pelo neófito a 

4 8 Ibid., p. 274, afirma, referindo-se aos pitagóricos: "(.. .) je ne crois qu'ils aient voulu parier 
du nombre en tant qu'étre mathématique né de none pensée. Car il va de soi qu'un tel 
nombre n'est principe de rien. lis ont parlé plulót symboliquement et rali one! lement de ce 
Nombre qui procede de la Pensée divine et dont le nombre madiématique est une image". 

4 9 Ibid., p. 279. 

50 Ibid., p. 279. 
5 1 Ibid., p. 276: "Mais il nous est impossible d'approcher davantage et par d'autres voies de sa 

quiddité, puisque la precision de toute quiddité nous reste inaccessible, sinon par enigme ou 
par figure". E De Mente, cap. VIII , Op., p. 281: "(.. .) Tame est un nombre qui se meut lui-
-même. (...) la pensée est un nombre vivant divin admirablement proporcionné de façon à 
faire briller en lui l'harmonie divine. II enveloppe en lui taute harmonie sensible, rationelle 
et intelectuelie, et tout ce qu'on peut dire à ce sujet de plus beau encore". Sobre a distinção 
entre "pensamento" (mens) e "alma" (anima), considera o filósofo que esta é a designação 
que o primeiro toma na sua função animadora do corpo (ver De Mente, cap. I, p. 251). 
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caminho da ascensão para o paraíso e nele se querendo abismar?52 Na ver
dade, como veremos, longe de se quedar numa estéril contemplação do 
Divino, de costas voltadas para o mundo e a vida, é a estes que regressa a 
dialéctica cuseana, assumindo, à semelhança do platonismo, uma valência 
construtiva e analítica, que salvaguarda as diferenças e reabilita a acção. É 
que a ascensão à Unidade é também um baptismo de fogo, que consagra no 
conhecimento (gnose) de quem se é a incidência de uma nova génese, por 
que a visão se constitui, na sua humanidade e individualidade, como Raio 
Celeste. 

§4. A construção da visão 

A Unidade, que é a própria igualdade do conceito e da realidade ou a 
verdade do Máximo absoluto, sem mais nem menos, alteridade ou diferença, 
além de matriz do espírito humano, é a condição e o pressuposto último do 
seu autodesenvolvimento criador, o qual ocorre numa dialéctica equilibrada 
entre a experiência sensível e a explicitação, por conceitos matemáticos e 
racionais, de noções implícitas na sua essência, de carácter matemático, 
físico e lógico. 

Com efeito, na sua potencialidade e perfectibilidade infinitas, é a mente 
humana um retrato vivo do Artista infinito, constituindo de forma intelectiva 
um mundo, não decerto, como aquele, no plano ontológico, mas representa
tivamente, por meio de uma entium assimüatio.53 Por isso, enquanto imagem 
do Verbo criador, só de modo intencional ela contém os entes que ali resi
dem exemplarmente, refazendo no seu próprio interior o universo, graças ao 
poder criador do seu espírito. Assim, discernindo e comparando, avaliando e 
julgando, erige-se como a medida de todas as coisas, que só por Deus se 
deixa medir.54 

5 2 Ver, atrás, a citação da nota 4. Em De Mente, cap. XII, Op. cit., p. 314 afirma o filósofo a 
distinção das criaturas, das almas-intelectos, no Pensamente divino: "(.. .) aucune créature 
ne peut échapper à cette numération propre à Ia Pensée divine". 

5 3 De Mente, cap. I l l , p. 262: "Pour la Pensée infinie, concevoir les choses, c'est par là même 
les produire. Pour nous, c'est en avoir seulement la notion. (...) il lui suffit de concevoir les 
erres pour les créer; lorsque notre pensée les conçoit, elle se contente de les assimiler". 
Enquanto as coisas residem no pensamento divino como na sua verdade própria e precisa, 
acrescenta o autor, elas só estão no nosso pensamento por mimese representativa, imagética 
e no^ional (ver cont. do texto, p. 262). 

5 4 Em Compendium, Oeuvres, p. 541, Cusa compara o poder criador do espírito humano a um 
cosmógrafo, que desenha o mapa do mundo a partir das informações que lhe fornecem os 
cinco sentidos e, observando que nenhum animal possui tal faculdade, acrescenta, p. 542: 
"Et il découvre alors en lui-même le premier et le plus prochain signe du Créateur oü brille 
plus que dans aucun autre animal connu la puissance créatrice". Cusa aproxima a etimolo
gia da palavra latina meus de mensurare, ver De Mente, cap. I , p. 251 e afuma no termo 
deste diálogo, cap. XV, p. 326: "Notre pensée ne se laisse mesurer par aucune opération 
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Síntese e coroamento do universo material e medianeiro entre este e o 
mundo superior dos espíritos, o homem apresenta-se desta maneira, como 
um espírito que necessita da estimulação sensorial e, portanto, do coipo, para 
se desenvolver e actualizar a sua potência e sabedoria implícitas, pelas quais 
é, antes de mais, imagem da Trindade. Assim, em diálogo com a experiência 
sempre variável deste mundo material, vai aumentando o poder de abstrac
ção e de conceptualização numa aproximação indefinida da Verdade, que só 
termina na vida eterna e como recompensa do seu esforço.55 

Recusando a teoria platónica da preexistência das almas, o filósofo 
entende o pensamento, na sua função animadora do corpo e diversidade de 
poderes (intelectivo, raciocinante, imaginativo e sensorial), como uma 
semente divina, contendo em embrião os modelos de todas as coisas, lançada 
por Deus à terra para o desenvolvimento e frutificação espontâneos das suas 
aptidões inatas.56 Trata-se de uma força (virtus) sintética de intelecção, dota
da de vida própria e subsistente, uma vez que se põe de si mesma em movi
mento, e em todas as suas operações de análise e enumeração, pelas quais 
explicita o poder da unidade, jamais se deixa vencer pela alteridade, antes 
envolvendo e complicando naquela a diversidade dos elementos encontra
dos.57 Por isso, todos os desenvolvimentos que o espaço, o tempo e o movi
mento comportam e pelos quais a mente se explicita e efectiva como poten
cialidade, em determinidades que a compõem e individuam como número 
divino, jamais a questionam ou fragmentam como unidade incorruptível.58 

O filósofo insiste particularmente no poder sintético do entendimento 
humano, pelo qual o pensamento, "(...) contemplando a sua própria simpli
cidade, apreende todas as coisas por simples intuição, fora de toda a compo-

rationnelle, Slant infinie et sans limites. Seule la Pensee infinie peut la mesurer, la limiter, la 
definir, comme la Verite en soi peut mesurer, limiter et definir l'image vivante cree ä partir 
d'elle, en eile et par eile". 

55 Ver De Meute, cap. XIV, pp. 322-323; cap. XIII , p. 318 e cap. IV, p. 266, onde afirma: 
"(. . . ) la force de la pensee, force intellective et notionnclle, (...) ne saurait operer 
qu'excitce par les donnees sensibles, ce qui ne se produit pas sans rentremise des images 
de la sensibilite. Elle a done besoin d'un corps organise; et d'un corps tel que sans lui 
1'excitation ne saurait se produire". 

5 6 Sobre a diversidade das faculdades, ver De Mente, XI , pp. 310-311 e ainda cap. V, pp. 268¬
-269, onde afirma: "(.. .) Tame est une sorte de sentence divine enveloppant dans sa vertu 
propre et ä Petal notionnel les modeles de toutes choses (...)". E cap. II , p. 252: "(.. .) cette 
puissance qui est en nous enveloppe ä l'etat de notions les modeles de toutes choses (c'est 
lä ce que j'appellc pensee) (...)". 

5 7 De Meine, cap. XV, p. 325: "La pensee donne en soi naissance au mouvement ratiocinant, 
eile est done force motrice". 

5 8 Ibid., cap. VII , p. 281: "Car notre pensee, bien qu'elle soit nombre divin, est nombre pour-
tant en ce sens qu'elle est unite simple tirant de sa puissance propre son propre nombre". E 
p. 325: "Si la pensee enveloppe en soi identite et diversite, puisqu'elle entend tout ä la fois 
en analysant et en synthelisant, comment serait-elle soumise ä la destruction?". 
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sição". 5 9 É por ele que a alma é capaz de abranger e dominar toda a desi
gualdade, diferença ou desenvolvimento, não só deste mundo sensível como 
de muitos outros, à semelhança do Pensamento divino, só nela reflectido, 
que é como uma infinita simplicidade que tudo envolve em si à medida que 
explicita e desenvolve o universo pelo poder absoluto do seu acto informa
dor.60 Porém, como já referimos, o pensamento finito é um poder só confor
mador ou configurador, em imagem e noção, da realidade existente.61 

Deste modo, tal como no Modelo divino a síntese e a unidade precedem 
a distinção e diversidade, também no análogo humano a intuição noética da 
unidade universal dos seres no Ser e a sua apreensão sintética como totali
dade precede, pelo menos virtualmente, a apreensão da diversidade.62 

Assim, accionado pelas impressões dos sentidos e intuindo todas as coi
sas na unidade, descobre-se o espírito humano como actividade criadora de 
conceitos, constituindo imagens das coisas através de noções lógicas tais 
como os géneros, as diferenças e as espécies, assim como os próprios e os 
acidentes.63 No início, ele não dispõe de nenhum conceito, só de uma facul
dade de julgar inata, com a qual pode adaptar-se ao mundo exterior e evo
luir, analisando as contradições dos dados dos sentidos numa pluralidade de 
coisas discerníveis e decidindo em função.6 4 Porém, com a continuação da 
experiência, desperta nele a intuição das formas, que lhe permitem elaborar 
por "conjectura" e "opinião" um sistema universal de noções e de nomes: 
são estes, nas palavras do filósofo, "(...) seres de razão, que a razão produziu 
segundo as relações de semelhança e de diferença apreendidas na realidade", 
e que, por isso mesmo, só subsistem enquanto esta as valida.65 

5 9 Ibid., cap. VIII , p. 290: "Quand á la puissance par quoi la pensée, contemplant sa propre 
simplicilé, saisit toutes choses par simple intuition hors de toute composition, on peut 
l'appeler entendement". 

6 0 La Recherche de Dieu, Oeuvres, pp. 201-202 e De Mente, cap. HI, p, 262: "La connais-
sance de Dieu, c'est-á-dire son Visage, ne se révéle que dans une réalité mentale qui a la 
venté pour objet et non á un plan inférieur (,..)". E ainda, cap. VII , p. 456: "Ainsi c'est en 
Lui-méme et dans son intinie Fécondité que le Créateur considere l'essence féconde de la 
creature, oü se trouve le principe enveloppant de sa puissance, c'est-á-dire le centre ou 
1'étre de la créature qui enveloppe la puissance de cette créature. Enveloppée dans le centre, 
la puissance de 1'étre se développe comme dans une ligne tracée par un géométre, qui 
correspond a la puissance de 1'étre, engendrée, c'est-á-dire développée par 1'étre. Et du 
centre et de la ligne procede la circonférence, c'est-á-dire ici l'opération". 

6 1 De Mente, cap. IV, p. 263: "(. . . ) la Pensée ¡nfinie est une puissance absolue, ainsi la pensée 
finie est conformatrice". Ver ainda nota 55. 

62 Ver "De Mente", cap. X I , p. 302 e cap. VII , pp. 285-286. 
6 3 Ibid., cap. VH e VII I , p. 288, e cap. IV, p. 267. 
6 4 De Mente, cap. I I I , p. 266: "(. . . ) notre pensée posséde bien á l'état iíiné une faculté de 

juger, sans quoi elle ne pourrait aucunement progresser". 
6 5 Cf. Ibid., cap. V, pp. 271-272 e cap. I I , p. 256: Ainsi les genres et les espéces, en tant qu'ils 

sont l'objet de dénominations verbales, sont des étres de raison que la raison s'est fabriqués 
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Definindo e diferenciando as coisas umas das outras, institui-se a mente 
humana como medida da totalidade do criado, assemelhando-se, com isso, a 
"um compasso vivo", sem diâmetro determinado, que se abre e fecha espon
taneamente, consoante a grandeza determinada da coisa em presença.6 6 

Todavia, como a analogia sugere, não há medição possível sem instrumentos 
e sistemas de quantificação, apresentando-se a linguagem vulgar - que 
constitui um primeiro inventário e topografia do mundo sensível - como um 
instrumento demasiado grosseiro, genérico e impreciso, para cingir com 
exactidão os limites de cada coisa na sua individualidade.67 Pela mesma 
razão também o são a árvore de Porfírio e a lógica de Aristóteles, que naque
la se baseiam, preferindo o Cusano a linguagem matemática como novo 
organon para uma abordagem científica da realidade, porquanto esta, não 
estando referida a um universal preexistente ou a uma noção inata da mente, 
mas ao singular existente em que tudo (Deus, o universo) está restringido a 
um grau específico de determinação - melhor se deixa dizer pelo signo 
numérico, não tendo este a mera significação convencional de um artefacto 
humano, mas, como vimos anteriormente, a valência ontológica e metafísica 
de número mentado por Deus e numerante da estrutura compósita da cria
tura.68 

Precursor da Modernidade em muitos aspectos, designadamente na 
importância dada ao indivíduo, à liberdade e à acção inventiva e técnica na 
construção do conhecimento e do mundo, Cusa foi-o também no privilégio 
concedido ao Quadrivium no acesso ao filosofar, onde de algum modo já 
podemos antecipar a futura mathesis cartesiana. Com efeito, a seu ver, con
signam as quatro ciências fundamentais da aritmética e da música, da geo
metria e da astronomia tudo o que em rigor se pode saber sobre o mundo, as 

d'aprés les relations de ressemblance et de difference saisies dans la réalité. C'est pourquoi, 
postérieures par nature aux réalités sensibles dont ils sont des images, ils ne peuvent 
subsister si les réalités sensibles n'existent plus". 

6 6 ibid., cap. IV, p. 298: "(. . . ) il s'agit d'une mesure vivante capable de mesurer en usant 
d'elle-méme, comme un compás vivant qui mesurerait spontancmcnt (...) pour s'adapter à 
des grandeurs determinées". 

6 7 Ibid., cap. VI, p. 278: "Sans le nombre on ne peut concevoir que les choses soient distinctes 
l'une de 1* autre et discernables". E, cap. X, pág. 299: "Car on ne comprend bien la véríté 
d'une chose qu'en la distinguant de toutes les autres et en atteignant sa totalité, c'est-á-dire la 
double limite en deçà et au dela de quoi la chose ne pourrait aller sans cesser d'etre entière". 

6 8 Sobre o estatuto ontológico do indivíduo e a universal implicação de tudo em tudo, ver: De 
Docta Ignor., I I , §5, p. 123: "(...) parce que chaqué chose n'a paspu être en acte toutes les 
choses, parce qu'elle aurait été Dieu, et que toutes choses seraient dans chacune d'elles de 
la façon dont chacune pourrait l'étre, il n'a pas pu y avoir de similitude absolue entre deux 
objets quelconques (...); Dieu a done fait exister toutes les choses à des degrés divers". 
Sobre o número, ver ainda nota 69 e De Mente, cap. VI , p. 294, onde, aludindo aos 
Pitagóricos, afirma a fundamentação do número matemático no Número divino: "La même 
relation qui lie none pensée à Ia Pensée infinie et étemelle se retrouve entre le nombre né 
de none pensée et le Nombre divin (...)". 
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duas primeiras estudando a quantidade numérica que permite discernir as 
coisas entre si, as segundas efectuando o estudo racional da grandeza que as 
constitui e delimita como totalidades.69 De algum modo, porém, só estas 
últimas estudam o individual, fornecendo na definição o perímetro do ente; 
as segundas, referidas à multiplicidade, antes relevando a estrutura relacional 
e ordenada do universo como um todo.70 

E na edificação destas ciências, bem como na invenção de instrumentos 
de observação, medida ou outros (o astrolábio, o calendário, a lira, . . . ) , que 
se manifesta sobremaneira, a seu ver, a criatividade do espírito humano, não 
sendo as matemáticas ou a técnica uma mimese da realidade exterior, mas o 
produto de concepções internas que depois lhe são aplicadas.71 Pode assim o 
homem corrigir ou aperfeiçoar a seu bel prazer o mundo natural, perfazendo 
na sua esfera e à sua escala como que um análogo do Artífice divino, até 
porque a sua intervenção criadora não se restringe à esfera cognitiva e técni
ca das ciências e das artes, antes se estendendo ainda à dimensão práxica da 
vida, uma vez que o j uízo tem também uma componente axiológica e moral.72 

A imagem do banqueiro e do cambista, ilustrativa das relações entre o 
Artista divino e o humano, indica bem o tom já acentuadamente humanista 
desta filosofia. Assim, enquanto a arte do primeiro consiste em fabricar e 
cunhar moeda, conciliando a diversidade com a igualdade e a unidade na 
concordância e copertença das partes, a do segundo vai antes no sentido de as 
discernir e contar, publicitando depois o valor, número, peso e medida, em 
suma, o preço que lhes foi atribuído pelo banqueiro. Porém, acrescenta o 
filósofo, traduzindo a analogia: % . . ) a arte divina ultrapassaria infinitamente 
a arte do cambista, porque a arte de Deus criaria o ser, enquanto a arte do 
cambista só criaria o conhecimento".73 Contudo, comentamos nós, porque 
aquele em nenhures se encontra feito ou constituído, vindo o homem a este 
mundo como uma simples potencialidade e desprovido de saber, é mediante a 

69 Ver De Mente, cap. X, pp. 300-301. 
7 0 Ibid., p. 301: "(.. .) tout ce qui existe est justiciable de la grandeur ou de Iaquantité, puisque 

toute demonstration se fait selon la puissance de Tune ou de 1'autre. C'est la grandeur, en 
effet, qui limite, c'est la muitiplicité qui discerne". 

7 1 Le Jeu de la Boule, in Oeuvres, p. 537: "(. . . ) les inventeurs n'ont jamais ríen cree par 
quelque don extérieur, mais bien par la puissance propre de leur pensée. C'est ce que 
d'abord ils concevaient en eux qu'enuite ils développaient dans Ia maitère sensible". 

7 2 De Mente, cap. I I , p. 255: "Hors de l'idée que nous nous formons par la pensée, la cuiller ne 
possède aucun autre modele. (...) Je ne copie en effet la figure d'aucune réalité naturelíe. 
(...) Ma technique par conséquent est plus un perfectionnement qu'une imitation des 
fonnes crées, et en ceei eile ressemble davantage à 1'Art infini". Sobre o juízo ético, são 
escassas as referências de Cusa, mas é de referir o passo de De Mente, cap. IV, pp. 266¬
-267: "(.. .) i l existe dans none pensée un pouvoir spirituel qui s'exprime en nous, jugeant 
le bien, le juste, le vrai et nous reprenant si nous écartons de la logique". 

7 3 Le Jeu de la Boule, in Oeuvres, p. 538: "Mais l'art divine dépasserait infiniment Part du 
changeur, car Part de Dieu créerait I'étre, l'art du changeur ne créerait que la connaissance". 
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exploração tenaz das virtualidades do seu espírito que, em diálogo com a 
experiência, ele logra habilitar-se ao papel de mediador que lhe está destinado 
na criação, constituindo como microcosmos a sua representação do mundo.74  

Parece-nos, por conseguinte, podermos concluir que a filosofia cuseana 
da visão, embora fundada na teologia, aponta já no sentido antropológico de 
uma cosmovisão, adiantando-se também aqui a outra das notas característi
cas do pensamento moderno.75 Com efeito, é suspendendo o movimento, 
remontando à raiz do espaço-tempo que o homem cuseano - colhendo em 
Deus a intuição luminosa da coincidência entre o repouso, do ponto e o 
agora - refaz a realidade por dentro e a constitui como o seu mundo.76 

R É S U M É 

LA CONSTRUCTION DE LA VISION CHEZ NICOLAS DE CUES 

L'opuscule La Vision en Dieu constitue le point de depart pour une lecture plus 
élargie de la philosophie de Nicolas de Cues en tant que theorèse de 1'Absolu, lequel, 
nonobstant son inconnaissance demière, néanmoins se réfléchit en quelque façon dans 
Ia pluraíité de la pensée humaine, qui dans et à paitirdu monde cherche à 1'atteindre. 

Nous présentons dans ses principaux moments le processus gnosique de la 
pensée dans sa dialéctique de ascensus-descensus entre I'intclligible et le sensible, 1'un 
et le multiple, sans oublier ni le côté mystique ni le côté déjà bien modenie de cette 
philosophie. Ainsi, nous exposons soit la mémodologie conduisant à I'intuition 
noétique de 1'Absolu, soit les instruments conceptuels qui permettent à rhomme de se 
construire, en tant que microcosmos, sa representation du monde. 

Pour conclure, nous soulignons le caractère déjà bien modeme de 1'anthropologic 
du Cardinal, qui nous révéle bien le lieu historial de sa philosophie, à demi chemin 
entre le Moyen-Age et la Modemité. 

7 4 Sobre o lugar do homem na criação, ver De Docta Ignor., I I I , §3, onde afirma, na p. 178: 
"(.. .) la nature humaine est cclle qui a été placée au-dessus de toutes les oeuvres de Dieu et 
peu au-dessous des anges, eile qui enfenne en elle la nature intellectuelle et la nature sensi
ble et qui ressenre en eile l'univers: eile est microcosme, ou petit monde, comme 
1'appelaient les anciens avec juste raison". 

7 5 Sobre o conceito de cosmovisão e a sua pertença à Modernidade, ver o importante texto de 
Martin HEIDECGER "Die Zeit des Wellbildes", in Holzwege, Gesamtausgabe, t. 5, 
Frankfurt a. Main, V. Klostermann, 1977, p. 89 e segs, onde o autor afirma: "Weltbild, 
wesentlich verstanden, meint daher nicht ein Bild von der Welt, sondern die Welt als Bild 
begriffen. Das Seinde im Ganzen wird jetzt so genommen, dass es erst und nur seinde ist, 
sofem es durch den vorstellend - herstellenden Menschen gestellt ist ". [Cosmovisão, 
entendida essencialmente, não significa uma imagem do mundo, mas o mundo concebido 
como uma imagem. O ente em totalidade c agora de tal modo tomado que só e apenas 
existe na condição de ser posto c constituído pela representação produtora do homem.] 

7 ( 1 Ver, por ex„ o Sèrmão Ou est le nouveau-né?, in Oeuvres, pp. 465^468, onde Deus é 
referido como sendo o lugar c o repouso, o princípio e o termo de todas as criaturas. 
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O objectivo deste artigo é o de focar a doutrina do amor de Marsilia 
Ficino (1433-99) que se apresenta simultaneamente como uma dimensão 
crucial da recepção renascentista do platonismo e como uma concepção 
aglutinadora dos diferentes interesses do humanista italiano cuja memória 
evocamos no 5.° centenário da sua morte, baseando-nos num texto decisivo 
para esse efeito: o extenso e prolixo comentário que nos deixou do Banquete 
de Platão, intitulado De arriare, Commentarium in Convivium Platonis2. 

O referido texto introduz-nos de imediato no âmago da questão que 
pretendemos tratar, em diversos registos que se complementam entre si. Em 
primeiro lugar, avulta a partir dessa leitura a actividade de Ficino como 

1 O presente estudo teve como suporte o seminário "Leitura e comentário do De amare de 
Marsílio Ficino (1433-1499) - Aspectos da recepção renascentista relativa à reflexão 
platónica sobre o amor" com o qual colaborei, a convite do Prof. Hélder Godinho, no 
Seminário de Doutoramento subordinado ao tema "O Amor e a Filosofia", que se realizou 
no Departamento de Línguas e Literaturas Românicas da F.C.S.H. da U.N.L., no ano lectivo 
de 1998-99. 

2 Na sequência do banquete efectivamente realizado a 7 de Novembro de 1468, Marsílio 
Ficino escreveu a primeira versão em latim desta obra cm 1469, redigida em colaboração 
com Giovanni Cavalcanti, seu amigo dilecto e figura central na festa evocada, seguindo-se 
uma segunda versão com algumas correcções, entregue pelo autor ao seu patrono Lourenço 
de Médicis em 1474, com uma grande difusão nos meios cultos da época, o que não se deu 
com a tradução italiana entretanto levada a cabo pelo próprio Ficino. A edição em língua 
latina do referido comentário fez parte integrante da edição da tradução latina da obra 
completa de Platão, em 1484, e foi objecto de numerosas reedições nos anos seguintes (cerca 
de 23 edições até aos começos do século XVII). Veja-se, nesse sentido, a introdução à 
tradução em língua castelhana do escrito em questão: Marsílio FICINO, De amare. Comen
tário a "El Banquete" de Platón, Traducción y estúdio preliminar de Rocio de la Villa 
Ardura, Madrid, Editorial Tecnos, 1994 ( l . a ed. em 1986), pp. XI , XLII , em especial XVII -
-XVIII . Cf. Marsile FICIN, Commentaire sur le Banquei de Platon, Texte du manuscrit 
autographe présenté et traduit par Raymond Mareei, Paris, Les Belles Lettres, 1956. Será a 
partir desta última (edição bilingue) que faiemos todas as subsequentes citações do De 
amore. 

Philosophica 14, Lisboa, 1999, pp. 51-84 
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humanista, tradutor e divulgador em língua latina dos diálogos platónicos, e 
como filósofo, estudioso e intérprete dos mesmos3. Importa assim relevar o 
facto de que o seu trabalho não se cingiu à laboriosa e gigantesca tarefa de 
verter para a língua culta da Europa do seu tempo a obra de Platão, mas tam
bém contribuiu de modo determinante e original para o alargamento e apro
fundamento das concepções renascentistas no domínio filosófico4. 

3 Tendo começado, por encargo de Cosme de Médicis, pela tradução de dez diálogos 
(nomeadamente Hiparco, Amadores, Teages, Ménon, Alcibíades I e II, Minos, Eutifronte, 
Parménides e Füebo), terminada à data da morte daquele mecenas (1464), posteriormente 
traduziu os restantes, constantes no cânone de Trasilo, o que perfaz o total de 36, incluídos 
em Platonis Opera Omnia, editada em 1484. Cf. James HANKINS, Plato in the Italian 
Renaissance, Leiden/ N. York/ Köln, E. Brill, 1991, pp. 4-5, 304-311. Na introdução desta 
obra, salienta-se que o séc. XV viu "um súbito desenvolvimento na divulgação e estudo do 
corpus platónico no Ocidente latino" o que se manifestou significativamente no aumento do 
número de traduções latinas dos diálogos; com efeito, das obras que sabemos terem sido 
traduzidas para latim na Antiguidade, "as únicas versões a sobreviver em tempos medievais 
foram duas versões parciais do Timeu feitas por Cícero e por Calcídio, e um certo número de 
testemunhos mais curtos nos escritos filosóficos de Cícero, em St Agostinho, e outras obras 
da filosofia latina. A Idade Média acrescentou apenas três diálogos a este património: 
algumas versões quase ininteligíveis do Fédon e do Ménon, traduzidas na Sicília durante o 
séc. XU por Henricus Aristippus e uma versão parcial do Parménides, com o comentário de 
Proclo, traduzida por William de Moerbeke no séc. XIII mais tardio" (ibid., p. 4). Veja-se 
em especial a introdução e o cap. sobre o platonismo florentino, respectivamente pp. 3-26 e 
267-366. Cf., no mesmo sentido, a síntese de Michael J.B. ALLEN em "Cosmogony and 
Love: The role of Phaedrus in Ficino's Symposium Commentary", in Plato's Third Eye, 
Studies in Marsilio Ficino's Metaphysics and its Sources, Aldershot, Variorum, 1995, 
pp. 131-153, em especial a nota 40 da p. 144: "Antes das versões humanistas de Platão, os 
únicos diálogos acessíveis no Ocidente eram o Timeu na tradução parcial de Calcídio, o 
Ménon e o Fédon, e passagens do Parménides inseridas no comentário de Proclo." 

4 O que é sublinhado de forma incisiva por HANKINS, op. ar., p. 328: "Ficino deu uma 
contribuição verdadeiramente original para a história da investigação platónica", pois "foi o 
primeiro estudioso, Grego ou Latino, a tratar os diálogos como um verdadeiro corpus, como 
um grupo de escritos organicamente relacionados, destinados a levar a cabo uma educação 
unificada e um objectivo religioso". Todos os estudiosos ressaltam a preocupação ficiniana 
de encontrar no platonismo um reforço para a fé e mostrar a perfeita continuidade entre os 
ensinamentos de uma determinada sabedoria pagã e os do cristianismo. A originalidade 
filosófica de Marsflio Ficino é amplamente destacada por um dos estudiosos mais ilustres da 
sua obra, Paul Oskar KRISTELLER, // pensiero filosófico di Marsilio Ficino, Firenze, Casa 
Editrice Le Lettere, 1988, no prefácio à edição americana da obra, ao acentuar que Marsilio 
Ficino "como tradutor e comentador de Platão representou uma das fases mais importantes 
na história do platonismo. (...) Continuando a obra dos primeiros humanistas, ele foi o 
primeiro que deu a esta mesma obra um significado filosófico. Utilizando uma grande 
quantidade de conceitos derivados das fontes antigas, paleocristãs e medievais, conseguiu 
organizar o material num sistema de carácter platónico-cristão que apresenta muitas 
características originais e importantes. Como pensador original e como transmissor de ideias 
anteriores, exerceu uma influência ampla e poderosa sobre os séculos sucessivos, e os 
vestígios de tal influência encontram-se em muitos filósofos, homens de ciência, teólogos, 
moralistas, poetas e artistas do Renascimento tardio, quer seja em Itália quer em França, 
Inglaterra, Alemanha e outros países europeus" (ibid., p. VIII). Na verdade, "com os 
Seiscentos começa uma nova época na história da ciência e da filosofia e a influência directa 
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Em segundo lugar, a obra situa-nos desde logo num ambiente eminen
temente platónico: o de um jantar entre amigos, no decurso do qual, numa 
atmosfera festiva e cordial, se fazem discursos para comemorar o aniversário 
do nascimento e da morte de Platão (fixada a 7 de Novembro, seguindo uma 
tradição não isenta de controvérsia)5. As circunstâncias precisas em que se 
desenrola a celebração são-nos detidamente descritas nos preliminares intro
dutórios e constituem indispensáveis achegas para que possamos entrar no 
jogo do debate que monopoliza o engenho e brilho dos convivas em tomo da 
discussão do amor6. A teatralidade do contexto reconduz-nos sugestivamente 
ao cenário específico dos diálogos platónicos, mas dá-nos ao mesmo tempo 
uma informação muito elucidativa relativamente à sociedade renascentista 
que no retorno ao passado buscava identificar-se a si mesma e posicionar-se 
em face dos desafios do presente. 

A cena passa-se na Academia Platónica de Careggi, criada por Cosme 
de Médicis e mantida sob a protecção esclarecida de seu neto, Lourenço. É 
expressamente declarado o que se pretende dos convidados: que exponham o 
teor das intervenções das personagens daquele famoso convívio ateniense 
em que se assentou que o tema do diálogo se centraria no elogio do Amor. 

cio Renascimento tende a desaparecer. Mas Ficino continua a exercer uma influência subtil e 
anónima através das suas traduções e dos seus comentários de Platão e de Plotino que foram 
usados, pelo menos, até ao final do séc. X V I I I " (ibid., p. 4). Não obstante, se Ficino "é 
geralmente visto como homem do Renascimento e como excelente tradutor e comentador", 
no entanto "como filósofo genuíno propriamente dito tem sido raramente apreciado" (ibid., 
p. 7). 

5 O elogio do "banquete" como uma ocasião propícia a encontrai" descanso, libertação e 
alimento não só para o corpo como para o espírito é feito em termos eloquentes numa carta a 
Bernaldo Bembo (M. FICINO, Letters, I I , 43, p. 51), mostrando que o fim último que se visa 
alcançar é "a doce comunhão de vida" entre os convivas aí reunidos. Cf. a introdução de 
Rocio de la VILLA ARDURA ao De amare, op. cit., pp. XI-X1I. Quanto à data de 7 de 
Setembro como marco privilegiado da vida de Platão, assinalando ao mesmo tempo o 
começo e o termo desta, a tradição a que remonta é discutível e complexa. Veja-se a 
tradução moderna de muitas das cartas de Ficino em The Letters of Marsilia Ficino, London, 
Shepheard -Walwyn Publishers Ltd., 1975 (ref. na nota 21, p. XXIV, do já citado estudo de 
Rocio de la Villa Ardura). 

f l No primeiro capítulo que serve de prólogo às intervenções subsequentes, esclarece-se que 
este banquete celebrativo tinha sido renovado todos os anos no tempo de Plotino e de 
Porfírio. Mas, depois da morte deste último, se negligenciara tal uso durante cerca de mil e 
duzentos anos! Ora "Lourenço de Médicis querendo restabelecer esse costume, designou 
como anfitrião Francesco Bandini que, para celebrar o 7 de Novembro, "recebeu em 
Careggi, de uma forma verdadeiramente real, nove convivas platónicos: Antonio Agli, bispo 
de Fiesole, o médico Ficino, o poeta Cristóforo Landino, o retórico Bernardo Nuzzi, Tomaso 
Benci, o nosso amigo Giovanni Cavalcanti que os outros convivas nomearam herói por 
causa das suas virtudes e da sua distinção, e os dois Marsuppini, Cristóforo e Carolo que 
eram os filhos de Carolo o poeta. Enfim, Bandini exigiu que eu fosse o nono, para que com 
Marsílio Ficino se completasse o número das musas" (De amore, Primeiro discurso, cap. I , 
p. 136). É de assinalar o carácter simbólico do número dos convivas e a heterogeneidade das 
respectivas formações. 
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Ora o que ressalta nessa evocação é o facto incontestável e exuberantemente 
patente de que os discursos agora proferidos extravasam em relação aos 
contomos e conteúdos dos seus arquétipos platónicos. De acordo com um 
estudo recente sobre a referida obra de Ficino, "o comentário ao Banquete é 
um pretexto para o autor expor o seu próprio pensamento"7 sobre a matéria, 
constituindo a doutrina do amor uma peça central do sistema ficiniano. Mar-
sflio Ficino protagoniza de forma paradigmática a curiosidade multifacetada 
dos sábios renascentistas, abrangendo no leque das suas preocupações inte
lectuais questões atinentes a saberes diversificados que englobam a litera
tura, a filosofia, a medicina, a astrologia, a teologia3. O que interessa primor
dialmente o famoso humanista, enquanto filósofo e teólogo, é a dimensão 
dinâmica e unificadora do amor que impulsiona o homem para Deus: daí que 
o amor não nos dê apenas "as chaves para a explicação do universo", mas 
nos dê também "as chaves para a explicação do coração do homem"9. 

Manifestamente, os olhos com que Ficino lê o Banquete captam uma 
realidade filtrada por outras lentes em que influem elementos oriundos de 
campos de experiência díspares, desde os advenientes da leitura de outros 
diálogos platónico (como o Fedro, o Fédon, o Filebo, o Timeu, para citar 
alguns dos mais importantes) aos contributos do pitagorismo e do herme
tismo, do neoplatonismo e do cristianismo e em que se destacaria, de manei-

7 Cf. Rocio de la VILLA ARDURA, op. cit., p. XX. Veja-se, na mesma linha, Raymond 
Mareei: a encenação associada à leitura do Banquete seria apenas acessória, pois "o que 
contava, na verdade, era a necessidade que Ficino sentia de expor a síntese filosófica que 
acabava de descobrir e da qual havia de extrair mais tarde toda uma teologia" (ibid, p. 106). 

8 Segundo Michael J.B. Allen, "para um historiador do primeiro Renascimento, Ficino é um 
dos focos de luz. Um padre e um cónego da Catedral de Florença, um mago, um teórico da 
música, magia e medicina; um apologeta do cristianismo, fascinado pelas religiões não 
cristãs e pelas tradições filosóficas. Um fervoroso defensor da liberdade da alma e da 
imortalidade que era atraído pelo determinismo enraizado na astrologia; um brilhante e 
cuidadoso estudioso; um professor de enorme influência; um mitologista e um dedicado e 
dotado metafísico. Ficino emerge como uma figura complexa na história do Renascimento, 
tanto mais sensível quanto nos damos conta dos seus "débitos" em relação aos clássicos, à 
patrística, e à escolástica, bem como os ecos que articula e transmite dos impulsos contem
porâneos, assim como da sua ampla e constante originalidade": cf. Plato's Tliird Eye, 
Studies in Marsilia Ficino 's Metaphysics and its Sources, op. cit., p. X. 

9 Na famosa dedicatória do De amare a Cavalcanti, Ficino faz referência a essa dupla dimen
são; "Desde há muito eu aprendera em Orfeu que o Amor existia e que possuía as chaves do 
Universo. Depois Platão tinha-me revelado a definição e a natureza desse Amor. Mas que 
esse deus tinha uma tal virtude e um tal poder permanecera escondido para mim durante 
trinta e quatro anos até ao dia em que um herói já divino, aprovando-me com um olhar 
celeste me provou, por um sinal, quão grande era a eficácia do Amor. Desde então, 
considerando, pelo menos quanto a mim, que estava suficientemente bem informado das 
coisas do amor, compus este De amore que, escrito pela minha mão, decidi dedicar-te de 
preferência a qualquer um outro para te restituir o que te pertence" (Commentaire sur le 
Banquet de Platon, op. cit., p. 135). Veja-se na introdução de Raymond Marcel o que é dito 
sobre as vertentes cosmogónica e antropológica do amor, pp. 106-108. 
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ra marcante, o intento de conciliar a herança da filosofia clássica com os 
princípios da fé cristã 1 0. A recepção da teoria platónica do amor, ao respeitar 
as exigências de toda a leitura viva, leva a cabo uma tal recriação do conceito 
em causa que se institui efectivamente como uma "invenção"1 1. 

Será pois nessa perspectiva que, ajusto título, se poderá defender que o 
"amor platónico" é uma invenção de Ficino. Não porque a realidade corres
pondente a essa designação não existisse, nas suas linhas mestras e em mol
des mais ou menos amadurecidos, desde os tempos longínquos em que os 
discursos proferidos não andavam muito longe das experiências vividas e a 
ponte entre as palavras e as coisas radicava nas vivências familiares do quo
tidiano e se tornava facilmente apreensível na semântica corrente dos termos; 
mas porque a importância da reelaboração ficiniana nunca será demasiada
mente sublinhada, dada a riqueza das diferentes tradições que confluem na 
síntese daí resultante e uma vez que a hermenêutica de MarsíTio marca pro
fundamente a recepção renascentista destas temáticas, não só no plano filo
sófico como no plano literário e no plano estético em geral, no que respeita 
aos seus contemporâneos e no que respeita às gerações vindouras. 

A actividade especulativa que no âmbito da recém-instituída Academia 
Platónica de Florença se visa implementar é contudo indissociável da activi
dade prática e da busca da felicidade identificada com a quietude a que aspi
ra a alma humana. Nessa ordem de ideias, o texto inscrito na entrada da dita 
Academia surge como uma suma programática do que se apresenta como 
modelo de sabedoria ou como ideal de vida: "Todas as coisas se dirigem do 

1 0 A especulação de Ficino subordina-se a este propósito empenhado de "consolidar a fé na 
autoridade da Bíblia e dos Padres da Igreja com uma reflexão filosófica independente": 
leia-se a esclarecedora análise do problema no cap. em que Kristeller aborda "o programa 
histórico de Marsílio Ficino", em // pensiero filosófico di Marsilia Ficino, op, cit., pp. 11¬
-25, mais precisamente, pp. 14 e ss. Assim, "Platão para Ficino não significa tanto um 
fenómeno filosófico único, mas antes o representante e o expoente do aperfeiçoamento de 
uma antiquíssima tradição de "teologia" (íè/d., p. 16). Com efeito, "os supostos escritos dos 
sábios antigos, em que a crítica moderna reconheceu falsificações de uma época posterior, 
são para ele testemunhos autênticos desta venerável tradição" (ibid., p. 16), e na série dos 
nomes ilustres apontados estão Orfeu, Pitágoras, Aglaofemo, Filolau e Platão, remontando 
ancestral mente a Moisés (ibid., pp. 16-17). A autoridade de Platão tem para Ficino um 
valor semelhante à autoridade da Bíblia e aproxima a relação entre platonismo e cristia
nismo à relação da lei mosaica e Antigo Testamento com o Novo Testamento. 

11 Cf. Paul Oskar KRISTELLER, // pensiero filosófico di Marsílio Ficino, op. cit., p. 308: 
"Com o conceito de "amor platónico" Ficino entra para nós numa vasta perspectiva 
histórica que compreende não só a filosofia e a teologia como também a literatura e a 
poesia. De facto, no termo ficiniano de amor não se fundem apenas a vontade agostiniana, a 
caridade paulina e a amizade aristotélica e estóica com o amor no sentido de Platão num 
conceito novo e profícuo", mas estão também presentes as influências da lírica provençal e 
toscana. A relevância dessa especulação é enfatizada a ponto de dizer que "é propriamente 
aquela parte da teoria ficiniana a que coube a mais ampla e duradoura eficácia histórica" 
(ibid., p. 310). 
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Bem ao Bem. Sê feliz agora. Não estimes a riqueza nem desejes honrarias. 
Foge dos excessos, foge das ocupações mundanas. Sê feliz agora"12. A 
exortação à busca da alegria na fruição do presente coincide com uma forma 
de harmonia em consonância com a harmonia do todo, o que constitui a 
meta da vida feliz. O homem é um microcosmos que se situa no macrocos
mos e falar do homem é falar da alma humana que se debate na ambivalên
cia de habitar a terra e ter como pátria o céu 1 3. Assim, o amor é a força salvi-
fica que leva a alma humana a ter acesso ao que é inalcançável pela estrita 
via cognoscitiva e este telos torna-se susceptível de ser apreendido com a 
ajuda do platonismo e de todos os marcos de referência que se impuseram, 
no plano da autêntica sabedoria, como etapas na propedêutica ao cristianis
mo 1 4. Nestes termos, poderá cobrar pleno sentido que O. Kristeller depois de 
afirmar que "a renovação da filosofia platónica é compreendida no renasci
mento universal das artes e instituições", seguidamente acentue que esta filo
sofia "tem como fim conduzir os homens à beatitude, de acordo com a reli
gião cristã, e servir assim de necessário instrumento ao desígnio eterno da 
divina Providência1 5". 

Propomo-nos abordar a referida "invenção" ficiniana do "amor plató
nico", baseando-nos no De amore, não obstante o recurso pontual a outras 
fontes. O desenvolvimento deste estudo deverá articular-se em três momen
tos: 

1 2 Opera Omnia, I , 609: "A bono in bonum omnia diriguntur. Laetus in praesens. Neque 
censum existimes, neque appelas dignitatem. Fuge excessum, fuge negotia. Laetus in 
praesens." 

1 3 Cf. PLATÃO, Timeu, 90 a: "Podemos afirmar, com verdade, que essa alma nos eleva 
acima da terra por cansa da sua afinidade com o céu pois nós somos uma planta não 
terrestre, mas celeste"(trad. A. Rivaud, ed. Belles LettresJ. 

1 4 Ficino retoma o conceito de uma "teologia antiga" ou dos "primeiros teólogos" que, no 
âmbito do paganismo, foram precursores do cristianismo. Defende uma continuidade na 
caminhada que conduz à verdade, admitindo nela, no entanto, dois períodos distintos: o da 
inspiração; o da interpretação. No primeiro, antes de Cristo, Deus tinha "inspirado" uns 
"poucos", tal "como Moisés e os profetas entre os Judeus e Platão e outros antigos teólogos 
entre os Gentios", através de leis e de mistérios que, por vezes, os mesmos não entendiam 
plenamente. Mas "em Cristo, tinha sido revelada a plenitude dos mistérios divinos, 
começando assim o segundo período, o da interpretação: com a vinda de Cristo, os seus 
discípulos e seguidores eram capazes de dar sentido à lei e aos profetas." Assim também os 
filósofos neoplatónicos, os "Píatonici" de Ficino, eram capazes de usar os melhores intér
pretes cristãos (como por ex. Dionísio Areopagita) para compreenderem os seus próprios 
"teólogos", em especial a Platão. Refere ainda a alternância das épocas de clarividência 
religiosa com as de ocultação ou obscurantismo e insere nessa alternância a tarefa provi
dencial que assume como sua: a de fazer reviver no seu tempo "a saudável tradição da 
sabedoria religiosa" através da difusão do platonismo. Cf. J. HANKINS, Plato in the 
Italian Renaissance, op. cit., pp. 283-85. 

15 Cf. P. O. KRISTELLER, op. cit., p. 20. 



A Recepção ou a Invenção Ficiniana do "Amor Platónico" 57 

1. Notas relativas à contextualização do De amore: circunstâncias que 
elucidam a génese da obra e estrutura da mesma; principais intervenientes e 
linhas gerais da orientação a que obedecem os respectivos discursos. 

2. Os conteúdos dos discursos sobre o Amor e a metodologia adoptada. 
Confronto de duas tradições dominantes: o Amor como um deus; o Amor 
como um demónio.A especificidade da posição ficiniana. 

3. A dinâmica e o impacto do "amor platónico": em Platão; em Ficino e 
na tradição subsequente. 

1. Notas relativas à contextualização do De amore'. circunstâncias 
que elucidam a génese da obra e estrutura da mesma; principais 
intervenientes e linhas gerais de orientação a que obedecem os 
respectivos discursos 

Orientado inicialmente para seguir a carreira em que se distinguira seu 
pai, Diotifeci Fecino, médico pessoal de Cosme de Médicis e de outras figu
ras ilustres da sociedade florentina de então, diversos factores se conjugaram 
para inflectir noutro sentido as opções de vida do jovem Marsílio. O próprio 
pai se encarregou da sua primeira aprendizagem na leitura e nos elementos 
básicos de gramática latina em Figline, sua terra natal, tendo sido mandado 
para Florença, por volta dos doze anos, para adquirir uma formação mais 
avançada em humanidades e em lógica, antes de se dedicar aos estudos 
apropriados a um treino profissional mais específico, ou seja, a filosofia 
natural e a medicina16. Os biógrafos assinalam alguns aspectos significativos 
da formação de Ficino, no plano da cultura humanística: este teria tido bons 
professores de latim e de humanidades, mas a sua educação no campo das 
letras teria sofrido certas limitações, a que não seria estranha a impossibili
dade de facultar a seu filho a docência das maiores sumidades da época, por 
pane de um médico distinto, mas de recursos medianos17. No plano da sua 

1 6 A primeira biografia de Ficino remonta a 1506; veja-se Giovanni CORSI, "The Lite of 
Marsilio Ficino" in The Leiters of Marsilio Ficino, vol.3, op. cit., pp. 135-53. Os dados 
facultados por Corsi foram valorizados pelos estudiosos em moldes diversificados, sendo 
de destacar entre as obras recentes mais marcantes: A. DELLA TORRE, Storia delia 
Academia Platónica di Firenze, Firenze, Camesecchi, 1902; Raymond MARCEL, Marsile 
Ficin, Paris, Les Belles Lettres, 1958; P. O. KRISTELLER, "Marsilio Ficino and His Work 
After Five Hundied Years" in Gian Carlo GARFAGNINI ed., Marsilio Ficino e ¡1 Ritomo 
di Platone, 2 vols., Firenze, Leo S. Olschki, 1986 (o mesmo estudo foi publicado em 
separado, Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Quaderni di Renascimento 
7, 1987). Veja-se ainda na já referida obra de J. HANKINS, Plato in TJie Italian 
Renaissance, a IV parte sobre Ficino, pp. 267-367; cf. Christine RAFFINI, Marsilio Ficino, 
Pietro Bembo, Baldassare Castiglione, Philosophical, Aesthetic, and Political Approaches 
in Renaissance Platonism, New York, Peter Lang, 1998, pp. 9-57. 

1 7 Cf. J. HANKINS, op. cit., pp. 269-270. Ficino admirava certamente algumas das grandes 
figuras de humanistas do seu tempo, mas estava também consciente dos vícios e perigos de 
uma cultura puramente literária (ibid., p. 271). 
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formação científica e filosófica, Ficino estudou sob a orientação de Niccolò 
Tignosi da Foligno, médico e aristotélico, e através deste contacto com a 
vida universitaria escolástica foi por esta marcado nos seus métodos de tra
balho e de argumentação, assim como assimilou a terminologia filosófica e 
os conteúdos mais representativos do aristotelismo dominante18. 

Importa relevar que o seu primeiro contacto com a filosofia de Platão 
ocorreu quando era ainda muito jovem e de forma indirecta e parcial: terá 
lido o Timeu na tradução latina de Calcídio e teria acesso ao platonismo 
sobretudo através da leitura de Cícero. A data, os conhecimentos que possuía 
da língua grega eram rudimentares, pelo que ficava reduzido, como os 
demais coetâneos, às traduções disponíveis em língua latina. O entusiasmo 
por Platão remonta a essa época e o próprio Ficino relata como foi instado 
por alguns dos seus próximos, nomeadamente Cristóforo Landino e o pró
prio Cosme de Médicis, a redigir uma súmula das doutrinas e instituições 
platónicas, o que efectivamente levou a que elaborasse Institutiones ad Pla-
tonicam disciplinam, a sua primeira obra, entretanto perdida. Teria sido 
então aconselhado a diferir a sua divulgação até alcançar o domínio do 
Grego que lhe permitisse o confronto directo das fontes19. 

Entre 1459 e 1462, Marsílio terá prosseguido em Bolonha os estudos de 
aristotelismo, ainda com vista à projectada carreira médica, mas as suas 
inclinações iam cada vez mais no sentido de um interesse crescente pela filo
sofia platónica, vendo uma harmonia possível nos pontos de vista dos gran
des pensadores antigos e encarando a re-vivência do platonismo como o 
instrumento privilegiado da cura de todos males que afectavam os homens 
do seu tempo20. Daí se explica que os factos ocorridos no ano de 1462 fos-

1 8 É de salientai- a estreita associação entre os estudos da filosofia peripatética e da medicina. 
Assim, a sua formação universitária passou-se sob os auspícios da escolástica em relação à 
qual terá tido a mesma ambivalência com que se defrontava com a cultura humanística. Cf. 
J. HANKINS, op. cit.i 271-76. No que respeita aos conteúdos do aristotelismo, demarcava¬
-se sobretudo das concepções relativas à natureza e imortalidade da alma. Mas enquanto 
Tignosi enfatizava as radicais oposições entre peripatetismo e platonismo, Ficino defendeu 
sempre a conciliação, possível e desejável, de ambas as correntes em termos de concórdia. 

1 9 A preparação escolástica não fez de modo algum diminuir o seu entusiasmo pelo platonis
mo, e Cristóforo Landino, professor de retórica no Studio de Florença, tê-lo ia encorajado 
nesse sentido, como o mesmo Ficino reporta numa carta datada de 1491, algumas décadas 
mais tarde: "No ano da nossa salvação de 1456, quando tinha vinte e três anos, o primeiro 
fruto dos meus estudos foram quatro livros de Institutiones sobre a doutrina de Platão. 
Cristóforo Landino, um dos meus melhores amigos e ao mesmo tempo um grande estu
dioso, tinha-me instado a compô-los. Ele leu-os e deu-os a ler a Cosme de Médicis, e 
ambos me aconselharam a não os publicar antes de aperfeiçoar o meu conhecimento do 
grego, o que me habilitaria a ir às fontes da doutrina platónica. De facto, eu compusera esta 
obra, por um lado, de acordo com a minha inspiração, por outro lado, de acordo com os 
platónicos latinos." Referido por R. MARCEL, op. cit.,p. 183, Sup. Fie, II, 82-91.1. 

2 0 Além da referida obra sobre a doutrina platónica, situam-se nesses anos escritos sobre Deus 
e a alma, bem como um elogio da filosofia e a famosa carta a Peregrino Alio sobre o furor 
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sem determinantes do seu destino, uma vez que vários aspectos confluíam 
para o tomar particularmente receptivo a uma radical mudança de rumo nas 
opções de vida. Cosme de Médicis ofereceu a Ficino os manuscritos gregos 
dos diálogos de Platão 2 1, convidando-o a empreender a sua tradução, sob o 
seu patrocínio. Numa caita, amplamente citada pelos biógrafos, Ficino subli
nha, em termos sugestivos, o que efectivamente representava para si a acei
tação de um tal desafío: o jogo com os termos mediais e medíeis permitia 
salientar o papel que Cosme se propunha desempenhar como mecenas, tra-
zendo-lhe a certeza de que "o médico mais salutar" ia tomar conta dos seus 
estudos, proporcionando-lhe generosamente as condições para se entregar à 
tarefa que a seus olhos lhe parecia a mais urgente e a mais necessária: tornar 
Platão de novo vivo nos conturbados tempos da segunda metade do 
séc. X V 2 2 . Segundo reporta Corsi, o próprio Cosme de Médicis teria subli
nhado a analogia das funções terapêuticas a exercer por Ficino, pai e filho 
respectivamente: enquanto Diotifeci tivera como missão na vida "curar os 
corpos", Marsílio teria sido enviado providencialmente por Deus para "curar 
as almas"23. E de ressaltar a dimensão apologética que está sempre presente 
nas suas preocupações2 4, assim como o repetido recurso a metáforas médicas 
nas expressões utilizadas. 

Terá sido a partir dessa época que se empenhou num estudo sistemático 
da língua grega, o que possibilitou que, a curto prazo, começasse a árdua 

divino, De Divino Furaré (1457). Sobre esta última, cf. Marsilio FICINO, Sobre ei furor 
divino y otros textos, ed. bilingüe, Selección de textos, introducción y notas de Pedro Azara, 
traducción de Juan Maluquer y Jaime Sainz, Barcelona, Anthropos, 1993. 

2 1 Poucos dias depois, Amerigo.Benci, porventura para imitar Cosme, "embelezou a biblio
teca de Ficino com um segundo codex de diálogos platónicos em Grego": cf. J. HANKTNS, 
op. cit., p. 300. 

22 Cf. Christine RAFFTNI, op. cit., p. 19. 
2 3 ]bid.,p. 19. Ficino retoma a mesma ideia no prefácio à sua obra De Vita (1489): "Eu, o mais 

humilde dos sacerdotes, tive dois pais, Ficino o medkus e Cosme de Médicis. De um, nasci; 
do outro, renasci. O primeiro encomendou-me a Galeno (o médico e o platónico); o outro 
consagrou-me ao divino Platão. Mas ambos (...) me destinaram a ser um médico, um Galeno, 
um médico dos corpos, assim como um Platão, um médico das almas" (Op., p. 493, 
transcrito por J. HANKTNS, op. cit., pp. 291-2). Diotefeci teria querido assegurai- garandas 
que no plano material acautelassem o futuro do seu primogénito, no momento em que este 
renunciava à profissão de médico: entre outras benesses de Cosme de Médicis, Marsílio 
recebeu deste a villa de Careggi para aí viver e trabalhar. Cf. C. RAFFINI, op. cit., pp. 20-21. 

2 4 Cf. J. HANKTNS, op. cit., pp. 298-99: "As actividades de Ficino como professor de 
platonismo não se confinaram de modo algum ao círculo dos seus Académicos. O estilo 
académico de filosofar mostrou ser admiravelmente adequado à tarefa de difundir o 
platonismo à sociedade mais ampla da classe elevada de Florença. (...) Num famoso 
"cataiogus amicomm nostrorum", Ficino elencou sessenta e sete destacados intelectuais e 
políticos de Florença entre os seus discípulos e influencés". Dada a diversidade dos seus 
auditores e a heterogeneidade das respectivas formações e áreas de interesse, compreende¬
-se que Ficino tenha tratado selectivamente os tópicos julgados mais pertinentes para os 
seus destinatários, mobilizando procedimentos múltiplos, fora de estruturas rígidas. 
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actividade de tradução a que se dedicaria durante as décadas seguintes25. O 
começo do trabalho como tradutor coincidiu com a sua instalação na villa de 
Careggi e com o início do efectivo funcionamento da nova Academia26. 
Todos os estudiosos salientam a íntima relação entre as actividades da Aca
demia e a tradução latina dos diálogos: num e noutro caso, o que se preten
dia era reconstituir o platonismo, não só nos conteúdos doutrinais, mas 
também, e de maneira muito significativa, no estilo de vida adoptado. Mar-
sílio teria ultimado a tradução de nove diálogos, ainda em vida de Cosme de 
Médicis, com especial destaque para o Filebo que o mesmo Cosme teria 
querido ouvir ler no seu leito de morte27. Já antes traduzira, também a pedido 
do seu patrono, o Corpus Hermeticum, atribuído a Hermes Trimegista28. Nos 

2 5 Em Abril de 1463, Ficino teria principiado "a ensinar o divino espírito de Platão a falar a 
língua do Latium!": cf. J. HANKINS, op.cit., p. 300. Muito embora se ignorem os 
pormenores relativos ao treino intensivo da língua grega que lhe permitiu traduzir tantas e 
tão importantes obras, o nível de excelência com que o fez foi reconhecido, de forma 
unânime, pelos especialistas. 

2 6 Cf. Christine RAFFINI, op. cit., p. 25: "No tempo de Ficino, a Academia em Careggi 
carecia de qualquer organização oficial e de qualquer disciplina, e não era assim uma 
Academia no sentido actual do termo". O que estava sobretudo em causa era o propósito de 
trazer de novo para a vida o próprio espírito de Platão: "reviver a Academia, reviver o 
platonismo. Os diálogos de Platão e a Academia formavam para Ficino um todo vivo." Na 
verdade, "a Academia Platónica de Florença assemelhava-se a uma sociedade religiosa 
tanto como a uma escola e a uma assembleia filosófica, o que pode explicar a sua ampla 
abrangência". Sobre o tema, veja-se a importante obra de Arthur FTELD, The Origins of the 
Platonic Academy of Florence, New Jersey, Princeton Univ. Press, 1988. A verdadeira 
natureza da dita Academia Platónica de Florença no tempo de Ficino é questionada por 
HANKINS, op. cit,. pp. 298-99, acentuando que "as actividades de Ficino como professor 
de platonismo de modo algum se confinavam ao círculo dos seus Académicos." 

2 7 Morte essa ocorrida em Agosto de 1464. Cosme de Médicis, além do já referido interesse 
pela tradução latina dos textos herméticos, nomeadamente o Pimandro, pedira a Ficino que 
traduzisse com maior urgência "dez dos diálogos de Platão contendo todos os preceitos 
para a vida, todos os princípios da natureza e todos os sagrados mistérios das coisas divi
nas": cf. J.B. ALLEN, ed., Marsilio Ficino: The Philebus Commentary, 3, referido por 
Christine RAFFINI, op. cit., p. 26. As razões que terão efectivamente determinado a 
escolha desses primeiros diálogos a traduzir é extensamente debatida por J. HANKINS, 
op. cit., pp. 306-311. 

2 8 Por volta de 1462, Ficino traduziu o Pimandro e outros escritos do Corpus Hermeticum 
(como o Asclépio e os Oráculos Caldeus), para satisfazer a curiosidade do seu protector, 
contribuindo para a divulgação nos meios cultos de um conjunto de textos que circulavam 
desde a Antiguidade tardia, atribuídos a Hermes Trimegisto: sob o nome deste último 
"(literalmente, "Hermes o três vezes grande"), esconde-se uma personalidade religiosa 
muito atraente, oriunda do encontro de duas pessoas divinas: por uma parte, o deus Hermes 
dos Gregos, mensageiro dos deuses que preside às actividades intelectuais, às descobertas, 
ao exercício da medicina, mas é também o guia das almas no outro mundo (...), sem contar 
a protecção concedida aos viajantes e aos ladrões; por outra parte, o deus egípcio Thoth, 
(...) inventor da escrita e senhor da sabedoria, mestre do culto, da magia, dos saberes 
ocultos", pertencendo "à classe dos mediadores divinos". Os escritos herméticos apresen
tam-se "como revelações divinas", ou seja, comunicam "segredos relativos à criação do 
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anos subsequentes, continuou a obra magna da tradução completa dos diálo
gos que teria chegado a termo no final dos anos sessenta29. Para lá da absor
vente actividade de tradução e de comentário, importa assinalai- na vertente 
especulativa mais criativa de Ficino a sua obra fundamental, Theologia Pla
tónica e, no plano do tema das relações entre a religião e o saber filosófico, 
De Christiana Religione30 

Esta breve evocação do percurso ficiniano permite-nos situai" melhor o 
De amore, simultaneamente no contexto da vida e no contexto da obra do 
autor. Referimos antes, em traços largos, qual o tema deste escrito e qual o 
enquadramento em que se desenrola a respectiva acção. No banquete cele
brado em Careggi a 7 de Novembro de 1468, os convidados são instados a 
apresentar os discursos mediante os quais os participantes do Banquete pla
tónico dissertaram acerca do amor. Distribuíram-se os papéis e definiram-se 
as regras do jogo: "Terminado o repasto, Bernardo Nuzzi pegou no livro de 
Platão intitulado O Banquete ou Do amor e leu todos os discursos proferidos 
nesse banquete. Quando terminou, pediu aos outros convivas para cada um 
interpretar um desses discursos. Todos estiveram de acordo. Tirou-se à sorte 
e foi assim que o encargo de expor o primeiro discurso, o de Fedro, coube a 
Giovanni Cavalcanti, o de Pausânias ao teólogo António, o de médico Eri-
xímaco ao médico Ficino, o do poeta Aristófanes ao poeta Cristóforo e do 
jovem Ágaton a Carlo Marsuppini. A exposição de Sócrates foi confiada a 

mundo, à do homem, ao seu destino, à vida que convém levar para conhecer a felicidade 
celeste", transmitidos pelos deuses a alguns eleitos. Do ponto de vista que interessa a 
Ficino, tais obras recuariam a tradições muito antigas e confirmariam a cadeia ininterrupta 
de sábios que antecederia a doutrina da salvação que ele pretendia divulgar entre os seus 
coetâneos. Cf. Hermès TR1SMÉG1STE, Les Tmis Révélations, Poimandrès, Asclépius, 
Filie (ou pupille) du monde, Postface de Alain Verse, Paris, Les Belles Lettres, 1998, em 
particular, pp. 155-65: esta edição reproduz a tradução de Festugière. Cf. Hermès 
Trismégiste, 2 vols., texte établi par A.D. Nock et traduit par A.-J. Festugière. Paris, Les 
Belles Lettres, 1945. Ver, sobre o tema, as notas da introdução de P. Azara, op. cif., 
pp. X X X I - X U I . 

2 9 Na carta prefácio dirigida a Lourenço de Médicis, na edição completa da tradução latina 
dos diálogos, Platonis opera omnia, publicada em 1484, Ficino explicitava que a sua 
tradução tinha sido patrocinada por três gerações de Médicis (Cosme, Piero e Lourenço), 
contribuindo assim para viabilizar os desígnios da Providência no sentido de permitir que 
ele mesmo fosse o instrumento da renovação espiritual através do retomo do platonismo. 
Cf. J. HANKINS, op. cit., pp. 304-306. De 1484 a 1490 não cessou a actividade de 
tradução, levando a cabo a versão latina e o comentário de Plotino e de outros 
neoplatónicos como Porfírio, Jâmblico e Proclo. A tradução das Enéades, terminada em 
1490, foi publicada em 1492, dedicada a Lourenço de Médicis. 

3 0 A Theologia Platónica de Inimortalitate Animontm, elaborada entre 1469 e 74 e constituída 
por 18 livros, tem como fulcro temático a doutrina da imortalidade da alma. O escrito 
intitulado De Christiana Religione, terminado também em 74 - pouco tempo depois da sua 
ordenação sacerdotal no começo de 1473 - , visava "convencer ateus e cépticos da verdade 
racional do cristianismo" e abordava detidamente o problema do mal: cf. Christine 
RAFFDN1, op. cit., p. 39 e, mais genericamente, pp. 36-41. 
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Tomasi Benci e a de Alcibíades a Cristóforo Marsupino. Uns e outros aceita
ram esta designação da sorte". No entanto, algo sucedeu logo à partida que 
baralhou os dados do acaso: "Como o bispo e o médico foram obrigados a 
sair, um para assegurar o cuidado das almas e o outro o dos corpos, pediram 
a Giovanni Cavalcanti para falar em seu lugar". Esta redistribuição de papéis 
teria implicações significativas na economia da acção, como veremos a 
seguir. 

Na última intervenção, Cristóforo Marsupino recapitula os discursos 
dos antecessores de Alcibíades, facultando como que um sumário das apre
sentações acabadas de fazer: "Fedro (...) tratou da origem do Amor, irrom
pendo das entranhas do caos. Uma vez nascido este amor, Pausânias dividiu¬
-o em duas espécies, a saber, o celeste e o vulgar. Erixímaco revelou-nos a 
sua extensão, mostrando-nos que o amor se encontra em tudo, sob essa dupla 
forma. Aristófanes expôs as consequências da presença de um tão grande 
deus em todos os seres, demonstrando que, graças a ele, os homens que se 
encontram divididos em dois se reconstituem. Depois dele, Agaton disse-nos 
quão grandes são o seu poder e a sua virtude, pois que apenas ele toma os 
homens felizes. E por fim Sócrates, instruído por Diotima, explicou-nos 
sucintamente o que ele é, qual é a sua natureza, qual é a sua origem, quantas 
partes tem, qual é o seu fim e o seu valor."31 

A problemática do amor que se institui como exclusivo e obrigatório 
objecto das intervenções será contudo encarada em duas perspectivas domi
nantes: a veiculada por Fedro; a veiculada por Sócrates. Segundo o primeiro, 
o Amor é um deus e uma força cosmogónica e criadora, sublinhando-se a 
tradição órfico-pitagórica em que o Amor detém "as chaves do universo"; 
segundo o último, o Amor é algo de demoníaco e enquanto tal liga-se à ini
ciação mistérica que nos introduz "nos segredos inerentes aos corações dos 
homens"32. A interpretação de que se faz porta-voz Cavalcanti assume assim 
um relevo primordial, tendo em conta que na redistribuição dos papéis lhe 
coube também a apresentação dos convivas ausentes, e contrapõe-se à 
exposta por Sócrates, paradigmática da visão platónica nestas matérias. Daí 
que, de certo modo, as referidas apresentações, a de Giovanni Cavalcanti 
(relativa a Fedro) e a de Tomaso Benci (relativa a Sócrates), resultem equi
paradas, quantitativamente e qualitativamente33, o que representa uma ino
vação determinante em relação à estrutura e aos conteúdos do Banquete 
platónico. 

3 1 Cf. Séptimo discurso, cap. I , p. 240. 
3 2 Cf. o sugestivo e elucidativo estudo de Michael J. B. ALLEN, "Cosmogony and Love: the 

role of Phaedms in Ficino's Symposium Commentary", in Plato's Tliird Eye, Studies in 
Marsilio's Ficino's Metaphysics and its Sources, op. cit., pp. 131-153, a que nos reportare
mos frequentemente na interpretação do De Amore. 

3 3 Clibid.,p. 137. 
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2. Os conteúdos dos discursos sobre o Amor e a metodologia adopta
da. Confronto de duas tradições dominantes: o Amor como um 
deus; o Amor como um demónio. A especificidade da posição fici
niana. 

Respeitando a ordem das intervenções constante no diálogo platónico, 
Giovanni Cavalcanti foi o primeiro a usar da palavra para expor e interpretar 
o discurso de Fedro. Impõe-se, no entanto, atender a alguns aspectos que 
configuram e condicionam o teor da reconstituição daquele discurso que, 
manifestamente, se desenvolve no desrespeito da estrita versão platónica do 
mesmo. 

Em primeiro lugar e como foi salientado antes, a maneira como Ficino 
entende Platão é mediatizada pela influência determinante do neoplatonis
mo, nomeadamente de Plotino, e por outras doutrinas em que se destacam as 
concepções herméticas e as órfico-pitagóricas34. Por outro lado, o comentá
rio directo do Banquete é feito a par do do Fedro, o que se justificava, na 
óptica do autor, pelas íntimas afinidades das temáticas em causa: "O Ban
quete trata principalmente do Amor e da Beleza como uma consequência; 
mas o Fedro fala acerca do Amor, por causa da Beleza"35. Além disso, a 
representação que Ficino e muitos dos seus contemporâneos têm não só da 
figura de Fedro como do referido Fedro marca de modo importante a her
menêutica deste último: o jovem Fedro, belo e talentoso, seria o arquétipo do 
"amado" e o diálogo homónimo é situado cronologicamente nos escritos da 
juventude de Platão, contendo em moldes embrionários todas as suas doutri
nas36. Tendo ainda em consideração a circunstância de competir a Caval
canti, como herói da festa37, a tripla tarefa de apresentar não apenas a posi-

34 Cf. Rocio de la VTLLA ARDURA, op. cit., Estúdio preliminar, pp. XXI-II: "Actualmente 
conservamos uma antologia de textos gregos Sobre o amor, manuscrita por Ficino, em que 
aparecem as principais citações do Comentário.'" Além das referências ao Banquete, aparecem 
também excertos do Fedro, do Fédon, da República, do Hípias, etc. Nessa antologia, 
aparecem também passagens de Plotino, em particular os dois tratados atinentes ao comentário 
do Banquete, mais precisamente Sobre a Belém (I, 6) e Sobre o Amor (111,5), o que atesta a sua 
familiaridade com as Enéades, alguns anos antes de ter feito a respectiva tradução. 

3 5 Citado por Michael J. B. ALLEN em "Cosmogony and Love: the role of Phaedrus in 
FÍcino's Symposium Commentary", op. cit., p. 131, a partir da ed. princeps do comentário 
ao Fedro de Ficino in Commmtaria in Platonem (Florença, 1496). 

3 6 Platão teria dedicado um poema de amor a Fedro, bem como o próprio Fedro, "presen-
teando-o assim com as primícias dos seus trabalhos poéticos e filosóficos". A asserção 
partilhada por muitos, com base em argumentos circunstanciais e estilísticos, de que o 
Fedro era o primeiro diálogo de Platão e portanto "o produto da juventude, do amor e da 
poesia", pareceria inteiramente convincente a Ficino. Cf. M . J. B. ALLEN, op. cit., pp. 132-3. 

3 7 Na verdade, de forma inovadora em relação ao banquete ateniense, o herói da festa não era 
o poeta Agaton e consequentemente o representante deste, mas sim o amigo querido de 
Ficino, Giovanni Cavalcanti, reconhecido e aclamado como tal pelos demais participantes, 
"por causa das suas virtudes e da sua distinção" (Primeiro discurso, cap. I , p. 136). 
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ção de Fedro como também as dos oradores seguintes - Pausânias e 
Erixímaco-, isso irá contribuir para que a sua fala adquira um impacto muito 
particular e se constitua como argumento fulcral na discussão em curso. 

Antes de dar conta da incumbência que lhe coube em sorte, o orador 
declara-se muito lisonjeado por substituir Fedro e, de acordo com as regras 
da boa retórica, enuncia claramente o tema a tratar e qual a metodologia a 
seguir. Pretende-se levar a cabo o elogio do Amor e, para o fazer adequada
mente, todo o platónico digno desse nome deverá atender a três elementos, 
em relação a este objecto: o que o precede; o que o acompanha; o que se lhe 
segue. O que, dito por outras palavras, remete também para uma tripla abor
dagem: a da sua origem, a da sua condição presente e a da utilidade dos seus 
eventuais efeitos38. 

Segundo o orador, o discurso de Fedro teria como propósito esclarecer 
a natureza do Amor e o correspondente papel no plano macrocósmico. O 
Amor é designado, quanto à origem, como "o mais antigo dos deuses", 
digno "da admiração dos deuses e dos homens" e a partir da sua proveniên
cia decorre o singular estatuto da sua natureza específica: ele caracteriza-se 
como "desejo" da beleza e a sua primordial importância sobressai dentro do 
contexto em que se tomam patentes as funções cosmogónicas e demiúrgicas 
por si exercidas39. 

Os platónicos chamam "caos" o mundo sem forma e "mundo" o caos 
formado40. Deus que é "o princípio e o fim de tudo o que é mundo41", o Bem 
em si, o autor do universo, criou três mundos: a inteligência angélica, a alma 
do mundo e o corpo do mundo42. Primeiramente, existiu o caos: com efeito, 
"no começo, Deus cria "a substância desta inteligência que chamamos tam
bém essência, e que, no primeiro momento da sua criação, é informe e obs
cura". Mas como ela nasceu de Deus, "um apetite inato leva-a a orientar-se 
para Ele que é o seu princípio". Desde então, virada para Deus, ela é alumia
da pelo seu raio e é o brilho desse raio que torna incandescente o apetite 
através do qual a dita inteligência adere inteiramente a Deus. Esse processo 
de retorno coincide com o da sua formação em termos de mundo: "Deus, 

38 Ver Primeiro discurso (quatro caps.), pp. 136-144, cap. H, pp. 137-8; cf. PLATÃO, 
Banquete, 178 a -180 b. Todas as citações relativas a este diálogo são feitas a partir da 
tradução de Maria Teresa Schiappa de Azevedo (Lisboa, Ed. 70, 1991). 

3 9 Cf. ibid., cap. I I I , pp. 138-41; este capítulo é fundamental para esclarecer a natureza do 
Amor a partir da sua génese. 

4 ° / è í d , p . 139. 
4 1 Sem que se possa designar a Deus como "mundo", dada a incompatibilidade entre a simpli

cidade do Uno e a multiplicidade inerente às realidades compósitas do universo criado 
(ibüt,p. 139). 

4 2 Cf. ibid., p. 139: "assim, o primeiro mundo criado por Deus é a inteligência angélica, o 
segundo, a alma do corpo universal, e o terceiro toda esta máquina que temos debaixo dos 
olhos." As citações seguintes reportam-se ao mesmo texto. 
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que pode tudo, imprime na inteligência que lhe está unida a forma das coisas 
que devem ser criadas", sendo essas formas arquetípicas as "ideias"43. Nessa 
ordem de razões, o caos primordial corresponderá àquela essência "ainda 
privada de formas" que nasce de Deus e deseja regressar a Ele, e o nasci
mento do Amor dá-se no retomo ao Uno, na conversão para Deus que desen
cadeia o processo cosmogónico enquanto tal 4 4. Daí ressalta a índole própria 
do Amor: "O que faz o encanto deste mundo e deste ornamento é a beleza 
para a qual, desde que nasce, o Amor arrasta e conduz a inteligência"45. A 
acção específica do Amor consiste na dinâmica que o move no sentido da 
beleza e da união de contrários, reconduzindo o feio ao belo. Não obstante a 
aparente clareza da descrição relativa à sua origem, alguns paradoxos deri
vam desta génese, no concernente ao estatuto que lhe será atribuído, como 
deus ou como demónio. Com efeito, é-nos dito que "o Amor sucede imedia
tamente ao caos e precede, simultaneamente, o mundo e todos os deuses aos 
quais são atribuídas as partes desse mundo, uma vez que este apetite da inte
ligência é anterior à formação do mundo e é nessa inteligência, uma vez 
formada, que nascem o mundo e os deuses"46. Estranhamente, o mais antigo 
dos deuses será anterior a toda a teogonia e a toda a cosmogonia que através 
dele, enquanto movimento de retorno ao uno, irão precisamente formar-se. 
Um processo análogo se dá no plano das demais hipóstases: "do mesmo 
modo que a inteligência, ao nascer e no estado informe, se vira para Deus 
por amor e se encontra assim formada47, assim a alma do mundo se vira para 
a inteligência e para Deus de quem nasceu e quando não era senão uma coisa 
informe e um caos, se toma mundo graças às formas que recebe da inteli
gência para a qual se vira. E o mesmo sucede em relação à matéria deste 
mundo"48. No plano macrocósmico, a acção do Amor é assinalada no plano 

4 3 Deste modo, "tudo o que os nossos sentidos revelam nos corpos criados encontra-se, por 
assim dizer, impresso espiritualmente nessa inteligência. E pois nela que são engendradas 
as esferas dos céus e dos elementos, a natureza dos vapores e as formas das pedras, dos 
metais, das plantas e dos animais" (ibid., p. 139). 

4 4 Justifica-se uma transcrição mais completa desta passagem, dada a sua importância: 
"Dizemos que esta essência ainda privada de formas é o caos, a sua conversão para Deus, o 
nascimento do Amor, a penetração do raio divino, o seu alimento; a incandescência que se 
segue, o seu crescimento, a sua aproximação de Deus, o seu impulso, a sua formação, a sua 
perfeição, e para designar este conjunto de todas as formas e de todas as ideias, empre
gamos em latim o termo mundas e em grego o termo kosmon que quer dizer ornamento" 
(ibid., p. 140). 

4 5 Ibid, p. 140; cf. sobre a utilidade do Amor, cap. IV, pp. 141-4. 
« M , c a p . I I I , p. 140 
4 7 Cf. ibid., pp. 140-1: "A inteligência vira-se para Deus, do mesmo modo que o olhar se vira 

pára a luz do sol. Primeiro olha o sol, depois vê a luz do sol e, enfim, nessa luz, percebe as 
figuras e as cores das coisas." 

4 8 Cf. ibid., p. 141: "Enquanto no começo ela era apenas um caos pavoroso, privado do orna
mento das formas, um amor inato conduziu-a imediatamente na direcção da alma e tornou-
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do nascimento de três mundos a partir de três caos, sendo objecto, a justo 
título, dos mais merecidos louvores: "Em tudo, (...) o amor acompanha o 
caos, precede o mundo, desperta o que dorme, ilumina o obscuro, ressuscita 
o que está morto, forma o informe e aperfeiçoa o que é imperfeito"49. No 
plano niicrocósmico, sublinha-se detidamente quais as consequências da 
acção do Amor enquanto "desejo da beleza". 

Estabelecidos os anteriores pressupostos, os benefícios do amor nas 
múltiplas manifestações possíveis reconduzem-se a uma finalidade prioritá
ria e essencial: servir o bem e evitar o mal. Um tal efeito é conseguido de um 
modo mais directo por via do amor do que por intermédio do conhecimento 
e, uma vez que o Amor em si mesmo se caracteriza como "desejo da bele
za", importa reflectir sobre a natureza desta e sobre as formas de a ela ace
der. Como definir a beleza? Em traços gerais, como algo susceptível de frui
ção que na maioria dos casos nasce do equilíbrio harmonioso dos elementos 
e, esboçando uma tipologia do belo, Ficino distingue aí três espécies: a bele
za das almas, a dos corpos, a das vozes, podendo ser apreendidas por dife
rentes órgãos, associadas cada uma delas a uma receptividade específica e 
submetidas a uma escalonamento hierárquico50. De um modo sintético, os 
efeitos do Amor prendem-se quer ao nível cósmico da natureza encarada em 
grande escala quer no plano mais circunscrito dos indivíduos humanos, com 
um impulso de união, de instauração de harmonia, com base nas naturais 
afinidades que se estabelecem entre os seres 

A narrativa de Pausânias5 1, na interpretação de Cavalcanti, prossegue 
numa linha de continuidade com a de Fedro, centrando teologicamente a 
origem do amor no desejo da beleza divina e descrevendo as relações entre 
Deus e o Mundo com a imagem do círculo: Deus engendra o mundo e atrai o 
mundo a si e o mundo regressa a Deus52. Deus é o bem e a beleza e "a beleza 

-a dócil à sua influência". Foi assim, que pela acção harmonizadora do amor, "recebeu da 
alma todas as formas que se vêem no mundo e de caos se transformou em mundo." 

4 9 Ibid., p. 141. 
5 0 Ibid., cap. IV, p. 142: Existe pois uma tripla beleza, a das almas, a dos corpos, a das vozes, 

a que corresponde a captação respectivamente da inteligência, da vista e do ouvido. A 
beleza da alma é mais valiosa do que a beleza do corpo; mas se uma e outra se conjugam, 
ela será tanto mais digna da nossa admiração. Ver ainda, Segundo discurso, cap. IX, p. 159: 
Os que se amam mutuamente desejam a Beleza e, sendo o Amor "um desejo de fruir da 
Beleza", esta é "uma luz que atrai o espírito humano." 

5 1 Segundo discurso (nove caps.), pp. 145-159, cap. VII I , p. 158: "A semelhança engendra o 
amor" e "a semelhança que me leva a amar-te constrange-te também a amar-me a mim.". 
Acrescenta ainda que "o amante grava na sua alma a figura do amado", e "a alma do 
amante toma-se um espelho no qual se reflecte a figura do amado, e é por isso que o amado 
ao reconhecer-se no amante é levado a amá-lo". Cf. PLATÃO, Banquete, 180 c-185 c; e 
também Primeiro Alcibíades, 132 e-133 c; Fedro, 251 a-253 c. As semelhanças baseiam¬
-se, na óptica de Ficino, em afinidades astrológicas: ibid., p. 158. 

5 2 A beleza divina engendra o Amor, ou seja, o desejo dela mesma. Deus pode ser chamado 
"bom" enquanto cria, "belo" enquanto atrai, "justo" enquanto aperfeiçoa cada coisa con-
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é o esplendor da bondade divina"53: com efeito, "os antigos teólogos coloca
ram a bondade no centro e a beleza na circunferência", situando o bem num 
centro único e a beleza em quatro círculos concêntricos a que correspondem 
respectivamente a inteligência, a alma, a natureza e a matéria.5 4 Daí que 
aquele que contempla a beleza expressa nessas múltiplas manifestações, veja 
e ame o próprio Deus. 

Curiosamente, ao reportar-se à condição dos amantes, destaca-se a 
inquietação da alma humana que não encontra satisfação plena nos diversos 
objectos que busca, pois ignora o que na verdade deseja e desconhece o que 
sente, não sabendo que o objecto último dessa procura é Deus. A clarificação 
dos desejos tomaria patente que os amantes amam nos amados as imagens 
da beleza divina, pelo que na dinâmica amorosa subjaz o intento de todo o 
ser humano de se tomar deus, na medida em que venha a coincidir com o 
que o amado tem de divino.5 5 

Tendo salientado a natureza do Amor no âmbito da sua relação com 
Deus na dupla vertente do bem e do belo, Cavalcanti destaca no discurso de 
Pausânias 5 6 a evocação do duplo nascimento do Amor e de Vénus, na 
sequência da rica e polifórmica tradição mitológica que distingue uma Vénus 
celeste, nascida de Júpiter e destituída de mãe, e uma Vénus vulgar, nascida 
de Júpiter e de Dione57. Cada uma delas tem como companheiro um Amor 

soante o seu mérito. Retomando a metáfora do círculo, este tem três nomes: "beleza" na 
medida em que nasce em Deus e atrai em Deus; "amor" na medida em que passa no mundo 
e o encanta, "prazer" na medida em que regressa ao seu autor (ibid, p. 146). 

5 3 Segundo discurso, cap. I I I , pp. 147-9. 
5 4 Cf. ibid., p. 149: "A razão pela qual os teólogos colocaram a bondade no centro e a beleza 

no círculo aparece-nos claramente. É evidente (...) que a bondade que está em todas as 
coisas é o próprio Deus, pela qual tudo é bom, e que a beleza é um raio de Deus que se 
espelha nesses quatro círculos que giram à sua volta. Um raio dessa natureza reproduz neles 
todas as coisas que chamamos "ideias" quando estão na inteligência; "razões" quando estão 
na alma; "sementes" quando estão na natureza; e "formas" quando estão na matéria". Veja¬
-se o comentário de Allen, "Cosmogony and Love: the role of Phaedrus in Ficino's Sympo¬
sium Commentary", op. cit, pp. 138-148. 

5 5 Cf. Segundo discurso, cap. VI , p. 152: o desejo do amante não se apazigua nem com o ver 
nem com o contacto de um corpo determinado, pois desejam apenas a beleza divina que se 
reflecte nas coisas: "os amantes ignoram o que desejam ou o que buscam, porque não 
sabem que é Deus, cujo sabor escondido espalhou nas suas obras um perfume muito doce." 
Por conseguinte, o que desencadeia o amor explica-se a partir dos entes criados: "O esplen
dor da divindade que brilha nas coisas belas constrange os amantes a admirá-la, a receá-la e 
a venerá-la como uma imagem de Deus." Assim diante do amado, despreza tudo o mais 
(riquezas, honras, etc), pois é justo que as coisas divinas sejam preferidas às restantes, e 
acontece também muitas vezes "que o amante deseje transferir-se para a pessoa amada, (...) 
pois de facto o homem deseja tornar-se deus e esforça-se por isso" {ibid., p. 153). 

5 6 Cf. Segundo discurso, cap. VIL pp. 153-5. 
5 7 A tradição mitológica respeitante às duas Afrodites é atestada em HOMERO (Ilíada V, 

312-371) e em HESÍODO [Teogonia, 190). Cf. Marsílio FICINO, De amore, Segundo 
discurso, cap. VII , pp. 153-5: a primeira (refere-se à Vénus celeste) situa-se na inteligência, 
estranha ao contacto com a matéria corpórea, e a segunda (entenda-se a Vénus vulgar) é 
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que se assemelha a si. Numa e noutra Vénus existe um Amor com inclina
ções próprias: "por um lado, o desejo de contemplar a beleza, por outro lado, 
o desejo de engendrar". E, em ambos os casos, esses amores são honestos e 
dignos de louvor "pois um e outro nascem da imagem divina"5 8, o que justi
fica a exortação ao Amor. 

O elogio de Eros, neste duplo enfoque, perpassa também no discurso de 
Erixímaco 5 9, no qual se enfatiza sobretudo a presença do Amor em tudo o 
que existe e a sua poderosa influência tanto no que respeita à criação e con
servação das coisas naturais, como no que respeita ao domínio das diferentes 
artes. Releva-se em especial os distintos graus de ser e de perfeição que 
introduzem uma ordenação nas realidades existentes60. O amor mútuo, já 
antes objecto de encómio, conduz a formas de equilíbrio que asseguram a 
prevalência da coesão e da harmonia, não apenas no plano do cosmos61, 
como no plano das relações humanas Assim, "todas as partes do mundo, 
porque são obra de um único artífice e membros de uma mesma máquina, 
assemelham-se na sua essência e na sua existência e encontram-se ligadas 
entre si por um amor recíproco, que permite dizer com razão que o Amor é o 
nó eterno e a cópula do mundo"62, e o que se verifica no âmbito da natureza 
aplica-se igualmente à alma humana. 

Da intervenção de Giovanni Cavalcanti, ao longo dos seus diversos 
momentos como representante dos três primeiros convivas do Banquete, 
infere-se a natureza do Amor como um deus, e essa será também a concep
ção adoptada pelos oradores que se lhe seguem, nas exposições relativas a 
Aristófanes e a Ágaton 6 3. 

atribuída à alma do Mundo. Veja-se em Platão, Banquete, 180 d-181 c; em PLOTINO, 
Tratado 50 ( III , 5), 2 -4. Cf. edição bilingue do referido texto, em PLOTIN, Ennéades IH, 
texte traduit et établi par Émile Bréhier, Paris, Les Belles Lettres, 1963 (l .*ed 1925), 
pp. 71-87, e também Pierre Hadot: PLOTIN, Traité 50, Paris, Le Cerf, 1990, com 
introdução, comentário e notas; leia-se sobre a solução plotiniana acerca das duas 
Afrodites, o dito estudo introdutório, op. cit., pp. 46-80. Todos estes temas são abordados, 
em moldes muito elucidativos, no estudo de Joachim LACROSSE, Vamour chez Plotin, 
Érôs Hénologique, Érôs Noétique, Érôs Psychique, Bruxelles, Éd. Ousia/ Paris, Vrin, 1994, 
em especial no cap. 1, pp. 33-64. 

58 Cl ibid.,p. 155. 
5 9 Terceiro discurso (quatro caps.), pp. 160-66; cf. PLATÃO, Banquete, 186 a-188 e. 
6 0 Com efeito, os que estão num plano mais elevado são causa dos inferiores; os que estão 

abaixo são obra dos superiores; os que são iguais partilham da mesma natureza. Por conse
guinte, "as causas amam os seus efeitos como partes e imagens de si mesmas; e os efeitos 
reclamam as suas causas como princípios da sua conservação; quanto às coisas que são da 
mesma ordem, amam-se de um amor recíproco como se fossem (...) os membros de um só 
e mesmo corpo." Veja-se o Terceiro discurso, cap. 1, p. 160. 

6 1 Segundo Orfeu, o Amor seria "o único de entre os deuses a deter em mãos as rédeas do 
universo": cf. Terceiro discurso, cap. I I , p. 162. 

6 2 Cí.ibid., cap. I I I . , p. 165 
6 3 Quarto discurso (seis caps.), pp. 167-78, e Quinto discurso (treze caps.), pp. 178-198. Cf. 
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A apresentação do discurso de Sócrates, a cargo de Tomaso Benci64, irá 
acentuar uma outra tónica, a da natureza demoníaca do amor, adoptando um 
procedimento metodológico análogo, na medida em que se pretende descre
ver a sua condição actual e os seus efeitos com base na respectiva génese. 
Desde o começo desta intervenção, será dado destaque ao carácter iniciático 
de que se reveste a aprendizagem do Amor. Segundo o orador, Sócrates, 
"que o oráculo de Delfos declarou o mais sábio dos Gregos", costumava 
dizer que "cultivava a arte de amar mais do que todas as outras"65, como se 
fosse com motivo numa tal arte que ele mesmo, ou qualquer outro, devesse 
ser considerado o mais sábio. E acrescentava que esse saber acerca do Amor 
não tinha sido aprendido com os físicos ou com os retóricos, "mas o detinha 
unicamente da profetiza Diotima, inspirada pelo espírito divino"6 6, radicali
zando o diferendo entre o teor dos ensinamentos veiculados pelos oradores 
anteriores e o que se depreende da posição desta última, tanto no plano das 
fontes invocadas como no dos conteúdos proferidos. Nas suas linhas gerais, 
"até ao momento presente, todos disseram acerca do Amor que ele era belo, 
bom, feliz, porque era um deus. Ora, Sócrates e Diotima negam tudo isso, 
colocando o Amor entre o belo e o feio, o bom e o mau, o feliz e o infeliz, 
entre Deus e o homem"67. Benci pretende reconstituir a doutrina do Amor 
como demónio, como realidade mista ou intermédia, correspondente à famo
sa exposição socrática no Banquete platónico, o que efectivamente fará nos 
capítulos seguintes, não deixando contudo de incluir na sua versão muitos 
elementos estranhos ao texto primitivo a que se reporta. Mas o parecer que 
assume como seu, o do Amor ser deus e ser demónio, irá ultrapassar a supos
ta oposição drástica das concepções acerca do Amor, dado que considera 
"essas duas opiniões, sob uma relação diferente (...), como igualmente ver
dadeiras"68, sendo o ponto de vista alegado obviamente o do próprio Ficino. 

Propomo-nos retomar alguns tópicos da reconstituição feita por Ficino 
da interpretação socrática, a fim de melhor entender o que a sua maneira de 
ver representa de inovador em face da tradição com que se defronta. 

PLATÃO, Banquete, 189 c-193 d e 195 c-197 e. As intervenções, proferidas respectivamen
te por Cristóforo Landino e por Carolo Marsupino, desenvolvem algumas das manifestações 
do Amor no contexto da psicologia humana e no domínio amplo dos seus benefícios no que 
respeita à felicidade. É de notar que o mito de Aristófanes sobre a forma primitiva dos 
homens (de sexo masculino, feminino e misto), e sua subsequente separação em "metades" 
que buscam refazer a unidade perdida, sofre uma profunda mutação na medida em que é lido 
num contexto dominado por influências órficas e herméticas em que sobressai a proble
mática da hybris e da salvação, no conflito entre "a luz inata e natural" e a "luz infundida" 
dada por Deus (cf. Quarto discurso, caps..n e IV, pp. 169, 172-3). 

64 Sexto discurso (quinze caps.), pp. 199-234; cf. PLATÃO, Banquete, 199 c-212 c. 
6 5 Ibid., cap. I,p. 199. 
66 Ibid, p. 199. 
& Ibid.,p. 200. 
68 Ibid. 
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Depois de um extenso preâmbulo em que se justifica a inclusão do 
Amor na classe dos "demonios", numa situação intercalar entre os deuses e 
os homens69, reata-se a descrição atribuída a Diotima sobre a origem do 
mesmo: "No dia do nascimento de Vénus, estando os deuses à mesa, Poros, 
o filho da Sabedoria, embriagado de néctar, uniu-se a Penia no jardim de 
Júpiter. Desta união nasceu o Amor 7 0". Todos estes elementos se revestem 
de uma carga simbólica detidamente analisada, sendo de realçar a génese do 
referido Amor a partir da indigência e da abundância, de um abrasamento 
que nasce da obscuridade primitiva e de um raio de luz que lhe lança fogo, 
engendrado, à sombra da vida", no "jardim de Júpiter", mas desde logo 
movido pelo ardente desejo de compreender. Da índole mista deste rebento 
decorre a ambivalência da pobreza e da riqueza que o constituem: uma vez 
que ninguém deseja o que em plenitude possui nem aquilo que inteiramente 
desconhece, é preciso que o que ama não detenha a completude de todas as 
coisas, mas que possa ter como que uma pré-consciência daquilo de que 
carece, numa espécie "de antecipação presente de um bem ausente"71. A 
composição híbrida do Amor explica a tensão do movimento que o define na 
bipolaridade da sua orientação, buscando o que decorre da abundância 
paterna e o que advém da pobreza materna. Na alma dos amantes, a actuação 
do Amor manifesta-se tendo em conta a atrás referida existência das duas 
Vénus e acentua-se, como nota mais característica do Amor, a fecundidade 
associada à criatividade do pensamento e à produção de coisas belas. De 
facto, "uma e outra são levadas a gerai- a beleza, mas cada uma à sua manei
ra", pois enquanto "a Vénus celeste, pela sua inteligência, se esforça por 
reproduzir em si mesma, o mais fielmente possível, a beleza das coisas divi
nas, a vulgar, graças à fecundidade dos germes divinos, tende a engendrar na 
matéria do mundo a beleza que ela concebeu em si de uma maneira divi
na"72. 

Nesta perspectiva, da narrativa de Diotima a respeito das circunstâncias 
do nascimento do Amor, extraem-se consequências de sentidos opostos. A 
todos os níveis, reencontramos as duas Vénus, uma orientada para a visão 
das realidades superiores, outra virada para a procriação das inferiores, e, no 
que se refere à alma humana, ela participa da primeira enquanto imita a inte
ligência angélica, sendo a segunda a que é própria da sua índole específica. 
Importa assinalar nesta exposição alguns pontos muito significativos. Em 
primeiro lugar, a clara apreensão destas verdades é-nos facultada por uma 

69 Ibid, caps. H-V, pp. 201-5. 
™ Ibid, cap. VI I , pp. 208-10. 
7 1 Ibid., p. 209. 
7 2 Ibid., p. 210: "Haveria pois na alma duas Vénus, a primeira, celeste, a segunda, vulgar. 

Cada uma destas teria um amor, a celeste para compreender a beleza divina, a vulgar, para 
engendrar essa mesma beleza na matéria do mundo." 
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espécie de iniciação em que intervém didácticamente a lição dos mitos73, 
veiculada por uma Dioüma inspirada pela sabedoria mistérica. Em segundo 
lugar, a condição do Amor, admitindo a sua natureza demoníaca, não exclui 
a ambiguidade do respectivo estatuto e a sua índole divina. Em terceiro 
lugar, entre os efeitos da acção do Amor na alma humana sobreleva a forma 
de fecundidade que lhe assegura "a imortalidade" que a toma semelhante aos 
deuses. 

Reencontramos no fulcro da controvérsia que opõe as tradições domi
nantes no que respeita ao perfil do Amor, a polivalência inerente ao objecto 
em causa: "Chamamos por vezes um desses amores "deus", porque se orien
ta para as coisas divinas, mas chamamos-lhe a maior parte das vezes "demó
nio", porque é intermediário entre a indigência e a abundância. Quanto ao 
outro, chamamos-lhe sempre "demónio" porque parece ter uma certa 
atracção pelo corpo e ser mais inclinado no sentido da região inferior do 
mundo"74. 

No que respeita à situação peculiar dos seres humanos, a sua natureza 
complexa caracteriza-se pela existência de cinco elementos: "em nós, (..) 
encontram-se não apenas dois demónios, mas cinco"75. Para lá dos dois 
extremos que são naturalmente demónios7 6, os elementos intermédios, ditos 
"paixões", correspondem a três amores que seria mais correcto chamar 
"movimentos e desejos" do que "demónios". De uma forma inata, dispomos 

7 3 Na concepção platónica, a demarcação entre o mundo do ser e o do devir, atribuindo ao 
primeiro a estaticidade e a perfeição, e ao segundo o movimento e o carácter inacabado, 
acarreta a dificuldade de conhecer e de dizer o que a realidade é em si mesma. Daí o 
recurso à linguagem mítica e a todos os "intermediários" que estabelecem "ponte" entre os 
dois mundos. Cf. PLOTINO, Traité 50, 9 (PLOTTN, Traité 50, par Pierre Hadot, Paris, Les 
Ed. du Cerf, 1990): "Os mitos devem, por um lado, dividir em tempos diferentes aquilo de 
que falam e, por outro lado, separar uns dos outros um certo número de componentes dos 
seres, que, embora coexistam na unidade, se distinguem contudo pelo seu nível ou pelas 
suas potências." Por conseguinte, "o mito apresenta-se, num primeiro momento, como 
fragmentação e temporalização pedagógicas do real", que relevam do logos e devem levar 
"a uma intelecção da realidade metafísica na simplicidade da sua indivisibilidade e da sua 
eternidade"; nesse contexto, "a aplicação às realidades eternas de uma linguagem genealó
gica que as descreve como engendradas e desse modo as divide no tempo é própria de toda 
a narrativa e de todo o discurso, quer se trate ou não de uma narrativa mítica"(cf. J. 
LACROSSE, L ' Amour chez Plotin, op.cit., p. 35-8) Estes aspectos estão patentes em 
Marsílio Ficino. Deste modo, o mito e o discurso racional serão "formas inferiores de 
pensamento", adequadas à alma decaída neste mundo, mas julgados como que "fábulas" 
pela alma que, ao regressar a Deus, se alimenta da verdade do Ser" (cf. PROCLO, In Tim. 
T.I, p. 303, 5-6 Diehl, citado por Hadot, op. cit., p. 23). 

7 4 Cf. Sexto discurso, cap. VU, p. 210. 
7 5 Ibid., cap. VIII , p. 211. 
7 6 Cf. ibid.: correspondentes por um lado, a "um amor eterno que nos permite contemplar a 

beleza divina e graças ao qual nos podemos dedicar ao estudo da filosofia e à prática da 
justiça e da piedade", e por outro lado, àquele amor, igualmente eterno, que nos leva à 
procriação e nos incita a reproduzir nos filhos "a semelhança da beleza divina". 
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na alma de "razões" que são como que modelos das coisas e que constituem 
a fonte de um amor triplo que se pode desenvolver de forma mais ou menos 
estável e perfeita: seja por nascimento, seja por educação, "somos inclinados 
quer para a vida contemplativa quer para a vida activa quer para a vida 
voluptuosa77". Mas a prossecução desses amores inscreve-se na hierarquia 
dos seres, e o lugar específico do humano define-se entre o pendor animal e 
o pendor divino: "a esses três amores dão-se três qualificativos; o do con
templativo é divino, o do homem activo é humano e o do voluptuoso é bes
tial" 7 8 . As qualidades de sentido contrário poderão explicar-se a partir da 
dupla ascendência do Amor, como foi destacado a partir da narrativa 
mitológica, mas, em todos os casos, os olhos são "as portas e as janelas da 
alma" e todo o movimento amoroso é posto em marcha pela visão da beleza 
das coisas com que nos enfrentamos. Um traço recorrente como específico 
do ser humano é a inquietação da alma: assim, persiste "no apetite do 
homem, desde os primeiros instantes de vida, um ardor inato inextinguível 
que não permite à alma repousar e que a empurra sempre a aplicar-se empe-
nhadamente a algum objecto definido"79. É de ter em linha de conta os inú
meros desejos que agitam o coração dos homens: "não se vive apenas de um 
só desejo" e, além disso, a própria evolução dos anos determina que um 
mesmo indivíduo, consoante a idade, se incline para diferentes fins. 

Sendo o homem constituído por diversas instâncias, interligadas entre 
si, o verdadeiro "eu" é a alma, e o corpo não é senão o instmmento desta. Na 
dialéctica do que transita e do que perdura, o amor nos homens prende-se 
com "um desejo de engendrar no belo para manter uma vida eterna nas coi
sas mortais"80. Reaparece, insistentemente, a dupla fecundidade da alma 
movida pelos dois Amores, na dinâmica amorosa que suporta a sua progres
são, nos diversos escalões de perfeição que compreende esse percurso. Nas 
considerações finais que o orador Tomaso Benci atribui a Diotima, cada um 
de nós ama mais no amado aquilo que a partir dele sonha do que o que efec
tivamente nele vê 8 1, cada um busca para lá das limitações e imperfeições do 

7 7 tbid., pp. 211-212. De uma forma inata, existe em todos os homens como que uma "norma" 
da beleza que lhes permite captar os sinais desta em todas as coisas. 

7 » Cf. ibid.,p.212. 
7 9 Cf. ibid., cap. X, p. 221; à mesma passagem se referem as citações seguintes. 
8 0 Cf, ibid., cap. X I , p. 224. 
8 1 Sobre o papel da imaginação na vivência amorosa, veja-se ibid., cap. V I , pp. 206-8. Se "os 

olhos e os ouvidos são as janelas da alma", a memória e a imaginação intervêm podero
samente na recriação e idealização do objecto amado (ibid., cap. X, p. 219); cf. ibid., 
cap. XVII I : "(fala Diotima) Se a natureza te tivesse dado olhos de Lince, meu caro 
Sócrates, para penetrar com o olhar tudo o que te cerca, esse corpo do teu Alcibíades, que 
exteriormente é muito belo, parecer-te-ia muito feio. E, quando muito, uma superfície, ou 
melhor, uma cor que te encanta, (...) um reflexo de luz, uma sombra muito ligeira. Acon
tece que uma vã imaginação te induz ao engano, de modo que tu amas mais aquilo que 
sonhas do que aquilo que nele vês" (p. 236). 



A Recepção ou a Invenção Ficiniana do "Amor Platónico" 73 

objecto amado, uma beleza total e absoluta que transcende a finitude da 
vivência do amante. Dito por outras palavras, a principal descoberta nesta 
jornada de iniciação é a dimensão teocêntrica da experiência amorosa, e o 
que se pode pressentir da plenitude desta última8 2: aquele que ama as coisas 
belas deste mundo ama nelas a Deus e amando Deus em tudo, poderá amar 
tudo em Deus. Este será o esteio fundamental da concepção ficiniana do 
amor que, tal como a alma humana, se situa numa posição mediadora em 
relação a Deus e ao mundo. Os diversos caminhos convergem para o centro 
que constitui a chave de toda a sabedoria e de toda a felicidade: o telos do 
Amor reconduz à unidade que reintegra cada um na densidade e autentici
dade próprias. Tornar-se-á patente que "venerámos as coisas em Deus para 
nos reencontrarmos a nós mesmos nEle antes de todas as coisas, de tal modo 
que será manifesto que ao amar a Deus é a nós mesmos que amamos"83. 

Recapitulando os benefícios que os amantes podem usufruir da expe
riência do Amor, a divina Diotima exortaria Sócrates a amar a Deus com um 
amor infinito. Pois, acima da alma humana, deve existir "uma sabedoria 
única cuja verdade única" se refracta nas verdades múltiplas dos mortais, e a 
luz e a bondade de Deus, pura e absolutamente liberta de qualquer condicio
namento, revelam-se no esplendor de uma beleza infinita que enquanto tal 
apela para um amor que não se pode conter em quaisquer limites ou medidas 
fixas84. 

Na intervenção final, o representante de Alcibíades inflecte o elogio do 
Amor no sentido de abarcar o elogio dos servidores do mesmo85. Enfatica
mente, sublinha-se a coincidência, no caso de Sócrates, das duas vertentes, 

8 2 Na Unha de Plotino (Tratado 38, VI , 7, 33, 29-30), "o que o amante sentiu no começo era, a 
partir de um ténue vislumbre, o amor dessa imensa luz": citado por P. Hadot, na introdução 
a PLOTTN, Traité 50, op. cit., p. 26. 

8 3 Cf. ibid., cap. XIX, p. 239: na continuação do argumento, sustenta-se inequivocamente que 
"todo aquele que se consagra a Deus por caridade (caritas, neste contexto, sinónimo de 
amor), reencontrar-se-á em Deus porque regressará à ideia graças à qual foi criado". Por 
conseguinte, na medida em que "um homem real e a ideia de homem são o mesmo", 
compreende-se que todo o homem que na terra se separa de Deus não seja "um verdadeiro 
homem, uma vez que está separado da sua ideia e da sua forma". Já antes (Segundo 
discurso, cap. IV, p. 148), se vincara o imperativo de cada um coincidir com o seu próprio 
centro: "É preciso que as coisas criadas estejam unidas ao seu centro, quer dizer à sua 
própria unidade, antes de aderir ao seu criador, para poder pelo seu centro (...) aderir ao 
centro de tudo". A interpretação deste importante capítulo é objecto de controvérsia: 
afigura-se-nos ajustada a discordância de P. O. KRISTELLER [op. cit., p. 301) em relação 
a A. Nygren quando este último defende que, para Ficino, "o nosso amor por Deus se 
baseia no nosso amor por nós mesmos"; será mais correcto dizer que "o nosso amor por nós 
mesmos consiste no nosso amor por Deus" (Eros et Agapè, La notion chrétienne de 
Vamour et ses transformatioHs, I I I vols., Paris, Aubier, 1952) 

8 4 Cf. ibid., cap. XVI I I , pp. 235-9. 
8 5 Cf. Sétimo discurso (dezassete caps.), pp. 240-63, cap. II, p. 242; ver PLATÃO, Banquete, 

215a-222 b. 
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pois quando Platão faz o retrato do Amor é o retrato de Sócrates que ele 
pinta, e todos concordam em testemunhar que Sócrates amou melhor do que 
ninguém 8 6. O seu amor pelos seus próximos assumiu formas de militância, 
enquanto se dedicou inteiramente a encaminhar os jovens e a encaminhar a 
polis no sentido do melhor, pela via da crítica e da refutação das opiniões 
equivocadas, mas de forma privilegiada pelo exemplo de vida e pela exorta
ção à excelência8 7. Invoca-se, mais uma vez, a famosa distinção entre "amor 
vulgar" e "amor divino" e é em relação a este último que se retoma o elogio 
da sua utilidade, caracterizando-o como uma das quatro espécies de "delírio 
divino": "este delírio divino é, com efeito, uma iluminação da alma racional, 
graças à qual Deus encaminha, das regiões inferiores ás superiores, a alma 
(...) decaída e degradada do superior para o inferior"88. Entre as espécies de 
"furor divino" contam-se a inspiração poética, a inspiração profética, a inspi
ração mística e, por fim, a inspiração amorosa, sendo de ressalvar que "de 
todos os delírios, o mais eminente é o Amor" 8 9. A vantagem do amor dito 
socrático resume-se a um benefício primordial: permite ao próprio Sócrates, 
e a todos os que lhe sigam o exemplo, "reencontrar asas para regressar à sua 
pátria" 9 0. Entenda-se, sob a famosa metáfora das "asas" da alma, o poder de 
se elevar acima da experiência diversificada e mutável dos objectos concre
tos e imperfeitos do nosso quotidiano comezinho, para reaver a unidade per
dida e ir ao encontro da harmonia sonhada. 

3. A dinâmica e o impacto do "amor platónico": em Platão, em Fici-
no e na tradição subsequente. 

Em Platão, a doutrina do amor como desejo é indissociável da doutrina 
da alma, em que sobreleva a natureza da mesma como pensamento (nous) e 
como movimento (kinêsis). A índole não empírica da alma justifica o desejo 

^IbicL.p. 242. 
8 7 "A juventude é o fermento da república vindoura": daí Sócrates empenhar-se na educação 

dos jovens, muito embora a sua companhia fosse, muitas vezes, "mais útil do que 
agradável", o que não obstava a que os jovens, no dizer de Alcibíades, amassem Sócrates 
mais ardentemente do que este os amava a eles. Cf. ibid., cap. XVI , p. 261. 

8 8 Cf., ibid., cap. XII I , pp. 257-8: "Quão útil é o Amor divino. Das suas quatro espécies". 
Sobre esta matéria, veja-se a esclarecedora selecção de fontes na obra já mencionada de 
Pedro Azara: Marsilio FICINO, Sobre el furor divino y otros textos, op. cit., com especial 
destaque para a carta a Peregrino Alio, antes referida, pp. 6-29, precedida por um rico 
estudo introdutório. Relativamente a este mesmo tópico, veja-se no De amare, Séptimo 
discurso, os caps. XII-XV; cf. Tiiéologie Platonicienne de Vlmmortalité des Âtnes, Texte 
établi et traduit par Raymond Mareei, I I I vols., Paris, Les Belles Lettres, 1964, no vol.IL o 
Livro XII I , De Poeiis, pp. 203-4. 

8 9 Ibid., cap. XV, p. 260; cf. Platão, Fedro, 244 a-245 c. 
W Ibid., cap. XVI , pp. 260-2. 
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que a impele numa dupla direcção, respectivamente no plano cognitivo e no 
plano emocional91. Na primeira perspectiva, a alma aspira à sabedoria, 
entendida como forma de completude e de perfeição no domínio do conhe
cimento da verdade e o paradigma dessa busca assume o modelo matemá
tico; na segunda perspectiva, a alma visa alcançar a imortalidade, intentando 
escapar ao efémero e ao inacabado mediante a produção do belo, e o para
digma dessa actividade é o modelo poético 9 2. No contexto da procura do 
saber, o elemento erótico está na raiz do próprio termo "filosofia" e da reali
dade sapiencial que lhe corresponde; no contexto da busca da eternidade, o 
amor desencadeia e suporta as variadas expressões da criatividade que 
engendra obras perduráveis para lá da morte93. Assim, dada a índole omni
presente e fundamental do amor, encontramos elementos relevantes para a 
reconstituição das posições platónicas sobre o tema em muitos textos, para lá 
daqueles diálogos mais especificamente respeitantes à doutrina do Eros 
(como o Lisis, o Banquete e o Fedro)94. 

Atendendo a que este estudo se ocupa do De amore, Commeníarium in 
Convivium Platonis, justifica-se que nos detenhamos preferencialmente no 
diálogo que é objecto declarado do comentário de Ficino e, não obstante o 

9 1 "A auto-transcendència da alma tem dois aspectos, intelectual e emocional. Emocional
mente é um desejo de imortalidade, para ser de modo incessante o que é", (...) enquanto 
"intelectualmente, a auto-transcendência da alma é reminiscência". Mas esses dois impul
sos são de facto um só: "pois na medida em que toda a alma humana contemplou antes o 
que é (Fedro, 249 e), na sua natureza mais genuína a alma é razão (nous) e o ser da alma é 
movimento (kinêsis)": cf. Sanmel SCOLNICOV, 'The perfectibility of the individual: 
Phaedrus and Symposium" in Plato's Metaphysics of Education, London and N.Y, 
Routledge, 1988, pp. 73-82, p. 78. O autor salienta que a dimensão não empírica da alma é, 
para Platão, condição necessária da reminiscência, assim como da objectividade dos inte
resses autênticos da alma. Assim os dois impulsos, para a completude e para a imortalidade, 
por um lado, e para a reminiscência, por outto, são o mesmo: "o amor é o impulso da alma 
para se tornar ela própria". 

9 2 A mesma Diotima adverte para o sentido amplo que assumem termos polissemânticos 
como "amor" e "poesia" (cf. Banquete, 205 b-d). No caso do primeiro, o amor abrange, de 
um modo gera!, "toda a aspiração ao bem e à felicidade" (205 d), no caso da segunda, a 
ideia de criação ou poesia é algo de muito amplo, pois "toda e qualquer passagem do não-
-Ser ao Ser se efectua por um acto de criai-" (205 b-c). 

9 3 Num estudo subordinado ao título 'The role of Eros in Plato's Republic", in 77ie Quarrel 
between Philosophy and Poetiy, London and N.Y., Routledge, 1988, pp. 103-118, Stanley 
Rosen salienta que "os aspectos poético e matemático da filosofía não são mutuamente 
incompatíveis, mas representam as duas inflexões fundamentais daquilo a que Platão 
chama Eros. Eros é um esforço no sentido da totalidade e da perfeição, uma combinação de 
pobreza e de capacidade inventiva, de carência mitigada por um pressentimento de 
completude. Este pressentimento não pode ser alcançado, mas o seu alvo é o conhecimento 
das Ideias e (...) uma visão adequada do Bem" (p. 103). 

9 4 Além dos referidos diálogos expressamente respeitantes ao amor, são de destacar o Fédon, 
a República, o Filebo, pela ligação estreita com a ideia de filosofia como purificação, com 
a busca do Bem ou com a fórmula mista de uma vida feliz. 
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interesse das várias intervenções para se obter a visão retrospectiva do enfo
que da referida problemática, destacaríamos nestas os discursos de Sócrates 
e de Alcibíades. 

No que respeita ao primeiro, veiculando expressamente os ensinamen
tos de Diotima, a natureza do Amor como realidade compósita e demoníaca 
é explicada a partir do seu nascimento, e o que em seguida se enfatiza é algo 
constante da definição do mesmo: "O amor é o desejo de possuir o bem para 
sempre", buscando "gerar e criar no Belo95", a fim de engendrar na beleza 
formas de imortalidade. Esse objectivo traduz-se numa disciplina, coinci
dente com a dialéctica ascendente que vai do sensível e do particular para o 
que participa do inteligível e do universal. O amor que se persegue nos 
objectos amados conduz, degrau a degrau, a um amor desincarnado, sem 
figura, sem cor e destituído de tudo o que seja da ordem do tangível, que tem 
como meta o Belo em si 9 6, e o que se ama nos indivíduos é a imagem ou o 
reflexo de uma perfeição objectiva que os transcende. O que ama procura 
alcançar esse absoluto, e o amor manifesta-se, nas diversas etapas do percur
so, nos efeitos que produz no amante, suscitando uma fecundidade especí
fica97. No que respeita ao segundo, Alcibíades assinala uma abordagem 
distinta: o que este elogia não é o amor da Beleza em si, mas sim o do Amor 
que se identifica com uma figura particular, de contornos bem concretos e 
bem determinados, que é Sócrates. Fazer o elogio do Amor é o mesmo que 
fazer o elogio de Sócrates e o elogio de Sócrates é o elogio da própria filoso
fia. O amor de que fala Alcibíades tem assim uma história e um dramatismo 
inerentes às vicissitudes da sua relação pessoal com um homem que se diz 

9 5 Cf. PLATÃO, Banquete, 206 e-207 a: "E gerar concretamente, porquê? Porque a geração é 
para o ser mortal como que a possibilidade de se perpetuar e imortalizar. Ora (...) é forço
samente à imortalidade que o homem aspira através do Bem - se é certo que o amor do 
Bem é o desejo de possui-lo para sempre!" 

9 6 Cf. ibid., 210 e-211 b: "Aquele que até aqui foi orientado nos mistérios do amor, que 
contemplou as coisas belas na sua forma correcta e progressiva, já quase no termo da 
iniciação amorosa, avistará de súbito um espectáculo surpreendente, o Belo na sua verda
deira natureza. (...) Uma natureza eterna, antes de mais, que não nasce nem morre, não 
cresce nem murcha; depois, que não é bela deste modo e noutro já não, ou em determinada 
perspectiva, bela e feia noutra, ou bela aqui e feia acolá, de modo que uns lhe achem beleza 
e outros não. Mais ainda: esse Belo não lhe surgirá aos olhos sob forma de um rosto, de 
mãos, do que quer que pertença a um corpo; tão pouco sob a forma de pensamento, de 
conhecimento ou de qualquer outra coisa existente em algo diverso dele. (...) Pelo contrário, 
surgir-lhe-á em si e por si, como Forma única e eterna da qual participam todas as outras 
coisas belas por um processo tal que a geração e a destruição de outros seres em nada a 
aumentam ou diminuem, e em nenhum aspecto a afectam." 

9 7 Se, num primeiro momento, a beleza física podia desencadear no amante o desejo da 
fecundidade segundo o corpo, através da procriação de filhos, num momento subsequente, 
prevalecerá o desejo da fecundidade segundo a alma, e "é a vez de dar à luz uma imensi
dade de discursos belos e magníficos, de pensamentos nascidos do seu inesgotável amor ao 
saber. Cf. ibid., 208 e; 210 d. 
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"amante" quando é ele sempre o "amado" bem amado dos que se deixam 
fascinar por ele.98 

Na caracterização da natureza do Amor e dos respectivos efeitos, avulta 
a bifurcação das vias possíveis, consoante se trate de um amor heterossexual, 
sob o influxo da Afrodite Pandémia ou popular, associado à procriação de 
filhos segundo a carne, ou se trate de um amor homossexual que, sob a pro
tecção da Afrodite Uraniana ou celeste, se prende com a fecundidade segun
do a alma, levando os amantes a realizarem obras divinas, no domínio das 
artes, da ciência ou da conduta moral. A distinção envolve uma apreciação 
valorativa destas formas de amor, com a clara exortação ao amor espiritual 
que leva o homem a mover-se no sentido do seu autêntico interesse como ser 
inteligível. 

A mesma dualidade se toma patente no Fedro, para lá das mudanças 
substantivas no tratamento da questão. No famoso discurso em que Sócrates 
empreende o elogio do Amor, este é apresentado como uma forma de loucu
ra divina9 9. Na relação dialéctica que se estabelece entre o amante e o 
amado, aquele vê neste o reflexo ou a imagem do deus em cujo cortejo a sua 
alma participou antes, e ama-o não no que ele efectivamente é, mas sim no 
que pode vir a ser, ao coincidir com a beleza e a perfeição divinas100. O amor 
é indissociável, neste contexto, do exercício da reminiscência. Por seu turno, 
o amado reconhece-se e identifica-se com a imagem de si mesmo que lhe dá 
o amante e, ao despertar para o amor, é como se voltasse a recuperar as 
"asas" que lhe penriitem ascender às alturas e, transformando-se de amado 
em amante, toma-se capaz da fecundidade segundo a alma de que falava o 
Banquetem. Não se trata aqui de uma progressão individual e solitária, des-

98 Cf. ibid, 215 c-e; 222 b; cf. Sétimo discurso, cap. XVII , p. 262. Martha Nussbaum tematiza 
esse enfoque de Alcibíades "como uma outra leitura do Banquete": 'The speech of 
Alcibíades: a reading of the Symposium" in The fragility of goodness, Luck and ethics in 
Greek tragedy and philosophy, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1987, pp. 165-199. O 
amor do indivíduo pelo que ele é em si mesmo, nas particularidades e nas imperfeições que 
lhe cabem, tem, entre outras importantes consequências, um carácter insubstituível e não 
equiparável enquanto objecto do amor: "não há objectos de amor intercambiáveis para estas 
pessoas, como poderão ser os suportes da bondade e da beleza abstractas. O indivíduo é 
amado não apenas como um todo, mas como um todo único e insubstituível" (ibid, p. 173). 
Assim, "instado a falar sobre o Amor, Alcibíades escolheu falar sobre um amor particular; 
nenhumas definições ou explicações sobre a natureza de algo, mas apenas a história de uma 
paixão particular por um indivíduo particular e contingente. Instado a fazer um discurso, 
dá-nos a história da sua própria vida: a compreensão do eros que ele alcançara a partir da 
sua própria experiência" (ibid., p. 181). 

99 PLATÃO, Fedro, 245 b, 249 d-250 a. 
1 0 0 Fedro, 246 e. Cf. S. SCOLNICOV, op. cit., p. 79: 'Todo o amor é per se amor do inte

ligível, embora inadequadamene captado e imperfeitamente realizado nos objectos indi
viduais. (...) O eros de Platão é (...) amor do individual apenas enquanto este, de forma 
imperfeita, corporiza alguma bondade objectiva." 

1 0 1 Ibid., 250 d-256 e; cf. Banquete, 209 a-c. 
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conectada dos demais, mas de uma experiência inserida numa iniciação 
amorosa que implica a afectividade da relação interpessoal102. Nunca serão 
suficientemente enaltecidas as consequências benéficas do conhecimento de 
si mesmo, mediante o qual a alma, pela elucidação dos seus próprios desejos, 
se dá conta do que verdadeiramente quer: coincidindo com o que é, em ter
mos de realização de si mesma, poderá atingir a aretê que é condição da feli
cidade. Inequivocamente, o delírio divino do amor proporciona a possibili
dade de conversão da alma no sentido de desenvolver a plenitude das suas 
virtualidades e o amor assume um cariz marcadamente ético-pedagógico. 

Em Ficino, encontramos uma continuidade na inspiração fundamental 
que estrutura a doutrina do amor sobre o desejo, mas são múltiplos os indí
cios que vão no sentido de transformar o "amor platónico" de que nos fala 
numa nova realidade que se distancia das suas raízes socrático-platónicas. 
Pretendemos abordar este ponto que corresponde ao objectivo anunciado 
deste estudo, "a invenção ficiniana do amor platónico" recuperando sucin
tamente alguns aspectos antes referidos: em primeiro lugar, alguns tópicos 
problemáticos relativos à apresentação do Eros no De amore; em segundo 
lugar, as características inovadoras e originais da concepção do "amor recí
proco" aí delineada; em terceiro lugar, a dialéctica entre a abordagem teo-
cêntrica e a abordagem antropocêntrica na concepção do amor. 

A reconstituição dessa doutrina do Eros não é isenta de incongruências. 
Na linha da intervenção de Fedro, mediatizada por Cavalcanti, o Amor é um 
"desejo perfeito" e a força cosmogónica que origina, nos diversos níveis da 
realidade, a transformação do caos em mundo. Mas, existindo o Amor antes 
da própria determinação cósmica, avulta o carácter paradoxal da sua condi
ção de "amante da beleza", uma vez que esta última está associada ao cos
mos. Denominado de "desejo perfeito", como compatibilizar o movimento 
inerente à incompletude própria do apetite e a perfeição que implica a quie
tude da realização plena? Terá o Amor uma espécie de memória do esplen
dor coexistente com a simplicidade atemporal do Uno, pressentimento ou 
vislumbre da algo não nitidamente experimentado, mas que de algum modo 
se antevê? Dificuldades semelhantes se detectam no intento de definir o seu 
estatuto: anterior à distinção entre deuses e demónios, o Amor não é nem 
deus nem demónio e é ambas as coisas, consoante a modalidade da sua rela
ção com o uno e com o múltiplo, com o superior e com o inferior. Obvia
mente, na perspectiva cristã de Ficino, a distinção em causa será forçosa
mente esbatida na medida em que uns e outros são criados por Deus e 

¡02 N 0 Fedr0t não só é elogiado o amor como uma das modalidades de "loucura" divina, 
como se argumenta a favor das "relações eróticas de longa duração entre indivíduos parti
culares" (...) como sendo "fundamentais para o desenvolvimento psicológico" e como 
uma componente importante da excelência da vida humana: cf. Martha NUSSBAUM, 
'This story isn't true: madness, reason, and recantation in the Phaedrus", in The fragility 
of goodness, op. cit., p. 201. 
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intermediários entre Deus e os homens103. Importa contudo salientar na con
cepção ficiniana, a todos os níveis ontológicos e éticos da ordenação hierár
quica das realidades, a dualidade do Amor bem como a bondade intrínseca 
da ambas as vertentes, remetendo a eventual perversidade do amor a "des
vios" que desvirtuam a sua orientação específica. Na linha da intervenção de 
Sócrates, coincidente certamente com o modo de ver do próprio Platão e 
expressa por Benci, acentua-se a interdependência entre a doutrina do amor e 
a doutrina da alma, com particular ênfase na tonalidade iniciática da aprendi
zagem amorosa. Em termos sucintos e sem entrar nos meandros das comple
xas variações sobre a natureza da psychê, na óptica platónica, a alma humana 
pertence a dois mundos, o do ser e o do devir, pelo que usufrui, tal como o 
Amor, do estatuto de intermediário1 0 4. E se a alma se caracteriza pela capa
cidade de se mover e de se determinar a si mesma, o Amor, pela sua reali
dade compósita e mista, constitui inequivocamente o princípio dinâmico que 
estabelece a ligação entre elementos contrários 1 0 5. 

Em confronto com a doutrina platónica do amor, destacaríamos no pen
samento de Ficino alguns pontos que representam distanciamento ou inova
ção em relação aos padrões assumidos como norma. Impõe-se, antes de 
mais, referir o excepcional relevo concedido ao "amor recíproco" que, como 
uma constante, insistentemente reaparece nas análises do De amore, ao focar 
os vectores segundo os quais se expande o amor. Com efeito, além da duali
dade intrínseca de Eros e da divisão das Vénus e respectivos Amores em 

103 "fj)e um determinado ponto de vista, é apropriada a tese de Sócrates de que o Amor tem 
um estatuto demoníaco, sendo o intermediário entre a beleza e a fealdade. A questão, no 
entanto, é que o amor precede os deuses, se bem que não preceda Deus, e assim pré-existe 
à distinção entre deuses e demónios que, em Ficino e em qualquer interpretação cristã de 
Platão, é apenas uma distinção relativa, (...) de grau mais do que de espécie, uma vez que 
ambos, deus (anjo) e demónio (espírito menor), são criados por Deus e intermediários 
entre Deus e os homens, sendo os anjos demoníacos e os demónios angélicos": cf. 
Michael J. B. ALLEN, "Cosmogony and Love: the role of Phaedrus in Ficino's Symposium 
Commentary", op. cit., pp. 145-6. 

104 Ernst Cassirer descreve a alma, segundo Platão, como "um ser intermediário e bastardo, 
incapaz de renunciar tanto à existência pura da ideia quanto ao mundo da aparência e do 
devir: cf. Individu et cosmos dans ia philosophie de la Rennaissance, traduit de 1'allemand 
par P. Quillet, Paris, Éd. de Minuit, 1983, pp. 161-2: Com efeito, "toda a alma humana, 
pela sua natureza, contemplou o ser, e permanece capaz de compreender as puras relações 
do ser; mas cada alma, além disso, traz em si a inclinação, a tendência, a apetência no 
sentido do múltiplo e do devir sensíveis. Nesse duplo movimento, exprime-se a sua 
consistência, a sua verdadeira essência" (ibid., p. 161). 
A tensão inerente ao Amor, em si mesmo dividido e contrastante, representa o elemento 
motor por excelência do cosmos platónico: "através dele, pela primeira vez, vem inserir-se 
no edifício estático um tema dinâmico. O mundo da aparência ele próprio "esforça-se" na 
direcção da ideia. Este esforço é a força fundamental que produz todo o devir. (...) No 
interior do sistema platónico, no entanto, essa direcção não é reversível" (ibid., op. cit., 
p. 169). A regra da separação mantém-se e não se dá o movimento inverso do ser para o 
devir, da ideia para a aparência. 
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planos atinentes respectivamente a Júpiter e às coisas corpóreas, o dina
mismo do Amor como desejo exerce-se numa tripla direcção: do inferior 
para o superior; do superior para o inferior; entre iguais106. Nesta última 
categoria situa-se o amor recíproco entre seres ligados por afinidades onto
lógicas, psicológicas e morais, invocando, na relação entre iguais, a neces
sária mediação do amor a Deus. O amor divino surge não só como condição 
de possibilidade de todo e qualquer amor entre os homens, como se confi
gura como modelo ideal na conquista da conciliação universal. A maneira 
como o amor de Deus é encarado não se coaduna contudo com os moldes 
estritamente platónicos e muito embora se patenteiem no dito "amor recí
proco" marcas relevantes da phiUa de cariz aristotélico,1 0 7 são inegáveis os 
elementos advenientes da tradição cristã que transfiguram os contornos da 
herança helénica. 1 0 8 Assim, em Ficino, encontramos a valência da caritas, 
amor dadivoso assente no princípio de benevolência1 0 9, unindo os elementos 
múltiplos na unidade circulante de uma energia partilhada e tendo como 
modelo o mistério cristão da vida trinitária. Entre as inegáveis novidades, é 
de assinalar o facto de o Amor se exercer no sentido descendente e a reci
procidade envolver, para lá do amor dos homens a Deus, o amor de Deus 

1 0 6 De amare, op. cit., Terceiro discurso, cap. I I , p. 161. 
1 0 7 Veja-se ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, VIII e IX. A amizade perfeita baseada na 

virtude (ibid. VII I , 4), implica determinadas afinidades e envolve uma certa forma de 
igualdade (ibid, VI I I 8,9); no que respeita à reciprocidade, cf. ibid., IX, 4-5, 8. 

1 0 8 E. Cassirer (cf. op. cit., pp. 168-9) comenta a esse propósito que muito embora Ficino 
pretendesse no De amore "reproduzir tão fielmente quanto possível a teoria platónica do 
Eros", o que se torna manifesto no referido comentário é "o carácter especificamente 
cristão do platonismo da Academia de Florença." Ilustra a íntima proximidade dos 
interesses filosóficos e religiosos de Marsílío, com uma passagem da carta que 
acompanhava o envio a um amigo do De amore e do De Christiana Religione: "Envio-te 
o Amor que te tinha prometido. Envio-te também a Religião, para que saibas que o meu 
amor é religioso e a minha religião amorosa." O que o mesmo autor sublinha 
seguidamente é o facto de a teoria ficiniana do amor romper drasticamente com a 
separação entre o mundo do ser, imutável e absoluto, e o mundo do devir, temporal e 
relativo, ao conceber o amor como recíproco {ibid., pp. 169-172). "O impulso do homem 
para Deus que se manifesta no Eros não seria possível sem um impulso inverso de Deus 
para o homem" (ibid. p. 170). 

1 0 9 A caritas é, antes de mais, um sentimento religioso que a partir do amor a Deus se traduz 
no amor ao próximo (cf. KRISTELLER, op. cit., p. 298). Ficino usa muitas vezes "amor 
divino" como sinónimo de "caritas" que, por seu turno, será equivalente de "amor/ 
amizade". Segundo Anders NYGREN (Eros et Agapè, La notion chrétienne de Vamour et 
ses transfonnations, op. cit., Deuxième partie, Livre second, pp. 5-177), a elaboração 
agostiniana deste conceito representaria uma síntese entre eros (modelo grego de amor) e 
agapê (modelo cristão do amor) e considera que em Marsílio Ficino se rompeu esse 
equilíbrio. O que Kristeller critica: Ficino terá, quando muito, dado um reforço ao 
elemento "eros" no âmbito da referida síntese. Cf. P. O. KRISTELLER, op. cit., p. 298. 
No amor a Deus está presente uma forma de desejo que nos torna semelhantes a Ele, uma 
vez que todo o amante tende a transformar-se no objecto amado. 
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para com todas as coisas criadas. Se o amor recíproco constitui positiva
mente o paradigma do amor humano, o amor dos homens a Deus é gratifi
cado, de retorno, pelo amor de Deus pelos homens. Mas admitir que Deus 
ama, representa um salto qualitativo em relação à mundividência grega ante
rior ao Cristianismo em que se privilegiava uma concepção do amor identifi
cado com a finitude e com a carência, inapropriadas à perfeição divina1 1 0. 

Em segundo lugar, ao "amor" liga-se intimamente a "amizade". Na 
perspectiva da concepção do amor entre iguais111 que Ficino se propunha 
implementar em Careggi e em que o espírito da Academia e o espírito do 
platonismo se ajustavam numa simbiose tão perfeita quanto possível visando 
pôr em prática o denominado "amor platónico", o traço predominante será, 
no entanto, não o da fecundidade exaltada no Banquete de Platão 1 1 2, mas o 
da amizade entre os seus membros e o elogio da via contemplativa através da 
qual se busca a união com Deus que é o objecto natural do desejo da alma 
humana. 

Na verdade, o que une os membros da Academia é o amor entre amigos 
que formam uma comunidade intelectual e moral, sendo Platão o esteio 
dessa amizade e das afinidades espirituais que a possibilitam. Mas para a 
união dos membros da Academia entre si conta sobretudo o elo que os liga, 
enquanto discípulos, a Ficino, enquanto mestre, protagonizando entre os 
seus pares como que "um outro Platão". Impõe-se no entanto ter consciência 
de que, sob as antigas fórmulas, se introduzira um espírito radicalmente dis
tinto. A tonalidade erótica que impregna a linguagem das cartas e outros 
escritos poderá induzir a interpretações precipitadas quanto à índole das rela
ções aí reflectidas ou declaradas. Na medida em que o que está em causa é o 

1 1 0 Veja-se, nesse sentido, a obra de Andreas NYGREN, Erôs et Agapè, La notion chrétienne 
de Tamour et ses transformadora, antes referida, que constitui um estudo basilar nestas 
questões, para lá das críticas de que possa ser objecto. O autor opõe rigidamente o modelo 
grego de Eros ao modelo cristão da Ágape, representando este último, na expressão 
nietzschiana, "a transmutação de todos os valores antigos" (ibid, vol. I , pp. 223-235). 
Radicaliza o contraste entre eros como desejo, aspiração, como um amor desencadeado 
pela qualidade, beleza, bondade do objecto, tendendo para o que é elevado, etc, e a 
ágape, como amor desinteressado, dadivoso, que ama e cria o valor do objecto, indo no 
sentido descendente, etc: ver os traços dominantes dos dois móbeis, op. cií., p. 235. No 
âmbito do primeiro modelo, o amor nele descrito não é próprio de Deus. 

I H Cf. P. O. KRJSTELLER, op. cii., pp. 109-10. 
112 pieire HADOT, na introdução ao Tratado 50 de Plotino, sublinha que enquanto para 

Platão o amor e a fecundidade estão sempre ligados, para Plotino não existe uma união 
necessária enue estes. Plotino não fala de "fecundidade espiritual", nos termos em que o 
faz Platão no Banquete (209 a-c); e cita A.H. Armsnong para reforço do que diz: 
"Enquanto, para Platão, todo o Amor é fecundo e produz uma prole, ou espiritualmente ou 
fisicamente, para Plotino, apenas o amor misto é fecundo (e trata-se então de procriação 
biológica); quanto ao puro amor dos coipos, é puramente contemplativo, sendo esse 
segundo o que mais tarde será chamado amor platónico" (cf. PLOTIN, Traité 50, op. cit., 
p.27). 
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amor da beleza espiritual, presente nas realidades belas captáveis pelo pen
samento, pelos olhos e pelos ouvidos113, esse sentimento não se liga forço
samente ao sexo dos amantes, podendo ocorrer tanto entre indivíduos hete
rossexuais, como entre indivíduos do mesmo sexo. O amor e a amizade 
aparecem "como a expressão consciente e programática de uma comunidade 
intelectual"114, proporcionando as condições para uma actividade contem
plativa conducente a reencontrar o centro da vida na união com Deus. Reto
mando a leitura do De amore e a respectiva hermenêutica, a valorização dos 
três primeiros discursos e o peso atribuído ao desempenho de Fedro têm na 
economia da obra um significado muito importante115: a identificação de 
Giovanni Cavalcanti com Fedro e de Ficino com Platão recriava, no elo 
amoroso que os unia, um "acto platónico", reinstaurando de forma exemplar 
o platonismo que se queria reviver tanto pela fundação da Academia, como 
pela tradução latina do Corpus Platonicum. Fedro personificava o "Amor", 
no papel do "amado" e protagonizava a "poesia", tal como Giovanni, o seu 
porta-voz, naturalmente surgia como o amigo querido de Ficino e o descen
dente de um poeta prestigiado, Guido Cavalcanti. Desta forma, a exaltação 
da intervenção de Fedro redundava na exaltação da poesia, nomeadamente 
da poesia filosófica culminante em Platão, que se pretendia ver reintroduzida 
na sociedade renascentista como panaceia contra os males vigentes. Ficino 
personificava o "Amor", no papel do "amante" e nele convergiam a inspira
ção atribuída à iniciação amorosa enquanto "furor divino" e os traços do 
próprio Platão, idealizado nos moldes antes referidos. Mas o amor entre 
amante e amado envolvia necessariamente um terceiro elemento: na verdade, 
o aspecto mais importante do conceito de "amor platónico" consiste na deri
vação do amor que une duas pessoas a partir daquele amor que une cada 
indivíduo a Deus116. 

1 1 3 De amore, Primeiro discurso, cap. IV, p. 142-4. 
114 Cf. P. O. KRISTELLER, op. cit, pp. 306-7. 
1 1 5 Na perspectiva de Allen, os três primeiros discursos constituiriam a abertura da sinfonia 

orquestrada sobre o tema da antiguidade, dupla natureza e ambivalência universal do 
Amor, seguindo-se a alegoria de Aristófanes que serviria de ponte, enquanto allegro, a um 
terceiro movimento sereno,"o hino de Agaton à beleza e juventude do Amor", contribuin
do as intervenções de Sócrates e de Alcibíades para explorar, num movimento final, as 
variações sobre o Amor: simultaneamente "o mais velho e o mais novo dos deuses, o 
mais fraco e o mais forte, pai cósmico e perpétua criança, rebento da abundância e da 
pobreza, exteriormente belo como Alcibíades e interiormente bom como Sócrates..." (cf. 
"Cosmogony and love: the role of Phaedrus in Ficino's Symposium Commentary", 
op. cit., pp. 137-8) 

1 1 6 Cf. P, O. KRISTELLER, op. cit., pp. 307-8: "Assim o termo amor platónico tem em 
Ficino um significado claro e preciso: é o amor intelectual entre amigos, amor que une os 
membros da Academia numa comunidade, que se baseia sobre o amor do indivíduo para 
com Deus e se chama, em conexão com o Banquete de Platão, amor platónico, ou seja, 
entendido no sentido de Platão." 
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Em terceiro lugar, se o amor recíproco é o único concebível, seja este 
amor encarado no plano das relações dos seres finitos ou no plano da relação 
de Deus com as suas criaturas, o objecto último do desejo do homem é Deus, 
e só em Deus poderá encontrar quietude a incessante inquietação da alma 
humana. Este "amor divino" será designado por Marsílio Ficino de "amor 
platónico" 1 1 7, mas este não corresponde já ao amor que Platão nos descreveu 
"quanto à natureza e aos efeitos" nos seus diálogos, nem representa a mera 
justaposição dos contributos diversificados dos pensadores que se lhe segui
ram e que o autor do De amore conheceu. Ao falarmos da "invenção" fici
niana do amor platónico, não pretendemos com isso negar que esta se dê num 
ponto de chegada, em que confluem as ricas tradições a que nos referimos ao 
longo destas páginas: não se trata de uma criação a partir do nada, mas antes 
de uma reelaboração inovadora, procurando unir a especulação e a vida e 
responder aos desafios do seu tempo. "Todas as coisas se dirigem do Bem ao 
Bem": numa vertente intersubjectiva, com incidência sócio-política, o desejo 
da Beleza, captada a partir dos seres afins, suscita uma dinâmica comunitária, 
possibilitando um mundo humano harmonioso118; numa vertente ontológica e 
religiosa, o desejo do Uno, vislumbrado como uma intensa luz em que o Bem 
se reveste do esplendor da Beleza, apela para a transformação interior do 
homem, no sentido de se tornar ele mesmo, enquanto se une a Deus119. As 

1 1 7 Sobre o referido conceito, veja-se no De amore, Sétimo discurso, o já referido cap. XVI ; 
Ficino fala de "amor socrático e platónico" no comentário ao Fedro {Op., p. 1363) e de 
um modo particularmente significativo na carta a Alamanno Donati {Op. ,p. 716): 
"Qualem igitur nostram fore potissimum Alammane dicemus (sc. amicitiam)? Certe cum 
non aliunde quam ab amore Platónico coeperit, haud aliter unquam quam Platonicam 
nominabimus. Siquidem in exponendis nuper commentariis nostris in ipsum Platonis 
Convivium de amore compositis sic Ínterim amare invicem nos incepimus, ut quam Plato 
illic veri amoris ideam fingit ipsi in nobis effinxisse atque perfecisse videri possimus (op: 
possumus). Ab hoc ipso deinceps amore Platónico Platónica quaedam amicitia nascitur... 
Ergo quid dubitas ulterius Alammane, utrum Plato noster plures uno in cotpore animas 
esse voluerit? Tantum abest quod in uno sint plures, ut saepe quodammodo vel contra 
contingere videatur, quando videltcet unam ferme in pluribus amicorum corporibus 
animam Platónico amore confiante perspicimus" (cf. P. O. KRISTELLER, op. cií., 
pp. 306-7). Nesta carta, Ficino diz que a amizade que o une ao seu correspondente deverá 
ser designada de "platónica", uma vez que se originou a partir daquele "amor platónico" 
que emergiu como "modelo" do verdadeiro amor, a partir do comentário ao Banquete de 
Platão. Ora esse modelo devia ser reproduzido e aperfeiçoado no amor que ligava os 
"amigos/ amantes" platónicos, unindo-os espiritualmente num corpo único e fazendo com 
que uma mesma alma unisse os diversos corpos. 

1 1 8 Nesse sentido se desenvolve o levantamento encomiástico das vantagens do amor socrático: 
com efeito, o convívio de Sócrates indica aos jovens a única via de salvação que é a opção 
por um género filosófico de vida (De amore, Sétimo discurso, cap. XVI, pp. 260-1). 

1 1 9 O homem só pode, no entanto, unir-se a Deus se optar por ser ele próprio. Cf. De amore, 
Sexto discurso, cap. XIX, p. 239. "O conceito de amor platónico é aquele conceito sobre o 
qual Ficino quis fundar a sua "escola" como viva comunidade intelectual e isso indica 
portanto a essência da sua existência e actividade histórica. Mas este amor enquanto se 
reconduz ao amor interior do homem a Deus, está directamente ligado com o centro da 
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metáforas do círculo e a da luz são constantemente retomadas, visando 
explicitar a interrelação dos diversos elementos. A repeüda evocação das 
imagens associadas à visão aponta para a luz inerente ao Ser, demiúrgica do 
cosmos e princípio do Amor como nostalgia e como retorno à simplicidade 
do Uno. De certa maneira, o amor constitui-se como uma corrente de vida 
reversível que dá sentido à experiência do múltiplo por retomo ao Uno e 
desvela a Beleza e a Bondade do Uno em criações múltiplas. Tal como Ficino 
o denominou e concebeu, numa encruzilhada de caminhos e de problemas, o 
"amor platónico" representou indubitavelmente uma "invenção" que, na 
resposta adequada às exigências da época, facultava um novo ponto de 
partida com enorme impacto em diversos sectores da cultura moderna, na 
arte, na literatura e, de um modo geral, na história das ideias e das atitudes120. 

R É S U M É 

LA RECEPTION OU L'INVENTION FICFNIENNE DE L ' 'AMOUR PLATONICIEN' 

L'article vise montrer rimportance da la doctrine de 1'amour dans Ia philoso
phic de Marsile Ficin, en partant du De Amore - Commentaire sur le Banquet de 
Platon. Quand on parle de "1'invention" ficinienne de 1'amour platonique, on prétend 
souligner 1'innovation introduite par Ficin dans sa réception du platonisme à la 
lumière d'autres traditions (hermétisme, néoplatonisme, christianisme). L'amour, en 
tant que "fureur divine" et force intermédiaire, perrnet 1'accès à une sagesse qu'on ne 
peut obtenir par la voie de la connaissance. Pour revivre le platonisme, il faut lire 
Platon, mais ¡1 faut aussi revivre un style de vie philosophique: 1'amour / amiüé entre 
les membres de rAcadémie florentine s'éloigne pourtant du modele socratico-
platonicien, en tant que 1'object ultime de 1'amour est 1'amour réciproque et 1'union 
avec Dieu constitue le telos naturel de 1'âme humaine. 

metafísica ficiniana representada precisamente pelo amor de Deus, e, indirectamente, (...) 
com o ponto de partida vivo do seu filosofar, ou seja com a inquietação da consciência 
ascendente que encontra a sua fórmula conceptual no Amor de Deus, mas a sua confirma
ção concreta no amor dos amigos" (P. O. KRISTELLER, op. cit., p. 310). 

120 "O Eros é agora, em sentido próprio, o "elo do mundo", é ele que ultrapassa toda a dispa
ridade dos seus elementos e domínios diversos, recolhendo no seu seio cada um destes, 
reconciliando e ultrapassando a diversidade substancial dos elementos, na medida em que 
os faz reconhecer como os sujeitos e os centros de uma única e mesma função dinâmica. É 
por amor que o espírito imerge no corpóreo, é por amor que ele emerge deste. (...) A filoso
fia do Renascimento retomou essa ideia mestra da teoria ficiniana do amor e tirou proveito 
dela em diversos domínios: ética, teoria da arte e teoria do conhecimento" (E. CASSIRER, 
op. cit. 171-2). Mas a influência mais profunda terá sido sobre o modo como os renascen
tistas encararam a essência e o sentido da arte: a filosofia especulativa da Academia floren
tina não significaria a seus olhos apenas "uma teoria do cosmos respondendo à sua intuição, 
mas sobretudo o segredo decifrado e expresso da sua própria criação", na medida em que o 
artista, tal como Eros, buscava "no visível o invisível e no sensível o inteligível", e, num 
procedimento de sentido inverso e complementar do anterior, dando forma ao informe, 
realizava na matéria a forma pura antes contemplada (cf. ibid., p. 172-3). 



E R A S M O NA O R I G E M DO H U M A N I S M O 
NA A L E M A N H A . A G L O R I F I C A Ç Ã O D E R E U C H L I N * 

José Vitorino de Pina Martins 
Professor Jubilado da Universidade de Lisboa 

Seja-me permitido, em primeiro lugar, exprimir a minha alegria por 
estar aqui, nesta prestigiosa Academia, constituida por nomes eminentes da 
cultura e da ciência alemãs. Em nome da Academia das Ciências de Lisboa, 
fundada no século XVIII por devotados servidores da filosofia das Luzes, 
tenho a honra de vos saudar fraternalmente e respeitosamente. 

Agradeço-lhe, Senhor Presidente, por ter querido convidar-me para 
falai- hoje de um assunto que me é querido, pois pertence à história do 
Humanismo na Europa, e muito particularmente num país e num momento 
em que ele irradiou com o máximo brilho para o bem da ciência filológica. 
Erasmo, "decus Germaniae", hesitante durante alguns anos perante um 
conhecimento que não fazia tábua rasa da arcana theologia da Cabala, que 
ele não apreciava, acaba por enfim reconhecer que João Reuchlin, praecep-
tor Germaniae antes de Melâncton, era um humanista completo, modelo 
tanto como ele do profundo conhecedor dos textos latinos, gregos e hebrai
cos. 

Peço-vos, minhas Senhoras e meus Senhores, que desculpeis a audácia 
que me leva a falar-vos hoje de um tema que conheceis bem. Proponho-me 
não ensinar-vos o que quer que seja, mas apresentai-vos um simples esboço 
da minha exegese de alguns eventos maiores do vosso Humanismo na pers
pectiva da sua incidência europeia. 

Na história das civilizações, cuja evolução, segundo a concepção de 
Giambattista Vico, procede por corsi e ricorsi, as causas não produzem sem-

* 0 presente artigo reproduz no essencial a conferência proferida pelo autor, na qualidade de 
Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, em Dusseldórfia, a 14 de Julho de 1993, na 
Nordrhein-Westíãlische Akademie der Wissenschaften. A conferência foi objecto de uma 
edição autónoma restrita, na série de conferências da referida Academia (Vortrage G 351), 
pela Westdeutscher Verlag (Opladen, 1997) tal como foi proferida na versão original em 
francês, sem notas e seguida do debate dos académicos. A presente tradução portuguesa, 
revista pelo autor, vem enriquecida com as notas que o autor não pôde inserir naquela 
edição, devido a constrangimentos editoriais. (Nota do tradutor). 

Phiiosophica 14, Lisboa, 1999, pp. 85-98 
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pre efeitos da mesma natureza. Ocorre que uma catástrofe pode dar lugar a 
retomadas susceptíveis de estarem na origem de acontecimentos felizes. E, 
por outro lado, há acontecimentos considerados como felizes que podem 
constituir a génese da mais infeliz decadencia. A incapacidade dos pequenos 
Estados italianos para construir a unidade nacional estimulou os apetites de 
dominação de poderosos vizinhos. Não obstante, apesar da agitação política 
e do estado de guerra permanente - de que Erasmo foi testemunha de 1506 a 
1509 - , o génio dos Italianos e o seu esforço de criação no domínio das 
letras e das artes, da industria e do comércio contribuíram para o desenvol
vimento cultural e económico que está na origem da Modernidade. Um his
toriador francês falou da "modernidade do século XVI" : foi com efeito no 
século X V I que nasceu, na sua dimensão cultural, a Europa tal como a con
cebemos hoje. Não se poderá nunca separar Erasmo e Reuchlin como cons
trutores duma civilização do espírito, desta ideia germinal duma Europa 
moderna forjada, através da longa duração dos séculos, pelo fermento da 
educação humanista. Pois tudo o que existe de grande e de belo na Moderni
dade é obra do homem formado pelas humaniores litterae. 

1. Dois percursos que se cruzam - Reuchlin e Erasmo 

O título desta conferência "Erasmo na origem do Humanismo na Ale
manha - a glorificação de Reuchlin" pode suscitar reservas ou provocar 
observações. Pelos anos 1517-1519, Erasmo, sem se comprometer aberta
mente ao lado do hebraísta alemão, estava de acordo com ele. A Apotheosis 
Capnionis aparece pela primeira vez em 1522 na edição dos Colloquia ime
diatamente posterior à sua morte. 

Se se considerar Reuchlin como o primeiro grande humanista no 
mundo germânico, é preciso ter em conta que ele publica o seu primeiro 
livro importante, o De verbo mirifico, em 1494. Estamos no ano da morte de 
Giovanni Pico delia Mirándola, cujos escritos constituem a verdadeira fonte 
da sua ideia esotérica da Cabala. Sabemos, por outro lado, que aqueles que 
identificam o triunfo do protesto de Lutero com o fim do Humanismo na 
Alemanha não têm em conta o facto de que, no coração mesmo da Reforma, 
Melâncton não deixa de ser um discípulo e um continuador de Reuchlin. 
Pode o pensamento teológico luterano, centrado no conceito do homem 
como "massa perditionis", não partilhar o optimismo antropológico dos 
humanistas. Todavia, não é menos verdade que Melâncton nunca cortou as 
pontes com o Humanismo italiano. O próprio reformador, sendo embora 
adversário de Erasmo, sabia bem quanto lhe devia, sobretudo no domínio da 
filologia e da crítica bíblicas. 

Em 1506, ano em que João Reuchlin publica os seus Rudimenta 
Hebraica, Erasmo atravessa os Alpes em direcção à Itália, pátria do Huma
nismo: ia ao encontro dos seus mestres, os primeiros grandes humanistas do 
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Quattrocento, entre os quais Lourenço Valia - cujas Commentationes Novi 
Testamenti publicara no ano anterior - , Ângelo Poliziano, Ermolao Bárbaro 
e muitos outros. Ia à Itália sobretudo para aperfeiçoar o seu conhecimento da 
língua grega. Em 1506 Erasmo não tinha ainda quarenta anos e, contudo, 
sentia-se já no limiar da velhice. Num belíssimo poema, o Carmen alpestre 
ou De Senectute, evoca a sua juventude como uma flor há muito desabro
chada e já murcha. E no entanto ele tinha ainda três decénios para viver. 
Obtém facilmente o seu diploma de doutor em teologia na Universidade de 
Turim e viaja através da Península suportando os incómodos da guerra, 
infeliz destino dum povo pródigo em génios, culto, inteligente e sensível, 
mas vítima da cobiça dos poderosos. Visita Roma, admira a riqueza das suas 
bibliotecas e consegue publicar em Veneza, na oficina de Aldo Manuzio, a 
primeira edição erudita dos Adagia (os Adagia nouissima, pois os Adagia 
vetera, impressos em Paris em 1500 e pouco depois em Estrasburgo, são 
muito pouca coisa comparados com este grosso volume in-folio). Os Adagia 
iriam percorrer todo o itinerário da vida de Erasmo ritmando-a com edições 
sucessivas, sempre mais elaboradas, até à última, publicada no mês de 
Fevereiro de 1536, cinco meses antes da sua morte. 

Em 1508 Erasmo atravessa de novo os Alpes, mas desta vez da Itália 
dirige-se à Inglaterra. É durante a sua viagem que concebe a ficção verda
deira da Loucura que fala, o Morim encomium. Dedicada a Thomas More, 
esta obra foi escrita em Londres na casa deste último e redigida talvez com a 
sua colaboração. As duas primeiras edições de Moriae encomium aparecem 
em Paris e em Estrasburgo em 1511. Em Inglaterra Erasmo torna-se profes
sor em Cambridge. Regressa ao continente, chamado pelo impressor João 
Frobénio: tinha constado que em Espanha, em Alcalá de Henares, uma 
equipa de hebraistas e de helenistas, sob a égide do cardeal Cisneros, traba
lhava já na edição da Bíblia Poliglota que devia ser conhecida, depois da sua 
impressão tipográfica em seis volumes in-folio em 1514-1517 e da sua 
publicação em 1522, sob o nome de Biblia complutensis. Era preciso bater 
em velocidade os Espanhóis. E por isso que a edição princeps do Novo 
Testamento traduzido por Erasmo para o latim foi impressa, sob o título de 
Nouum Instrumentum, em 1516, precedendo assim a publicação da Biblia 
complutensis, cujo Novo Testamento estava já pronto em 1514. 

Reuchlin encontrava-se num momento difícil da sua vida. Tornado alvo 
dos ataques cerrados dos anti-humanistas, no meio duma tempestade desen
cadeada pelo obscurantismo escolástico, tinha ainda assim conseguido evitar 
que os textos hebraicos fossem destruídos pelo fogo. Mas na impossibilidade 
de destruir os textos hebraicos, era Reuchlin que era incomodado, pois ele 
tinha-se tornado um símbolo: incarnava a causa do Humanismo. Condenar 
Reuchlin era o mesmo que condenar o Humanismo, e ele tinha disso plena 
consciência. Se a polémica abrandara momentaneamente, as cinzas ainda 
escondiam as brasas. 
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2. O verdadeiro alcance das "Clarorum Virorum Epistolae" 

Houve quem sustentasse, sem razão segundo creio, que ao recolher 
num florilégio as Clarorum virorum epistolae latinae, grecae et hebraicae, 
ele apenas se propunha responder a todos aqueles que o punham em causa 
enquanto hebraista. Na realidade Capnion visava um objectivo mais impor
tante, mais universal. Reuniu nesta antologia um pouco mais de uma centena 
de cartas, quase todas redigidas em latim, salvo duas em hebraico e três em 
grego (respectivamente de Rudolphus Agricola, de Calcondylas e de Geor-
gius Hermonymus). O subtítulo "epistolae uarijs temporibus missae" diz-nos 
que estas cartas foram enviadas a Reuchlin em diferentes momentos. Com 
efeito, se dezoito foram escritas entre 1509 e 1513, mais de sessenta distri
buem-se de 1477 (quando o destinatário não tinha mais de vinte anos) a 
1508 (quando completou cinquenta e três anos). Isso quer dizer que ele 
recolheu nesta antologia um certo número de testemunhos contemporâneos 
que lhe podiam servir como defesa frente aos seus adversários. E todavia o 
hebraista visava ainda mais longe e mais alto: fazer compreender que tinha 
consciência do seu valor e apresentar-se como o símbolo vivo do Huma
nismo na Alemanha. Pô-lo em causa significava atacar as humaniores litte¬
rae. 

Entre os seus correspondentes humanistas, italianos ou ligados a Itália, 
contam-se, neste florilégio, Marsilio Ficino (com uma carta de 1491, ano da 
segunda edição em Veneza do corpus platonicum, cujo texto tinha sido cor
rigido dos erros da edição princeps de 1484); Giovan Francesco Pico, sobri
nho de Giovanni Pico delia Mirandola de quem Reuchlin recebera o ensino 
cabalístico (uma carta de 1505); Aldo Manuzio, o mais famoso impressor-
-humanista (duas cartas de 1502); e Demétrius Calcondylas, o helenista 
bizantino que se tomara filólogo italiano, editor do texto princeps de Home
ro, em Florença, no ano de 1488 (uma longa carta com mais de duas páginas 
impressas). 

Os humanistas alemães que figuram na antologia são mais numerosos: 
Bilibaldus Pyrkaimer, Beatus Rhenanus, Conradus Peuünger, Sebastianus 
Brant, Ioannes Stoffler, Rudolphus Agricola, Ioannes Camerarius, Ioannes 
Cuspinianus, Joachimus Vadianus, Georgius Spalatinus e muitos outros, 
todos sob a égide do Praeceptor Germaniae, Filipe Melâncton. Que quer 
isso dizer no contexto cultural do segundo decénio do século XVI? É como 
se Reuchlin dissesse mais ou menos isto: "Atacais-me porque eu me bato 
pelas letras clássicas, sem esquecer o hebraico do Antigo Testamento. Mas 
toda a Europa me respeita. Os humanistas italianos, entre os quais se conta o 
célebre Marsilio Ficino, admiram-me mesmo. Aldo convida-me discreta
mente para colaborar com ele no que toca às letras hebraicas, nada tendo até 
agora publicado em hebraico, e fala-me das suas edições gregas e latinas. 
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Cancondylas escreve-me em grego. Os judeus escrevem-me em hebraico. Os 
maiores sábios alemães, a começai- por Melâncton, rendem-me homenagem. 
Se me reduzis ao silêncio, é o progresso das letras que travais, são as con
quistas do espírito que destruis". As Clarorum virorum epistolae latinae, 
grecae ei hebraicae são pois um documento histórico acerca do valor uni
versal duma causa, a do Humanismo na Alemanha. O verdadeiro alcance 
deste texto ultrapassa, por conseguinte, o programa dos seus limites textuais, 
epistolares, literários1. E todavia Erasmo não figura nele. Tratando-se da 
defesa e da sobrevivência das humaniores litterae, como explicar esta ausên
cia do príncipe dos humanistas? 

3. A expectativa febril de Erasmo - a sua prudência descomprometida 

Erasmo permanecia silencioso. Sobrecarregado com um trabalho imen
so (a fixação do texto grego, a versão latina do Novo Testamento, a edição 
das Opera omnia de São Jerónimo), dedicava-se exclusivamente à sua pesa
da tarefa. Mas o sucesso nem sempre foi a recompensa destes trabalhos de 
Hércules. Reuchlin, por seu turno, publica em 1517 o seu De arte cabalís
tica, um texto que não era adequado para seduzir Erasmo. Era o ano do pro
testo de Lutero. Nas suas observações críticas sobre as infidelidades ao 
Evangelho ele não ultrapassava em severidade o que havia escrito já o prín
cipe dos humanistas, num estilo leve e descontraído, mas ainda assim 
corrosivo, no Elogio da Loucura. As duas polémicas, uma essencialmente 
literária, a outra teológica, ir-se-iam confundir? 

Na segunda edição do seu Novo Testamento (Basileia 1519), ainda que 
retome o título tradicional, renunciando ao de Nouum Instrumentam, Erasmo 
vai mais longe na inovação relativamente ao texto de 1516. Por exemplo, 
para a tradução do começo do quarto evangelho, em 1516 ele tinha adoptado 
o texto da Vulgata. Na edição de 1519, ele traduz "logos" por "sermo" em 
vez de "verbum": "In principio erat sermo", "No começo era a palavra". Esta 
versão impôs-se na tradição da Reforma. Aliás na sua edição do Nouum D.N. 
IESV Christi Testamentum (Genebra, 1556-1557) Théodore de Bèze, 
sucessor de Calvino, cita Erasmo mais de 2000 vezes: na sua grande maioria 
as suas lições textuais são preferidas às da Vulgata e da Bíblia Poliglota. O 
historiador português João de Barros, na Cartinha (1539) que é o primeiro 
texto do seu corpus pedagógico, tinha traduzido "logos" por "palavra": "Em 
o começo era a palavra: e a palavra era acerca de Deos; Deos era a palavra". 

1 Uma reedição crítica da Correspondência de Reuchlin - Johannes REUCHLIN, Briefivechse! 
- está actualmente em curso na editora Frommann-Holzboog de Stuttgart-Bad Cannstatt, a 
cargo da Academia das Ciências de Heidelberga, em 4 volumes. O l.°vol., contendo a 
correspondência entre 1477 e 1505 está disponível; o 2° vol., contendo a correspondência 
enue os anos 1506-1513, está em preparação. 
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A influência da versão erasmiana (cuja fonte Barros conhecia perfeitamente) 
é inegável. Erasmo prosseguia pois sem descanso, nestes anos de 1514 a 
1519, os seus trabalhos filológicos e teológicos. O protesto de Lutero ia 
sacudi-lo. De vários lados houve quem procurasse comprometê-lo no caso, 
apesar do seu profundo desejo de se ocupar unicamente com os seus traba
lhos. Tinha ele o direito de se abster, de ser uma testemunha passiva desta 
"tragédia" que por culpa de uns e de outros, iria em breve dilacerar a sua 
Igreja? Era preciso sobretudo não confundir duas questões bem distintas, 
mas cujos problemas colaterais se imbricavam. Numa carta a Thomas Wol-
sey, escrita em Antuérpia no dia 15 das calendas de Junho de 1519, ou seja a 
18 de Maio, Erasmo diz textualmente: "Os caluniadores misturam no mesmo 
saco a causa das boas letras e a causa de Reuchlin e de Lutero, embora uma 
nada tenha a ver com a outra"2. E todavia de ambos os lados havia aqueles 
que procuravam confundir sistematicamente os dados das duas causas, sem 
escrúpulos, sem mesmo se deterem perante a manipulação dos textos, atri
buindo a personalidades eminentes textos inventados. Erasmo pagava a 
conta dessa confusão. Toda a sua correspondência constitui um espelho 
apaixonante dos acontecimentos da sua época. Há nas suas cartas dezenas de 
referências ao caso Reuchlin. Por vezes estas referências e estas alusões 
deveriam ter permanecido no domínio reservado das relações pessoais. Mas 
é verdade também que algumas observações e alguns juízos pretensamente 
camuflados pareciam feitos expressamente para ser divulgados. No mês de 
Novembro de 1517, numa carta dirigida a Hermann de Neuenahr (o autor da 
Defensio Reuchlini) ele manifesta o seu sentimento a respeito da única res
posta digna de ser dada aos perseguidores: "a aprovação dos melhores deve
ria bastar-lhe"3, a ele que era a vítima. Numa carta a Willibald Pircheimer, 
datada de 31 de Dezembro de 1517, Erasmo considera "aqueles que fusti
gam Reuchlin" como "desonestos e totalmente ignaros e bárbaros"4. Numa 
outra carta a Helius Eobanus, escrita a 19 de Outubro de 1518, não econo
miza elogios a respeito do talento de Beatus Rhenanus, do carácter de Filipe 
Melâncton e da autoridade de Capnion a quem "admira"5. Falando a Gui
lherme Budé, o maior helenista francês, de alguém que conhecia o hebraico 
em profundidade, ele associa Reuchlin e São Jerónimo. 

2 La Correspondance d'Erasme, volume IV (1517-1519), [Bruxelles], Institut pour 1'Étude de 
la Renaissance et de 1'Humanisme, MCMLXXV, p. 607 (Carta n.°967, pp. 605-611). A 
edição da Correspoiuíance d'Erasme foi levada a bom termo por um grupo de latinistas da 
Universidade Libre de Bruxellas, a partir do texto latino de YOpus Epistolarum de P. S. 
Allen, H. N. Allen e H. W. Garrod (12 vols., Oxford, 1906/1958). 

3 La Correspondance d'Erasme, op. cit, III , p. 153 (carta n.° 703, pp. 152-153). 
4 La Correspondance d'Lrasme, op. eil, IV, p. 202 (carta n.° 747, pp. 202-203). 
5 La Correspondance d'Érasme, op. cit., I I I , p. 442 (carta n.° 874, p. 442). 
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À luz dos textos, não há dúvida de que Erasmo está do lado de Reu-
chlin. Mas trata-se duma opção clara e sem ambiguidade? 

Na carta a Thomas Wolsey, acima mencionada, ele exprime-se a res
peito de Capnion com palavras pouco comprometedoras: "A mim, em todo o 
caso, nem a Cabala nem o Talmude alguma vez me disseram grande coisa. 
Não me encontrei com Reuchlin a não ser uma única vez, em Francoforte. 
Entre nós não existe mais do que uma amizade oficial, do género daquela 
que liga geralmente todos os letrados entre si. De resto eu não teria vergonha 
de me relacionai' com este homem. Ele possui Cartas minhas nas quais, 
quando eu ainda não o conhecia, o aconselho a evitar as invectivas evidentes 
com que na sua Apologia se excede contra os seus adversários"6. E logo em 
seguida: "Lutero é-me mais desconhecido do que a qualquer outro. Até ao 
presente ainda não tive tempo de ler os seus livros, à excepção de uma pági
na ou outra. O que não quer dizer que o despreze. Mas devido às minhas 
ocupações, ainda não tive tempo livre para isso. E todavia, se bem entendo, 
há quem procure fazer crer que ele foi secundado por mim" 7. Estas declara
ções, é preciso reconhecê-lo, não são daquelas que mais honram o príncipe 
dos humanistas, ainda que não representem senão a expressão da pura ver
dade. Trata-se, todavia, é preciso sublinhá-lo, de afirmações que não eram 
destinadas a ser divulgadas (ou então havia o desejo de que o fossem sob a 
falsa aparência do segredo epistolar...). 

A expectativa de Erasmo, sobrecarregado com um trabalho hercúleo 
sob a pressão permanente e a crítica impiedosa dos seus adversários, solici
tado pelos partidos opostos, todos eles convencidos da sua adesão, era uma 
expectativa febril, pois era necessário multiplicar as respostas dilatórias: ele 
queria manter-se assim acima da confusão. Um espírito tão luminoso como 
era o seu apercebia-se claramente de que uns e outros tinham razão e ao 
mesmo tempo não a tinham. Ele não podia comprometer-se ou, então, só 
podia fazê-lo propondo a uns e a outros uma terceira via, justamente aquela 
que ninguém estava disposto a seguir. 

Falou-se da "cobardia" de Erasmo. E contudo por vezes é mais difícil 
abster-se do que comprometer-se. Tomemos, por exemplo, a sua carta ao 
inquisidor Jacques Hoogstraten8, escrita em Antuérpia a 11 de Agosto de 
1519: Erasmo é ao mesmo tempo directo e delicado: defende a causa de 
Reuchlin com uma clareza e uma lealdade totais e ao mesmo tempo estig
matiza a agressividade e a parcialidade extrema do seu correspondente em 
nome da doçura cristã que deve seguir o exemplo da humildade e da mansi
dão de Cristo. 

6 La Correspondance d'Erasme, op. cit, I I I , p. 607 {Ibidem). 
7 La Correspondance d'Erasme, op. cii., I I I , p. 608 (Ibidem). 
8 La Correspondance d'Erasme, op. cif., IV, pp. 50-60. 
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Apesar disso, Erasmo mantinha-se homo pro se. Numa "carta ao leitor" 
das Colloquiorum formulae, redigidas em Lovaina em Novembro de 1519, 
escreve textualmente: "Eu não sou reuchlinista, eu não sou do partido de 
ninguém. Detesto estes nomes de dissidência. Sou cristão e só conheço cris
tãos. Não suportaria erasmistas, e não reconheço reuchlinistas. Entre mim e 
Reuchlin só existe uma simples amizade. E depois eu nunca assumi a sua 
defesa e ele mesmo não o deseja. Que a sua causa seja assumida na terra pelo 
juiz supremo que tomou a seu cargo a tarefa de pronunciar a sentença 
final." 9 

Expectativa febril, apelo apaixonado a uma verdade suprema, acima das 
divisões sempre precárias dos homens. Será que Erasmo partilha a doutrina 
expressa emblemáticamente na inscrição do anel antigo que lhe orna o indi
cador: "Concedo nulli", não cedo perante ninguém? Não. Isso seria uma 
interpretação maldosa, errónea: é a morte que não cede perante ninguém, 
como lho lembra o deus romano Tenriinus, gravado no seu anel; o tempo 
passa depressa e é necessário consagrar-se à sua tarefa, sabendo que o termo 
da vida se aproxima inexoravelmente. Porque aos 39 anos a flor da juven
tude era para Erasmo uma flor já murcha. 

4. O desenlace: glorificação de Reuchlin -Apotheosis Capnionis 

Reuchlin morre a 30 de Junho de 1522. No mês de Março Erasmo 
havia publicado uma edição dos Colloquia. Terá sido logo a seguir que 
escreveu a Apotheosis Capnionis. São várias as razões que no-lo fazem crer. 
Ele defendeu, como vimos, o hebraísta perseguido, declarando embora num 
outro texto que não o defendia. Reconhece que Reuchlin, tomado o alvo dos 
ataques sem piedade do obscurantismo escolástico, tinha necessidade de ser 
apoiado, mas confessa igualmente que o humanista não desejava ter o seu 
apoio. Considerava-o o maior hebraísta da Alemanha, comparando-o mesmo 
a São Jerónimo, mas noutra ocasião afirma que mal o conhece, tendo-o visto 
apenas uma vez e declara que as suas relações pessoais eram quase inexis
tentes. E eis que a notícia da sua morte o atinge profundamente. Erasmo terá 
sentido remorso, reconhecendo que a sua conduta dos últimos anos para com 
Reuchlin não tinha sido irrepreensível. Ele não era talvez verdadeiramente 
culpável, pois que, não sendo a verdade dos homens imutável através dos 
tempos - Veritas filia temporis —, as suas declarações aparentemente contra
ditórias eram tributárias de situações diferentes, de diferentes contextos: 
eram declarações dirigidas a destinatários diferentes em diferentes países. 
Mas tudo isso se concentrava agora numa única evocação, tudo se fundia 
num mesmo plano de apreciação. No seu espírito de justiça, Erasmo quis dar 
a Reuchlin post mortem uma verdadeira compensação, exaltando com justiça 

9 La Correspondance d'Érasme, op. cit., IV, pp. 132-133. 
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os serviços que ele tinha prestado à causa das humaniores litterae. A 
Apodieosis Capnionis nasceu provavelmente - avançamos esta hipótese -
duma vontade de compensação, em contraponto. 

Na carta a Guilherme Budé acima mencionada, Erasmo tinha compa
rado Reuchlin a São Jerónimo; na Apotheosis Capnionis, São Jerónimo 
desempenha o papel de Cristo, como se fosse seu delegado, para acolher no 
caminho que conduz ao céu a alma do novo São Jerónimo, vestido de uma 
brancura brilhante e seguido por um cortejo deslumbrante de luz, formado 
por milhares de seres angélicos, até à apoteose do gozo eterno. O texto deste 
colóquio, ao glorificar Capnion, tomava-se a mais exaltante das apologias 
das letras humanas. Pois Erasmo classificava o humanista falecido entre os 
santos doutores da Igreja, justamente ao lado daquele que ele preferia. Tudo 
isso, no entanto, sem a aprovação jurídica, canónica, do pontífice romano. 
Ele não considerava como pouco ortodoxa esta promoção à glória duma 
santidade alcançada pela dedicação às letras sagradas e profanas. Se nas 
igrejas se veneravam as imagens dos santos, nas bibliotecas, templos da 
ciência, podia-se igualmente venerar a imagem do novo São Jerónimo ao 
lado da do seu imortal homólogo, na medida em que as respectivas obras 
podiam com razão figurar lado a lado. Erasmo propõe uma prece em louvor 
do novo doutor da Igreja que põe na boca de Brassicanus, uma das persona
gens do diálogo em questão 1 0. 

Ó Deus, 
tu que amas o género humano 
e que, 
graças a João Reuchlin, 
o servidor que tinhas escolhido, 
fizeste renascer no mundo o dom das línguas 
outrora infundido do céu pelo Espírito Santo 
nos teus apóstolos 
para o anúncio do Evangelho, 
faz com que cada qual em todo o lugar 
e em todas as línguas, 
anuncie a glória do teu filho Jesus. 
Confunde as línguas dos falsos apóstolos 
que se conjuraram para erguer a ímpia torre de Babel 

Ver o texto latino desta oração na edição dos Colloquia de Lyon, 1538 (texto que reproduz 
o da edição definitiva desta obra), p. 167 lAr. - "Amator humani generis deus, qui donum 
linguarum, quo quondam apóstolos tuos ad Euangelij praedicationem per spiritum tuum 
sanctum coelitus instruxeros, per electum famulum tuum IOANNEM Reuchiinum mundo 
renouasti, da ut omnibus Unguis omnes ubique praedicent gloriam filij tui lesu, ut 
confundas linguas pseudapostolorum, qui coniurati substruunt impiã turrim Babel, tuam 
gloriam obscurare conantcs, dum suam studeant attollere: quum uni tibi debeatur omnis 
gloria cum lesu filio tuo domino nostra, et spiritu sancto in aeterna secula, Amen." 
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e se esforçam por obscurecer a tua glória 
e exaltar a deles 
quando só a ti é devida toda a glória 
com Jesus teu filho, Nosso Senhor, 
e o Espírito Santo, 
pelos séculos dos séculos. 
Amén. 

Eis Capnion glorificado e transformado no mais moderno "santo doutor 
da Igreja universal". Tratava-se de um desvio da ortodoxia romana; e todavia 
Erasmo queria permanecer-lhe fiel. No contexto deste colóquio procura-se 
justificar uma canonização sem a sanção oficial do papa. As passagens em 
questão foram censuradas pela Inquisição portuguesa na edição dos Colloquia 
impressa em Coimbra em meados do século XVI. Mareei Bataillon revelou-o 
no seu livro Eludes sur le Portugal au ternps de VHumanisme, não sem 
acrescentar que o Index da Sorbona e o de Lovaina eram mais severos para 
com o texto de Erasmo do que o foi a Inquisição de Portugal11. Seja como for, 
a Apotheosis Capnionis ia difundir por toda a Europa este acontecimento 
maior do Humanismo na Alemanha, de que Reuchlin se tomara efectivamente 
o símbolo. Aliás, numa das suas cartas, Erasmo presta homenagem aos jovens 
humanistas deste país, e para eles previa um futuro tão glorioso como o dos 
humanistas ingleses, dos quais Thomas More era o maior12. 

5. A irradiação de Erasmo na Europa e a fama de Reuchlin em Portugal 

Na Europa, no primeiro quartel do Cinquecento, toda a gente respeita o 
magistério de Erasmo. Os papas, os imperadores, os reis correspondem-se 
com ele: todos o queriam do seu lado. Ao contestá-lo, as Universidades mais 
célebres, como as de Paris e de Lovaina, davam provas de seguir atenta-

1 1 Mareei BATAILLON, "L'Édition scolaire coimbroise des Colloques d'Érasme", Eludes 
sur le Portugal au Temps de T Huinanisme, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro 
Cultural Português, 1974, p. 198: - "Les Colloques imprimes parmi les Conimbricenses 
vers 1546 éclairent un secteur de plus de cette Réíorme catholique qui jugeait Érasme avec 
indépendance, mais non sans égards, souvent avec une secrète tendresse, et qui du moins ne 
s'en faisait pas un épouvantaÜ". 

1 2 Pelo seu contacto directo na Inglaterra com humanistas britânicos do alto nível cultural e 
teológico de Colet e de Thomas More, Erasmo admirava no humanismo ânglico a herança 
filosófica e filológica do Humanismo florentino. O seu conhecimento da obra de Reuchlin e 
de Melâncton, assim como de outros humanistas germânicos mais jovens, levava-o a prever 
um futuro brilhante para o seu épanouissement na Alemanha que, por seu turno, celebrava 
Erasmo como "Decus Gemianiae". A sua correspondência dos anos 1518 e 1519 é um 
documento vivo desta sua previsão intelectual que a Reforma luterana, porém, ia profun
damente contrariar. O genial Lutero que com a sua tradução da Bíblia ergue o grande 
monumento da Língua alemã, sentia-se num íntimo divórcio em relação ao Humanismo, 
mesmo nos próprios estudos do seu colaborador privilegiado, Filipe Melâncton. 
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mente a sua actividade teológica e doutrinal. O próprio Lutero o admirava, 
mesmo se o cobria de críticas que não eram um modelo de cortesia. Este 
prestígio incomparável era perfeitamente justificado pela importância das 
publicações do humanista, do teólogo, do filólogo, do filósofo moralista, do 
polígrafo fecundo. O alcance da sua irradiação é algo de prodigioso. 

Dos cerca de cento e sessenta títulos de textos, de maior ou menor 
dimensão, escritos por Erasmo no decurso dos 33 anos que vão de 1503 
(publicação do Enchiridion militis christiani) a 1536 (ano da sua morte), 
conhecem-se mais de 1750 edições (a maior parte, é verdade, são edições 
piratas) publicadas de Coiónia e Basileia a Alcala de Henares, de Oxford a 
Veneza e Florença, de Cracóvia a Sevilha, de Paris e Lyon a Lisboa. As edi
ções dos textos de Erasmo nunca tinham tiragens inferiores a 1000 exempla
res, mas por vezes as tiragens ultrapassavam os 2000 e até os 3000 exempla
res. Erasmo editou também textos clássicos gregos e latinos, o Novo 
Testamento, as Opera omnia dos Padres da Igreja, a começai' por São Jeró
nimo, editado em Basileia em 1516 em nove grossos volumes in-folio. As 
tiragens destes textos volumosos variavam, mas sabemos, por exemplo, que 
o Novo Testamento de 1516 (um in-folio de 700 páginas, reproduzido em 
fac-simile em Estugarda em 1987) foi impresso, segundo Samuel Berger, em 
3300 exemplares13. Os Colloquia, de que faz parte a Apotheosis Capnionis, 
conheceram de 1522 a 1536, ou seja durante 14 anos, mais de 45 edições. De 
1522 a 1600, podem contar-se pelo menos 90 edições. Somando a este 
número as edições anteriores a 1522, e excluindo aquelas que Erasmo não 
reconheceu, atinge-se mais de 110 edições. No que respeita ao século XVII e 
precisamente de 1601 a 1700, em plena Contra-Reforma, as edições dos 
Colloquia em latim e em línguas vulgares ultrapassam, em toda a Europa, o 
número de 75. Mais de metade das edições dos Colóquios publicadas no 
século XVI foram impressas na Alemanha ou em cidades de língua alemã: 
Basileia, Colónia, Estrasburgo, Lípsia, Mogúncia, Augsburgo, Francoforte, 
Zurique e Dusseldórfia (uma edição em 1560). Erasmo penetrou igualmente 
em França, em Inglaterra, em Espanha, em Portugal e até na Europa central. 
No enxoval da rainha Catarina, esposa de D. João I I I , rei de Portugal, havia 
textos de Erasmo, impressos em Espanha, que eram lidos na corte. Mareei 
Bataillon estudou a difusão do erasmismo no mundo hispânico1 4, particular-

1 3 Samuel BERGER, La Bible au XVle. Siècle- Elude surtes Origines de la Critique Biblique, 
Genebra, Slaikine Reprints, 1969 (reprodução da edição parisiense de 1879), p. 57: 
- "Tandis que la Polyglote n'avait été tirée qu'à 600 exemplaires, la premiere édition 
d'Érasme [Basileia, Froben, 1516] fut imprimée au chiffre de 3.300." 

1 4 Marcel BATAILLON, Érasme et 1'Espagne, Paris, Librairie F. Droz, 1937, sobretudo o 
cap. VI, "L'invasion érasmienne -Traductions castillanes d'Erasme (1527-1532)", pp. 301¬
-342. Na segunda edição em espanhol, Erasmo y Espana, México-Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica [1966], pp. 279-363. Na última edição em três volumes, póstuma. 
Genebra, Librairie Droz, 1991 de Érasme et VEspagne, verl, pp. 301-342. 
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mente na época em que o imperador Carlos V se esforçou por salvaguar dar o 
equilíbrio religioso no seu vasto império. Em Itália, pelo contrário, a penetra
ção do pensamento de Erasmo foi mais superficial, mas o estudo do erasmismo 
em Itália deve ainda ser aprofundado. Conhecem-se textos erasmianos que 
circulavam em Veneza como sendo de autores clássicos tais como Plutarco 
(mesmo pouco depois do Concílio de Trento); e há poemas erasmianos anó
nimos que figuram em antologias escolares ao lado de obras escolhidas de 
Vergílio, de Horácio e de Catulo no começo do século X V I I 1 5 . 

A irradiação de Reuchlin pela Europa não é evidentemente comparável 
à do príncipe dos humanistas. Todavia, os Rudimenta Hebraica são conheci
dos pelos teólogos portugueses no século XVI que, na universidade de 
Coimbra se consagravam, regressando às fontes, ao estudo e à exegese do 
Antigo Testamento. Para isso era necessário conhecer o hebraico, e Reuchlin 
era neste contexto uma referência prestigiosa (logo substituída pela de Cle-
nardo, autor duma gramática hebraica e duma gramática grega que alcança
ram um sucesso excepcional na Europa até ao fim do século X V I I 1 6 ) . De 
resto, o testemunho dos seus contemporâneos atesta a importância de Reu
chlin no tocante aos estudos gregos e hebraicos: na sua carta de 10 de 
Dezembro de 1509, Beatus Rhenanus informa Reuchlin de que Lefèvre 
d'Etaples, nos seus Commentarii Initiatorii in Quatuor Evangelia (Paris, 
Simon de Collines, 1522) o considera como aquele que deu impulso ao estu
do das letras hebraicas ("nam postea Hebraicarum litterarum studium a 
lonanne Capnione excitatum est"). Esta passagem encontra-se no prefácio 
aos Commentarii, onde igualmente se encontra o elogio das navegações dos 
Portugueses e dos Espanhóis que, segundo ele, abriam espaços novos para a 
prégação do Evangelho17. 

No seu Encomion dos homens de letras ilustres, Paolo Giovio fala do 
talento admirável ("mirabile ingegno") de Reuchlin que está na origem do 
progresso do hebraico e do grego na Alemanha. Ele faz notar que os seus 
estudos sobre a Cabala têm por objectivo apenas a revelação dos mistérios 
cristãos e a defesa da lei cristã. Podem ler-se estas afirmações na edição lati-

1 5 No Parnassus Poéticas, Veneza, 1624, podem ler-se, ao lado de poetas antigos e renas
centistas bem identificados, trechos de autores anónimos, entre eles Erasmo, do qual se 
transcreve um passo da Expostulatio hominis cum lesa..., que figura também, na íntegra, no 
3." volume das Canciones latinas do tempo litúrgico, Lisboa, 1576, sem indicação de autor, 
ao lado de um poema religioso de Giovanni Pico delia Mirándola! 

I f i Ver, no que concerne ä expansão dos textos clenardianos, Louis BAKELANTS e René 
HÖREN, Bibliographie des Oeuvres de Nicolas Clénard (1529-1700), E-H, Verviers, 
Librairie P.M.Gascon, 1981, pp. respectivamente XXV-223 e V-321, sendo o primeiro 
volume preenchido pelas descrições bibliográficas e o segundo pela documentação 
iconográfica. 

1 7 Commentarii Initiatorii in quatuor Evangelia, Colonia, c. 1531, Praefatio, A2r-A Av. Ver 
também Eugene F. RICE, JR., The Prefatory Epistles of Jacques Lefevre d'Etaples, Nova 
Iorque e Londres, Columbia University Press, 1972, p. 563. 
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na de Florença, de 1546. Este texto foi traduzido e editado também em Flo
rença em 1551 e apareceu de novo em latim na grande edição de Basileia 
dos Elogia em 1577, com os retratos de vários humanistas18. 

Para terminar, desejaria sublinhar a importância que um dos maiores 
clássicos portugueses do século XVII atribuía ao tratado reuchliniano De 
arte cabalística. Trata-se de Francisco Manuel de Melo que no seu Tratado 
da Ciência Cabala, publicado em 1724, ao mesmo tempo que presta home
nagem a Giovanni Pico delia Mirandola, refere-se contudo a Reuchlin como 
sendo o seu modelo19. Francisco Manuel de Melo está convencido de que no 
pensamento secreto da Cabala se esconde o essencial da doutrina cristã e de 
que sob um véu esotérico, inspirado pelo pensamento pitagórico - como 
pensava João Reuchlin - se encontra o mistério cristão nos seus princípios 
fundamentais: é preciso saber decifrá-los, descobri-los e compreendê-los 
através da interpretação simbólica onde a alegorização dos números desem
penha um papel não negligenciável. 

Para resumir em conclusão: 

A agitação havida na Alemanha no início do século XVI contra João 
Reuchlin e a difusão dos textos hebraicos não é mais do que uma guerra do 
obscurantismo contra os progressos das humaniores litterae. Erasmo não 
apreciava os escritos De verbo mirífico e De arte cabalística que no entanto 
possuia na sua biblioteca (assim como os Rudimento Hebraica), mas não 
podia deixar de apoiar Reuchlin como pioneiro da boa causa das letras 
humanas. Esta polémica, um pouco anterior e em parte contemporânea do 
despertar da Reforma evangélica, não deve ser confundida com o protesto de 
Lutero: ela é, com efeito, mais literária do que teológica. A Apotheosis 
Capnionis, diálogo escrito imediatamente após a morte do hebraista e publi
cado numa nova edição dos Colloquia em 1522, narra uma visão, atribuída 
pelo autor a um virtuoso franciscano (identificado por alguns como sendo 

1 8 Pauli IOVII [,..] Elogia Virorum literis illustrium [...], Basileia, 1577, p. 217. Ver também 
nos Elogia, edição florentina de 1546, o fl . 74 v com o elogio de Reuchlin. Ver também as 
pp. 226-227 de Le Iscrittioni poste sotto le vere imagini de gii Huomini famosi Florença, 
1552. Os retratos, que teriam pertencido ao museu joviano de Como e que foram dispersos, 
foram gravados para a edição basiliense de 1577, mas não se encontram gravados nas duas 
edições florentinas citadas. 

1 9 D. Francisco Manuel de MELO, Tratado da Sciencia Cabala ou noticia da arte 
cabalística, Lisboa, 1724. Logo de início, tratando do "Princípio da Cabala" (pp. 13-24) 
refere os nomes de Giovanni Pico e Reuchlin, mas recorre principalmente ao De arte 
cabalística de Reuchlin no desenvolvimento da sua dissertação. 
Pelo que diz respeito às cartas de Erasmo referidas no texto deste estudo, o leitor mais 
exigente poderá consultar os originais latinos nos volumes I I I (1517-1519) e IV (1519¬
-1521) no Opus Epistolaram Des. Erasmi Roterodami, dos Allen, Oxford, 1913 e 1922 
respectivamente. 
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Jean Vitrier). Nesta visão, a alma de Reuchlin é conduzida por São Jerónimo 
à glória celeste. A apoteose do humanista representa o triunfo da causa do 
Humanismo. 

Como autor dos Rudimenta Hebraica, João Reuchlin gozou dum 
imenso prestígio. Os seus livros, nomeadamente o De arte cabalística, che
garam até Portugal, onde Francisco Manuel de Melo no século XVII se 
reclama do seu ensino e da sua autoridade. 

(Tradução: Leonel Ribeiro dos Santos) 

RÉSUMÉ 

ERASME Á L'ORIGINE DE L'HUMANISME EN ALLEMAGNE. 
LA GLORIFICATION DE REUCHLIN 

L'agitation en Aliemagne au debut du XVIe. siécle contre Jean Reuchlin et la 
diffusion des textes hébreux n'est qu'une guerre de I'obscurantisme contre les pro-
gres des humaniores litterae. Erasme n'aimait pas Ies écrits De verbo mirifico et De 
arte cabalística qu'il possédait cependant dans sa bibliothéque (ainsi que les Rudi
mento Hebraica), mais il ne pouvait pas ne pas soutenir Reuchlin comme pionnier 
de la bonne cause des lettres humaines. Cette polémique, un peu antérieure et en 
partie contemporaine de l'éveil de la Réforme évangéiique, ne doit pas étre confon-
due avec la protestation de Luther: elle est, en effet plus littéraire que théologique. 
U Apotheosis Capnionis, dialogue écrit irnmédiaternenl aprés la morí de l'hébráíste 
et publié dans une nouvelle édition des Colloquia en 1522, fait état d'une vision, 
attribuée par l'auteur á un vertueux franciscain (identifié par certains comme Jean 
Vitrier). Dans cette vision, fame de Reuchlin est conduite par saint Jéróme á la 
gloire céleste. L'apothéose de l'humaniste représente le triomphe de la cause de 
l'Humanisme. 

Comme auteur des Rudimenta Hebraica, Jean Reuchlin a joui d'un immense 
prestige. Ses livres notamment le De arte cabalística, sont arrivés jusqu'au Portugal, 
oü Francisco Manuel de Meló au XVIIe siécle se rédame de son enseignement et de 
son autorité. 



E N T R E R E F O R M A E C O N T R A - R E F O R M A : 
FRANCISCO DE HOLANDA E A ARTE EM PERSPECTIVA 
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Universidade Aberta, Lisboa 

Enquanto nos vamos cobrindo com as tonalidades outonais de mais um 
fim de milénio da civilização cristã, nós, os europeus, não podemos deixar 
de encontrar um doce prazer na memória dos aromas primaveris da Europa 
renascida de circa 1500. Nesse regresso, projecta-se não só a nostalgia do 
começo, do início dos nossos tempos modernos, mas também o encanto com 
a aventura da descoberta. Com efeito, em nenhuma outra época como na de 
Quinhentos, descobriram os europeus tanto acerca do exótico mundo que os 
rodeava. De igual modo, e por essa mesma razão, em nenhum outro 
momento da sua história, a Europa descobriu mais acerca de si própria e do 
mundo que a constituía. 

Existe, porém, uma ligação mais profunda entre os instantes que vamos 
atravessando e os que se esgotaram há meio milénio atrás, que justificam 
também o interesse dos europeus pelo património cultural do século XVI . 
Então, como hoje, a Europa viu-se confrontada com um universo em crise, 
porque em profunda mutação. Em ambos os momentos, os europeus habita
ram um mundo indefinido, em alteração permanente, onde nada era certo e 
fiável, onde a realidade parecia desdobrar-se, a cada instante, em vários pla
nos não coincidentes. Em suma, liga-nos àquele tempo o facto de estarmos 
hoje, como então, a viver num mundo caótico. 

É um princípio aceite da Física moderna que um sistema fechado sobre 
si mesmo tende a destruir-se1. Este mesmo princípio do "funcionamento" da 
natureza pode aplicar-se, sem dúvida, ao "funcionamento" das comunidades 
humanas. Na verdade, todas as grandes civilizações quando se fecham ao 
exterior iniciam um processo de decadência que as conduz inevitavelmente à 

1 Embora se aplique apenas ao domínio da termodinâmica e não seja extensiva, por isso, a 
todos os fenómenos cósmicos, a Lei da Entropia é hoje um princípio indiscutível da Física. 
Ela estabelece que um corpo termicamente isolado, ou seja, sem trocas de energia calórica, 
tende internamente paia um estado médio de equilíbrio térmico, o que impossibilita a 
continuação das transformações internas da sua energia. Por outras palavras, o sistema 
nessas condições involui para a sua morte térmica. 

Phüúsophka 14, Lisboa, 1999, pp. 99-116 



100 António Moreira Teixeira 

sua rápida autodestruição. Assim, torna-se inevitável que em todas elas surja, 
periodicamente, a necessidade de se virarem para fora de si, como forma de 
autoregeneração. Este princípio geral é facilmente constatável ao analisar a 
história conhecida das sociedades humanas. No caso específico da história 
europeia, o Renascimeqto corresponde precisamente a um destes momentos 
de abertura. 

Seguindo a mesma linha de aplicação das leis do comportamento dos 
corpos físicos às sociedades humanas, é forçoso reconhecer que para manter 
o equilíbrio necessário à sobrevivência de uma determinado coipo social, a 
todo o movimento de abertura deve-se contrapor um movimento contrário de 
força semelhante. No Renascimento europeu, este fenómeno deu-se a dois 
níveis. Por um lado, quanto mais se alteraram as fronteiras conhecidas do 
mundo físico, quanto mais foi crescendo o espaço europeu, com isso rom
pendo os velhos equilíbrios políticos e geográficos e as velhas certezas cultu
rais, maior foi a necessidade de os europeus se viraram, igualmente, para 
dentro de si próprios e encontrarem na análise aprofundada das suas mais 
antigas tradições e da sua história mais arcaica uma razão de ser que susten
tasse a nova realidade. Por outro lado, a este movimento reformista, que 
obrigou a Europa a refundar-se, opor-se-á necessariamente um outro, de 
sinal contrário, que procura recuperai- o equilíbrio entre o velho e o antigo, 
construindo uma síntese integradora. 

Em suma, ao caos da descoberta da nova realidade física e das convul
sões político-econômicas, opôs-se um movimento de descoberta cultural que 
fez os europeus reencontrarem uma nova ordem estabilizadora na referência 
arqueológica à realidade clássica. Por sua vez, ao caos provocado por esta 
descrença na ordem estabelecida, opôs-se um movimento de reunificação do 
sentido histórico europeu. 

Os europeus do Séc. X V I oferecem-nos, pois, um excelente material de 
laboratório para analisai' in vitro como o pensamento filosófico se desenvolve 
sempre que as sociedades humanas necessitam de dominar o caos. Daí a 
importância que o estudo dos autores renascentistas hoje assume naturalmente. 
Ora, é, exactamente, neste contexto cultural que se comemoram presentemente 
os centenários da morte de Marsílio Ficino (1433-1499) e de Pedro da Fonseca 
(1528-1599). O facto de se celebrar em conjunto a obra de dois autores que 
não viveram no mesmo tempo (medeia entre as suas vidas cerca de um século) 
não constitui, porém, apenas uma coincidência. Ao invés, como procuraremos 
demonstrar neste artigo, estes dois pensadores posicionam-se simbolicamente 
na abertura e no fecho de um mesmo período da história cultural europeia, no 
qual sucessivos movimentos de pensamento procuram anular o caos gerado 
pelo desdobramento incontrolável da realidade. 

Neste artigo, porém, não procuraremos contrapor, de uma forma direc
ta, estes dois autores, mas, pelo contrário, compreender o sentido histórico 
do encadeamento das correntes de pensamento que os ligam, através da 
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evolução do pensamento estético de um outro notável humanista, o portu
guês Francisco de Holanda (1517-1584). Fá-lo-emos, a propósito de um 
tema, a origem da arte, afinal, tão caro ao mundo do Renascimento. 

1. Em torno de uma contradição 

A 13 de Abril de 1576, cinco anos após Francisco de Holanda ter con
cluído a redacção de Da Fábrica que falece à Cidade de Lisboa, que reúne 
os seus dois últimos tratados conhecidos, Frei Bartolomeu Ferreira assina a 
censura da referida obra, declarando: 

"Vi esta obra Da Fábrica que falece à Cidade de Lisboa e me parece 
douta e resoluta na tal faculdade, e não há nela coisa contra [a] nossa 
sagrada religião. Somente tive pejo em uma regra que risquei: por tocar 
por alguma via os religiosos, [o] que no tempo presente é perigoso (...). 
Em outra obra que aqui vai do mesmo autor em louvor da pintura se há de 
advertir: principalmente no 2.° capítulo que para estar bem definida a 
pintura, se há de declarar que a dita arte ou ciência é natural e adquirida 
por meio natural e indústria humana e não é dom infuso e sobrenatural, e 
o mesmo que aqui o autor diz da ideia e desenho da pintura [conter] todas 
as outras artes. Com esta declaração se pode divulgar a dita obra que 
tenho [por] muito proveitosa e engenhosa f . . ] . " 2 

Esta declaração do censor oficial lança-nos, de imediato, no tema cen
tral da nossa reflexão. Com efeito, Frei Bartolomeu Ferreira apenas contesta 
no texto de Holanda as considerações por este feitas sobre a fundamentação 
do acto criador artístico e, nomeadamente, a resposta apresentada pelo autor 
à questão essencial da própria origem da arte. Nesta censura, que explica 
ainda a sua discordância em relação ao facto da obra propor um modelo teó
rico de compreensão e classificação das artes com base, precisamente, na 
noção de que toda a representação artística decorria de um esboço previa
mente desenhado no espírito do seu criador, Frei Bartolomeu Ferreira não 
procura afinal mais do que corrigir o tom neo-platónico das concepções filo
sóficas de Francisco de Holanda. 

Dito de outro modo, o que parece preocupar o censor não se liga com 
qualquer consideração feita sobre a arte enquanto capacidade de representa
ção do real, ou de manifestar a beleza, ou sequer como conjunto de proces
sos e de técnicas, nem, ainda, enquanto avaliação das suas suas obras. Pelo 
contrário, a discussão centra-se no estabelecimento da origem dos processos 

2 Este texto encontra-se reproduzido em fac-simile em Jorge SEGURADO, Francisco 
d'Ollanda, Edições Excelsior, Lisboa, 1970, p. 68. Com vista a facilitar a leitura das 
passagens dos textos Quinhentistas apresentadas, decidimos actualizar em todas a sua 
ortografia. 
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de criação artísticos. Na verdade, a questão é a das condições de possibili
dade da própria arte. 

Porquanto esta temática nos possa parecer hoje algo estranha, o facto é 
que os tópicos tradicionais da discussão filosófica sobre a arte, que se cen
travam na possibilidade do artista representar com rigor a realidade, enquan
to uma forma bela, foram sendo progressivamente substituídos, ao longo do 
século XVI , na tratadística de arte, por uma questão essencial, embora pura
mente metafísica: a de saber-quais as condições de possibilidade da repre
sentação artística, e do belo, em geral. 

A leitura de Da Fábrica que falece à Cidade de Lisboa vem confirmar 
a importância desta temática, uma vez que Francisco de Holanda não perde 
tempo a apresentar a sua resposta à referida questão fundadora, revelando, 
como se compreende pelo atrás exposto, uma matriz marcadamente aristoté
lica no que respeita à concepção do acto criador artístico: 

"Mas escrevo daquela ciência não só aprendida pelo ensino de outros 
pintores: Mas naturalmente dada pelo sumo Mestre Deus, gratuita no 
entendimento, procedida de sua eterna CIÊNCIA. A qual se chama 
DESENHO. E não debuxo, nem pintura. O qual desenho assim natural no 
entendimento por DEUS de que Ele tem a glória de quem nasce: É uma 
coisa tão grande e um dote tão divino, que o mesmo que DEUS obra nele, 
naturalmente obra Ele em todas as obras manuais e intelectuais que 
podem ser feitas ou imaginadas. E assim como este desenho criado no 
entendimento ou imaginativa é nascido da eterna ciência incriada na 
nossa: assim a nossa ideia criada dá a origem e invenção a todas as outras 
obras artes e ofícios que usam os mortais."3 

A mencionada intervenção do censor Frei Bartolomeu Ferreira fez, de 
facto, com que a surpreendente definição do processo de criação artístico 
apresentada por Holanda na sua obra de maturidade se afaste acentuadamente 
da sua concepção original, de teor abertamente neo-platónico. Na verdade, as 
expressões "naturalmente dada", "natural" e "ciência", que encontramos nesta 
passagem, correspondiam, no original de Holanda, a, respectivamente, "divi
namente dada", "infuso" e "ideia". De igual modo, a expressão que afirma ser 
o desenho "nascido da eterna ciência incriada", foi por Holanda apresentada 
como substituição da que originariamente declarava ser aquele "infuso da 
eterna ideia incriada na nossa". 

Todavia, para Francisco de Holanda, como defendia desde Da Pintura 
Antiga (1548), o seu primeiro e mais conhecido tratado, o artista concebia 
uma ideia-imagem, por via de uma inspiração divina, que seria por si incor
porada num suporte material. A ideia-imagem servia, portanto, de modelo ao 
processo de expressão: 

3 Francisco de HOLANDA, Da Fábrica que Falece a Ciciade de Lisboa, I I , 2, f. 37v. 
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"A ideia na pintura é uma imagem que há de ver o entendimento do pin
tor com olhos interiores em grandíssimo silêncio e segredo, a qual hã de 
imaginar e escolher a mais rara e excelente que sua imaginação e prudên
cia puder alcançar, como um exemplo sonhado, ou visto em céu ou em 
outra parte, o qual há de seguir e querer depois arremedar e mostrar fora 
com a obra de suas mãos propriamente, como o concebeu e viu dentro em 
seu entendimento."4 

A pintura, entendida como essência de todas as artes plásticas, consti
tuía, sem dúvida, para o humanista português, o fazer e criar de novo numa 
superfície, supostamente limpa e inobre, quaisquer obras divinas ou naturais, 
imitando tão perfeitamente o modelo pré-concebido, "[...] que pareça naque
le lugar estar tudo aquilo que não está; e ser longe o que está perto e chegar¬
-se ou afastar-se de nós como veio e incorporado, o que é imaginado e incor
póreo, isto somente com a ajuda de duas linhas, uma recta e a outra oblíqua, 
tiradas da régua e do compasso e assim mesmo com a razão do claro e da 
sombra [.. .] ." 5 Por outras palavras, a pintura constituía a essência da criação, 
expressando-se através do desenho compreendido como debuxo: 

"[...] logo como a ideia está determinada e escolhida, como se quer pôr 
em obra, far-se-á e pôr-se-á logo em desenho, e primeiro que se este faça 
ainda em sua perfeição, se faz o esquizo, ou modelo dele. Esquizo são as 
primeiras linhas ou traços que se fazem com a pena, ou com o carvão, 
dados com grande mestria e depressa, os quais traços compreendem a 
ideia e invenção do que queremos fazer, e ordenam o desenho, mas são 
linhas imperfeitas e indeterminadas, nas quais se busca e acha o desenho 
e aquilo que é nossa tenção fazermos. Assim que do esquizo se vem a 
fazer e a compor o desenho ou debuxo, limando-o e ajuntando-o pouco a 
pouco, o qual desenho, como digo, tem toda a substância e ossos da pin
tura, antes é a mesma pintura porque nele está ajuntado a ideia ou inven
ção, a proporção ou simetria, o decoro ou decência, a graça e a venusti-
dade, a compartição e a formosura, das quais é formada esta ciência."6 

Para Francisco de Holanda, o desenho e a razão da pintura estavam, de 
facto, presentes em toda a actividade criadora artística enquanto invenção, 

4 IDEM, Da Pintura Antiga, I, 15. 
5 Ibidem, I , 2. Esta descrição aproxhna-se bastante da que Federico Zuccaro fará posterior

mente de disegno esterno: "Dico dunque che disegno esterno altro non è che quello che 
appare circonscrito di forma senza sostanza di corpo. Simplice lineamento, circonscrizzione 
e figura di qual si vogíia cosa immaginata e reale." [Federico ZUCCARO, Lidea dePittori, 
Scutori et Architetti, I I , 1. (in Detlef HEIKAMP, Scritti darte di Federico Zuccaro, 
Florença, Leo S. Olschki, 1961, p. 222 / Paola Barocchi, Scritti d'Arte dei Cinquecento, 
Milão, Ricardo Ricciardi, 1971-1977, H, p. 2084)]. 

6 ibidem, I, 16. 
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projecto, esboço mental. Em suma, como afirma em Da Pintura Antiga, "[...] 
em tanto ponho o desenho, que me atreverei a mostrar como tudo o que se 
faz em este mundo é desenhar."7 O pintor português, tinha escolhido o par
tido da doutrina da escola florentina e romana, que valorizava o primado do 
desenho na pintura em detrimento do da cor, sustentado pela escola lombar-
do-veneziana, seguindo dessa forma a velha tradição cristã, de influência 
plotiniana8, da lux: 

"[...] de duas coisas a pintura é formada, sem as quais não se poderia 
pintar alguma obra; a primeira é luz ou claro, a segunda é escuro ou som
bra, e como deixa de ser sombra, logo vem o claro, e no fim do claro 
começa a sombra; as quais duas cores acordadas em sua diminuição ou 
crescimento pintarão todas as coisas. Deus quando quis pintar tudo o que 
vemos, como perfeitíssimo pintor, sobre a escuridade e trevas que cobria 
o grão retábulo do mundo, começou logo com o claro, e por isto é mais 
nobre o claro que o escuro: que foi a primeira mão de Deus; e a boa pin
tura com claro se deve começar sobre o escuro e não com escuro como 
todos fazem. Porque primeiro é a luz que a sombra."9 

2. A inspiração ficiniana 

Esta posição sustentada por Holanda entroncava igualmente na doutrina 
ficiniana acerca da criação artística. Marsilio Ficino, o grande responsável 
pelo sucesso da Academia florentina, desenvolvida sob o patrocínio da famí
lia Médicis, tinha cultivado uma filosofia de síntese, largamente influenciada 
pela matriz neo-pl atónica. A sua concepção da criação artística não deixa de 
reflectir, pois, uma forte proximidade entre o acto estético e a ascese mística. 
Uma relação que foi posteriormente aprofundada no seio dos círculos inte
lectuais florentinos e enformará o ideário de Michelangelo Buonarroti, de 
quem Holanda virá, por sua vez, a ser discípulo. 

Com efeito, para Ficino, o artista cria por inspiração divina, porque a 
potência divina imanente ao universo, difundida pela graça, assegura aos 
anjos e às almas humanas a capacidade de criar qualquer figura do mundo. 
Isto, na medida em que já existiam nelas todas as figuras, quer como exem
plares e ideias (nos anjos), quer como noções e razões (nas almas), ou, ainda, 
imagens e formas (na matéria do mundo). Em qualquer das três formas, 
porém, era a mesma face de Deus que se reflectia como num espelho. A 
beleza constituía, pois, o esplendor da face divina. O próprio Holanda nos 

11bidem,!, 16. 
8 Cf. PLOTINO, Enneades, IV, 3, 17. 
9 Francisco de HOLANDA, Da Pintura Antiga, I , 1. Cf. a propósito da tradição cristã da luz: 

S. João, I , 5-9. 
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dará conta da sua fdiação nesta corrente filosófica ao declarar em Da Pintura 
Antiga: 

"Dizem os filósofos que o sumo inventor e imortal Deus, quando fez as 
suas obras tais como ele só entende e conhece, que primeiro no seu altís
simo entendimento fez e teve os exemplos e ideias das obras que fez, e as 
viu, antes de serem, tão perfeitas como depois vieram a ser. A este altís
simo mestre e capitão nos perceitos convém seguir os pintores, mais que 
alguns outros estudiosos e fazer o mesmo exemplo e ideias no entendi
mento d'aquilo que desejamos que venha a ser f . . ] . " 1 0 

Marsílio Ficino caracterizou-se, como referimos, por ser não só um 
arqueólogo do pensamento platónico mas, acima de tudo, um sintetizador 
dessa filosofia com a teologia cristã. Daí que seja, precisamente, em Platão 
que ele busque a fonte principal desta sua linha de pensamento. Com efeito, 
no livro X da República11, o filósofo grego defende a teoria segundo a qual o 
modelo de todo o objecto artístico é a ideia que formamos pelo pensamento 
e à imitação da qual obedecerá o acto criador artístico. Por sua vez, esta 
concepção deveria encontrar-se com a referência bíblica. A qual, transmitida 
ao Renascimento por Nicolau de Cusa12, será, aliás, explicitamente utilizada 
pelo próprio Francisco de Holanda/3 

Recorde-se, porém, que a concepção platónica de imagem (eidolon), 
que constituía o produto da arte, a tinha como algo tão afastado da ideia 
arquetípica como o nome (onoina). No seu diálogo Crátilo^, Platão apro
xima mesmo o significado de nome ao de retrato e pintura da coisa, antes de 
o definir, por fim, como imagem (eikon). Por outras palavras, a imagem 
assumia claramente para o filósofo grego um valor mediatizador na relação 
entre o homem e o real, mas que, por isso mesmo, revelava o seu afasta
mento equidistante das coisas. 

1 0 Ibidem, I, 15. 

11 Cf. PLATÃO, República, X, 596b. 
1 2 "Coclear extra mentis nostrae idcam aliud non habet exempla. Nam etsi statuarius aut 

pictor trahat exemplaria a rebus, quas figurare satagit, non tamen ego, qui ex lignis 
coclearia et scutellas et ollas ex luto educo. Non enim in hoc imitor figuram cuiuscumque 
rei naturalis. Tales enim formae cocleares, scutellares et ollares sola humana arte 
perficiuntur. Unde ars mea est magis perfectoria quam imitatoria figuram creatarum et in 
hoc infinitlfc arti similior." Nicolau de CUSA, Idiota, "Idiota de Mente", II, 62, 8-14. 

1 3 Cf. Êxodo, 31, 1-6 e 36, 8. Francisco de Holanda refere-o em Da Pintura Antiga: "E até no 
Testamento Velho quís Deus Padre, que os que houvessem somente de guarnecer e pintar a 
arca foederis fossem mestres não somente egrégios e grandes, mas ainda tocados da sua 
graça e sabedoria, dizendo Deus a Moisés que ele lhes enfuderia sapiência e inteligência do 
seu espírito para poderem inventar e fazer tudo quanto fazer e inventar pudesse." [Francisco 
de HOLANDA, Da Pintura Antiga, II, 3], 

14 Cf. PLATÃO, Crátilo, 430e-432c. 
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Este carácter convencional da representação artística poderia ser, no 
entanto, aproveitado no sentido da valorização da produção artística como 
modo de conhecimento verdadeiro da realidade. Com efeito, a arte poderia 
competir com a investigação racional se os seus produtos fossem conformes 
com a ideia arquetípica da realidade representada. Neste sentido, a produção 
de imagens deveria, como condição normativa, produzir os seus ícones 
como aproximações do mundo visível às suas Formas imutáveis e absolutas, 
verdadeiras. E esta a razão porque Platão louva a arte egípcia, rigidamente 
canónica, quando a contrapõe à grega, mais indisciplinada15. 

A reflexão platónica sobre a arte virá a sofrer um decisivo aprofunda
mento místico com Plotino, que passará a definir a beleza como a unificação 
de uma matéria sob uma forma-ideal16. A criação artística é assim entendida 
como uma operação unificadora do real, com base no modelo expressivo 
interior. A arte assume, portanto, um carácter paralelo à própria natureza, o 
que permite ao artista concorrer com ela, acrescentando-lhe a beleza que lhe 
faltar17. O neo-platonismo abriu, assim, à arte a possibilidade de se tomar 
como actividade de aperfeiçoamento do real em função de um modelo espi
ritual. Aspecto este que veio a constituir, nos séculos XV e XVI , um dos tra
ços fundamentais da cultura humanista, como comprova Marsilio Ficino, 
mas, mais ainda, Pico delia Mirándola. 

3. Sentido da evolução histórica da concepção filosófica do acto cria
dor artístico 

A concepção ficiniana, porém, embora recupere abertamente o carácter 
místico da inspiração original neo-platónica, que assegurava um predomínio 
da inspiração sobrenatural no pôr em obra do acto de criação artístico, segue 
em grande medida a teoria da produção artística medieval, legada ao Renas
cimento por Nicolau de Cusa. E esta tinha-se desenvolvido, precisamente 
por via de sucessivas sínteses entre a tradição de raiz platónica e a de raiz 
aristotélica. 

A primeira dessas sínteses integradoras, e também uma das mais 
importantes, foi, contudo, ainda produto da antiguidade clássica. Trata-se da 
identificação, levada a cabo por Cícero, entre o conceito platónico de Ideia 
(Forma) e a descrição aristotélica das ideias que, segundo o estagirita, presi
diam à concepção artística e que habitavam no espírito do pintor ou do 
escultor. 

1 5 Cf. Erwin PANOFSKY, Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgechichte der Alteren Kunslhtheorie, 
Idea. Contribution ä l'Histoire du Concept de VAncienne Theorie de l'Art, trad. Henry Joly, 
Paris, Gallimard, 1983, p. 19. 

16 Cf. PLOTINO, Eneades, I , vi, 2. 

' 7 Cf. Ibidem, V, viii, 1;V, ix, 11. 
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Aristóteles tinha, com efeito, deixado definido, em Metafísica™, que os 
humanistas conheciam tão bem, serem as produções da arte (techné) aquelas 
em que o viso1 9 ou forma (eidos) estava presente na alma do artista. Viso ou 
forma essa que era entendida pelo filósofo grego como sendo aquilo que 
constitui a essência (tó ti en einai) de cada pro-dução (poieisís), a sua subs
tância primeira. 

Para o estagirita, o processo do pro-vir (génesis) pela arte dividia-se em 
duas fases, sendo a primeira a do pensamento e a segunda a da pro-dução. 
Na primeira, o artista procedia do princípio e do viso ou forma, seguindo 
num encadeado de pensamentos que lhe permitisse chegar, por fim, a um 
último que estivesse já abrangido pela sua potência pro-dutiva.20 Na segun
da, naturalmente, o artista partiria desta última etapa do processo do pensa
mento, procedendo à pro-dução do pro-duto (ergon), até que este atingisse o 
viso ou forma final. 

Tomando o exemplo aristotélico do arquitecto, este, ao querer construir 
uma casa, começa por ter na sua alma o viso ou forma, que é a essência, de 
casa. A partir desse viso ou forma, que o estagirita identifica com a arte de 
edificar (techné arquitectónica)21, o arquitecto procede então a um encadea
mento lógico de pensamentos que lhe permitirá chegar, num final, a algo que 
esteja na sua potência e, portanto, já na sua dependência. O arquitecto inicia
rá então, nesse momento, a edificação da casa. 

O clássico exemplo aristotélico virá a ser retomado vezes sem conta. 
Todavia, coube a S. Tomás adequá-lo definitivamente ao novo quadro cris
tão, fortemente influenciado pelas correntes neo-platónicas. O Doutor Angé
lico esclarecerá que a produção artística decorre como um processo em que a 
forma do produto a produzir deve, no espírito do produtor, reenviar por 
similitude, a um modelo (sinúlitudo).22 Deste modo, o produto pré-existirá 
no espírito do artista, a título de existente inteligível, porque, sendo apenas 
possível enquanto corpo, ele já existe, porém, como modelo mental, pos
suindo, assim, uma existência virtual. 

Todavia, se tal assim é, então, necessariamente, Deus, que criou o 

18 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, Z, 7-8 (1032b sq.). 
, 9 Seguimos aqui a tradução de eidos por viso, como é proposta por Joaquim Coelho Rosa 

(J. COELHO ROSA, "A razão invejosa", Ao Encontro da Palavra - Homenagem a Manuel 
Antunes, Lisboa, Fac. de Letras, 1985, pp. 279-287). Tradução esta inspirada no sentido dado 
por Rudolph Boehm a eidos e idea em Das Grundlegende unddas Wesentliche. 

2<> Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, Z, 7,1032b 10. 
2 1 Cf. Ibidem, Z, 9, 1034a 23. 
2 2 S. Tomás distingue em De Veritate [111] vários sentidos deforma. Assim, existe a forma a 

partir da qual (a qua) qualquer coisa é formada, a forma segundo a qual (secundam 
quam) qualquer coisa é formada e a fornia à semelhança da qual (ad cujas similitudinem) 
qualquer coisa é formada. O conceito de idea conesponde exactamente a este último 
sentido de forma. 
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mundo pelo seu espírito, possuirá igualmente uma forma espiritual que lhe 
terá servido de modelo.23 Neste sentido, a essência conceptual da ideia cria
dora artística, que será, assim, uma quasi-idea, consistirá precisamente na 
verdadeira idea (forma ou viso), que é a divina.24 

Com efeito, para o Doutor Angélico, a arte constituía a razão que, em 
conjunto com a vontade produtiva, permitia a execução de certas obras.25 Na 
sua teoria de arte, S. Tomás baseia a actividade artística na concepção. Na 
verdade, se a apprehensio constitui apenas um dos quatro pontos de vista 
sob os quais podemos encarar a criação plástica, para além da intenção 
(intentio), da composição (compositio) e da edificação {sustentado), a con
cepção assume-se como o fundamental.26 

A concepção aristotélico-tomista da produção artística será ainda enri
quecida pelo contributo do pensamento de Mestre Eckhardt. O filósofo 
renano conferirá, por sua vez, um sentido de maior dinamismo e união entre 
a ideia e a obra.27 Na verdade, a mística renana trará um problema novo para 
a tradicional discussão medieval, de inspiração aristotélica, acerca do pro
cesso criador. Com efeito, se os exemplos clássicos de produção apresenta
dos pela metafísica se restringiam às artes não-figuraüvas e, portanto, mais 
conceptuais, como a arquitectura, Mestre Echardt apresentava agora o caso 
da representação de uma rosa. 

Ora, a rosa não poderia ser figurada pela pintura (produzida) a partir da 
natureza como modelo formal, mas, pelo contrário, como a casa de Aristó
teles e S. Tomás, a partir de uma imagem presente na alma. Por outras pala
vras, o mestre renano fazia depender, claramente, a figuração do real da sua 
similitude em relação à forma divina imaginada (transposta em imagem) 
pelo sujeito criador. Porém, para Mestre Echardt, esta hierarquia não seria 
significativa, pois, forma, imagem e figura eram uma e a mesma coisa. E isto 
por duas razões fundamentais. 

A primeira prendia-se com a constatação de que ao representar-se, por 

23 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiea, II, L q. 93, art. 1. 
2 4 Cf. Ibidem, I . , q. 15; e, também, Erwin PANOFSKY, Idea, ed. cie., pp. 57-58. 
2 5 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Tiieologica, Ü, I , q. 57, art. 3. 
2 6 Cf. Edgar DE BRUYNE, Eludes de Esthéüque Médievale, Estúdios de Estética Medieval, 

trad. Armando Suárez, Madrid, Gredos, I I I , pp. 346-347. 
2 7 Essa é a interpretação de Umberto Eco: "La teoria di Eckhardt si presenta apparentemente 

come quella aristotélica, ma c'c in essa un senso di maggior dinamismo e di germinalità 
delPidea. L'imagine espressa è formalis emanado e sapit propríe ebiiUitionem. Non è 
distinta dalfesemplare, ma fa vita con 1'esemplare, è in esso e idêntica ad esso: "Ymago 
cum illo, cujus est, non ponit in numerum, nec sunt duae substantiae ... ymago proprie est 
emanatio simplex, formalis, transfusiva totius essentiae purae nedae; est emmanatio ab 
intimis in silentio et exclusione omnis forinsici, vita quaedam, ac si ymagineris res ex se 
ipsa intrumescere et bullire in se ipsa."(U. ECO, "Sviluppo delfEstetica Médievale" in 
Momenli e Problemi di Storia delVEsteiica, Milão, Marzoraü, 1975, tomo I , p. 210). 
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exemplo, a imagem de uma rosa numa matéria agradável, a partir da forma 
presente na nossa alma, isso deve-se ao facto de a forma da rosa ser uma 
imagem numa alma. A segunda ligava-se ao outro facto de que, na imagem 
interior da rosa, reconhecemos, sem margem para qualquer dúvida, a rosa 
externa (natural), mesmo que a não queiramos reproduzir. Do mesmo modo 
que transportamos connosco a forma da casa (aristotélica), independente
mente de nos propormos, ou não, construí-la.28 

Como pudemos constatar, todas as concepções enunciadas denotam 
uma tendência de subordinação da arte a uma inteligência unlversalizante, a 
uma ideia pré-existente no espírito (entendamo-la no sentido aristotélico ou 
no de forma essencial, platónico). Este modelo estético foi, de facto, domi
nante não só na Grécia Antiga e na Idade Média mas, de um modo geral, ao 
longo de toda a história da Estética, na qual a arte tem vindo a ser constan
temente interpretada como a expressão de uma inteligência, de uma ideia 
intelectual.29 A concepção estética do acto criador artístico defendida pelos 
autores renascentistas, embora constituindo o produto de uma síntese entre a 
forte influência da mística neo-platónica e a teoria aristotélica, repensada, 
porém, num quadro cristão, por S. Tomás, não colocará nunca em causa, 
antes pretenderá aprofundar, este princípio do primado do espírito sobre a 
matéria no processo de criação artística. 

4. O primado do desenho 

E, pois, neste quadro cultural, fruto da síntese florentina entre o aristo-
telismo revisto pelos textos tomistas e, em última análise, aperfeiçoado pela 
mística renana, e o neo-platonismo arqueológico, que se forma a concepção 
de Francisco de Holanda acerca do acto criador: 

"Quando o vigilante e excelentíssimo pintor quer dar algum princípio a 
alguma empresa grande, primeiramente na sua imaginação fará uma ideia 
e há de conceber na vontade que invenção tenha a tal obra. Assentará e 
determinará na sua fantasia com grande cuidado e advertência a formo
sura, e modo, o estado e descuido, ou a pronteza que quer que tenha 

28 Cf. Mestre ECHARDT, Predigtén, Nr. 101. 
2 9 Aristóteles, como apontará Fernando Pessoa pela boca do seu heterónimo Álvaro de 

Campos, em "Apontamentos para uma Estética Não-Aristotélica", fazia submeter, na 
formulação da sua estética, a sensibilidade do artista (necessariamente particular e pessoal) 
a uma inteligência que a generalize e universalize. No obrar (energein) da arte, é o interior 
que se deve tornai- exterior, é o interior que se exterioriza como escreve Pessoa. Do 
particular partimos para o geral, num movimento semelhante ao da ciência, para podermos 
fazer a nossa sensibilidade aceder ao domínio do humano e universal, Assim, a nossa arte 
tornar-se-á acessível e agradável, podendo "captar os outros". Trata-se, portanto, de uma 
estética da captação peta inteligência universal. 



110 António Moreira Teixeira 

aquela figura ou história que determina fazer; e depois dele nesta medita
ção ter longamente imaginado, e engeitado muitas coisas, e escolher do 
bom o mais formoso e puro, quando já o tiver consultado muito bem con
sigo, ainda que com nenhuma outra coisa tenha trabalhado senão com 
espírito, sem ter posto outra alguma mão na obra, pode-lhe parecer que 
tem já feito a mór parte dela. E pode já estar contente e quase descansado 
pois tem assegurado aquilo que desejava e tinha por incerto, e o tem 
como um alvo a que endereçar sempre a mão guardado no mais secreto e 
encerrado lugar que temos. Como neste ponto ele se tiver, porá velocís
sima execução a sua ideia e conceito, antes que com alguma perturbação 
se lhe perca e diminuía; e se ser pudesse pôr-se com o estilo na mão e 
fazê-la com os olhos tapados, melhor seria, por não perder aquele divino 
furor e imagem que na fantasia leva."30 

Como se percebe da leitura da passagem de Da Pintura Antiga, o 
humanista português confere, claramente, ao artista um estatuto sobrenatural 
por via da divinização da inspiração criadora plástica. Na verdade, ao identi
ficar o desenho com o debuxo, Holanda tinha dado um passo decisivo para 
que o movimento teórico nascido com Pomponio Gauricus, em De Scul-
tura31, transformasse o desenho, a essência de todas as artes figurativas, num 
processo biunívoco de materialização e desmaterialização da ideia criadora, 
entendida enquanto ilumunação divina. 

O movimento a que nos referimos, iniciado com Gauricus, quando o 
humanista napolitano identificou o desenho com a invenção e a ideia, enten-
dendo-a como a essência da escultura, atravessou, aliás, toda a teoria de arte 
do século XVI . Lembre-se, a este propósito, que já Baldassare Castiglione, 
no que seria mais tarde seguido por Michelangelo Biondo, encontrava no 
debuxo a origem de todas as artes plásticas.3 2 

Assim, verificamos que a aproximação final das artes à filosofia se dá 
no quadro da consideração do desenho, como conceito de ligação entre a 
actividade plástica e a noção filosófica de ideia. Por outras palavras, con
tinuava a ser a síntese ciceriana entre a Ideia platónica e as ideias aristotéli
cas, agora identificada conceptualmente com o desenho, a assegurar o 
fundamento metafísico da arte. Só assim se compreendem posições como a 
de Doni, que chega mesmo a comparar o desenho, que, para si, era espe
culativo, às próprias ideias no espírito divino e a de Paolo Pino que, por sua 
vez, afirmaria, na mesma altura em que Holanda redigia o seu Da Pintura 
Antiga, que se podia ser pintor sem nunca tocar num pincel. 

3 0 Francisco de HOLANDA, Da Pintura Antiga, % 14. 
3 1 Esta é a tese defendida por Robert Klein (R. KLEIN, "Francisco de Holanda et les "secrets 

de í'art"" in Colóquio-Artes, n.° 11, Lisboa, FCG, 1960, pp. 6-9). 
3 2 Cf. Baldassare CASTIGLIONE, // Cortigiano, I , 11. 
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Esta divinização da arte proporcionava uma completa liberdade criativa 
ao artista, na medida em que a sua actividade mais não era afinal do que uma 
manifestação divina. A liberdade conseguida pelos artistas tinha-lhes confe
rido, de facto, um estatuto de imputabilidade que, associada à ambição de 
glória dos seus patronos, permitira a construção de objectos artísticos cada 
vez mais independentes da própria capacidade de exercício comum do julga
mento estético, como admite e defende Holanda, no seu tratado de juventude: 

"[...] se o grande pintor em suas obras e cometimentos determinar de 
contentar a todos e ao povo, já nunca fará coisa de mestre nem digna do 
nome da pintura. Nesta parte M. Ângelo foi constantíssimo, que nunca se 
deixou aniquilar dos comuns e fracos entendimentos dos imperitos, se 
não eram conformes à sua primeira ideia e ao próprio natural, como ora 
novamente se tem mostrado na fachada da capela de Sixto, (...) tendo 
mais dever com a imortalidade das suas coisas, que com fazer a vontade a 
quem o não entende."33 

3 3 Francisco de HOLANDA, Da Pintura Antiga, 1,9. 
Esta defesa, por Francisco de Holanda, da relação, estabelecida entre a noção de Giudizio e 
a obra de Miguel Angelo, foi clarificada por Angel Gonzalez Garcia na sua edição crítica 
de Da Pintura Antiga: "Es esta la única occasión en que Holanda alude de un modo 
expreso ai Giudizio, descuberto a fines de 1541 (cfr. Paola BAROCCHI, Giorgio Vasari, 
La Vita di Michelangelo, I I I , págs. 1406 ss., para una discusión de la cronología), cuando 
Holanda ya había abandonado Roma {cfr. E. Tormo, ed. de Os Desenhos das Antígualhas 
que vio Francisco d'Ollanda, pág. 17). Holanda no pudo tampoco conocer hasta mucho 
más tarde los comentarios adversos que suscitó la obra de Miguel Angel, pues antes de su 
descubrimiento era prácticamente inaccesible, por lo que hemos de suponer que aquellos le 
llegaron indirectamente. Las primeras de estas críticas aparecen en la correspondencia de la 
época, pero es probable que llegara hasta Portugal el eco de la polémica, muy especial
mente a partir de la carta enviada por el Aretino a Miguel Angel en 1545. Cfr. una carta de 
Nino Sernini al cardeal Ercole Gonzaga, del 19 de Noviembre de 1541, en PASTOR, 
Geschichte der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters, Freiburg i . Br. 1886-1933, V, 
págs. 842 s.: "lo non trovo nissuno a cui basti l'animo di ritirare cosí in furia quello che 
nuovamente ha dipinto Michelangelo, per essere opera grande e difficile, essendovi piü di 
Cinquecento figure e di sorte che a ritrarne solamente una credo metta pensiero agli 
dipintori. Ancor che Topera sia di quella bellezza che po' pensare V. I I I . S., non manca ¡n 
ogni modo chi la danna; gli Rmi Chietini sono gli primi che dicono non star bene gli ignudi 
in símil luyogo, che mostrano le cose loro, bench, ancora a questo ha avuto grandíssima 
considerazione, che a pena a dieci di tanto numero si vede disonestà... E será opera, quando 
la vedrà, assai diversa da quello che essa si pensa, perché si conosce che tutto il suo sforzo 
ha messo in fare figure bizzarre et in atti diversi". Cfr. la de Aretino en E. STEINMMENN/ 
H. POGATSCHER, Dokumente und Forschungen zu Michelangelo, en Repertorium fiir 
Kunstwissenschaft, XXIX, 1906, págs. 491 s., donde los escrúpulos morales, expresados 
más tarde con una cieña virulencia por los tratadistas contrarreformistas, no son menos que 
los puramente artísticos: "Nel vedere lo schizzo intiero di tutto il vostro Di del giudicio, ho 
fornito di conoscere la illustre grazia di Raffaello ne la grata belezza de la invenzione."" 
(Francisco de HOLANDA, Da Pintura Antiga, ed, Angel González García, Lisboa, INCM, 
1983, p. 74). 
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Num contexto histórico em que a liberdade artística é incontrolável, 
percebe-se que o principal alvo da estratégia reguladora contra-reformista 
tenha sido precisamente a divinização da obra de arte. Ora, esta divinização 
baseava-se, como vimos, na identificação entre o acto criador humano, 
natural, e o acto criador divino, sobrenatural. Eis porque o censor de Da 
Fábrica que falece à cidade de Lisboa, Frei Bartolomeu Ferreira, insistiu 
apenas na correção dos termos de raiz neo-platónica, que conotavam a capa
cidade criativa plástica com um talento infundido de um modo sobrenatural. 

Todavia, o pintor português encontra na reformulação da sua teoria da 
criação artística apresentada em Da Fábrica que falece à Cidade de Lisboa 
uma interessante síntese entre as suas posições originais, de raiz neo¬
-platónica, cultivadas durante o periodo em que conviveu com Michelangeío 
e os grandes humanistas italianos seus contemporâneos, e uma visão neo¬
-escolástica, de matriz aristotélico-tomista, entretanto imposta. Na verdade, 
Holanda abandona, de facto, a sua ideia de que o artista cria por inspiração 
divina e sobrenatural, substituindo-a, contudo, pela defesa da transcendência 
da própria actividade criadora artística, baseando-se na pressuposição do 
desenho ser similar ao processo divino utilizado para a criação do mundo. 

No seguimento da doutrina dos comentários tomistas34 à Física de 
Aristóteles, se o objecto artístico já não é uma manifestação do absoluto, 
enquanto coipo idealizado sob a inspiração divina, então é o próprio artista 
que é quase-divino porque desenha como se fosse Deus. Lembremos que, 
para S. Tomás, a razão porque a arte imita a natureza é a de que o princípio 
da actividade artística reside no conhecimento, à semelhança daquela, que 
também é ordenada por um princípio inteligente. A arte imita, pois, a natu
reza quando está em obra, quando se está a produzir, ou seja, quando os 
objectos estão a ser desenhados. 

Nesta estratégica mutação teórica, não é claro quanto dela se deve, de 
facto, a uma genuina alteração do pensamento do pintor português, acei
tando a correcção introduzida pelo censor. Com efeito, não seria o peso 
social e político da Inquisição na corte portuguesa suficiente, por si próprio, 
para justificar uma mudança de pensamento por parte do humanista? Ou 
teria esta sido convicta? Talvez não venhamos a sabê-lo nunca. Refira-se, no 
entanto, que desde a redacção de Da Pintura Antiga, em 1548, a criação e 
posterior desenvolvimento do Colégio das Artes, em Coimbra, tinha gerado 
um notável trabalho de renovação e difusão do aristotelismo em Portugal. O 
aristotelismo da chamada "escolástica ibérica", graças ao grande patrocínio 
da Companhia de Jesus, conhecia então o seu apogeu. Pedro da Fonseca 
publicará em Roma, precisamente no ano seguinte ao da censura de Frei 

3 4 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Comm. in Physica, U, 4. A este respeito, leia-se também 
Erwin PANOFSKY, Idea, ed. cit., p. 240. 
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Bartolomeu Ferreira, o tomo I dos seus famosos Commentarii in Libros 
Metaphysicorum Aristotelis Stagiritae. 

Mas, se a diferença entre os textos de Francisco de Holanda reflecte, 
sem dúvida, a evolução histórica das mentalidades europeias, especialmente 
da portuguesa, ao longo do século XVI, por via da influência do movimento 
da Contra-Reforma, eia não deixa de antecipar, de igual modo, um desen
volvimento filosófico importante na história do pensamento sobre a arte. 

Com efeito, o quadro teórico de inspiração aristotélico-tomista permitia 
uma verdadeira autonomização metafísica da criação artística (como acto 
produtivo), o que a tomava independente da própria capacidade de realizar a 
beleza, entendida como mensura, ordo e numeras, algo que não se podia 
encontrar na visão platónica da arte. Ora, este aspecto possibilitava uma ver
dadeira mudança do próprio princípio de validação da arte que interessava, 
de sobremaneira, aos criadores. Na verdade, podia-se finalmente libertar o 
juizo estético da sua dependência primitiva em relação à categoria ontoló
gica do belo, encontrando agora tanto a produção como a recepção artísticas 
valor próprio enquanto processos. O recurso à metafísica garantia que a 
invenção artística possuísse uma validade universal, científica, que transcen
dia toda a subjectividade dos juízos acerca da beleza das suas representa
ções 3 5. Dito de outro modo, a arte deixava de estar dependente do giudizio, 
fundando-se numa ciência normativa que lhe assegurasse, simultaneamente, 
a universalidade do gusto e da maniera. 

Em suma, Holanda, neste desenvolvimento da sua concepção, acaba 
por concretizar, afinal, a velha ambição humanista de fundar em absoluto a 
actividade criadora artística. Todavia, a chave para esta conquista teórica 
residia na importância atribuída ao conceito de desenho. 

5. Zuccaro como discípulo e continuador de Holanda 

Posto isto, não será, pois, de estranhar que Federico Zuccaro, o grande 
tratadista de arte do Maneirismo, venha, em circunstâncias muito semelhan
tes às de Holanda, seguir esta mesma pista em L'ldea de Pittori, Sculttori et 
Architetti. Independentemente do seu eventual conhecimento da obra trata-
dística do pintor português 3 6, ressalta evidente que apenas o aprofundamento 

35 Cf. Erwin PANOFSKY, Idea, ed. cit,, p. 104. 
3 6 Sylvie DESWARTES, em Ideias e Imagens em Ponugal na Época dos Descobrimentos, 

apresentou a interessantíssima hipótese de a leitura de Da Pintura Antiga ter influenciado 
directamente a obra teórica de Federico Zuccaro; "Em Dezembro de 1585, Zuccaro chega a 
Madrid e ao Escoriai para uma estadia de três anos. (...) Seis meses depois da sua chegada a 
Espanha, em 29 de Maio de 1586, Zuccaro escreve do Escoriai uma extensa carta para 
Itália acerca da sua permanência no monastério, na qual ele começa por ama evocação das 
suas primeiras realizações artísticas para a Basílica de San Lorenzo El Real, os batentes 
pintados de dois altares laterais resguardando relíquias representando respectivamente a 
Anunciação e São Jerónimo. 
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metafísico do conceito de desenho garante a continuidade do desenvolvi
mento do movimento de autonomização teórica da actividade artística. Com 
efeito, o pintor romano, à semelhança de Francisco de Holanda, reinterpre
tará Platão, indiferenciando-o da tradição neo-platónica e patrística, a propó
sito da identificação entre as ideias ou formas representativas de todos os 
objectos do mundo, que se encontram presentes no espírito e entendimento 
de Deus, e a própria natureza divina, com vista à fundação metafísica do acto 
estético humano. Nesse processo, distinguirá um desenho exterior, material, 
de um interior, espiritual. 

Na verdade, se as formas do mundo, que lhe serviram de modelo, se 
encontram presentes em Deus, não de uma maneira distinta da do entendi
mento humano ou angélico, mas de um modo indiferenciado da sua natu
reza, então, as formas artísticas, as imagens modelares, o desenho interno 
por si utilizado na criação, necessariamenté presente no seu espírito (como 
Zuccaro define e Holanda já antecipara na passagem atrás apresentada de Da 
Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa), também seria necessariamente 
consubstancial consigo.37 

A descrição que faz das pinturas de São Jerónimo é toda ela dominada pela palavra Idea. 
Por quatro vezes a emprega, situando-se abertamente na linha do neoplatonismo cristão. 
Pela forma repetida como se empenha em repetir Idea, vê-se que manipula pela primeira 
vez com grande acuidade aquele teimo, o qual pela sua dimensão metafísica, adquire 
subitamente mais importância do que o de inteüigenza ou de concetto. 
(...) Pará o seu São Jerónimo, Zuccaro volta à iconografia não só de São João Evangelista, 
mas à de São Lucas pintando o retrato da Virgem ditado pelo Anjo. Contudo, segundo o 
testemunho da carta, introduz uma grande inovação nestas representações de santos ou de 
sábios inspirados por obra divina: o Anjo já não é só aquele que inspira, estabelecendo o 
laço entre o homem e Deus, é a própria Ideia. 

(...) Neste súbito entusiasmo de Zuccaro pela Ideia, (...) julgamos detectai- o efeito, o 
choque provocado pela leitura de Da Pintura Antigua de Francisco de Holanda durante os 
meses de Inverno, pouco depois da sua chegada ao Escoriai, na altura que cogitava nos 
desenhos e modelos daquelas pinturas. Sabendo-se dos seus interesses didácticos e acadé
micos e das suas gravuras alegóricas da pintura, foi com muito agrado que à sua chegada 
lhe mostraram o que de melhor, neste domínio, havia na corte de Espanha, o tratado Da 
Pintura Antiga de Francisco de Holanda, incluindo os Diálogos com Miguel Ângelo. 
(...) Se, acaso, Zuccaro tivesse lido o capítulo sobre a ideia do Trattato de Lomazzo, havia 
pouco tempo publicado em Milão (1584), nele não poderia encontrar a associação da Ideia 
e da Contemplação extática nem a sua transcrição directa no papel pelo Desenho, os dois 
temas centrais da sua pintura de São Jerónimo estudando e precisamente os dois aspectos 
originais de Holanda. 

Assim, marcado pela leitura do tratado de Holanda, Zuccaro adere sem resüições durante 
aquele ano de 1586 à Ideia platónica. De regresso a Itália, por influência dos teólogos, 
reconsiderará a sua posição extrema, moderando-a e tornando a pô-la em causa, elaborando 
a sua própria teoria artística que, de certo modo, figura como crítica aristotélica à posição 
de Holanda, sem deixar de conservar a analogia primeira entre a Ideia no espírito de Deus e 
o Desenho no do Pintor." (S. DESWARTES, "Idéa e o Templo da Pintura. De Francisco de 
Holanda a Federico Zuccaro" in Ideias e Imagens em Portugal na Época dos Descobri
mentos, ed. cit., pp. 224-228). 

37 Cf. Federico ZUCCARO, L'Idea..., I , 5. 
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Ora, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe dotou a 
alma de uma substância imaterial, incorruptível, e das faculdades do enten
dimento e da vontade com o fim de que este dominasse toda a criação infra-
-angélica, fazendo dele um segundo Deus, então, atribui-lhe, necessaria
mente, a faculdade de formar em si próprio um desenho interno intelectivo.38 

Somente dotado desta faculdade de gerar um desenho interno, poderia o 
homem conhecer todas as criaturas e formar em si um novo Mundo espiri
tual. Deste modo, apetrechado com este capacidade, o homem poderia cum
prir a sua missão na criação, dominar o mundo terreno. Pelo desenho, o 
homem imitava Deus, rivalizando com a natureza, produzindo infinitamente 
coisas artificiais semelhantes às naturais, possibilitando, por intermédio das 
artes plásticas, a visão de novos Paraísos sobre a Terra.39 

Zuccaro introduz, contudo, uma distinção decisiva entre Deus e o 
homem no processo de formação do desenho interno. É que Deus, pela sua 
própria natureza una, apenas possui um Desenho, completo quanto à sua 
substância e compreendendo tudo o que foi, é e irá ser criado, e consubstan
cial com ele. Como tínhamos referenciado atrás, Zuccaro partira do pres
suposto de que tudo quanto está em Deus é Deus. O homem, pelo contrário, 
forma diferentes desenhos, tantos quantas forem as coisas representadas 
(projectadas).40 

6. Conclusão 

Ao longo deste nosso percurso reflexivo procurámos reconstruir o sen
tido de uma aparente mutação contraditória no pensamento europeu sobre a 
arte, ocorrida na segunda metade do século XVI . Reconstruir um sentido ou, 
por outras palavras, construí-lo de novo, significa, antes de mais, procurar 
uma continuidade entre um conjunto disperso de posições e de juízos, cada 
qual tomado e justificado por um quadro histórico determinado e neces
sariamente irrepetível. Neste caso concreto, partimos da constatação de uma 
incoerência formal entre as respostas oferecidas por um mesmo tratadista de 
arte, embora em momentos históricos substancialmente diferentes, a um 
mesmo problema: o das condições de possibilidade da actividade de criação 
artística enquanto tal. 

Como sabemos, procurar uma relação entre os fenómenos mais não é 
do que reconhecer a existência de um princípio ordenador das diferentes 
manifestações do real. Na verdade, mais do que reconhecer a sua existência, 
procurar uma continuidade entre as coisas é pressupor o primado desse 

38 Cf. Ibidem, 1,7. 
3 9 Cf. Ibidem, I, 7. 
40 Cf. Ibidem, I, 7. Cf. também Erwin PANOFSKY, Idea, ed. cit., pp. 109-110 e 239-240 

n. 205. 
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mesmo princípio. Ora, o discurso filosófico parte, precisamente, desse reco
nhecimento. Daí que seja filosoficamente difícil construir uma reflexão 
sobre este problema a partir da aceitação do acaso. Pelo contrário, a tentação 
do filósofo é a de encontrar uma relação entre todas as coisas. Isto porque o 
discurso filosófico se constitui, afinal, como um princípio de ordenação do 
real. Ora, ordenar a realidade significa vencer o caos. Neste sentido, é pos
sível que a nossa busca de uma continuidade acabe por projectar acima de 
tudo o nosso próprio desejo de a encontrar. 

Se este constituiu o principal risco da presente reflexão, parece evidente 
ter sido esse mesmo desejo de combater o caos que motivou os artistas do 
Renascimento a aproximai", e mesmo identificar, a sua actividade com a filo
sofia. Para eles, só a conceptualização da actividade criadora artística pode
ria conduzir à instauração de um princípio regulador universal do juizo esté
tico. Porém, tratando-se de um movimento de criadores, de produtores e não 
de receptores, a sua preocupação centrou-se progressivamente na fundação 
metafísica do próprio acto de criação. 

O desenvolvimento do pensamento estético de Francisco de Holanda 
comprova, segundo julgamos, esta mesma evolução. O facto desse desen
volvimento antecipar as próprias mutações do filosofia da arte europeia ape
nas confirma, por seu tumo, a qualidade alcançada pelo pensamento portu
guês no contexto europeu de Quinhentos. 

ABSTRACT 

BETWEEN REFORMATION AND COUNTER-REFORMATION: 
FRANCISCO DE HOLANDA AND THE ART IN PERSPECTIVE 

By 1576, in order to obtain the censor's permission to publish his two last 
treatises, the artist and philosopher Francisco de Hoianda was forced to produce a 
major change in his conception of art. In an antecipation of the trend that was going 
to spread all over Europe some decades later, he aggreed to replace his neo-platonic 
notion of an art of divine inspiration for a new conception of the artistic expression 
centred on the aristotelic caracterization of the human creative process. However, in 
doing that, Hoianda paved the way for the development of a true methaphysics of art. 

In this article, the author intends to establish the network of philosophical 
influences that made possible this important change of course in the history of 
european aesthetics, as well as determine its implications. 
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L Tentar esboçar um quadro, ainda que necessariamente sintético, da 
especulação filosófica portuguesa entre os anos 20 e o início da década de 80 
do séc. X V I , no tempo breve de uma conferência dirigida a um auditório de 
tão ilustres especialistas de literatura, não pode deixar de apresentar-se como 
empresa algo temerária, ameaçada de inevitável fracasso, a que, decerto, 
deveria poupar-me e poupar-vos. 

Contrariando, no entanto, os conselhos sábios que a prudência e os anos 
me ditavam, o generoso e amigo convite do Prof. Leodegário de Azevedo 
Filho, operoso e determinado Presidente Executivo deste Congresso, logrou 
persuadir-me a correr o risco de procurar responder ao repto que assim me 
foi lançado, confiando na vossa benévola e atenta paciência. 

2. Ao iniciar esta minha palestra, uma advertência ou um esclareci
mento entendo ser necessário fazer, referente ao significado ou sentido aqui 
atribuído à expressão "filosofia portuguesa" que figura no seu título, ao qua
dro de ideias filosóficas cuja consideração dela será objecto e ao respectivo 
âmbito temporal. 

Intencionalmente se fala aqui, não de "filosofia em Portugal no tempo 
de Camões" mas sim da "filosofia portuguesa" desse mesmo período, visan
do tomar claro que não se tratará, agora, de proceder a um inventário ou a 
um levantamento, mais ou menos completo e exaustivo, das correntes e figu
ras do pensamento renascentista que tiveram repercussão ou encontraram 
eco ou seguidores no espaço geográfico ou cultural português, maxime nas 
Universidades de Coimbra e de Évora ou na obra literária de autores como 
João de Barros, Camões ou frei Heitor Pinto1, mas de considerar as expres-

Conferência proferida na sessão inaugural do XXX Congresso Brasileiro de Língua e 
Literatura, realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em Julho de 1998. 

1 Esse levantamento foi já efectuado por investigadores como Joaquim de CARVALHO 
(António de Gouveia e o Aristotelismo da Renascença, Coimbra, 1916, "Instituições de 
Cultura - Século X V I " , na História de Portugal, vol. V, Barcelos, 1933 e Estudos sobre a 

Phüosophka 14, Lisboa, 1999, pp. 117-131 
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sões mais significativas, originais e inovadoras do pensamento dos especula
tivos portugueses deste período, ainda que, por contingências históricas, cul
turais ou políticas, hajam sido meditadas e desenvolvidas fora de Portugal ou 
se tenham vazado noutras línguas que não o português, como aconteceu com 
Pedro Margalho (7-1556), Leão Hebreu (1465-1535), António de Gouveia 
(1510-1566) ou Francisco Sanches (1550?-1623). 

Por outro lado, a referência ao tempo de Camões não será aqui enten
dida num sentido cronológico de rigorosa coincidência com os anos do per
curso vital do máximo escritor da nossa língua, pois irei tomar como marcos 
temporais da minha exposição, por um lado, a publicação, em Salamanca, 
em 1520, dos Logices utriusque Scholia, do eborense Pedro Margalho, e, por 
outro, a 1.a edição do Quod nihil scitur, do bracarense Francisco Sanches, 
saída dos prelos, em Lyon, em 1581, pelo que ambos representaram no qua
dro tanto da especulação filosófica portuguesa como do pensamento europeu 
seu contemporâneo. 

3. Os Escólios em ambas as Lógicas do mestre salmantino, i.e., aos 
dois conjuntos que compõem o Organon aristotélico - a Lógica antiqua 
{Categorias e Sobre a Interpretação, a Isagoge de Porfírio e os comentários 
de Boécio) e a Lógica nova {Primeiros e Segundos Analíticos, Tópicos e 
Refutações Sofisticas) - constituem um marco significativo numa das mais 
antigas e constantes tradições especulativas portuguesas, decerto pela sua 
fundamental ligação ao ensino, a dos estudos lógicos, ilustrada, nos tempos 
medievais, pela figura de Pedro Hispano (1205/1210 - 1277), cujas 
Summulae Logicaíes conheceram grande difusão nas universidades euro
peias até ao séc. XVI . 

Diversamente do que acontece com as Summulae, de Pedro Hispano e 
com as Instituições Dialécticas (1564), de Pedro da Fonseca, a obra de Mar
galho, que, segundo o juízo autorizado de Wilhelm Risse, é "um dos livros 
mais profundos da sua época, escrito com sóbria objectividade",2 não se 
apresenta como um tratado de lógica, completo e sistemático, mas como o 
estudo de uns quantos problemas lógicos debatidos no período terminal da 
Escolástica, entre os pensadores de inspiração tomista, os escotistas e os 
nominalistas. 

Superando a querela sobre as relações entre o conceito e a coisa ou a 
existência, conhecida como o problema dos universais, a lógica de Pedro 

Cultura Portuguesa do Século XVI, vol. I , Coimbra, 1947), José Sebastião da Silva DIAS 
(Po/rugal e a Cultura Europeia, Coimbra, 1953 e A Política Cultural da época de D. João 
Hl, Coimbra, 1969) e Francisco da Gama CAEIRO ("Para um quadro das ideias filosóficas 
no tempo de Camões (1520-1580)", nos Dispersos, vol. I , Lisboa, 1998, pp. 223-251). 

2 Introdução ã trad. port. dos Escólios, realizada por Miguel Pinto de Meneses e publicada, em 
Lisboa, em 1965, pelo Instituto para a Alta Cultura, p. XXXI . 
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Margalho é, acima de tudo, uma lógica da linguagem, que considera como 
questão nuclear desta ciência filosófica a da definição do significado, da 
subdivisão e da função dos conceitos, a ponto de entender que a aplicação 
dos conceitos abrange a teoria do juízo e do raciocínio. 

Deste modo, no pensamento de Margalho, que visa uma fundamentação 
activa do saber, a teoria do conceito e da definição, que é seu centro irradia
dor, inaugura um caminho inovador no sentido de uma maior formalização 
da lógica, ao atender à definição dos conceitos na estrita medida em que 
contêm regras lógicas e não predicações reais, abstraindo, por isso, tanto dos 
objectos reais a que aqueles se referem como do próprio eu pensante.3 

4. É na via assim aberta por Margalho que, quase meio século depois, 
vai inscrever-se o grandioso sistema lógico de Pedro da Fonseca, consoli
dando a autonomia da lógica perante a ontologia e a psicologia, que aquele 
havia precursoramente anunciado. 

Com efeito, nas suas Instituições Dialécticas, o grande filósofo jesuíta, 
ao mesmo tempo que desenvolveu uma profunda reflexão sobre os termos e 
renovou, substancialmente, a analítica dos conceitos, procedeu a importantes 
discriminações metodológicas e, ao demonstrar que a verdade e o erro se 
encontram no conceito e não no juízo, realizou uma decisiva separação entre 
a validade lógica e a existência real dos objectos - que fora já a base de toda 
a teoria do conceito e da definição em que se fundava a lógica de Margalho 
- logrando, assim, alcançar a "desvinculação ontológica do elemento copu
lativo do juízo", como pertinentemente observou A. Miranda Barbosa, 
(1916-1973), mestre nosso contemporâneo que, na linha da lógica intelec-
tualista de Fonseca, procurou construir uma lógica pura como analítica dos 
pensamentos que fosse a disciplina inicial do seu sistema filosófico.4 

Note-se, a este propósito, que a actualidade e o valor do pensamento 
lógico de matriz aristotélica, desenvolvido e, nalguns casos, desvirtuado ou 
distorcido pela escolástica medieval e a sua serventia como base ou funda
mento da ciência ou filosofia natural e do saber em geral são um dos temas 
que atravessam todo o período de que aqui nos ocupamos e durante o qual, 
ao lado da obra maior de Margalho e Fonseca, há ainda que referir as inter
venções de pensadores como António de Gouveia e Francisco Sanches, em 
sentidos, aliás, diametralmente opostos. 

5. Efectivamente, enquanto Gouveia, figura de primeira grandeza no 
humanismo e na cultura filosófica e jurídica portuguesa de quinhentos, se 
inscreve entre os máximos representantes do aristotelismo da Renascença, o 

3 Cfr. Wilhelm RISSE, intmd. cit., pp. XXX e segts. 
4 Prefácio à trad. port. das Instituições Dialécticas, Coimbra, 1964, in Obras Filosóficas, 

Lisboa, 1996, p. 589. 
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médico-filósofo bracarense é um decidido opositor ao aristotelismo, que não 
poupou a uma crítica pertinaz, fundada num pensamento declaradamente 
anti-metafísico, de radicação decididamente empirista. 

A obra lógica de António de Gouveia, redigida e publicada em 1543, 
em Paris, onde leccionava Filosofia no célebre Colégio de Santa Bárbara, 
está consubstanciada em dois trabalhos de índole e intenção muito diferen
tes. O primeiro é um breve opúsculo de duas dezenas de páginas, intitulado 
De Conclusionibus Comentarias, em que o pensador lusitano se ocupa das 
regras do silogismo argumentativo ou retórico, procurando completar a lição 
aristotélica com as contribuições dos estóicos, de Cícero e de Quintiliano. O 
segundo, de maior extensão, revela, logo no título, Pro Aristotele Responsio 
adversas Petri Rami Calumnias, o seu carácter polémico: tratava-se, segun
do o mestre português, de defender o Estagirita das críticas que lhe dirigira 
Pierre de la Ramée, o qual, nas suas Aristotelicae Animadversiones, velada 
ou encobertamente parecia visar o recente trabalho de Gouveia sobre o 
raciocínio retórico, se bem que a crítica do humanista francês se dirigisse 
muito mais à lógica escolástica, com as suas estéreis subtilezas, do que à 
verdadeira substância do Organon aristotélico.5 

Como é sabido, estas obras dos dois pensadores encontram-se na base 
do debate que, em 1544, por determinação do rei Francisco I , de França, se 
realizou entre eles, perante um júri composto por cinco juízes, que, unani
memente, atribuíram a vitória ao defensor de Aristóteles, vindo, em conse
quência, o livro de Pierre de la Ramée a ser condenado e o seu autor a ser 
proibido de, sem expressa autorização real, ensinar dialéctica ou filosofia ou 
publicar quaisquer obras sobre estas matérias.6 

6. Mas não só a lógica e os debates acerca do valor e da actualidade 
especulativa do aristotelismo mobilizaram a atenção reflexiva dos portugue
ses no período de que nos estamos ocupando, que é, note-se, um dos mais 
ricos em propostas especulativas e um daqueles em que as mais diversas 
ciências filosóficas encontraram maior número de cultores curiosos e dota
dos entre os pensadores lusos. 

Na verdade, a par dos especulativos de inspiração ou de fidelidade 
aiistotélica, ocupam aqui lugar de relevo os que, como Leão Hebreu, Alvaro 
Gomes ou frei Heitor Pinto (1528-1584), encontraram no neo-platonismo 
renascentista o ponto de partida ou o quadro da sua reflexão autónoma, ou os 

5 Ambas as obras lógicas de António de Gouveia foram objecto de reedição modema acom
panhadas da respectiva trad. poit, de Miguel Pinto de Meneses, ed. Instituto para a Alta 
Cultura, Lisboa, 1966. Da Pro Aristotele Responsio havia já uma trad. anterior, de Aquilino 
Ribeiro, Lisboa, 1940, de mais vernáculo recorte literário mas de menor rigor filosófico. 

6 Ver Joaquim de CARVALHO, António de Gouveia e o Aristotelismo da Renascença, 
Coimbra, 1916, recolhido na Obra Completa, vol. I , Lisboa, 1978 e Joaquim Veríssimo 
SERRÃO, António de Gouveia e o seu tempo, Coimbra, 1966. 
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que, como o João de Barros (1496-1570) da Ropica Pnefina (1532), revelam 
inegáveis sinais especulativos de matriz erasmista, ou, ainda, os que, como 
Francisco Sanches, desenvolvem as' suas meditações a partir da nova visão 
cientifica do mundo propiciada pelas navegações portugueses, deslocando o 
ponto de partida do filosofar da lógica e da metafísica para o problema da 
possibilidade, limites e valor do conhecimento, assim anunciando, ou pré-
-anunciando, os novos rumos que, de Descartes a Kant, vão ser os da Filo
sofía Moderna. 

Por outro lado, para além da lógica, a actividade especulativa dos por
tugueses repartiu-se, igualmente, pela metafísica, representada por Leão 
Hebreu e, acima de tudo, por Pedro da Fonseca, o primeiro filósofo portu
guês deste período e, com Leonardo Coimbra (1883-1936), um dos cumes 
do pensamento metafísico português; pela estética, através do mesmo Leão 
Hebreu e de Francisco de Holanda (1517-1574); pela reflexão ética e ético¬
-política, com frei António de Beja (1493-?), Jerónimo Osório (1506-1580), 
Alvaro Gomes ou frei Heitor Pinto; pelas mais decisivas questões antropo
lógicas, como o lugar do homem na ordem do mundo ou da criação, a natu
reza do composto humano, a teoria do amor ou o problema da imortalidade, 
de que se ocuparam autores como Leão Hebreu, Alvaro Gomes e Francisco 
Sanches; pelas interrogações centrais da teodiceia, desde a existência e atri
butos divinos, até às relações de Deus com o mundo ou ao problema, enigma 
ou mistério do mal ou às relações entre a razão e a fé, temas presentes no 
pensamento de João de Barros, Leão Hebreu, Fonseca ou Sanches, para não 
falar já na atenção que, bem de acordo com o espírito do tempo, foi dedicada 
ao debate acerca do valor da astrologia, em obras como Contra o juízo dos 
Astrólogos (1523), de frei António de Beja, a Ropica, de João de Barros, os 
Diálogos (1535), de Leão Hebreu ou o Carmen de Cometa (1578), de Fran
cisco Sanches. 

Dado ser, evidentemente, impossível, ocupar-me agora de todos estes 
autores, correntes e problemas que, muito esquematicamente, acabo de referir, 
vou procurar apresentar-vos os traços essenciais que definem e caracterizam a 
atitude especulativa daqueles que reputo os três mais significativos filósofos 
deste rico período da filosofia portuguesa, Leão Hebreu, Pedro da Fonseca e 
Francisco Sanches, não só pelo valor especulativo das obras que nos legaram, 
como, também, pelos caminhos que abriram, aprofundaram ou anunciaram. 

7. O judeu lisboeta Judá Abravanel, que ficou conhecido por Leão 
Hebreu, devido à perseguição religiosa que se abateu sobre a "gente de 
nação", foi forçado a exilar-se, primeiro em Espanha, depois em Itália e a 
recorrer a uma língua estrangeira para exprimir o seu pensamento filosófico, 
nos Diálogos de Amor, que terá redigido nos primeiros anos do séc. X V I e 
acabariam por só ser editados, postumamente, em Roma, no ano da sua 
morte (1535). 
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No seu conjunto, a obra deveria ser composta por quatro diálogos, ver
sando, sucessivamente, sobre a essência do amor, a sua universalidade, a 
sua origem e os seus efeitos, deles sendo, contudo, apenas conhecidos os três 
primeiros, seja porque, como pretendem alguns, o manuscrito do quarto 
diálogo se perdeu, seja porque, como admitem outros, não passou de uma 
intenção ou de um projecto nunca concretizado. Idêntica incerteza paira 
sobre o texto dos três diálogos conhecidos, visto não ter sido possível, até 
hoje, apurar se esta obra do pensador judeu foi escrita directamente em ita
liano ou se o que dela chegou ao nosso conhecimento é uma tradução de um 
texto originariamente redigido noutra língua, quem sabe se o português, lín
gua materna do filósofo.7 

Os Diálogos, sendo, antes de mais, uma teoria do amor, pela natureza 
que o filósofo lhe atribui e pela universalidade de que, no seu pensamento, 
ele se reveste, acabam por conter, igualmente, uma teodiceia, uma antropo
logia e uma estética de inegável recorte neo-platónico, que, buscando a con
ciliação entre o filósofo do Banquete e o Estagirita, não deixam de constituir 
uma obra autónoma de pensamento, maduramente reflectido, rigorosamente 
deduzido e de forte expressão sistemática, em permanente diálogo com a 
tradição especulativa e mística judaica. 

8. Ao pensamento do filósofo, o amor apresenta-se como "um afecto ou 
impulso voluntário a fruir com união uma coisa tida por boa", afecto ou 
impulso que não é uma realidade exclusivamente humana, mas, pelo contrá
rio, tem uma dimensão cósmica e universal. 

Com efeito, segundo Leão Hebreu, o amor, que provém do conheci
mento e da vontade ou apetite, é de três espécies, correspondentes, respecti
vamente, aos seres não-sensíveis, aos animais irracionais e ao homem. 

O dos primeiros é o amor natural e resulta do conhecimento natural 
que os seres não sensíveis têm do seu fim e da sua inclinação para alcançã-
-lo. Os seres desta espécie, desprovidos de razão, de sentidos e de imagina
ção, são orientados pela natureza ou alma do mundo, que conhece e governa 
todas as coisas inferiores, num conhecimento infalível das coisas naturais 
para conservação da sua natureza. Deste modo, é a recta cognição do pri
meiro Criador, infusa na alma do mundo e na sua própria natureza que leva 
os corpos inferiores a procurar o seu lugar na ordem cósmica e o seu fim. 

O amor natural que os seres não-sensíveis têm ao seu lugar próprio e o 
ódio ao que lhe é contrário são idênticos aos que os animais irracionais têm 
às coisas que lhes convêm e às que lhes são prejudiciais, espécie de amor 
sensitivo que não é racional nem consiste num apetite voluntário, atributos 

7 Dos Dialoghi d'Amore há duas traduções portuguesas recentes, uma da responsabilidade de 
Reis Brasil, Livraria Portugal, 2 vols., Lisboa, 1968 e 1972, e outra de Giacinto Manuppella, 
editada pelo I.N.I.C., 2 vols., Lisboa, 1983. 
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que só se encontram no amor humano, que, por isso, é denominado amor 
racional voluntário. 

9. Para o filósofo judeu, o amor reveste a natureza de essencial e pri
meira lei ontológica, que abrange todos os seres, dos inferiores aos superio
res, a ponto de poder dizer-se que, no mundo, só tem ser quem tem amor. 

Na verdade, o amor é causa do ser do mundo e de todas as coisas, pois é 
com amor que o ser divino produz e governa o mundo e o ajusta em união, de 
acordo com as ideias ou espécies eternas que existem no seu intelecto e são 
exemplares de todas as coisas criadas, que preexistem naquele mesmo intelecto. 

Sendo Deus uno, em unidade eternamente simples, forçoso será que 
tudo o que dele procede o seja também em total unidade, na medida em que 
o que provém do uno é, necessariamente, uno e da pura unidade provém, 
também, uma perfeita união. É, portanto, o amor que explica todos os 
movimentos cósmicos e as acções de atracção e repulsão de uns elementos 
relativamente aos outros, como partes de um mesmo e único corpo, corres
pondentes a um ser íntegro e perfeito. 

O universo é, pois, um individuo e cada um dos entes, tanto corporais 
como espirituais, é membro e parte desse grande indivíduo, sendo o todo e 
cada uma das suas partes produzidos ou criados por Deus para um fim comum 
no todo, juntamente com o fim próprio de cada uma das partes. Assim, o todo 
e as partes serão felizes na medida em que, recta e integralmente, cumpram as 
tarefas que o ser divino lhes destinou, sendo o fim do todo a perfeição não só 
do conjunto do universo como de cada uma das suas partes, a qual unicamente 
se alcança se cada uma delas colaborar com o todo em que se integra. 

10. Aqui se funda a resposta de Leão Hebreu ao problema do mal, que 
entende não consistir em qualquer privação nem resultar de uma imperfeita 
essência potencial da matéria prima, dado que, sendo esta produzida e orde
nada pela mente divina, todos os seus efeitos e defeitos são necessários à 
essência total do mundo inferior e do próprio homem, pelo que a conserva
ção do universo carece tanto do mal e da corrupção como do bem e da 
geração, porque cada um deles é caminho para o outro e ambos têm princí
pio numa ideia imaterial. 

Como vemos, na filosofia de Leão Hebreu é pelo amor que o mundo 
corporal se unifica com o espiritual e o corruptível com o eterno e o universo 
criado se unifica com o seu divino criador, mediante o amor que lhe tem e o 
desejo de unir-se com ele e santificar-se na sua divindade, vindo, por isso, a 
felicidade a consistir no conhecimento e na visão divina em que todas as coi
sas se contemplam. 

Eis por que, no pensamento do filósofo luso-hebraico, a Filosofia Pri
meira era entendida como conhecimento das coisas divinas acessíveis ao 
intelecto humano ou como doutrina acerca de Deus, i.e., como Teologia. 



124 António Braz Teixeira 

11. Como é, porém, possível o conhecimento das coisas divinas, sendo 
Deus o supremo ser espiritual, se, como pensa o especulativo judeu, só 
podemos conhecer o que é susceptível de ser por nós visto e sentido, e se 
nada existe no intelecto que não haja estado nos sentidos? 

A esta dificuldade responde Leão Hebreu que não só as coisas espiri
tuais são todas entendimento e a luz espiritual está no nosso intelecto como 
está em si mesma, por união e própria natureza, como, ainda, que tais coisas 
podem também ser conhecidas pelos seus efeitos, por nós vistos ou sentidos. 

Assim, se é inegável que não nos é dado conhecer o ser divino na sua 
essência, podemos ter dele conhecimento nas suas obras que vemos na cria
ção. Na verdade, pelo movimento permanente do céu conhece-se que o seu 
motor não pode ser corpo nem virtude corpórea, pelo que será, necessaria
mente, uma inteligência espiritual separada da matéria. Por outro lado, a este 
conhecimento das coisas espirituais, que se deduz dos sentidos, segue-se um 
outro, mais perfeito, que se forma ao entender o nosso intelecto a ciência 
intelectual de si próprio, ao tomar consciência da identidade de natureza e 
pela união sensível que tem com as coisas espirituais. 

Ora, como o amor depende do conhecimento, Deus ama-se tanto mais 
quanto melhor se conhece, mas como não pode ser directa e inteiramente 
conhecido, não pode ser amado pelos homens no grau que à sua infinita 
grandeza conviria. Com efeito, é próprio do humano intelecto conhecer de 
acordo com as suas limitadas possibilidades e não segundo a incomensurável 
grandeza do conhecido, do mesmo modo que a nossa vontade não ama como 
Deus é digno de ser amado mas tão só quanto, no acto de amar, n'Ele pode 
expandir-se. 

12. A antropologia de Leão Hebreu vê no homem um microcosmos, que 
contém em si todo o universo e em que se unem, harmonicamente, os três 
mundos, o gerável, o celeste e o intelectual, correspondentes às três partes 
do composto humano: o corpo, a alma e o intelecto. 

A alma é meio entre o intelecto e o corpo, sendo feita e composta de 
estabilidade e unidade intelectual e mutação corpórea, tendo no cérebro a sua 
sede ou o seu órgão. Apesar de ser una e indivisível, a alma estende-se, vir
tualmente, a todo o corpo e, dilatando-se pelas suas partes exteriores, até à 
superfície, distribui-se por diversas operações, que dizem respeito aos senti
dos, ao movimento e à nutrição. 

A sua essência é o seu próprio acto e quando se concentra para contem
plar intimamente um objecto transfere-se para ele, passando esse mesmo 
objecto a ser a sua própria substância, pelo que deixa, então, de ser alma e 
essência de quem ama, para passar a ser unicamente espécie actual da coisa 
amada. 
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Diversamente, o intelecto, apresenta-se sempre uniforme, sem movi
mento de uma coisa para outra, nem de si próprio para coisas estranhas, 
sendo o elemento imortal do homem. A união do intelecto espiritual com o 
corpo corruptível explicava-o o especulativo português afirmando ser sua 
razão de ser o amor e o serviço do divino criador do mundo, já que essa 
união se destinaria a trazer a vida, o conhecimento intelectivo e a luz do 
mundo superior eterno ao inferior corruptível, para que esta parte mais baixa 
do mundo não ficasse privada da graça divina e da vida eterna e para que 
elemento algum do ser humano não fosse vivo e inteligente. 

Assim, o humano intelecto fruirá directamente o amor divino e chegará a 
unir-se com Deus depois da separação do corpo, alcançando a suprema 
felicidade, se e na medida em que cooperar adequada e rectamente na união de 
todo o universo, segundo a ordem divina; se, porém, errar nessa cooperação, 
sofrerá a suma e eterna pena de ser privado desse amor e dessa união divina.8 

13.Se, para Leão Hebreu, a metafísica se identifica com a teologia e se 
consubstancia numa teoria do amor, pensada a partir do platonismo, mas 
tendo na devida conta a filosofia natural e a metafísica aristotélicas, para 
Pedro da Fonseca aquela configura-se como ontologia, construída sem 
dependência da teologia e referida livremente a Aristóteles. 

Assim, enquanto, no que respeita à lógica, o mestre jesuíta avançou com 
decisão no caminho anteriormente aberto por Pedro Margalho no sentido de 
lograr a autonomia daquela ciência filosófica relativamente à ontologia e à 
psicologia, no domínio metafísico, foi dos primeiros a procurar autonomizá¬
-la da teologia e garantir-lhe o estatuto de ciência filosófica independente a 
que, do mesmo passo, caberia delimitar ou definir o objecto próprio de cada 
ciência e esclarecer as questões controversas por ela não resolvidas. 

Como se notou já, o essencial do pensamento lógico de Fonseca contém-
-se nas Instituições Dialécticas, obra de extraordinária repercussão e divul
gação na sua época, que, em menos de um século, conheceu 34 edições, com
pletada, em 1591, pela publicação de uma Isagoge Filosófica, que comenta e 
completa o conhecido tratado de Porfírio. Por seu turno, o seu sistema metafí
sico encontra-se exposto nos quatro grossos tomos dos Comentários à Metafí
sica de Aristóteles (Commentariorum in Libros Metaphysicorum Aristotelis), 
cuja publicação se iniciou, em Roma, em 1577, vindo a concluir-se, em Lyon, 
em 1612, já após a morte do filósofo, ocorrida em 1599. 

Joaquim de CARVALHO, Leão Hebreu, Filósofo (Para a História do Platonismo no 
Renascimento), Coimbra, 1918, recolhido na Obra Completa, vol. I , José Narciso 
RODRIGUES, "A Filosofia de Leão Hebreu", na Revista Portuguesa de Filosofia, tomo XV, 
fase. 4, Braga, 1959, José BARATA-MOURA, "Amizade humana e amor divino em Leão 
Hebreu" e "Leão Hebreu e o sentido do amor universal", in Didaskatia, vol. I I , fases. 1 e 2, 
Lisboa, 1972 e Pinharanda GOMES, História da Filosofia Portuguesa, vol. l-A Filosofia 
Hebraico-Portuguesa, Porto, 1981, pp. 195 esegts. 
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Ao falai' no "sistema metafísico" do grande mestre inaciano pretendo 
vincar, desde já, um dos aspectos individualizadores do seu pensamento, a 
sua concepção da Filosofia como um saber sistemático e ordenado, susceptí
vel de ser ensinado e aprendido, bem expressa tanto na substância como na 
forma dos Comentários de Fonseca, compostos de quatro elementos distin
tos: a rigorosa fixação do texto da Metafísica, feita com seguro sentido crí
tico e filológico e ainda hoje de grande valia, a sua tradução latina, o comen
tário ao texto aristotélico e as "questões" em que o filósofo jesuíta, com 
inteira liberdade intelectual e grande profundidade especulativa, aborda os 
diversos problemas filosóficos suscitados pela obra do Estagirita, "questões" 
que, se não fora o propósito didáctico que presidiu à sua redacção, poderiam 
ter constituído uma obra autónoma, como, vinte anos depois, viria a acon
tecer com as Disputationes Metaphysicae, de Francisco Suarez (1548-1617). 

14. Procurando delimitar com rigor o objecto da metafísica e estabelecer 
a sua clara distinção da lógica, o mestre conimbricense adverte que as coisas 
de que trata a Filosofia Primeira se distinguem pela sua máxima universali
dade, definida pela teoria das causas e da predicação, pelo que o problema 
das categorias, que pertence igualmente à lógica, se encontra no centro da 
reflexão metafísica. 

Para o filósofo jesuíta, o objecto da metafísica é o ente enquanto 
comum a Deus e ás criaturas, pois só ele apresenta a máxima universalidade 
que é própria daquela ciência filosófica e só dele se dizem os transcenden
tais (uno, verdadeiro e bom). Daí que, ao passo que a filosofia natural consi
dera Deus apenas como causa do mundo e a ética como fim último do agir 
humano, a metafísica é a única das ciências que estudam o ser divino com a 
luz da razão natural em que ele é considerado absolutamente e em si, já que 
só ela encara a realidade ou os entes na sua totalidade e absolutamente e não 
de uma qualquer perspectiva determinada e parcelar. 

Além disso, porque, segundo Fonseca, o objecto da metafísica é o ente 
real, o ente subsistente por si, o que tem outra razão de existir além da rela
ção com um intelecto, os entes de razão ficariam dela excluídos, dado só 
existirem por e enquanto apresentados ao intelecto. 

O conceito de ente, porque não diz respeito a nenhuma entidade parti
cular, define-se pela sua unidade. Por outro lado, uma vez que o filósofo 
conimbricense constrói a sua ontologia a partir da tese da analogia entis, o 
ente é, para ele, também princípio de identidade e de diferença, dando-se, 
por isso, no seu conceito, a representação dos modos das entidades simples. 

15.0 sentido originário do ente de que a metafísica se ocupa aparece, no 
pensamento de Fonseca, na articulação do Ser divino com os géneros 
supremos e as diferenças. Por outro lado, o facto de o filósofo considerar a 
essência como tema central da metafísica e atribuir prioridade lógica à relação 
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de atribuição, considerando-a razão de ser e elemento constitutivo das coisas 
ou dos entes singulares e concretos, leva-o a dar à categoria de relação o lugar 
que, até aí e depois, a ontologia ocidental conferiu à categoria de substância. 

A este respeito, note-se que o grande especulativo português sustentava 
que quer a categoria de substância quer as restantes 9 categorias se dizem de 
Deus apenas em sentido analógico, já que elas mais não são do que elemen
tos últimos de todos os entes finitos e de todo o discurso. Deste modo, não é 
possível incluir Deus em nenhuma categoria, já que o ser divino a todas 
transcende e todas para ele remetem enquanto princípio e fim de tudo. 

Fonseca observava, igualmente, que a classificação das coisas efectuada 
a partir das categorias ou do pensamento categorial não era a mais radical e 
originária, já que, lógica e ontologicamente, anterior a ela era a divisão ou a 
disünção entre o ente incriado e independente e o ente criado e dependente. 

Esta distinção fundamental em que assenta a metafísica de Fonseca 
entre Deus, criador incriado e os entes criados e dele dependentes não pode
ria deixar de ter importantes consequências no modo como o especulativo 
português conceituava a existência e a sua distinção da essência. 

Assim, enquanto a existência se encontra incluída na própria essência 
divina, já que Deus existe essencialmente, nos entes criados ela apresenta-se 
como algo de extrínseco e contingente, o que significará, então, que a distin
ção entre essência e existência só tem sentido no domínio dos entes criados, 
ou seja, do que é contingente, pois o único ente necessário é Deus.9 

16.No ano seguinte à edição romana do primeiro tomo dos Comentá
rios do mestre jesuíta, o médico bracarense Francisco Sanches dava à estam
pa, em Lyon, o poema latino Carmen de Cometa Anni M.D. LXXVII em que, 
contrapondo à necessidade que rege a ordem da natureza a liberdade que 
define o espírito humano, criticava duramente a astrologia e a crença na 
influência dos astros no destino individual dos homens.10 

Três anos depois, na mesma cidade francesa, o professor lusitano publi
cou aquela que é a sua obra filosófica mais importante e mais conhecida, o 
tratado Quod nihil scitur.11 

O intento do filósofo é determinar as possibilidades e limites do conhe
cimento humano, começando por pôr em dúvida todo o saber e, apoiado 

9 Cfr. António Manuel MARTINS, Lógica e Ontologia em Pedro da Fonseca, Lisboa, 1994, 
em que nos apoiámos sobre este autor. 

1 0 Do Carmen de Cometa foi publicada uma tradução port., de Giacinto Manuppela, com 
introdução e notas de A. Moreira de Sá, pelo Instituto para a Alta Cultura, Lisboa, 1950. 

1 1 Desta obra há trad. port. de Basílio de Vasconcelos, incluída no volume dos Tratados 
Filosóficos, de Francisco Sanches, ed. Instituto para a Alta Cultura, Lisboa, 1955, 
reproduzidos, hoje, na recente edição da Obra Filosófica do pensador português, IN-CM, 
Lisboa, 1999. 
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pelos sentidos e pela razão, examinar as próprias coisas, por considerar ser 
este o único e verdadeiro meio de saber. 

Marcado por um evidente intuito polémico, o tratado do filósofo portu
guês parte de uma posição de crítica frontal tanto do platonismo e da sua 
doutrina da reminiscência como, e acima de tudo, do sistema aristotélico, 
que não poupa a severas, se bem que nem sempre justas e adequadas críticas, 
as quais ignoram ou não têm na devida conta a clara separação entre lógica e 
ontologia levada a cabo por Margalho e Fonseca, nem a refutação de idênti
cas críticas ao aristotelismo realizada por António de Gouveia. 

17.0 ponto de partida gnosiológico do pensamento de Francisco Sanches 
é o empirismo sensista que, por um lado, o leva a sustentar, como Leão Hebreu, 
que todo o conhecimento vem dos sentidos, mas não admitindo, como ele o 
fizera, a existência do conhecimento que o espírito tem de si próprio, e, por 
outro, que só há indivíduos e não espécies, pelo que o universal era absolu
tamente falso. Daí a sua conclusão de que não é dado ao homem conhecer a 
essência das coisas, pelo que, sendo o verdadeiro saber conhecer primeiro a 
essência e depois os acidentes, nada é possível saber verdadeiramente. 

Assim, o único conhecimento perfeito é o divino, já que a ninguém é 
dado conhecer perfeitamente aquilo que não criou, o que significará, tam
bém, que o próprio ser divino não teria podido criar nem governar aquilo 
que criou se, previamente, não tivesse conhecido a perfeição. 

18.Como pode, todavia, o homem conhecer as coisas ocultas da natu
reza, incluindo as espirituais e a própria divindade e seus atributos, se não 
logra conhecer a essência daquilo com que contacta através dos sentidos, 
nem, sequer, a sua própria essência, apesar de esta estar em si e consigo? 

Embora afirme a incognoscibilidade divina, já que o conhecimento 
pressupõe uma relação de igualdade ou semelhança entre o que conhece e a 
coisa conhecida e, sendo Deus verdadeiramente Absoluto, nenhuma relação 
é possível entre ele e nós, e declare que a essência das coisas nos é incognos
cível, pois só um cognoscente perfeito poderá conhecê-las e o homem, como 
tudo na natureza, é um ente imperfeito, sendo, por isso, o seu conhecimento 
da essência meramente conjectural, o médico-filósofo acredita que, para 
além deste precário, limitado e imperfeito conhecimento fundado na expe
riência sensível e no juízo nela alicerçado, há um outro tipo de saber ou 
conhecimento, que provém da revelação divina. 

E, pois apoiado na fé ou crença nessa revelação que o filósofo portu
guês não tem dúvida em sustentar que Deus, sendo omnipotente e omnis
ciente, é a verdadeira sabedoria, o conhecimento e a inteligência perfeitos, 
pelo que só ele penetra, sabe, conhece e entende todas as coisas, pois é tudo 
e em tudo e todas as coisas são ele e nele, enquanto autor da admirável 
construção e beleza do mundo, a qual, segundo Sanches, se manifesta no 
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facto de o universo ser formado de contrários, que o conservam e com ele 
permanentemente duram. Assim, no entender do filósofo, o universo não se 
conserva mais com o bem do que com o mal, já que pensa, como Leão 
Hebreu, que ambos concorrem para a imutável e necessária ordem do mundo 
e para o equilíbrio perfeito que nele se revela. 

19. Cabe notar aqui que estas afirmações do filósofo, sustentadas na 
autoridade da fé ou da revelação divina, se afiguram dificilmente compagi-
náveis com outras posições suas, defendidas no plano da Filosofia Natural. 

Na verdade, como é possível admitir, simultaneamente, que o universo é 
autónoma criação divina e que a Natureza é eterna? Como é, igualmente, 
possível sustentar que uma das causas principais da insuperável ignorância 
natural do homem se encontra na duração perpétua de algumas coisas, na 
geração e corrupção continua doutras ou na sua continua mudança e, ao 
mesmo tempo, pretender que a Natureza é eterna? Por outro lado, se o mal, 
sendo privação de bem, é o nada, é negação do ente ou não-ser, como pode 
ele concorrer para a conservação do mundo e para a manutenção da ordem no 
universo criado? Finalmente, se a ciência não é nem pode ser o conhecer as 
coisas pelas suas causas, por estas serem inacessíveis, como é possível admitir 
que Deus é causa de todas as coisas e que se chega à ideia ou à existência do 
ser divino, subindo até Ele por meio das causas naturais, por degraus? 

20. A estas e outras questões deveria o filósofo responder em três obras 
que repetidas vezes anunciou como já redigidas - o Modi Sciendi, o Examen 
Rerum o, o De Anima - mas que nunca foram editadas, se, acaso, chegaram a 
ser escritas. No primeiro destes tratados, propunha-se o pensador "fundar 
uma ciência firme e (...) não cheia de quimeras e de ficções alheias à verda
de do assunto" e expor um meio ou método de saber "compatível com a fra
gilidade humana". Por sua vez, no segundo deveria conter-se o essencial da 
sua Filosofia da Natureza, enquanto o terceiro deveria ser dedicado à exposi
ção sistemática das suas ideias antropológicas. 

Se, quanto ao possível conteúdo do primeiro destes três tratados, nada 
nos esclarece a restante obra especulativa de Francisco Sanches, já quanto 
aos outros dois há nela os elementos essenciais que nos permitem reconsti
tuir o quadro de ideias que, presumivelmente, neles viriam a ser expostas. 

Porque referi já os traços fundamentais da Filosofia da Natureza do 
especulativo português, vou limitar-me, agora, a indicar, esquematicamente, 
o que penso serem as ideias essenciais da sua antropologia filosófica, tal 
como podem reconstituir-se a partir não só da sua obra fundamental como, 
também, dos três opúsculos de comentário aos textos aristotélicos, ou 
pseudo-aristotélicos, De Divinatione per Somnutn, In Librum Physiogno-
micon e De Longitudine et Brevitate Vitae.11 

1 2 A trad. poit, de Miguel Pinto de Meneses, destas três obras encontra-se incluída na edição 
da Obra Filosófica citada na nota anterior. 
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21. Reflectindo, simultaneamente, como médico, como filósofo e como 
cristão, o especulativo lusitano parte de uma visão dualista do composto 
humano que, no entanto, não deixa de admitir a existência de uma simpatia 
mútua e de um estreito nexo entre a alma e o corpo. Assim, para Francisco 
Sanches, os corpos foram feitos para as almas e os membros para as funções da 
alma, pelo que os corpos apareciam ao seu pensamento como instrumentos 
congénitos das almas. Se, pois, cada alma pede um corpo certo e uma figura 
certa, a união e a íntima ligação que há entre ambos faz que as almas sofram 
com os corpos e estes com aquelas, sendo possível, por isso, julgar, adequa
damente, das faculdades e paixões da alma através do corpo e suas afecções. 

É esta estreita relação ou unidade entre o corpo e a alma que, segundo o 
médico-filósofo, explicará a vida, a qual deriva directamente da alma unida 
ao corpo, tendo início na conjugação de uma com o outro e origem na alma. 
Deste modo, a alma não pode estar unida ao corpo sem que, imediatamente, 
haja vida e esta só pode existir se e enquanto a alma e o corpo estiverem 
juntos. Por conseguinte, para que haja vida não é necessária qualquer acção, 
pois nem a vida é acção ou movimento mas repouso, nem existe por causa 
de uma acção, nem por causa de todas que constituem a alma que é sua ori
gem nem do corpo em que a vida se manifesta como presença da alma. 

Porque a morte é privação da vida, é ausência da alma no corpo que, 
um dia, animou, tal como a geração é o início da vida e a corrupção o início 
da morte. 

Relativamente à morte, observava o filósofo que, enquanto para os res
tantes ser animados, a cessação da vida significa o nada, por, para eles, a 
morte ser privação de vida e a privação ser o nada, para os humanos, a morte 
terminará no Dia do Juízo Final, com o início de uma nova vida, pois a parte 
imaterial do seu ser é imortal, sendo os bons premiados com a união com 
Deus e os réprobos condenados a uma morte sempiterna.13 

22. A concluir esta já longa e, ao mesmo tempo, muito incompleta 
exposição, penso justificar-se uma palavra final sobre o destino e a projecção 
que os sistemas de ideias destes pensadores portugueses teve no desenvolvi
mento posterior da reflexão luso-brasileira. 

Quanto à herança especulativa de Francisco Sanches, considero não ser 
ousado nem abusivo dizer que, se o empirismo sensista que é o ponto de 
partida da sua actividade filosófica foi continuado pela corrente dominante 
no nosso Iluminismo, a começar por Vemey, e se prolongou, depois, em 

1 3 Ver Lothar THOMAS, Contribuição para a História da Filosofia Portuguesa, vol. I , trad, 
António José Brandão, Lisboa, 1944, pp. 195 e segts,, A. Moreira de SA, Francisco 
Sanches, Filósofo e Matemático, Lisboa, 1950 e Joaquim de CARVALHO, "Nas Comemo
rações do Quarto Centenário do Nascimento de Francisco Sanches" e "Os Opera Philoso-
phica de Francisco Sanches", ambos na Obra Filosófica, vol. I I , Lisboa, 1981, pp. 425 e 
segts. e 505 e segts., respectivamente. 
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pensadores como Silvestre Pinheiro Ferreira e MonfAlveme e veio a cons
tituir o substracto do positivismo materialista de um Teófdo Braga ou de um 
Pereira Barreto, o cepticismo que define a sua gnosiologia foi prolongado 
por Matias Aires, na primeira metade de setecentos e por Sant'Ana Dionísio, 
no nosso tempo, enquanto que a sua concepção da incognoscibilidade de 
Deus, com a consequente impossibilidade da teologia racional e da teodiceia, 
antecipa, de algum modo, a posição que, três séculos mais tarde, irá ser sus
tentada por Tobias Barreto e a sua ideia de que o saber metafísico é, neces
sariamente, conjectural encontrou na filosofia de Miguel Reale a sua mais 
completa e fundamentada teorização. 

Por seu turno, o magistério aristotélico de Pedro da Fonseca foi deter
minante na configuração da Ratio Studiorum que conformou e orientou o 
ensino filosófico no espaço luso-brasileiro durante dois séculos, encontran
do-se no directo prolongamento da sua metafísica intelectualista os múltiplos 
e convergentes caminhos da ontologia do Espírito que, por intermédio de 
Gonçalves de Magalhães, Antero, Farias Brito, Leonardo Coimbra e José 
Marinho, constituem o movimento especulativo mais valioso e significativo 
da reflexão em língua portuguesa dos últimos 150 anos. 

Também o pensamento de Leão Hebreu teve numerosa descendência 
espiritual, desde Samuel da Silva e Espinosa até ao fundo platónico ou neo¬
-platónico que é possível detectar na reflexão teodiceica de Sampaio Bruno 
ou de Teixeira de Pascoaes, cabendo ainda não esquecer as importantes con
tribuições que a sua filosofia trouxe para a dilucidação de temas e problemas 
que se apresentam como constantes da filosofia portuguesa, como o mal ou a 
imortalidade da alma ou o desenvolvido aprofundamento que a sua visão 
cósmica e unitiva do amor veio a encontrar na filosofia portuguesa da sauda
de ou na recente Teoria do Amor e da Morte (1996), de Afonso Botelho, 
última grande expressão da filosofia pensada na língua de Camões. 

R É S U M É 

LA PHILOSOPHIE PORTUGAISE AU TEMPS DE CAMÕENS 

Cette étude presente une synthèse de la pensée philosophique portugaise entre 
la publication, à Salamanque, des Logices utriusque Scholia, de Pedro Margalho 
(1520), et 1'édition, à Lyon, du traité Quod nihil scitur du médecin et philosophe 
Francisco Sanches (1581). La première partie de 1'étude considere les contributions 
apportées à la logique de la Renaissance par Margalho (7-1556), António de 
Gouveia (1510-1566) et Pedro da Fonseca (1528-1599). Dans une seconde partie, 
sont indiqués les traits les plus caractéristiques de la pensée métaphysique de Leão 
Hebreu (1465-1535) et Pedro da Fonseca et de la gnoseologie et de fantliropologie 
de Francisco Sanches (15507-1623). La conclusion de 1'étude analyse la projection 
des systèmes d'idées de ces trois philosophes dans le développement ultérieur de la 
philosophie portugaise et brésilienne. 





D A A R T E D E P I R R O N I Z A R * 

Rui Bertrand Romão 
Universidade da Beira Interior 

Na sua exposição da filosofia dos Pirrónicos, que ocorre na "Apologia 
de Raimundo Sabunde" (502a-509a)', mais ou menos transcorrido um terço 
do texto do longo duodécimo capítulo do livro I I dos Essais, exposição prin
cipalmente baseada no livro I das Hipoiiposes Pirrónicos de Sexto Empírico, 
Montaigne concede um notório relevo ao processo argumentativo desses 
filósofos, detendo-se a descrever o seu comportamento em discussão. 

Montaigne, curiosamente, ao abordar esse tema, não faz nenhum resu
mo das páginas sextianas sobre os tropoi, ou "modos de argumentar", dos 
Cépticos antigos. Na realidade, ele reserva-os para serem empregues - aliás, 
sem referência explícita à proveniência - numa parte posterior da "Apolo
gia", já perto do fim, onde desempenharão uma função, por assim dizer, 
activamente argumentativa, sendo utilizados de modo selectivo, e numa 
ordem bem própria do Autor, com recurso apenas a sete dos dez tropoi atri
buídos a Enesidemo e à totalidade dos cinco conotados com o nome de 
Agripa, deixados de parte todos os oito, também enesidemianos, ditos da 
causalidade. 

Por agora, Montaigne limita-se a apresentar, no âmbito do que não 
deixa de aparecer como uma impressão pessoal do pirronismo (impressão, 
de resto, não exclusivamente fundamentada no mencionado texto de Sexto 
Empírico, pois baseia-se também noutras fontes antigas sobre essa corrente 
filosófica ao seu dispor), uma reflexão acerca da sublimação da eris pelo 
exercício do que poderemos considerar uma erística levada, tal como a prã-

* Este artigo baseia-se em grande parte no texto de uma conferência homónima proferida pelo 
autor em Novembro de 1992, na Sociedade Portuguesa de Filosofia 

1 Todas as citações dos Essais de Montaigne aqui feitas referem-se à edição Villey-Saulnier, 
Paris, PUF, 1965. Ao longo do texto, quando surgem entre parêntesis referências (apontando 
um número de página, seguido de a, b, ou c, letras correspondendo, como o convencionou 
Pierre Villey, respectivamente às três camadas textuais de 1580, 1588 e 1592) sem indicação 
de livro e capítulo, dizem elas respeito à "Apologia de Raimundo Sabunde", que algumas 
vezes mencionamos sob a forma abreviada de "Apologia". Todos os sublinhados nas 
citações são nossos. 

Phüosophka 14, Lisboa, 1999, pp. 133-145 
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tica de dúvida em que se funda, até aos seus extremos limites. Convir-nos-á, 
neste ponto, sublinhar que essa impressão deixa transparecer uma tentativa 
de exposição de certo modo reconstitutiva que leva em linha de conta quer 
específicas dificuldades hermenêuticas quer o próprio carácter paradoxal do 
pirronismo antigo. Referindo-se-lhe, a certa altura, pouco após a curta pas
sagem que nos cabe focar (503a-504c), Montaigne vem manifestamente a 
admiti-lo: "Exponho esta ideia [a do pirronismo] como posso, pois muitos 
acham-na difícil de conceber, e os [seus] próprios autores apresentam-na um 
pouco obscuramente e de diversas maneiras"2. 

Elemento integrante desse carácter paradoxal que faz com que a atitude 
pirrónica se tome difícil de se conceber será justamente uma peculiar erís-
tica, que, na exposição montaniana, surge em estreita ligação à ausência de 
zelo sectário, ou seja, ao modo como os Pirrónicos "se libertam do zelo da 
sua doutrina"3. 

Tal ausência aparece aqui em destaque particular como um dos atribu
tos da ataraxia, estado de tranquilidade da alma que constitui um desiderato 
comum às filosofias helenísticas, cada qual reclamando lográ-lo por uma via 
própria. Para os Pirrónicos, segundo o que diz Sexto Empírico (H.P., I , xii, 
26-30), a ataraxia havia sido atingida casualmente como uma consequência 
da suspensão do juízo, da epoche. Montaigne também foca o mesmo enca
deamento, mas na sua abordagem podem-se notar, pelo menos, duas parti
cularidades face ao texto das Hipotiposes Pirrónicas: insiste na dimensão 
inamovível da epoche; e omite a referência explícita à casualidade da conse
quência. 

Montaigne caracteriza a epoche como uma "posição do juízo recta e 
inflexível, em que se recebem todas as coisas sem adesão nem assentimento 
f . . ] " 4 . Como bem o advertiu Mareei Conche5, ele tende a apresentar, des
tarte, mais uma abstenção do juízo, um não-juízo, que propriamente uma sua 
suspensão, interpretação corroborada por outros passos da exposição monta
niana do pirronismo. Que esta inflexão haja ou não sido despoletada pela 
leitura por Montaigne de determinadas fontes6, não nos interessa aqui apurar. 
Registemos tão-só a sua importância como caracterização da epoche no sen
tido de uma sua radicalização e atentemos nos adjectivos com que Mon-

2 "J'exprime cette fantasie autant que je puis, par ce que plusieurs la trouvent difficile ä 
concevoir; et les autheurs mesmes ¡a representent un peu obscurement et diversement", 505a. 

3 "[. . .] s'exemptent de la jalousie de leur discipline" (ibidem). 
4 "[. . .] assiette de leur jugemnt, droicte et inflexible, recevant tous objects sans application et 

consentement [...]", 503a. 
5 Cf. M . CONCHE, Montaigne et la Philosophie, Paris, Editions de la Mégare, 1987, pp. 31-32. 
6 O documento fundamental sobre o pirronismo primitivo é um texto de Aristocles, citado por 

Eusébio de Cesareia, na Praeparatio Evangélica, obra que constava da livraria de 
Montaigne, mas que ele raramente cita. 
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taigne qualifica a posição do juízo assim definida: "droicte et inflexible". 
"Recta e inflexível"! Dir-se-á mais ainda a descrição da integridade de uma 
postura moral que a da coerência de uma atitude epistemológica. Acresce 
que esses dois adjectivos, e em especial "inflexible", fornecem um nítido 
contraste com um outro adjectivo que poucas linhas abaixo se aplica preci
samente ao modo de debater dos Pin-ónicos: "Pois eles debatem de uma 
maneira bem mole"7. As noções que se associam quer àqueles vocábulos 
quer a este são nos Essais recorrentes8, o mesmo sucedendo com a sua con
traposição, a qual muitas vezes surge em passagens fulcrais e em contextos 
que lhe realçam a importância9. 

Aqui, o contraste tem a particularidade de se apresentar através de um 
elo de derivação: a plasticidade e brandura da maneira de disputar (o que em 
si mesmo constitui já um oximoro relevante, porquanto "débante", como o 
étimo no-lo mostra, traz-nos logo à ideia um confronto violento entre partes 
tensas) resulta paradoxalmente da pura inamovibilidade dessa postura moral 
inflexível, que cumulativamente tem incidências e ressonâncias epistémicas. 
Ademais, a dita postura encontra um eco particular na receptividade do leitor 
da "Apologia", já que evoca, de maneira inequívoca, um crucial trecho das 
páginas iniciais do capítulo, no qual o Autor eloquentemente desenvolvera o 
tema da falta, por ele verificada nos que se intitulam cristãos, da Fé viva que 
os deveria ligar a Deus, sem a qual os homens parecem-lhe quedar plena
mente à mercê das circunstâncias fortuitas, das mais variadas contingências e 
paixões humanas (441a). Todo esse desenvolvimento ocupa, aliás, uma 
posição de charneira, senão na arquitectura global do capítulo, pelo menos, 
na sua parte por assim dizer introdutória, pois forma um elo de ligação a 
encadear a enunciação das respostas do Autor ao que ele declara serem as 
duas principais objecções, avançadas por dois tipos de adversários, à Theo-
logia Naturalis de Raimundo Sabunde, obra por ele anteriormente traduzida 
e cuja defesa precisamente constitui o pretexto do capítulo. O paralelismo 
entre essa Fé inamovível e a inamovível postura pirrónica do juízo é ainda 
particularmente visível no cotejo das listas de paixões, sobre que cada termo 
do paralelo é dito exercer a sua função libertadora, e no confronto entre a 
atitude dialéctica dos Pirrónicos e uma das focadas consequências daquela 
Fé, apresentada praticamente como utópica: "[...] não a deixaríamos nem à 

7 "Car ils debattent d'une bien molle façon" (503a). 
8 Sobre a recorrência do adjectivo "mol" nos "Essais" e exemplificação dalgumas suas cono

tações, ver C.-G, DUBOIS, "Le bergerd'eau", in "Magazine Littéraire", n°303, pp. 27-31. 
l> Robert COTTRELL ("Sexuality/Textuality", Columbus, Ohio University Press, 1981, pp. 7¬

-15) chegou mesmo a delectar na 1." ed. dos "Essais" a distinção de dois modos de ser, de 
relação complexa, em torno dos quais se aglutinariam as expressões conotadas com a noção 
de flexibilidade, por um lado, e aquelas conotadas com a noção de rigidez, por outro lado. A 
contraposição desses dois modos de ser, Cottrell chama "polaridade feminino/masculino". 
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mercê de argumentos inéditos, nem à da persuasão, mesmo a de toda a retó
rica que já houve; resistiríamos a essas vagas com firmeza inflexível e ina
balável" 1 0. A associação da Fé e do pirronismo, no final da mencionada 
exposição deste, virá, aliás, a ser explicitada com clareza, quando dessa 
escola filosófica Montaigne, realçando as suas consequências antropológicas 
e implicações teológicas, diz: "Nada há no que o homem inventou de tão 
verosímil e útil [como a filosofia pirrónica]. Apresenta esta o homem nu e 
vazio, reconhecedor da sua debilidade natural, capaz de receber do alto uma 
força alheia a si, desprovido da ciência dos homens, e portanto mais apto a 
albergar a de Deus, pronto a aniquilar o seu juízo para dar lugar à fé [ . . . ] " u . 
Embora a relação de forças aqui transparecendo não reproduza sem alteração 
os precedentes paralelos, não deixa, por isso, o trecho, de que faz parte o que 
ora acabámos de citar, de exprimir de modo determinante a imbricação da 
epoche, radicalizada ao ponto de surgir como aniquilação do juízo, na temá
tica fideísta, o que é uma variante do entretecimento do fideísmo e do pirro
nismo que acaba por marcar o todo do capítulo. 

Tal como a caracterização montaniana da epoche algo se distancia da 
que o mesmo conceito recebe nas Hipotiposes, também a descrição na 
"Apologia" do acesso à ataraxia se afasta um pouco da do escolarca grego. 
Diz este que ao Pirrónico, o qual procurava alcançá-la em filosofando sobre 
as phantasiai (representações, impressões sensoriais ou aparências, de 
acordo com as mais correntes traduções do vocábulo) e tentando julgar e 
decidir quais eram falsas, quais verdadeiras, adveio fortuitamente {tychicos) 
a buscada ataraxia, ao suspender o juízo, por se haver imergido em contra
dições, ou discordâncias de igual força (H.P., I , xii, 26-27). Logo a seguir 
(ibidem, 28-29), Sexto, para marcar bem o carácter fortuito da descoberta da 
tranquilidade da alma, recorre ao conhecido exemplo do pintor Apeles, o 
qual, ao desistir de continuar na procura de um determinado efeito pictórico, 
terá lançado uma esponja de limpeza à sua obra, logrando por acaso aquilo 
que pretendia antes, um caso, por assim dizer, paradigmático do que hoje 
chamaríamos de efeito paradoxal ou perverso. 

Montaigne diz apenas que a postura dos Pirrónicos os encaminha à ata
raxia (ou, mais precisamente, "à sua Ataraxia" - 503a - o que indica que ele 
atribui uma especificidade à concepção pirrónica de ataraxia). Não nega a 
casualidade da descoberta por Sexto descrita, mas omite não apenas frisá-la 
como até referir-se-lhe. Tal elisão afigura-se-nos servir, sobretudo, para 

1 0 "[. . .] nous ne la lairrions troubler ä la mercy d'un nouvel argument et ä la persuasion, non 
pas de toute la Rhetorique qui fust onques; nous soutienderions ces flotz la d"une fermete 
inflexible et immobile" (441a). 

1 1 "Cette-cy presente l'homme nud et vuide, recoignossant sa foiblesse naturelle, propre ä 
recevoir d'en haut quelque force estrangere, desgarni d'humaine science, et d'autant plus 
apte ä loger en soy la divine, aneantissant son jugement pour faire plus de place ä la foy 
[. . . ]" (506a). 
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sugerir a ideia de identificação da epoche e da ataraxia, não já apenas liga
das por um nexo causal que precise de ser explicitado enquanto casualidade, 
como ocorria nas Hipotiposes Pirrónicas, mas, por assim dizer, fundidas 
uma na outra. Se nos aventurarmos, por indícios textuais, a descortinar 
intenções autorais, diremos que plausível nos parece que fosse essa a de 
Montaigne aqui. 

Mas, poder-se-á contrapor-nos que talvez não tenha havido uma clara 
intenção, prevalecendo a espontaneidade da formulação, as palavras surgin-
do-lhe naturalmente, hipótese que nos coloca perante novo problema, pois, a 
avaliar por sinais recolhidos na leitura dos Essais, em geral, seria de supor 
que Montaigne tenderia a dai- ênfase à casualidade da descoberta pirrónica. 
Não colecciona ele exemplos de semelhantes efeitos paradoxais? Não lhes 
dedica, praticamente, um capítulo inteiro dos Essais (intitulado "La Fortune 
se rencontre souvent au train de la Raison", I , xxxiv, pp.220-222), onde pre
cisamente vem, de resto, aludida a história de Apeles, se bem que exposta 
numa variante, provavelmente inspirada em Plínio, que nomeia o pintor da 
anedota como Protógenes? Não concede ele ao longo de todo o corpo dos 
Essais um bem especial, recorrente e multímodo relevo ao núcleo temático 
constituído em tomo do conceito de Fortuna, verificando-se, segundo a 
contagem de Daniel Martin, só do emprego dessa própria palavra e das da 
mesma família 409 aparições nos Essais 12 ? 

Cabe-nos, pois, supor que Montaigne teria dificuldade em deixar de 
atribuir significado à dimensão fortuita do encontro pirrónico com a atara
xia. Tanto mais que esse modelo se instilava, por curioso mimetismo, em 
leitores ou estudiosos das Hipotiposes, como Henri Estienne, que menciona 
no Prefácio à sua tradução latina, vinda a lume em 1562 (a versão verosi
milmente utilizada por Montaigne), ter-se-lhe deparado tal obra por efeito de 
um feliz acaso. Na própria "Apologia", a instância da Fortuna propiciadora 
chega mesmo a ser ligada à génese do capítulo, igualmente se achando, num 
aditamento c, associada a uma abordagem reflexiva de Montaigne sobre a 
sua relação com a Filosofia. Diz ele aí que só descobriu a que categoria cor
respondia a sua vida quando, após sentir o desejo de comunicar os seus cos
tumes, para os trazer a público mais convenientemente, pôs-se a acompanhá¬
-los de "razões e exempla'', verificando então que eles se conformavam com 
muitos outros de cariz filosófico, o que o leva a exclamar, em frase mar
cante: "Nova figura: um filósofo impremeditado e fortuito!"'3 

1 2 Cf. Daniel MARTIN, Montaigne et la Fortune, Paris-Genève, SIatkine/Champion, 1976, 
pp. 101-104. Refira-se, a propósito, que o emprego da palavra Fortuna era de tal modo 
relevante no séc. XVI que, quando, por ocasião da estada de Montaigne em Roma, a 1" ed. 
dos Essais foi estudada pelos censores do Estado Papal, veio a ser-lhe dirigido, embora 
benevolamente, o reparo, entre outros, de usai" de mais essa palavra na sua obra. 

1 3 "Nouvelle figure: un philosophe impremedité et fortuite!", (546c). 
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Assim, teremos de, na justificação da omissão apontada, ter em conta o 
relevo habitualmente dado por Montaigne a efeitos paradoxais e à função do 
acaso, sendo que, a propósito da sua mesma relação com a Filosofia em 
geral, ele recorre e dá ênfase à figura do encontro fortuito e inesperado. 

Não nos parece que se deva reter, então, a hipótese da espontaneidade 
da omissão, a qual tratar-se-ia, neste caso, de uma espécie de lapso: Mon
taigne não haveria feito grande caso do carácter fortuito da derivação da ata
raxia a partir da epoche (que a Sexto importava salientar até por razões de 
consistência na sua posição não dogmática, nomeadamente ao nível do seu 
cuidado com a dimensão assertiva da linguagem14), não sentindo a neces
sidade de o explicitar, por paradoxalmente ele lhe parecer demasiado fami
liar e óbvio. 

Admitindo, pois, a natureza intencional da omissão, cremos que ela, 
afinal, se possa bem explicar pela aproximação entre epoche e ataraxia ten
dente à sua identificação, convindo frisar que tal aproximação se dá num 
quadro geral de radicalização daquela e de acentuação da negatividade desta 
(que poderá acabar, no entanto, por ser passível de uma leitura positiva, de 
um ponto de vista ético). 

Frisar a indissociabilidade no pirronismo da abstenção do juízo e da 
serenidade da alma, entendida esta como isenção de agitação passional (à 
ataraxia correspondendo assim mais a apatheia que a metriopatheia), per
mite a Montaigne não eliminar de todo a dimensão voluntária (se não 
mesmo, voluntarista, por paradoxal que isso possa parecer) da skepsis pirró
nica (vista a implicar uma escolha de não escolher), o que se toma particu
larmente significativo numa apresentação dessa atitude filosófica em que a 
liberdade da dúvida se contrapõe à prisão a opções predeterminadas atribuí
da à postura dogmática. 

De qualquer modo, Montaigne revela aqui um grande cuidado em, por 
um lado, exibir como um dos aspectos da especificidade da atitude pirrónica 
o desprendimento auto-irónico face às suas mesmas posições (encarado, de 
resto, como correlato da ausência de espírito sectário, correlação bem 
expressa pela expressão acima citada acerca da isenção pirrónica de "la 
jalousie de leur discipline", que tem esse duplo sentido de desapego doutri
nário e sectário), e, por outro lado, em mostrar distanciamento na abordagem 
do pirronismo (distanciamento este bem patente na frase também acima 
mencionada sobre a dificuldade de se conceber o pirronismo). Prende-se isto 
à circunstância de Montaigne, por conferir, na "Apologia" em geral e aqui 
em particular, atenção especial aos modos e às razões por que os homens 
aderem às opiniões, se filiam em seitas e escolas e tomam partido, ver-se 
obrigado a prescindir de apresentar-se como um seguidor de qualquer seita 

Cf. Pierre PELLEGRIN, in Sextus Empirícus, Esquisses pyrrhoniennes, édition bilingue 
grec-français, Paris, Editions du Seuil, 1997, pp. 544-545. 
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filosófica, fosse ela a menos sectaria de todas e caracterizada por ausencia de 
espírito de rivalidade, porquanto, ainda assim, do ponto de vista, pelo menos, 
do aderente, e da sua motivação, a questão do processo opcional continuaria 
a poder-se pôr (Montaigne, aliás, se aparenta impor-se modelos individuais 
de sabedoria, revela-se permanentemente o mais avesso possível a adoptar 
voluntariamente esquemas mentais alheios e arquitecturas concebidas de 
antemão). Em vez de dessa maneira se apresentar, mostra-se ele como pen
sador autónomo que se cruza, em alguns pontos essenciais, com essa orien
tação, mas sem haver tomado partido por ela, limitando-se a ser alguém que 
nela encontrou uma autêntica formulação filosófica de ideias que previa
mente já conheceria, mutatis mutandis, como suas. Ademais, ao se falar de 
um pirronismo em Montaigne, convém precisar que o seu pirronismo se 
afirma como criação pessoal, reinvenção poética dessa orientação que, 
sobretudo na sua versão, surge como a única deveras compatível com uma 
grande liberdade de espírito, porquanto prescinde por completo de uma 
enformação doutrinal e de um enquadramento sistemático, vindo as suas 
noções e a sua atitude a se exibir conciliáveis com a sua negação como seita. 

Uma curiosa ideia de Conche consiste em distinguir o pirronismo que 
Montaigne pratica e aquele sobre o qual fala. Se a aceitássemos, teríamos de 
similarmente proceder na última categoria a uma nova distinção entre o pir
ronismo enquanto objecto de exposição e o efectivamente exposto. Mas 
achamos difícil de não se conceber que toda a reflexão montaniana sobre o 
pirronismo seja, como dissemos, fruto de uma reinvenção poética, ainda que 
se lhe reconheça, e muito em particular nesta secção da "Apologia", o rasto 
de um esforço interpretativo profundo mas igualmente marcado por intui
ções singulares. No que propriamente agora nos concerne, tem de se subli
nhar que, em relação às fontes a que presumivelmente foi beber, Montaigne 
acentua sobremaneira no pirronismo a isenção de sectarismo, outorgando-
-lhe, mesmo, uma manifesta tendência anti-sectária. Assim, e considerando 
que ele simultaneamente salienta a dimensão terapêutica e a eficácia ética 
dessa escola encarada como diferente das demais, ao dar ênfase à conexão 
epoche I ataraxia como uma quase fusão, Montaigne exibe-lhe a especifici
dade sem cingir-se a reclamar que ela atingiu os objectivos por todas as 
escolas helenísticas partilhados, mas que seria declarado pelas outras gorado, 
declaração que equivaleria a situá-la ao mesmo nível dessas escolas. Em vez 
disso, ele tende a colocá-la fora dessa rivalidade mostrando-a como anula-
dora da sua fundamentação. 

A exposição montaniana, entretanto, não se esquece de pôr a par da 
libertação do zelo sectário, na caracterização dos atributos que acompanham 
a ataraxia pirrónica, a ausência de contaminação pelas outras agitações e 
perturbações que chegam ao homem por causa da "opinião e conhecimento 
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que pensamos ter das coisas"15, e daí derivam. Enumera Montaigne, assim, 
uma série de passiones animi (enumeração radicada, por conseguinte, numa 
atitude gnosiológica que intrinsecamente se acha eivada de conotações éti
cas, antropológicas e psicológicas), numa lista algo similar de outras duas 
anteriormente referidas no mesmo capítulo: a primeira, quando falara das 
paixões excitadas pelo fanatismo dos adeptos das paites em confronto nas 
Guerras de Religião (444a); a segunda, quando mencionara a contrapartida 
da posse pelo homem de faculdades racionais (486a). São elas, agora, "[...] o 
medo, a cupidez, a inveja, os desejos imoderados, a ambição, o orgulho, a 
superstição, o amor da novidade, a rebelião, a desobediência, a obstinação 
[ . . . ]" 1 6 , às quais acompanham, numa menção geral e indiscriminada, "[...] a 
maior parte dos males corporais"17. A ataraxia assoma, portanto, como 
negatividade que suprime quer os mais politicamente e intersubjectivãmente 
nocivos dos vícios, quer as mais correntes fontes de transtorno do sujeito. 

As duas apontadas listas reúnem-se num edifício de heterodestruição e 
autodestruição e o seu fecho de abóbada é o zelo sectário. Dir-se-ia que, se o 
primeiro rol (o de 444a) representava o desastre das Guerras Religiosas, e o 
segundo (o de 486a) anunciava o desaire potencial da razão humana, este 
terceiro confirma os diagnósticos precedentes e dá a ver que tais desastre e 
desaire, seguindo sua via artificial, são metades complementares destinadas a 
serem juntas. A propensão ao facciosismo, com todos os seus excessos, será, 
destarte, um traço comum que exibe a aproximação da dissensão filosófica 
(tema, que é conotável com o décimo tropo enesidemiano, na enumeração de 
Sexto, e cuja discussão desempenha, de resto, um preponderante papel 
argumentativo no decurso do capítulo inteiro) e da discórdia da guerra civil. 
Uma e outra acabam por se equivaler (e lembre-se que a primeira é apodada 
de expressões adequadas à segunda, "combate [...] violento [...] e [...] áspe
ro" - 577a - ou "divisões sediciosas e querelosas" - 504b - , por exemplo). 
A filosofia, enquanto representante máximo da superioridade do homem é-o 
também da sua inferioridade e, em sendo vista numa dilaceração interna, 
serve de metáfora das Guerras de Religião1 8: ambas são mostradas por 
Montaigne a partilhar de uma mesma base, a soberba inerente ao homem, 
sua fundamentação natural; e ambas são instigadas, tanto quanto assoladas, 
pelas mencionadas passiones et perturbationes animi et animae (o desorde
namiento dos instintos conflituosos, instintos que, numa secção anterior da 

1 5 "[. . .] impression de Fopinion et science que nous pensons avoir des choses", (503a). 
1 6 "[. . .] la crainte, 1'avarice, l'envie, les desirs immoderez, 1'ambition, 1'orgueil, Ia 

superstition, 1'amour de la nouvelleté, la rebellion, la desobeissance, 1'opiniâtreté [...]", 
(503a). 

1 7 "[. . .] lapluspartdes maux corporels", (ibidem). 
18 Cf. André TOURNON, La Glose et l'Essai, Lyon, Presse Universitäres de Lyon, 1983, 

p. 254. 
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"Apologia", Montaigne denunciara um pouco ao estilo do género renascen
tista dos Paradoxos). Mas também podem as duas serem objecto, se não de 
tratamento total, pelo menos de paliativos e regeneração parcial. Àquela 
cabe o purgante do pirronismo, a esta o remédio da Fé, parecendo que Mon
taigne acha a primeira mais difícil de cura, embora os sinais manifestos e 
exteriorizados da gravidade das duas doenças estejam em ordem proporcio
nalmente inversa à eficácia da terapêutica. 

Neste contexto, o procedimento pirrónico (por permitir a possibilidade 
de uma alternativa filosófica à presunção de saber das filosofias dogmáticas 
e à impressão de certeza veiculada pela linguagem natural) surge portador de 
uma certa exemplaridade, a qual, assentando numa atitude de supressão das 
bases do discurso magistral ou autoritário (para Montaigne, tendencialmente 
a mesma coisa), se denega, de modo constante, a assumir-se como exempla
ridade certa. Componente particularmente assinalável deste remédio é o já 
acima relevado desapego mostrado pelo sábio face às próprias opiniões, 
afirmações, impressões, convicções, ideias, conhecimentos e crenças, desa
pego que, já nos Pirrónicos antigos, mas incomensurável mente mais ainda 
no próprio Montaigne, se assume como auto-ironia, que todos os conhecedo
res dos Essais dificilmente podem eximir-se a considerar nele como verda
deiramente sumptuosa e rica de conotações e ramificações profundas. Após 
a citada frase sobre o modo mole e flexível de os Pirrónicos debaterem, 
Montaigne frisa precisamente esse desapego: "Não temem de modo algum a 
contestação dos seus argumentos"19, o que implica uma erradicação da con
vicção de se estar certo. As declarações dos Pirrónicos tenderão, em confor
midade, a enunciarem-se desprovidas da dimensão assertiva de que se 
imbuem as afirmações da linguagem comum assim como os discursos dos 
filósofos dogmáticos, quer de sinal positivo, quer de sinal negativo. 

A ênfase que Montaigne atribui ao desprendimento dos Pirrónicos para 
com as opiniões por eles emitidas é tal que os mostra aborrecidos por serem 
acreditados e procurando, a todo o transe, serem contraditos, "[...] para 
engendrar a dúvida e a suspensão do juízo, que é a sua finalidade"20. De pas
sagem, seja dito que Montaigne, nesta expressão revela, uma vez mais, o seu 
afastamento de Sexto Empírico, na concepção do pirronismo que apresenta, 
pois mostra pertencer ao número dos que consideram a epoche como telos 
dessa orientação, parecer de que Sexto faz questão em se demarcar (H.P., I , 
xii, 30). Pelo que se pode inferir do texto laerciano, entre tais autores conta
vam-se Enesidemo e Tímon de Fliunte, ou seja, o restaurador do pirronismo 
no século I a.C. e o discípulo directo de Pírron. Montaigne deixa-se guiar 
pela sua poderosa intuição filosófica e histórica rumo ao contacto com o 
remoto Mestre de Élis, a mesma intuição que já o levara a vislumbrai' por 

1 9 "lis ne craignent point la revanche a leur dispute", (503a). 
2 0 " [ • - ] pour engendrer la dubitation et surceance de jugement, qui est leur fin", (ibidem). 
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detrás da epoche fenomenista a rigorosa condição de bioumen adoxastos, a 
autoprivação dos juízos e opiniões, incontornável e primeiro avatar da ata
raxia em auto-revelação, o conduzira a privilegiar a instância ética como 
preocupação originária fundamental do pirronismo, e enfim, o fizera recriar 
sucintamente a especificidade dialógica da erística desses filósofos, expur-
gadora da eris, como se pode bem ver nesta passagem: "Não propõem as 
suas opiniões senão para combater aquelas em que pensam que acredita
mos"21. 

Apenas uma semelhante intuição, dobrada de uma lucidez singular, 
poderia, com os meios do séc. XVI, proceder a estas articulações concep
tuais, cuja pertinência histórica, no que diz respeito à tentativa de depura-
mento do pensamento do pirronismo primitivo e fundador, tão-só no séc. XX 
já adiantado {sendo extremamente interessante tão prolongado hiato, por
quanto Montaigne teve, entretanto, inúmeros seguidores no interesse pelo 
cepticismo, alguns com recursos de erudição não menores e acesso a mais 
fontes, os quais descuraram as indicações montanianas e caíram em confu
sões atribuladas) que, com base em documentação incomparavelmente mais 
vasta e após a própria acumulação de diversificadas experiências filosóficas 
e metodológicas, alguns aplicados estudiosos conseguiram determinar com 
alguma exactidão. Não que se tenha hoje chegado, na investigação do pirro
nismo antigo, a conclusões com todas as quais a visão montaniana do pirro
nismo (visão essa que, em grande medida, só hoje possuímos condições para 
apreciar) se conforme. E, de resto notável que as suas análises do pirro
nismo, baseadas em traduções latinas e não nos textos em grego (língua que 
ele admitia mal conhecer) sejam consideradas extremamente reveladoras e 
elucidativas por historiadores do pirronismo antigo de interpretações de sen
tido global oposto, embora igualmente bem documentadas e argumentadas, 
como Jean-Paul Dumont e Mareei Conche. 

O resto do fragmento, na camada textual correspondente à edição de 
1580, que estamos a seguir, confirma o delineamento geral da interpretação 
montaniana do comportamento dos Pirrónicos em discussão. São, assim, 
vistos a terem apenas como verdadeiro adversário, não o interlocutor mas o 
assentimento deste, na medida em que decorre do que para eles é a origem 
dos males, a convicção de certeza. Não lhes interessa defender qualquer opi
nião, importa-lhes, isso sim, exibir aos oponentes a inanidade de todas as 
opiniões. Por isso, quando os interlocutores lhes adoptam as opiniões, vol
tam-se contra elas e alegam o contrário, como o diz Montaigne com base 
num parecer de Anaxágoras: "Se declarardes a neve negra, argumentarão 
que, ao invés, ela é branca. Se disserdes que não é nem uma nem a outra 

"lis ne mettent en avant leurs propositions que pour combattre celles qu'ils pensent que 
nous ayons en nostre creance", (ibidem). 
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coisa, caber-lhes-á manter que é ambas"22. Na parte que sublinhámos, Mon
taigne curiosamente põe na boca do hipotético interlocutor a própria lingua
gem dos Pirrónicos, mais concretamente, a sua característica fórmula do 
ouden malón. Ao recusarem consagrar as suas mesmas expressões, encon
tradas como as mais aptas a traduzirem a sua postura céptica, eles não se 
limitam a dar, uma vez mais, mostras de desapego pelos seus enunciados, 
negam-nas, porque a sua tendência é, moldando-se à própria essência dialó-
gica da discussão, identificarem-se com a argumentação ela mesma, meta-
morfosearem-se no próprio fluxo do discurso para, terapéuticamente, nele 
abalarem a possibilidade de cristalização num tom dogmático. Levando ao 
extremo o uso da antilogia e da antithesis, processos cépticos tradicionais de 
induzir a impossibilidade de decisão e escolha, exprimem o repúdio do prin
cipio de não-contradição e o discurso que ele funda. Mais lhes interessa o 
como se diz do que o que se diz. A linguagem assertiva é o seu alvo prefe
rencial, sendo que aqui, ao invés do que ocorre no cepticismo fenomenista, 
não é meramente o poder de se tecerem afirmações sobre a natureza oculta 
das coisas (o adelos) que está em causa, mas igualmente a carga de certeza 
investida passionalmente nas palavras: "Se categoricamente manifestardes 
que não o sabeis, alegarão que sim, o sabeis. E até mesmo se assegurardes,  
como se afirmásseis um axioma, que duvidais disso, ir-vos-ão contrapondo 
ou que o não o fazeis ou então que o não podeis pensar e deliberar"23. 

Montaigne sublinha, assim, a plasticidade da argumentação pirrónica, 
tendente a dissolver a dimensão afirmativa de quaisquer enunciados, mesmo 
a dos que veiculam declarações cépticas. A "dúvida" pirrónica surge desta 
forma como um processo indagador (zetesis), que incide sobre si mesma, 
uma dúvida que nunca decide nem resolve, uma dúvida que continuamente 
se ensaia, uma dúvida paroxística e hiperbólica que não cessa de se pôr à 
prova - é como que a condição aporética assumida vitalmente: "[...] esta 
dúvida extrema que a si própria se abala"24. 

Na edição de 1580 seguia-se de imediato a esta abordagem da prática 
dialógica pirrónica a exposição da linguagem própria dos Pirrónicos, das 
suas expressões (phonai) características, algumas das quais já vimos em uso. 
Mas na edição de 1588 vem interpolado um aditamento de certa extensão, 
que na versão do Manuscrito de Bordéus ainda vem a ser mais aumentado 

2 2 "Si vous establissez que la nege soit noire, ils argumentent au rebours qu'elle est blanche. 
Si vous dites qu'elle n'est nv l'un, ny l'autre, c'est a eux a maintenir qu'elle est tous les 
deux", (ibidem). 

2 3 "Si par certain jugement. vous tenez que vous n'en scavez rien, ils vous mantiendront que 
vous le scavez. Oui, et si, par tin axiome affirmatif, vous asseurez que vous en doutez, ils 
vous iront debattant que vous n'en doutez pas, ou que vous ne pouvez juger et establir que 
vous en doutez", (ibidem). 

2 4 "[ . . . ] cette extremite du double qui se secoue soy-mesmes", (ibidem). 
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com o encastoamento de novos acrescentos. Ao invés do que se passa fre
quentemente nos Essais, estas últimas interpolações aparentemente não 
abrem brechas no texto em que se inserem, cingindo-se os comentários a 
confirmar-lhe a direcção e a reforçarem o seu sentido. O interesse maior que 
estes acrescentos b e c, tomados na sua globalidade, nos oferecem, é o facto 
de, alimentando-se fundamentalmente de citações, exemplos e paráfrases de 
uma fonte neo-académica, as Académica de Cícero, constituírem um texto 
que está destinado a apoiar a versão radicalizada do pirronismo que Mon
taigne apresenta sob os moldes que já apontámos. A selecção dos textos é 
judiciosa, vindo-se a revelar bem feliz este desvio de reflexões e argumentos 
aduzidos (convém aqui lembrar que Montaigne na "Apologia" é rigoroso a 
distinguir do pirronismo a filosofia neo-académica, segundo uma perspectiva 
que reflecte uma atenta leitura das Hipotiposes Pirrónicas). 

No conjunto desses aditamentos (503b-505c), a abordagem do tema da 
ausência de zelo sectário por parte dos Pirrónicos serve de contraponto à 
denúncia montaniana do sectarismo dos demais filósofos (o que sugere uma 
paradoxal e apenas subentendida aplicação dos argumentos respigados em 
Cícero contra a escola por este defendida), denúncia cumprida por uma série 
de inteiTogações e apóstrofes exclamativas que retomam, em tom nitida
mente declamatório, o teor das observações que no texto a Montaigne fizera, 
em tom mais propriamente filosófico. A possibilidade que a prática céptica 
fornece de libertação face aos múltiplos constrangimentos e laços que pren
dem o homem comum, bem como o filósofo dogmático, a uma escolha sec
tária operada previamente ao exercício de qualquer capacidade judicativa, é 
de novo sublinhada enfaticamente, e relacionada com a específica maneira 
de os cépticos disputarem, combatendo "sine ulla contentione", como diz 
Cícero 2 5 em frase que Montaigne, aliás, aqui não cita, pelo menos explicita
mente. Esta maneira de disputar tem expressão emblemática, por assim 
dizer, numa atitude a que Montaigne concede destaque, a da abdicação de 
defesa: "Apoderaram-se de uma maravilhosa vantagem no combate ao des
cartarem-se da preocupação de se defenderem"26. A relevância desta atitude, 
onde a candura desempenha também um papel de lucidez estratégica admi
rável, torna-se maior aos olhos do leitor dos Essais por evocar de imediato o 
procedimento do próprio Montaigne, por ele descrito no final do capítulo 
"Que nostre desir s'accroit par la malaisance" (II, xv, 616c-617c), quando 
em plena tempestade pública das Guerras de Religião, ele, consciente da 
impossibilidade de se prover de uma defesa eficaz, acabou por, entregando¬
-se à Providência, consagrar como meio de preservação do seu castelo a total 
renúncia a aparatos defensivos, mantendo apenas como sentinela um por-

25 Acad., I I , i i i , 8. 
2 6 "lis se sont reservez un merveilleux advantage au combat, s'estant descbargez dii soing de 

se couvrir'', (504b). 
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teiro, "não para defender a porta", mas "para a abrir com mais decencia e 
graciosidade" (616c). Nesse mesmo ensaio diz Montaigne: "Toda a guarda 
tem ar de guerra. Haverá quem se atire, se Deus quiser, a minha casa, mas de 
todo o modo não serei eu a chamá-lo. É meu retiro para me repousar das 
guerras. Tento subtrair esse canto à tempestade pública, tal como o faço com 
outro canto na minha alma. Por muito que a nossa guerra mude de formas, se 
multiplique e se diversifique em novos partidos, quanto a mim, não me 
movo"27. "Je ne bouge", a mesmíssima expressão a que ele, de resto, recorre 
para traduzir, na "Apologia", o epecho pirrónico (505a). 

A maneira de debater pirrónica é, assim, por Montaigne lida como uma 
arte, arte, em suma, similar à sua de viver. O que se torna mais explícito no 
confronto das páginas que acabámos de percorrer com o texto do capítulo 
oitavo do livro I I I dos Essais, "De 1'art de conferer", ao qual, estamos em 
crer, é um prelúdio indispensável. Aí, mantendo uma perspectiva pirrónica, 
ele transforma em base de entendimento intersubjectivo o que aqui é sobre
tudo focado como parte constituinte da atitude prudente do sábio no meio do 
tumulto e da discórdia. 

ABSTRACT 

MONTAIGNE'S REINVENTION OF PYRRHONISM 

The aim of this article is to show how the relatively brief presentation of the 
argumentative way of the Pyrrhonists, included in the longest chapter of the Essais, 
"The Apology for Raymond Sebond", can be understood as a fundamental part of 
Montaigne's poetic and philosophical reinvention of ancient pyrrhonism. The stress 
laid there by Montaigne on such characteristics of the pyrrhonian attitude as self-
irony, dialectical plasticity and absence of any kind of sectarism, is accordingly 
studied and considered in the broader context of his personal interpretation of 
ancient pyrrhonism, in many relevant aspects differing from the characterization of 
that philosophy as outlined by Sextus Empiricus. 

2 7 'Tout garde porte visage de guerre. Qui se jeltera, si Dieu veut, chez moi, mais tant y a que 
je ne l'y appelleray pas. C'est la retraite a me reposer des guerres. J'essaye de soubstraire ce 
coing a la tempeste publique, comme je fay un autre coing en mon ame. Nostre guerre a 
beau changer de formes, se multiplier et diversifier en nouveaux partis; pour moy, je ne 
bouge" (617c). 
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1. A pergunta orientadora deste trabalho é a da pertinência da utilização 
do sonho no exercício da medicina. Trata-se de uma questão porventura 
menos inactual nesta transição de milénio1 do que há cem anos, quando 
Freud, numa atitude de grande ousadia, reabilitou o sonho como objecto 
científico ao reconhecer nele uma estrutura internamente coerente e prenhe 
de sentido, vendo no estudo dos sonhos a via régia de acesso ao incons
ciente, às profundezas da psique. 

A Traumdeutung2 freudiana é, a justo título, uma das referências mar
cantes da ciência e da cultura europeias ao longo do século XX. Ela assinala 
uma viragem decisiva no plano metodológico, na visão geral do mundo e no 
modo de autocompreensão que o homem tem de si mesmo, rompendo dras
ticamente com a tendência hegemónica nos séculos XVII I e XIX no sentido 
de relegar o sonho para o domínio das manifestações mágico-animistas, 
incoerentes e desprovidas de significação imanente. Sem pretender questio
nar a originalidade do empreendimento freudiano e o alcance das suas des
cobertas, julgo, no entanto, que faz todo o sentido procurar, na tradição 
intelectual europeia, elos de ligação com a tese da inteligibilidade do sonho, 
mormente no plano médico. 

Na Bíblia tal como no pensamento grego o sonho foi considerado uma 
importante fonte de conhecimento. No Antigo Testamento, o sonho é uma 
das vias utilizadas por Deus na sua comunicação ao homem, um meio de 
revelação incidindo particularmente sobre o futuro. Como dirá S. Usque, 
numa obra de grande densidade espiritual, sonhar é uma das coisas boas que 
pode acontecer-nos, indiciando a presença de Deus ao homem e envolvendo, 

1 Na medicina actual, o sonho desempenha um papel crucial no tratamento de certas patolo
gias, como por exemplo a toxicomania. Cf. António Mendes PEDRO, Les rêves et les 
toxicomanes, Thèse de Doctorat, Paris, Université de Paris VII , 1987. 

2 S. FREUD, Die Traumdeutung, Deuticke, Leipzig-Wien, 1900. 

PMosophka 14, Lisboa, 1999, pp. 147-164 
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por conseguinte, uma atmosfera exaltante3. Entre os Gregos, merece desta
que o corpus hipocrático, no qual se condensa um programa de trabalho cuja 
actualidade é defendida por investigadores e médicos proeminentes4. No 
tratado do Regime, IV, dedicado aos sonhos, parte-se da afirmação da influ
ência do sonho sobre todos os aspectos da vida humana5. A significação pro
funda do sonho reside em que as funções relevantes do corpo, em virtude de 
este cessar a sua actividade durante o sono, passam a ser desempenhadas 
pela alma. Liberta do corpo, esta reforça a sua actividade e manifesta reali
dades que permanecem ocultas ao olhar vígil, em que a vinculação da alma 
ao corpo limita a sua visão6. 

Na Idade Média, Averróis, cujo epíteto de O Comentador atesta a posi
ção tutelar que ocupou na escolástica europeia, é uma das figuras marcantes 
no domínio da Medicina, onde a sua influência vai perdurar longamente7. O 
seu Compêndio do livro de Aristóteles sobre o sono e a vigília? é uma peça 
indispensável para compreendermos parte substancial da literatura médico¬
-filosófica posterior, designadamente os Diálogos de Amor de Leão Hebreu 
(Roma, 1535). Orientado para a conclusão da utilidade do sonho no exercí
cio da medicina9, o Compêndio de Averróis, que se desenvolve de um modo 

3 Numa mensagem de esperança, Usque anuncia a iminência de um tempo novo, um futuro de 
paz duradoura e de felicidade completa, onde o sonho tem reservado um papel fundamental, 
na figura dos mais veneráveis dos homens, os anciãos inspirados: "E entam nam se avergo-
nhara o meu povo de Israel perpetuamente, e sentireis palpável que eu o senhor ando entam 
no meo de vos outros e que eu sou e sempre aja sido o senhor Deus vosso e nam outro o meu 
povo desde entam pera sempre jamais nam padecera vergonha, e vira em costume que 
derrame meu espírito sobre toda a carne e profetizaram vossos filhos e vossas filhas e vossos 
velhos sonharam [it. meu] e vossos mancebos teram visões." (Samuel USQUE, Consolação 
às tribulações de Israel, Lisboa, F. C. Gulbenkian, 1989, p. L xx iii). 

4 A este respeito, M . S. Marques publicou recentemente uma obra que se filia assumidamente 
na tradição hipocrática, realçando o contributo dessa tradição médica nos debates que actual
mente se colocam no plano da clínica e da ética médica. (M. S. MARQUES, O Espelho 
Declinado. Natureza e Legitimação do Acto Médico, Lisboa, Ed. Colibri, 1999). 

5 O texto hipocrático é bem explícito: essa influência exerce-se sobre "rrpòs âtravTa" (sobre 
todas as coisas). (HIPPOCRATES, Regime, IV, ou Sobre os Sonhos, ed. W. H. S. JONES, 
Massachusets, Harvard University Press / London, W. Heinemann, 1984, vol. IV, p. 421). 

6 Veja-se Regime, IV, Op. cit., pp. 421-422. 
7 O trabalho de tradução das obras mais significativas dos clássicos nos diversos ramos do 

saber, incluindo a Medicina - onde se destacam as naduções de Hipócrates, Galeno, Avicena 
e Averróis - faz parte intrínseca da primeira fase da Revolução científica na 1 . a metade do 
século XVI. Essas ttaduções estimulam o conhecimento da ciência antiga e ajudam a fixar 
uma tradição. 

8 Averróis Cordubensis Compendium libri Aristotelis de somno et vigilia, in Averróis 
Cordubensis Compendia iibrorum Aristotelis qui Parva Naturalia vocantur, Cambridge/ 
/Massachusetts, The Mediaeval Academy of America, 1949, pp. 73-125. 

9 "E assim os sonhos são para o médico signos acerca da compleição do sonhador." 
(Et huiusmodi somnia sunt signa medico de complexione somniantis.) (AVERRÓIS, Op. cit., 
p. 125). 
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muito livre em face do texto de Aristóteles, confere um estatuto muito rele
vante à actividade onírica no quadro das funções da alma. O médico cordo-
bense desclassifica os sentidos exteriores, pelos quais se conforma a percep
ção vígil, sustentando a tese de que o sonho reforça o sentido interno e 
potencias nele incluídas: sentido comum e imaginação1 0. Muito especial
mente, o sonho liberta a imaginação de todo o tipo de dependência, seja dos 
sentidos exteriores seja da cogitação, facultando-lhe o exercício espontâneo 
e livre da sua capacidade, Do ponto de vista da representação do saber, 
importa realçar que essa actividade da imaginação incide sobre coisas parti
culares11, trazendo associada a procura de inteligibilidade das contingências 
que afectam o ser individual. 

2. É difícil, e porventura artificial, determinar um momento preciso em 
que tenha ocorrido o descrédito do sonho. A hipótese que proponho é a de 
que esse descrédito é solidario da consolidação da mathesis moderna ao 
longo do século XVII . Assim, julguei oportuno focar o momento de transi
ção, em que se dá a fermentação de um pensamento novo em paralelo com o 
ressurgimento dos cânones antigos. O período do Renascimento é esse 
momento ambíguo 1 2, heteróclito, um ponto de encruzilhada em que a multi
plicidade de perspectivas e referências não logra uma verdadeira síntese. 
Mantendo uma margem considerável de ambiguidade, H. Védrine indica 
aquele que é, provavelmente, o traço marcante do Renascimento ao quali
ficá-lo como reino da imaginação^3: o esforço de saltar para lá dos limites da 
percepção comum, na procura entusiástica das maravilhas escondidas na 
natureza. O movimento não é no sentido de abandonar a natureza para se 
maravilhar com os prodígios, mas no de naturalizar os fenómenos prodigio
sos e extraordinários. O naturalismo do Renascimento responde ao intento 
de uma racionalidade que se não satisfaz com a fronteira habitual entre natu
ral e sobrenatural. Os mirahilia, amplamente descritos na literatura renas-

1 0 A dualidade interior/exterior joga um papel fundamental na articulação discursiva do texto 
de Averróis. O sonho pertence à região mais íntima e profunda da alma. Veja-se, em 
particular-, pp. 78-79. 

1 1 "Porquanto é certo que os sonhos não se ocupam de coisas especulativas, mas apenas de 
particulares, que são apreendidas pela potência imaginativa. 
Ora, o entendimento não apreende as coisas particulares, mas tão-só as universais." 
(Certain est enim quod somnia non sunt de rebus speculativis, sed de particularibus 
tantum, que comprehenduntur per virtutem imaginativam. 
Intellectus autem non comprehendit res particulares, sed solum universales.) (AVERROIS, 
Op. cit, p. 106). 

1 2 Acerca das dificuldades inerentes ao conceito de Renascimento, veja-se C.-G. DUBOIS, 
Uimaginaire de la renaissance, Paris, Puf, 1985, pp. 5-6. 

1 3 "Chaque époque invente sa forme et son style. La Renaissance est le règne de ('imagi
nation." (H. VÉDRINE, Les grandes conceptions de 1'imaginüire, Paris, Librairie Générale 
Française, 1990, p. 45), 
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centista14, atestam a presença de uma ordem mais complexa do que aquela 
que a ciência comum reconhecia. 

Ciência e magia formam uma amálgama indissociável em muitos dos 
melhores espíritos, como muito bem evidenciaram E. Garin15, H. Védrine 1 6 e 
C. Postei17, entre outros. O que está em causa é um novo quadro epistémico, 
no qual se dá a ruptura da unidade entre ciência e religião nos termos em que 
a Idade Média cristã tendeu a pensá-la, enquanto continuidade de duas for
mas passíveis de totalização. O que mais genuinamente ressalta não é um 
conflito entre fé e razão, associado a um fenómeno de descrença, mas um 
novo entendimento das relações entre elas. O caso de Francisco Sanches é 
exemplai" sob este aspecto: a uma fé inabalável e coerentemente afirmada 
liga-se um trabalho de questionação radical e exercendo-se na esfera da pura 
razão. A crença no milagre e na eficácia das forças sobrenaturais, sejam elas 
angélicas ou demoníacas, em nada interfere com a procura de explicação 
para os fenómenos mais insólitos que se apresentam. Criticismo e exigência 
de racionalidade combinam-se esplendorosamente com um conceito alar
gado da natureza, apto a integrar muito daquilo que tradicionalmente se ins
crevia no âmbito do sobrenatural. Daí o ressurgimento do Filósofo como 
figura culminante do saber. 

O De incantationibus de P. Pomponazzi18 é uma obra emblemática da 
ciência renascentista19 e da nossa dificuldade em face dela. Pietro Pompo
nazzi (1462-1525) é um membro proeminente da Escola médico-filosófica 
de Pádua 2 0, onde pontificava o aristotelismo averroizante. Autor de uma obra 

4 A este respeito, veja-se em particular a obra de Jean CEARD, La naíure et les prodiges, 
Genève, 1977. 

5 Eugénio GARIN, Medioevo e Rinascimento: studi e ricerche, Bari, Laterza, 1984. 
6 Hélène VÉDRINE, Philosophie et magie à la Renaissance, Paris, Librairie Générale 

Française, 1996. 
7 Claude POSTEL, L'homme prophitique. Science et magie à la Renaissance, Paris, Les 

Belies Lettres, 1999. 
8 P. POMPONAZZI, De naturae effectuum admirandonim causis, seu de incantationibus, in 

Pomponatii opera, Basileae, ex officina Henricpectrina, 1567. Henri Busson fez uma 
tradução desta obra: P. POMPONAZZI, Les causes des merveilles de la nature ou les 
enchantements, Paris, 1930. 

9 Numa obra clássica, cuja primeira edição data de 1932, H. Busson realça a modernidade do 
procedimento de Pomponazzi nesta obra. (Henry BUSSON, Le rationalisme dons la litté-
rature française de la Renaissance, Paris, Vrin, 1971, pp. 54-57). 

0 Trata-se da mais inovadora escola médica do século XVI , cujo esforço renovador incidiu 
especialmente na Anatomia, sendo de destacar Andreas Vesalius, autor do De fabrica 
corporis humani (1543), Hieronimus Fabricius, professor de William Harvey, autor de 
De motu cordis (1628), Caspar Bauhin, autor do Theatrum anatomicum, Hieronimus 
Mercurialis, autor de uma obra fundamental no intento de fundar a ginástica como disci
plina médica, De arte gymnastica (1598). A essa importante escola médica se deve ainda a 
criação, em 1545, do primeiro Jardim Botânico. 
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irreverente - o De immortalitate animae (Bolonha, 1516) - , que foi objecto 
de grande animosidade, Pomponazzi foi obrigado a comparecer perante o 
tribunal da Inquisição, tendo-lhe valido as instancias do cardeal Bembo, seu 
amigo. A maior parte da sua obra, incluindo o De incantationibus, foi edi
tada postumamente. Na sua génese estão factos que desafiam a inteligibili
dade da ciência médica da altura e indiciam um novo procedimento intelec
tual. Pomponazzi é interpelado por Ludovico Panizza, um médico de 
Mântua, a respeito da cura de dois jovens, um apresentando queimaduras de 
uma certa gravidade e o outro afectado por erisipela, que foram curados 
ambos "por meio de simples palavras e versos" {solis verbis et canninibus). 
A questão colocada ao nosso médico-filósofo é muito precisa: os casos em 
referência são passíveis de explicação ao nível da razão natural ou devemos 
remetê-los para o âmbito do extra-racional e extraordinário, o maravilhoso 
cristão grandemente alimentado por curas milagrosas? 

Pomponazzi não defrauda a expectativa do seu interlocutor: dá por 
estabelecidos os factos e intenta elucidá-los no plano estritamente natural. 
Na sua perspectiva, a razão natural pode elucidar os factos insólitos referi
dos, tomando dispensável o recurso ao sobrenatural: a força da imaginação 
(vis imaginationis) e a confiança (fides) no médico são explicações plausí
veis para tais curas. 

O modus operandi de Pomponazzi insere-se no esforço renovador do 
aristotelismo paduano. O pensamento aristotélico não é propriamente um 
manancial de verdades a assumir dogmaticamente mas uma fonte de inspira
ção e estímulo para a elaboração de uma ciência nova: uma ciência à medida 
do homem, heterogénea às verdades da religião, a que só por revelação se 
pode aceder. Ciência e religião são "incompossíveis"2 1: Tal como Pompo
nazzi a preconiza, a nova ciência não faz sistema com a religião, há um 
abismo a separá-las. A doutrina da dupla verdade encontra na filosofia pom-
ponaciana o seu quadro próprio. O De fato é exemplar sob este aspecto: o 
estoicismo é a doutrina filosoficamente ajustada no que respeita à explicação 
do determinismo que subjaz à acção, é insuperável no plano meramente 
racional, mas, visto à luz da verdade supra-racional do Cristianismo, revela¬
-se ilusório ou mesmo falso22. Não há síntese possível entre fé e razão. A fé é 

2 1 "E não concordo com aqueles que acreditam que a via da fé é conciliável com Aristóteles; 
porque me parece que estas vias são incompossíveis." (Neque eis conseniio, qui viam fidei 
cum Aristotele convenire credunt; mihi nanque videíur lias vias incompossibiles esse.) 
{Richard LEMAY (Ed.), Petri Pomponatii Mantuani Libri quinque de fato, de libero 
arbítrio et de praedesdnatione, Padova, Ed. Antenore, p. 223). 

2 2 "Em segundo lugar, digo que, em virtude de a sapiência humana estar quase sempre no 
erro, o homem não é capaz, mediante as meras potências naturais, de alcançar a verdade tal 
qual ela é e muito especialmente dos segredos de Deus, pelo que em todas as coisas se deve 
assentar na determinação da Igreja que é regulada pelo Espírito Santo." (Dico secundo 
quod cum sapientia humaim quasi semper sit in errore, neque homo ex puris naturalibus 
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mais certa do que o saber racional, mas não tem sobre ele qualquer jurisdi
ção efectiva. O Cristianismo não é uma filosofia, sendo compatível com 
qualquer filosofia. 

Como bem se vê, o pensamento de Pomponazzi não responde às difi
culdades de uma nova episteme em gestação, evidenciando a problematici-
dade intrínseca que ela transporta. A doutrina da dupla verdade coloca um 
problema de solução múltipla, como a história ulterior evidenciará à exaustão. 

A ciência de Pomponazzi, como a do Renascimento em geral, não se 
ajusta ao que se convencionou chamar ciência moderna. Tal facto origina 
contrasensos da parte de muitos intérpretes e historiadores, que cedem à 
tentação de ler um dado tempo histórico sob o prisma exclusivo da história 
subsequente. Com efeito, a originalidade e a fisionomia própria de uma dada 
configuração histórico-cultural só pode manifestar-se aos olhos de quem a 
interroga despreconcebidamente, tomando-a na diferença histórica que faz a 
sua singul aridade. 

A obra de R. Lenoble, de resto muito preciosa no que respeita ao deli
neamento do quadro em que se firma o carácter fundamental da ciência 
moderna nas primeiras décadas do século XVII , é típica do procedimento 
incrustado nessa leitura retrospectiva que desfigura por completo a inteligi
bilidade científica do Renascimento, vendo nela um hiato, qual Idade Média 
do saber, entre a ciência moderna e a aristotélica, retomando o pensamento 
mágico-animista da Antiguidade oriental23, assimilado pelos pitagóricos e 
pelas correntes neoplatónicas. Para Lenoble, o amor da natureza evidenciado 
pelos autores do Renascimento não é acompanhado de nenhum acréscimo 
cognitivo24, muito pelo contrário: o naturalismo renascentista, na sua postura 
anti-científica e irracional25, representa uma regressão enorme do saber26. 

potest attingere ad sinceram veritatem et praecipue archanorwn Dei, ideo in omnibus 
standum est detenninationi Ecclesiae quae a Spiritui Saneio regulatur.) (Op. cit., Epilogus, 
p. 453). 

2 3 Dos naturalistas do Renascimento diz Lenoble que eles "reviennent à un état de la science 
antérieur a Alistóte". (R. LENOBLE, Mersenne ou la naissance du mécanisme, Paris, Vrin, 
1943, p. 157). 

2 4 "Ne cherchons pas chez eux [les hommes de la Renaissance] une annonce de notre science 
moderne! Certains históricas out cm la trouver, mais au prix d'une erreur qui les égare. 
Dtsons en resumé que la Nature, ils l'ont passionément aimée, qu'ils se sont toumés vers 
elle avec une curiosité infinie. Mais ils abandonnent la seule regle qui ait alors été proposée 
pour la comprendre, celle d'Alistóte et des scolastiques, et üs ne (rouvent pas d'autre regle. 
Des lors, leur amour de la Nature, s'il suffit à creer une littérature et un art, se perd, dans la 
science, en reveries surprenantes. La Nature ils Pont aimée, ils ne Font pas connue." 
(R. LENOBLE, Histoire de l'idée de nature, Paris, A. Michel, 1969, pp. 279-280. 

2 5 "Les poetes et les artistes de la Renaissance sont plus loin de nous que nous l'imaginons en 
général; par la science sous-jacente à leurs prétendues métaphores ils se rattachent à une 
pensée animiste foncièrement antiscientifique et iiTationnelle." (LENOBLE, Op. cit., 
p. 307). 
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A leitura que Lenoble faz da ciencia renascentista é desajustada não só 
no plano temático, ao nível das conclusões que veicula, mas também no 
plano metodológico, isto é, no tipo de procedimentos evidenciados. A foca
gem aqui proposta intenta evidenciar a significação intrínseca do Renasci
mento no plano do saber. Em face da tendencia a desclassificar o saber 
renascentista, julgo que a tese de F. Gil e Hélder Macedo segundo a qual o 
Renascimento português apresenta uma componente racionalista muito mais 
significativa do que habitualmente se reconhece27 é uma tese porventura 
extrapolãvel para o Renascimento em geral. 

3. O sonho ocupa um lugar proeminente na literatura portuguesa do 
Renascimento, nomeadamente em autores como Leão Hebreu e Bernardim 
Ribeiro, onde as implicações médico-filosóficas da abordagem respectiva 
são óbvias 2 8. Dessa vasta bibliografia, julguei oportuno seleccionar dois 
autores cuja afinidade a este respeito é, por si mesma, motivo de reflexão: 
Amador Arrais (1530-1600) e Francisco Sanches (1551-1623). 

Trata-se de dois autores que, à primeira vista, nada têm em comum. 
Conotado com a ortodoxia da Contra-Reforma29, Arrais teria permanecido à 
margem do fluxo de ideias que então excitavam os espíritos inquietos na 
busca de novos rumos do saber. Inversamente, F. Sanches tipificaria o filó
sofo sem outro compromisso que não a indagação radical das questões, apa
rentemente desvinvulado da adesão à verdade da fé como fenómeno inques
tionável e dotado de uma evidência intrínseca. Ora, o confronto entre os 
Diálogos e o Comentário ao livro de Aristóteles da Adivinhação pelo Sonho 
revela a existência de um substracto comum muito forte. 

2 6 A ideia de regressão intelectual encontra-se explicitamente na Histoire de 1'idée de nature 
(pp. 279 e 293), mas a sua expressão mais fone encontra-se na conclusão da tese de douto
ramento do autor; "Aristotéliciens de la sfricte observance comme Pomponace, ou antiaris-
totélicíens comme Biuno, Campanella ou Paracelse, les panpsychistes de la Renaissance 
revenaient à une forme de pensée nettement inférieure à celle de la tradition scolastique 
(ch. III) . Celle-ci, au contraire, continue 1'effort méritoire du Stagirite pour definir la notion 
de loi naturelle." (LENOBLE, Mersenne ou lei naissance du mécanisme, Paris, Vrin, 1943, 
p. 604). 

2 7 "Ao contrário de uma visão estereotipada do que teria sido a cultura portuguesa, há uma 
forte via racional no nosso Renascimento." (F. GIL e H. MACEDO, H., Viagens do olhar. 
Retrospecção, visão e profecia no rensacimento português, Porto, Campo das Letras, 1998, 
P-9). 

2 8 Veja-se o meu artigo "Amor, sonho e saudade", in A. M. MARTINS, J. M . ANDRÉ, e M. 
S. CARVALHO, Da natureza ao sagrado. Homenagem a F. V. Jordão, Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra / Fundação Eng. António de Almeida, 2000, pp. 13-42. 

2 9 É nesses termos que J. Prado Coelho qualifica os Diálogos: "A obra é um valioso docu
mento da mentalidade da época, moldada pelo espírito da Contra-Reforma" (J. P. 
COELHO, Dicionário de literatura, Porto, Fígueirinhas, 1982, vol. I, p. 68). 
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4. O Dr. Jerónimo Arrais, jurista e teólogo, morreu em 1589 sem con
cluir os seus Diálogos, redigidos em latim. Seu irmão, frei Amador Arrais 
acabou a obra e traduziu-a para portugués, O género literário escolhido é 
típico da literatura do Renascimento e indicia uma concepção do espaço da 
racionalidade como lugar de debate de ideias, procurando compatibilizar 
diferentes perspectivas e doutrinas. Por si só, o diálogo prenuncia uma noção 
de verdade multifacetada e aberta à discussão. E é assim que se procede 
efectivamente neste texto maior da nossa literatura. 

O personagem central é um doente, que debate diversos temas com 
outros tantos interlocutores. No capítulo VII do livro I , Antíoco - assim se 
chama o doente - debate com Apolônio, seu médico, a temática do sonho. 

A discussão desenrola-se no quadro do exercício da clínica médica, no 
âmbito de uma consulta. Nada nos é dito sobre as queixas de Antíoco, não é 
esse o interesse do nosso autor, mas a pertinência do sonho na praxis médica. 
A iniciativa pertence ao médico: "Antes de vos tomar o pulso, dizei-me que 
sonhastes a noite atrás" 3 0. Antíoco não reconhece a utilidade da pergunta e 
manifesta um misto de perplexidade e desconfiança: "Que pergunta de 
médico! E que pêso têm os sonhos? Cousa frívola é o sonho. E onde há 
muitos, há muitas vaidades, disse o Eclesiástico, cap. 5". 

A referência bíblica joga aqui um papel importante. De facto, o desen
rolar de um diálogo, seja qual for o tema e interlocutores, pressupõe sempre 
um mínimo em comum, nem que seja a admissão implícita da questão em 
debate. Sem o reconhecimento mútuo dos contendores, não há diálogo, mas 
afrontamento puro e simples. No caso que nos ocupa, médico e doente reco
nhecem-se numa tradição comum, que é a da verdade cristã e do legado 
greco-romano. À acusação de frivolidade, responde Apolonio com argu
mentos de peso: a concordância do Velho e do Novo Testamento e bem 
assim os autores profanos da Antiguidade31. 

Há um ponto a que ambos os interlocutores aderem: há sonhos dotados 
de significação. A divergência situa-se agora na capacidade do homem para 
os interpretar. Antíoco nega a legitimidade de uma ciência humana apta a 
decifrar a mensagem oculta que o sonho transporta consigo. A pretensão de 
elaborar uma ciência dos sonhos é vaidade equiparável àquela que perdeu 
Adão e Eva, ao serem tentados pela serpente, com a promessa de que seriam 
como deuses32. 

3 0 Amador ARRAIS, Diálogos, ed. organizada por Fidelino de Figueiredo, Lisboa, Livraria 
Sá da Costa-Editora, 1944, vol. I I , p. 1. 

3 1 "Não me negareis que revelou Deus em sonhos muitas cousas aos Profetas. Não vos lembra 
que diz o Senhor: "Aos meus escolhidos falarei em sonhos"? Por éles descobriu Deus 
cousas futuras e significou o que havia de vir aos homens. Disto há muitos exemplos 
sabidos no Velho e Novo Testamento; e nas histórias humanas de Gregos e Latinos se 
contam cousas admiráveis." {lbid). 

3 2 Diz Antíoco: "Vejo isso, mas também vejo que a certa interpretação dos sonhos é de Deus 
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Antíoco desqualifica o uso que os médicos, mágicos e astrólogos fazem 
do sonho, afirmando tratar-se de meras conjecturas, ao passo que Deus pos
sui a ciência certa a seu respeito, podendo revelá-la aos seus eleitos33. Apo
lônio aceita a advertência do seu interlocutor34 e bem assim a denúncia que 
ele faz do charlatanismo de Arnaldo de Vilanueva35, enredado em confusões 
ao pretender explicar aquilo que ultrapassa a capacidade da sua ciência3 6. 
"Por Arnaldo sáia quem lhe for afeiçoado", responde o médico do nosso 
diálogo, demarcando-se do herético Arnaldo. 

Não há ciência exacta do sonho, tudo quanto o homem pode afirmar 
acerca dele é meramente conjectural: este ponto suscita o acordo dos dois 
intervenientes. A conclusão a tirar daí é que não é a mesma. Ao passo que 
Antíoco menospreza a conjectura, Apolônio reabilita-a no plano da ciência 
médica, onde haveria lugar para o estudo dos sonhos naturais, aqueles que 
exprimem o íntimo do sonhador, aquilo que lhe vai na alma. Ora, de acordo 
com a tradição hipocrática, durante o sono, a alma liberta-se do corpo e 
apercebe-se melhor do que se passa no próprio corpo. Pode perceber o pre
sente, mas também o futuro. 

Se bem interpreto, a estratégia argumentativa dos autores dos Diálogos 
visa um objectivo muito preciso: firmar a legitimidade de uma ciência 
humana, ao lado da ciência divina e independente dela no seu princípio, no 
seu objecto37 e no seu modus operandi. De facto, a novidade do diálogo em 

e não vossa, nem dos mágicos, que seguem as conjecturas e podem ser enganados nas 
cousas ocultas. Basta ser proibido que não sejamos curiosos na interpretação dos sonhos e 
que não confiemos neles." (Op. cit., pp. 2-3). 

3 3 "Só Deus e os que são dignos de entender suas revelações, podem expór os sonhos na 
verdade; e assim, não por conjecturas, mas por revelação divina, é conhecido o verdadeiro 
sonho. A quem Deus quer falar em sonhos ensina por si ou por outrem a inteligência deles 
e a boa parte donde vem." (Op. cit., p. 3). 

3 4 "De teólogo é arrecear os perigos que pode haver na curiosa observação dos sonhos, mas 
não sei se é tanto seu reprovar assim, a monte, toda a arte de prognosticar somente naqueles 
sonhos, que chamamos naturais." (lbid.). 

3 5 Trata-se de um personagem famoso, rodeado de uma auréola de mistério, que ajuda a 
reforçar a lenda respectiva. Ignora-se onde terá nascido, por volta de 1285 - Vilanueva é na 
Catalunha ou na Provença? - , bem como uma parte significativa da sua biografia e obra 
médica. Consta que a sua medicina tinha uma base alquímica e recorria frequentemente à 
astrologia. Foi acusado de heresia, tendo visto condenadas 15 das suas proposições pelos 
Teólogos de Paris, em 1309, e oito anos mais tarde pelo inquisidor de Tarragona. Valeu¬
-lhe, temporariamente, a protecção do papa Clemente V, admirador das suas virtudes 
médicas. No início do século XVI , é editada em Lyon uma compilação de escritos médicos, 
cuja autoria lhe é atribuída e que conheceu sucessivas reedições, em Paris, Veneza e Bale. 

3 6 "Como é certo que armais a introduzir nesta prática quanto tendes lido nos prognósticos do 
vosso Arnaldo de Vilanova, fazei-me mercê de vos fazerdes em outra volta, porque se não 
soube dar a entender nesta matéria e nem ele mesmo se entendeu." (Op. cit., p. 4). 

3 7 Ao teólogo cabe ocupar-se dos sonhos sobrenaturais e demoníacos, mas ao lado desses há 
sonhos naturais, a cujo respeito cabe ao médico prognosticar: "Os médicos não negamos 
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apreço, no plano da ciência médica, não diz respeito às doutrinas, que são 
basicamente aquelas que constam da tradição hipocrático-galénica38, mas à 
fundamentação e ao quadro epistémico no qual se afirma a validade respec
tiva. Cabe à filosofia e não à teologia fundar um saber cujos cânones são 
distintos dos da ciência assente na revelação divina. A validade de uma ciên
cia conjectural é um traço marcante da medicina do Renascimento, cujo 
âmbito próprio é designado pelo termo caso (casus), que representa um meio 
termo entre o fenómeno acidental e a regra universal. Estudar casos significa 
procurar o que há de típico numa dada situação clinica, fornecendo indica
ções quanto ao tratamento a aplicai". 

5. A obra de Francisco Sanches é muito diferente dos Diálogos de 
Arrais pelo estilo e modo de argumentação. Nela se retoma o género do 
comentário, muito em voga no pensamento médico-filosófico do Renasci
mento, mas é também e sobretudo uma obra de actualidade na qual o autor 
se confronta com a temeridade pseudo-científica de uma das figuras geniais 
do pensamento renascentista, Hieronimus Cardano39, um circulator, no sen
tido pejorativo que o termo assume no final de Quod nihil scitut40, a obra 
emblemática do insigne "bracarense". Circulator é um espírito volúvel e 
inconsequente que ora afirma uma coisa ora outra, sem aquele rigor e probi
dade intelectual que são apanágio do filósofo41. Sanches evidencia, mesmo, 

haver sonhos sobrenaturais, cuja interpretação pertence a Deus e aos seus intérpretes. Nem 
negamos haver sonhos em que entrevem os demónios, cujas invenções, como Cristãos 
havemos por diabólicas. Mas entre estes dous extremos seguimos a arte de prognosticar 
somente naqueles sonhos, que chamamos naturais." (Op. cit., p. 3). 

3 8 "O que vos digo é que os filósofos mandam considerar os sonhos do enfermo que 
procedem de causa natural para conjecturai" os humores predominantes, que conforme a 
êles são as representações e fantasias. Se a fleuma se move, os sonhos são cousas de água; 
se a melancolia, são de cousas tristes e negras. Galeno no livro do Preságio que se há-de 
tomar dos sonhos, conta que sonhando um certo homem que uma das suas coxas se lhe 
empedrara, a achou paralítica. Micael Efésio, sobre Aristóteles, conta de si que, sonhando 
passai- por um lameiro de mau cheiro, caiu em uma grave enfermidade, porque dormindo 
percebeu os grossos e tenaces humores, que foram causa do mal que lhe sobreveio. Diz 
mais que os sinais da qualidade de cada uma das enfermidades são mais manifestos em os 
sonhos que nas vigílias." (Op. cit., p. 4), 

39 Hieronimus Cardano (1501-1576) é um espírito tipicamente renascentista pelo seu espírito 
inventivo, que se revelou não só na Medicina e na Filosofia, mas igualmente na Matemá
tica. No plano médico, para além de aspectos particulares como a determinação precisa dos 
dias críticos, considerava a sua competência clínica perfeita. A sua vida aventurosa, de que 
dá conta numa obra curiosa intitulada De própria vita, aliada a uma grande ousadia, levou a 
um final de vida atribulado. Cardano representa o que de melhor e de pior caracterizou a 
figura compósita do intelectual renascentista. 

4Q F. SANCHES, Quod nihil scitur, Lugduni, Apud Ant. Gryphium, 1581, p. 100. 
4 1 "Por conseguinte, o filósofo, que é prudente e cultiva a força racional da alma..." (Philo-

sophus ergo qui prudens est, et raiionalem animae vim excolit..." (F. SANCHES, De 
divinatione per somnium, ad Aristoíelem, m IDEM, Opera medica. His iuneti sunt tractatus 
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o contraste entre a loucura, o ridículo, a inconstância e incerteza de Cardano, 
por um lado, e a sobriedade de Aristóteles, que não se deixou levar por fan
tasias e discursos vãos 4 2 . 

A desenvoltura de linguagem, a vivacidade do estilo, o tom vigoroso de 
polemista, a postura visceralmente anti-dogmática, a riqueza das referências 
culturais evocam a obra de Cícero, muito em particular o seu De divinatione, 
cujas teses são expressamente invocadas por diversas vezes. Efectivamente, 
a argumentação astuciosa do nosso autor não ataca indiscriminadamente, em 
bloco, a adivinhação: o seu alvo é a adivinhação sobrenatural, pela influência 
dos démones, não a adivinhação natural que o homem exerce pelo seu enge
nho43, aprendizagem, meditação, disciplina, exercício intelectual: "Portanto, 
a ciência, a disciplina, a vigília e o pensamento não impedem a adivinhação, 
antes a ajudam"44. Prognosticar é uma arte de antecipação e previsão, que 
responde a uma aspiração legítima da razão natural. O médico tal como o 
homem prudente em geral, maxime o Filósofo, têm como horizonte do seu 
estudo as potencialidades envolvidas nos diferentes fenómenos e estados de 
coisas. Médico e filósofo são artistas do tempo que intentam moldar o curso 
das coisas no seu desenrolar sucessivo. 

Em bom estilo ciceroniano, Sanches denuncia a vaidade daqueles mui
tos cuja confiança temerária (temerária fiducia) os leva a arvorarem-se em 

quídam phüosophici non insubtiles, Tolosae Tectosagum, Apud Petrum Bosc, 1636, 
Anexo (Tractati phüosophici), p. 50). 

4 2 "... e Cardano, de quem falámos anteriormente, chegou a um estado de loucura tal que 
afirmou que os démones eram tratáveis e visíveis e que o seu pai tivera um que lhe era 
familiar, uma espécie de companheiro, mais ainda, súbdito. E escreveu muitas outras coisas 
ridículas e indignas de um filósofo, contrárias à razão. Como era inconstante, vago e incerto, 
tinha muitíssima ciência infundada, uma opinião exagerada de si próprio, pouca prudência. 
No entanto, a este respeito, a condição humana é mais para lamentar do que para acusar. 
Por seu lado, Aristóteles, mais cauteloso, falou algo sobriamente a respeito dos démones tal 
como de Deus, evitando a dificuldade e o risco." (... et Cardanus, de quo antea, eo demenliae 
pervenit, ut tractabiles, visibílesque daemonas dixerit, et patrem suum familiarein unum 
habuisse, et quasi assechim, imo subditum; multaque alia rationi, adversantia, ut erat 
inconstans, vagus, incenus, quique plurimum habebat inconditae scientiae, plus opinionis 
de se, panunque prndentiae. Aristóteles vero magis catus sobrie admodum de daemonibus, 
ut de Deo locutus est, ei dificultatem et discrimen vitans." (F. SANCHES, Opera, Anexo, 
p. 60). 

4 3 "E, além disso, como dizíamos, o engenho exercitado e ensinado por muitas experiências e 
teoremas, adivinha naturalmente muitas coisas. Com efeito, por que razão não haveria ele 
de aceder mais facilmente a essa adivinhação do que um rude e inculto, principalmente se 
tivermos em conta a necessidade de um intérprete para, depois, explicar os oráculos e os 
sonhos?" ("Tum deinde exercitatum tngenium, multisque instntctum experientüs et theorc-
matis, naturalia multa divinal, ut ante dicebamus; quidni ergo facilius hoc divinaiionem 
accipiat rudi, et inculto? praesectim cum interprete opus sit postea ad exponenda et 
oracula et somnia." (F. SANCHES, Opera, Anexo, p. 56). 

4 4 "Non ergo doctrina, discíplinaque, vigilia, et cogitado divinaiionem impediunt; sed magis 
iuvant." (F. SANCHES, Opera, Anexo, p. 56). 
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sábios. O tão proclamado amor da verdade é o mais das vezes o disfarce para 
um dogmatismo que ostensivamente deturpa a natureza profunda das coi
sas45. O culto da verdade comporta exigências intelectuais para que só muito 
poucos estão preparados e lhes traz grandes dissabores. O sucesso público, 
bem longe de ser um certificado de verdade, atesta uma insensatez ao gosto 
do vulgo ignorante. 

Para quê, então, incomodar-se a expor a sua própria loucura e a dos 
outros acerca de um tema obscuro e incerto46, correndo o risco de se afundar 
em disputas e bagatelas? Não representa isso uma perda de tempo, censurá
vel em qualquer profissão, mas muito mais na Medicina, onde é indesculpá
vel já que a demora aí pode significar a morte do paciente47? Interromper 
tarefas inadiáveis para se dedicar a uma questão ociosa não é uma atitude 
negligente e de algum modo irresponsável? Muito longe disso, é a urgência 
da questão que justifica o interesse do autor por ela. Sanches discute a adivi
nhação pelo sonho em virtude da urgência do tema para o médico no exercí
cio da sua arte48. 

Justificada a razão da obra, o insigne médico expõe ordenadamente o 
núcleo de problemas a que visa responder: "se há adivinhação, o que é, 
quantos géneros tem, para que serve"49. 

Numa ordenação coerente, a pergunta an sit (se há advinhação) é prio
ritária. De facto, se a ciência responde à pergunta pelo quê 5 0 - o que é tal ou 

4 5 "Sem dúvida que em palavras todos louvamos, proclamamos e tingimos seguir a verdade; 
mas na prática ignoramo-la, evitamo-la ou, depois de descoberta, combatemo-la vigoro
samente e de boamente a ocultamos. Ao invés, a maior parte dos homens construímos a 
falsidade." (Verifaíem sane omnes ore laudamus, praedicamus, et quantum videri voluimis, 
sectamur, opere atitem eandem aut nescimus, aut fugiinus, aut inventam fone opugnamus, 
libenterque obtegimus. Falsitatem contra maior hominum pars astnwnus.) (F. SANCHES, 
Opera, Anexo, p. 43). 

4 6 Como dirá o autor a finalizar a obra: "Foi isto que nos aprouve dizer acerca da Adivinha
ção, coisa incerta e demasiado obscura." (Haec nobis visam est de Divinatione dicere, 
incerta re, et satis obscura" {F. SANCHES, Opera, Anexo, p. 76). 

4 7 Amato LUSITANO, Sete Centúrias de Curas Médicas, Dedicatória a Cosme de Médicis, 
príncipe da Toscana. 

4 8 Após afirmar que os raros (perpauci) sábios que se encontram entre os homens se vêem 
constrangidos ao silêncio e à aprovação da ignorância do vulgo, acrescenta Sanches: 
"Quando as mais das vezes penso nisso, acode-me ao espírito a ideia de passai" o resto da 
vida no ócio e na contemplação, em lugar de consumir a vida em polémicas, ninharias e 
discórdias e tornar-me assim infeliz. Mas o sentido do dever e do meu ofício desvia-me de 
tão honesto propósito." (ld cum ego saepius mente volvo, quod reliquum est vitae, ih oficio 
et contemplatione transigire potius in animum inchai meum, quam contendendo, migando, 
rixando, vitam absumere, infoelicemque reddere. Sed ab hoc iam honesto propósito me 
detnidit officii et muneris mei ratio." (F. SANCHES, Opera, Anexo, p. 44). 

4 9 "Eà [questio] autem quadmplex est, an sit Divinatio, quid sit, qualis sit, et pròpter quid sit" 
(Op. cit., p. 44). 

5 0 "Logo, disse a verdade, não quem cita o que outro tenha dito, mas quem disse o que a coisa é." 
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tal coisa - impõe-se previamente a indagação da possibilidade e da existên
cia daquilo que se intenta explicar. Se Cardano, depois de tantos outros, ela
borou um discurso fantasioso, vago, incoerente, recheado de absurdos e 
contradições, totalmente ineficaz para explicar a realidade e ajudar o médico 
na sua luta contra a doença, isso deve-se a que ele não foi ao fundo da ques
tão, pressupôs erradamente que há démones5 1, e desse preconceito infundado 
nasceu uma torrente de fábulas e confusões. Na sua raiz, a doutrina estulta de 
Cardano assenta num vício metodológico52, que se faz acompanhar de um 
juízo precipitado. Aristóteles é um bom exemplo de contenção do espírito: 
não parece que tenha afumado ou negado a existência de démones 5 3. 

A indecisão não é uma boa resposta, mas antecipa-a, indicando o cami
nho da questão. Aristóteles não decidiu a questão nem podia decidi-la por
quanto ela excede a capacidade da razão natural. Não cabe à fdosofia natural 
esclarecer se há ou não démones, posto que ela não pode solidamente provar 
nada a esse respeito54. Como proceder? Abandonar a questão, remetê-la para 
uma outra zona do saber? 

Sanches não pode satisfazer-se com a indeterminação, com a simples 
suspensão do juízo, à maneira de um cepticismo preguiçoso e dogmático5 5. 
A sua exigência intelectual impele-o a dar um novo passo: separar teologia e 
ciência natural56. Cristianismo e filosofia são heterogéneos, o que significa, 

(Ergo verum dixit, non qui quod alter dixerit, sed qui quod res est dixit.) (F. SANCHES, 
Quod níhil scitur, p. 89). 

5 1 O termo démone designa aqui todas as presumíveis inteligências intermediárias situadas 
entre o mundo celeste e o terrestre e capazes de exercer alguma influência sobre ele. 

5 2 Do ponto de vista de Sanches, o método ocupa um lugar primordial na aquisição do saber, 
afirmando designadamente: "Efectivamente, não há nada tão importante no ensino como o 
método" (Nihil enim tantum in docendo momentum habet, quantum methodus" (F. SAN
CHES, Quodnihil scitur, p. 82). 

5 3 "Aristóteles não parece afirmar nem negai- abertamente os démones, mas tão-só chamar 
démone ao que está abaixo do divino" (Non videtur Aristóteles daemonas aperte asserere, 
neuqe negare, sed solum daemonium vocare quod infi-a divinum est." (F. SANCHES, 
Opera, anexo, p. 60). 

54 "Parece, no entanto, que o discurso sobre os démones se alongou mais do que seria 
conveniente. Logo, pela razão natural não se prova que existam démones, mas antes o 
contrário, como o próprio Cardano defende com múltilplos argumentos, aos quais se 
poderiam acrescentar alguns mais; mas não é disso que se trata." (Sed plus se extendisse 
videtur oratio de daemonibus, quam oportuisset. Ratione ergo naturali non convincitur 
esse daemones, imo potius contrarium, ut Cardanus ipse plurimis rationibus contendit, 
quibus nos alias addere possemus; sed idnon est instituti nostri.) (Op. cit., p. 70). 

5 5 Passe a expressão anómala cepticismo dogmático, que me foi sugerida pelo início de Quod 
nihil scitur, onde Sanches elucida o estatuto do seu cepticismo: este é meramente 
conjectural, não afirma que nada sabe, conjectura-o apenas. 

5 6 Após negar a existência de démones no plano da simples razão, prossegue o autor: "Logo, 
não há adivinhação pelos démones. Mesmo que existissem, não adivinharíamos por seu 
intermédio. Com efeito, porque eles são mortais e gerados no tempo, de acordo com a 
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na pena de Sanches, que a verdade do Cristianismo não é meramente huma
na, pelo que a adesão à "nossa religião" é indissociável de uma atitude de 
humildade intelectual; crer é professar o mistério irredutível da verdade con
tida na Revelação. 

No quadro epistémico assim balizado, e que de resto é comum ao cepti
cismo moderno em cuja génese a medicina desempenhou um papel conside
rável 5 7, o médico de Toulouse afirma a existência de démones como verdade 
indubitável assente na fé 5 8 e confirmada pelo consenso da maioria dos 
homens59. 

A coerência do texto sanchiano pressupõe a doutrina da dupla verdade: 
filosofia natural e teologia são heterogéneas, pelo que a superioridade da 
teologia não legitima a sua jurisdição sobre a ciência humana, contribuindo, 
ainda assim, para a limitar e definir o seu carácter. O conhecimento não pode 
aspirai' à totalidade, a uma ciência acabada (perfecta scientia) em virtude do 
seu carácter sensível (sensibilis notitia)60. 

No plano médico-filosófico, Sanches retoma expressamente a concep
ção hipocrãtica segundo a qual o sonho reforça a unidade do ser humano, 
desempenhando uma função integradora. O ânimo (animus) liberta-se das 

nossa fé, foram criados igualmente démones bons e maus, desde o princípio que os maus 
sabem muitas coisas por longa experiência; pelo que, fazendo inferências a partir de coisas 
semelhantes, podem muitas vezes prever coisas futuras ordinárias, se bem que de modo 
nenhum as extraordinárias, salvo advertidos por inspiração divina. Mas isso transcende os 
limites da natureza. Ora, aqui ocupamo-nos de ciência natural e não teologia, como diz 
Cardano." [it. meus] (Non ergo per daemones fit divinaiio. Neque si darentur, per eos 
divinareinus. Nesciunt enim futura cum mortales sint, et in tempore geniti, secundum tamen 
fidem nostram cum creati sint mali, et boni quoque, a principio multa sciunt medi longo 
usu; proptereaque a similibus colligentes, futura ordinária praevidere ut plurimum 
possunt, extraordinária vero nullo modo, nisi Divino moniti afflatu: ai id naturae limites 
transcendit. Nos autem non Theologiam hic, ut ait Cardanus, sed naturalem scientiam 
tradimus.) (Op. cit., p. 70). 

57 Jean-Paul PITTION, "Scepticism and Medicine in the Renaissance", in R. H., POPKIN, 
and C. B. SCHMITT, (Eds.), Scepticism from the Renaissance ÍO the Enlightenment, 
Wolfenbittteler Forschungen, 35 (1987), pp. 103-132. 

5 8 "Todavia, nós a quem brilhou a verdade por meio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, confessamos que há démones bons e maus e reconhecemos como tais aqueles que a 
Sagrada Escritura descreve, e isso, não por alguma luz da razão, que neste como noutros 
milagres da natureza está completamente às escuras, mas vencidos pela mera fé, confiando 
o entendimento à sua mercê, como diz S. Paulo." (At nos quibus illuxit ventas per Evan¬
gelium Domini nostri lesu Christi, et fatemur bonos et maios daemonas esse, ut tales 
agnoscimus quales sacra scriptura depingii, idque nullo rationis lamine, quae in hoc ut et 
in aliis naturae miraculis caligat omnino, sed sola fide victi, captivantes inteilectum ad 
illius obsequium, ut ait divus Paulus.) (Opera, Anexo, p. 60). 

5 9 Op. cit., p. 62. 
6 0 "E não creias, efectivamente, que por conhecer eu entenda uma ciência acabada, mas tão-

-só um saber sensível." (Neque vero credos me per cognoscere, intelligere perfectam 
scientiam. sed sensibilem tantum notitia.) (Op. cit., p. 68). 
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preocupações exteriores e concentra-se inteiramente no corpo, habita e 
governa este seu domicílio 6 1; a alma (anima)62 substitui-se ao corpo, desem
penhando as funções de ambos, revigora o estado do corpo e sente muito 
exactamente as suas afecções6 3. Deste modo, o sonho fala do sonhador, o seu 
estatuto é o de um verdadeiro signo que indicia o estado do doente e ajuda 
na arte dos prognósticos. 

6. O Comentário de Sanches ilustra admiravelmente a fecundidade do 
regresso aos clássicos greco-romanos. Sanches assume a concepção hipo-
crática do sonho. Mas isso não é tudo, importando realçar o carácter inova
dor do esforço do autor: a sua concepção do sonho articula-se com uma con
figuração original do saber e designadamente da medicina, definida como 
uma "arte sensível, conjectural, não-metafísica"64. 

Como explicitei noutro lugar65, muito longe de ser uma apologia do 
cepticismo, Quod nihil scitur, a obra emblemática do ilustre Filósofo¬
-Médico, é um capítulo admirável no delineamento da subjectividade moder
na, intentando fundar a Medicina entendida como uma arte do sentir. Nos 
termos de Sanches, a ciência é visão das coisas internas, apreensão pelo 

6 1 "A natureza do nosso ânimo é tão admirável que nada parece ser nem poder sem o corpo e, 
todavia, parece ser e poder agir sem ele, tal como acontece no sono. Com efeito, embora no 
estado de vigília não veja, nem oiça, nem pense sem o corpo, no entanto, estando o corpo 
globalmente em repouso durante o sono, ele próprio por si mesmo, como que liberto dos 
cuidados externos, não distraído por objectos adventícios, e todo virado para o seu 
domicílio e limitado por ele, parece penetrar todas as suas partes e, como diz o médico 
Hipócrates, governa a sua casa" (Mira est animi nostri natura, ut et videatur nihil esse, 
neque posse sine corpore; et tamen sine eo videatur et esse et agere posse; ut in somno. 
Quamvis enim per vigílias non videat, neque audiat, neque cogitei absque corpore, nihilo-
minus per somnum quiescente omnino corpore, ipse per se ipsum quasi solutus externa 
cura, non disiractus adventitiis objectis, et iotus ad domicilium suum conversus, in idque 
contractus, eius partes omnes perreptare videiur, ei ut ait Hippocrates Medicas, domam 
suam gubernai) (Op. cit., p. 74). 

6 2 A antropologia de Sanches tem a sua inspiração fundamental no neoplatonismo em voga, 
considerando que o homem é constituído pelo corpo, ânimo, alma e espírito (mens). 

6 3 "... em suma, a própria alma desempenha no sonho as funções do corpo e da alma. E a alma 
parece sumamente divina porque tentar e muitas vezes consegue conhecer todas as coisas e, 
virada para si mesma contempla-se e conhece-se, e porque nunca descansa, pelo contrário, 
quanto mais o corpo está abatido, como acontece no sono, mais ela própria, tomada mais 
vigorosa, o ajuda, melhor o alimenta, nutre e restaura, e sente muito exactamente todas as 
suas afecções." (... in summa, quaecumque corporis, aut anunae munia, ea omnia anima 
ipsa in somno obit. in hoc itaque maxime divina videiur anima, quod et omnia cognoscere 
tentai, et cognoscit utcumque, et in se ipsatn reflexa se quoque contemplalur, et noscit, et 
quod nunquam quiescit, imo cum magis íanguet corpus, ut in somno, tum ipsa vegetior 
fovet, melius nutrit, concoquit, reficit, eiusque ajfectiones omnes exactissime sentit.) 
(Op. cit., p. 74). 

« F. SANCHES, Opera, p. 621. 
65 A. CARDOSO, Inteiigibilidades do eu (no prelo). 
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sujeito dos seus estados internos, não uma visão objectiva das coisas. O 
médico, definido como artista do sentir {sensualis artifexP6), coloca-se 
perante um ser humano dotado de uma vivência única. As doenças e paixões 
referem-se ao composto psicossomático67 na singularidade da sua experiên
cia de vida, não primariamente a um órgão localmente afectado. 

O sentimento íntimo do corpo é, como defende M. S. Marques em tra
balho recente, o primeiro critério no exercício da clínica6 8. A primeira per
gunta, a mais basilar, no exercício do acto médico é esta: como te sentes? A 
relação terapêutica estabelece uma comunidade de sentimento. O bom médi
co é aquele que ouve e acolhe a manifestação de uma subjectividade, sendo a 
compaixão, no sentido literal de sentir com o outro, a qualidade pela qual se 
define o ethos médico. 

No quadro da medicina tal como Sanches a pensa, a imaginação é cha
mada a uma posição nuclear enquanto mediadora entre o corpo e a alma: a 
sua capacidade de exprimir os estados do corpo é um verdadeiro princípio 
heurístico: "que na fantasia ocorrem coisas semelhantes àquelas que se pas
sam no corpo"69. O privilégio da fantasia onírica reside em que, dado o 
carácter integrador da actividade anímica durante o sono, ela se revela apta a 
apreender o estado geral do corpo - "vê todo o estado do corpo"70 - , e não 
apenas tal ou tal afecção. 

Na esteira da tradição hipocrática, que Sanches renova, a medicina trata 
o doente como ser global, não a doença como entidade nosológica tomada 
em si mesma. O tratamento da afecção local, para a qual se requer um saber 
específico, visa restituir a integridade do organismo e do eu que padecem. A 
medicina renascentista acentuou esta consideração do indivíduo ao substituir 
o consilium tradicional pela observatio. No consiliuni, o médico visa apreen-

66 F. SANCHES, Opera, p. 686. 
6 7 "E igualmente certo que algumas doenças dependem do corpo e outras da alma. Mas todas 

elas terminam no composto e se referem a ele. Disse do corpo, como a febre ou a paralisia; 
e da alma, como a ira ou a inveja. Com efeito, dependem deles, mas terminam no composto 
e referem-se a ele, porquanto não julgamos, como alguns, que certas doenças são da alma e 
outras dos corpo. Efectivamente, tudo aquilo que um anima! age ou padece, age-o e 
padece-o como composto e não como esta ou aquela parte." {Constai etiam morbos 
nonnulos a corpore, alios ab anbna pendere: omnes tatnen in compósito tenninari, et 
haerere. Dixi a corpore, ut febrem, paralisym: ab anima, ut iram, invidiam. Pendere autem 
ab Us, sed in compósito tennionari, et haerere: ne cum aliquibus, morbos quosdam animae, 
alios corporis esse censeamus. Quidquid enim aut agit, aut patitur animal, ut composilum 
et agit, et patitur: non vero haec aut illa pars aut agit, aut patitur.) (F. SANCHES, De 
longitudine, et brevitate vitae, Opera, Anexo, p. 12). 

68 M . S. MARQUES, "The first Criterion", Medicine, Health Care and Philosophy, n.° 1, 
vol. 3, 2 000 (no prelo). 

6 9 "quod in phantasia similia referuntur Us quae in corpore habentur" (F. SANCHES, Opera, 
Anexo, p. 76). 

7 0 "omnem corporis statum videt" (Op. cit., p. 74). 
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der a natureza da afecção e aplicar-lhe uma terapia adequada; na observado, 
o médico intenta a reconstituição da biografía do doente, procurando a tera
pia mais ajustada ao seu caso particular71. A arte médica toma-se um traba
lho mais fino, mais exigente e também mais frágil: é sempre possível negli
genciar um pormenor que poderá tornar-se decisivo no evoluir da doença. 

A ars medica sanchiana combina, portanto, dois planos72: o da imedia
ção pré-discursiva do sentir em que o doente experiencia o seu estado inter
no; o da discursividade conjectural em que o médico arrisca um diagnóstico 
que progressivamente confirma e/ou corrige, num trabalho interminável de 
estudo, reflexão, raciocínio analógico. A atenção ao outro enquanto porta
dor de uma vivência singular articulase com uma arte discursiva. Se bem 
inteipreto, o tom acerbamente crítico em que Sanches se refere a Cardano, 
para lá da imagem de frivolidade e charlatanismo associada ao seu nome, 
reside em que ele reúne na sua incomum noção de adivinhação - "Por isso 
define a adivinhação como sendo uma conjectura verdadeira a respeito das 
coisas futuras obtida sem um método certo"73 - dois planos heterogéneos: a 
conjectura e a percepção imediata ou o sentir. Toda a conjectura, replica 
Sanches, é incerta (dúbia) e procede discursivamente74, mesmo que, final
mente, ela vise uma região primordial do sentir imediato. 

No ponto de encruzilhada que é o final do Renascimento, quando se 
anuncia um paradigma mecanicista para a ciência médica, F. Sanches, em 
tom vigoroso de polemista mas também de filósofo que avança perante 
ventos e marés adversos, propõe uma concepção do acto médico porventura 
mais pertinente hoje do que no período imediatamente subsequente à publi
cação da sua obra. A posição em face do sonho fornece um suplemento de 
inteligibilidade à concepção que o autor tem da clínica. 

7 1 Acerca do significado da inovação implicada na passagem do consüium à observado, veja¬
-se P. L. ENTRALGO, La Historia clinica, Madrid, CSIC, 1950, pp. 111-136. 

7 2 Em Quod nihil scitur, Sanches designa esses dois planos com toda a precisão: "o conheci
mento mais certo de todos é aquele que se faz pelo sentido: e o mais incerto de todos aquele 
que se faz pelo discurso" (certíssima omnium cognitio est, quae per sensos fit: incertíssima 
omniom, quae per discorsus) (Quod nihil scitur, p. 58). A tradução de sensos por sentido, 
em vez de sentidos, visa evitar uma leitura empirista, de todo inadequada ao texto de 
Sanches. 

7 3 "Itaque definit divinationem veram coniecturam de futuris non certa ratione habitam.'" 
(F. SANCHES, Opera, Anexo, p. 46). 

7 4 "ora, toda e qualquer conjectura procede mediante raciocínio e discurso" (coniectura autem 
per raticinationem et discursum tota et omnis habetur) (ibid.). 
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RESUMÉ 

LE RÊVE DANS LA MÉDEC1NE DE LA RENAISSANCE 

Cetle éíude pose la question, devenue de plus en plus actuelle, de Ia pertinence 
du rêve dans la clinique médicale. En fait, de nos jours, un síècle après la publication 
de la Traumdeutung freudienne, on peut constater la rehabilitation du rêve com me 
objet scientifique, doué d'une signification immanente. 

L'auteur envisage la question posée dans une période - la Renaissance -
difficile à cerner en vertu de son caractère même, hétéroclite, oü la science et la 
magic se mêlent sans réussir à élaborer une vraie synthèse. II se propose de saisir 
1'intclligibilité scientifique de la Renaissance en tant que telle, dans son originalité 
propre, en denonçant les contresens qui decoulent d'un examen retrospectif de cette 
intelligibility. On prend comine paradigma tique de cette science l'effort d'elargir la 
conception de nature dans le dessein d'integrer les mirabilia au dedans, qui est mené 
par Pomponazzi dans son oeuvre De incantationibus. Ce n'est pas un hasard qu'il 
s'agit d'une oeuvre médicale, car la Medecine occupe une place centrale dans 
1'intelligibility scientifique de cette époque: e'est dans le cadre du savoir et de la 
praxis médicaux qu'on essaie de construire une science autonome, à la mesure de 
Fhomine, une science conjecturelle et pratique, une ars. 

Dans son parcours, la recherche a suivi le chemin d'Amador Arrais dans ses 
Dialogues (1589) et celui de Francisco Sanches dans son Commentaire à la 
devination par le rêve, contre Aristote (circa 1600). La position sur l'usage médical 
du rêve et sur lc modele epistémique sousjacent est, surprenamment, três proche 
dans les deux penseurs choisis. On appronfondit surtout la pensée de Sanches selon 
laquelle le rêve manifeste Véiat global du sujet. Cette conception joue admira-
blement avec la comprehension sanchesienne de la médecine comme un art du sentir 
(ars sensualis). 



P E D R O DA F O N S E C A E A R E C E P Ç Ã O DA METAFÍSICA 
D E A R I S T Ó T E L E S NA SEGUNDA M E T A D E DO S É C . XVI* 

António Manuel Martins 
Universidade de Coimbra 

Apesar de continuarmos a desconhecer muitos elementos da história 
cultural da época de transição da filosofia medieval para a filosofia moderna 
dispomos já de alguns estudos que nos permitem rever muitas opiniões e 
preconceitos da historiografia filosófica corrente. Antes de especificar um 
pouco mais o objectivo da nossa intervenção desejaríamos justificar, suma
riamente, o sentido da delimitação temporal incluída no título. Ao tomarmos 
a segunda metade do séc. XVI como horizonte temporal da nossa investiga
ção sobre o complexo processo de recepção e transformação da Metafísica 
de Aristóteles na Europa pretendemos reduzir o campo de análise diminuin
do o risco de generalizações vazias sem cair, por outro lado, nos riscos de 
uma micro-análise descontextualizada. Alguma investigação mais recente 
sobre a filosofia do Renascimento com particular atenção ao ensino da filo
sofia nas universidades, estabelece uma periodização que situa esta época da 
história da filosofia entre 1450 e 16501. Período curto, sem dúvida, compa
rado com a amplitude de uma Filosofia Antiga ou uma Filosofia Medieval 
de acordo com a divisão tradicional. Mas nem por isso deixa de ser demasia
do extenso para um estudo que se vê forçado a avançar de modo cauteloso 
sem poder recorrer ao apoio de uma bibliografia crítica que cubra de modo 
equilibrado os autores e textos relevantes. Ao focarmos a nossa atenção na 

*Este artigo reproduz, com algumas alterações de pormenor, o texto de uma conferência 
proferida no 1.° Colóquio Luso-Brasileiro de Pesquisa Filosófica. 400 anos da Ratio 
Studiorum. Ari Stotel ismo. Antiaristotelismo. Ensino de Filosofia. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro {23-27 de Agosto de 1999). Aproveito a oportunidade de agradecer, de novo, 
aos organizadores do Colóquio, Prof. Dr. Luis A. Cerqueira e Prof. Dr. Pedro Calafate o 
convite que me endereçaram e a excelente oportunidade de diálogo com os colegas do 
Brasil. 

1 Vejam-se, neste contexto, os trabalhos de C. B. SCHMITT (1983), Aristotle and the 
Reanissance, Cambridge, Mass.; (1984) The Aiistotelian Tradition and Renaissance 
University, London; C. LOHR (1988), Latin Aristotle Cominentaries, IL Renaissance 
Authors, Florença. 

Philosophien 14, Lisboa, 1999, pp. 165-178 
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segunda metade do séc. XVI limitámo-nos a escolher um período mais curto 
que coincide com a produção de alguns textos que conhecemos um pouco 
melhor. Pensamos ter, assim, a possibilidade de avançar com mais segurança 
no conhecimento de textos e autores mais próximos do ten-eno que já nos é 
mais familiar e, simultaneamente, conseguir aprofundar um pouco mais o 
conhecimento do que julgamos já saber corrigindo, eventualmente, leituras 
anteriores num processo aberto de interpretação da tradição. 

Tomou-se já um lugar comum falai- em aristotelismos de preferência a 
aristotelismo no Renascimento. O período que nos ocupa é de uma relativa 
pujança dos estudos em tomo da obra de Aristóteles nos cursos de Artes das 
universidades europeias. Contudo, a Metafísica não ocupa, de facto, o lugar 
de destaque que se poderia supor em função da sua posição na ordenação 
teleológica dos saberes que remonta a Aristóteles. Não era apenas nas uni
versidades italianas onde, como se sabe, os mestres de filosofia estavam 
mais associados ao ensino da medicina do que ao da teologia que a Metafí
sica ocupava um lugar muito discreto. Também em Portugal e Espanha, 
onde a ligação entre o estudo da filosofia e teologia era dominante, a Metafí
sica tinha um lugar secundário nos programas de estudos e era, de facto, 
muito pouco estudada ao contrário daquilo que muitos ainda hoje pensam. 
Não vamos aqui insistir num levantamento dos dados relativos à situação na 
Península Ibérica2. A opinião maioritária, consagrada na prática institucio
nal, dava a primazia ao estudo da lógica e dos escritos aristotélicos sobre a 
filosofia da natureza. Também sabemos que, neste contexto, é enganador 
falai- de aristotelismo puro a respeito deste ou daquele autor ou conjunto de 
autores. Neste estudo enciclopédico das Ciências da Natureza entravam 
muitos elementos estranhos e posteriores ao Corpus Aristotelicum. Porém, o 
facto que desejaríamos salientar é a esmagadora presença da Física com o 
consequente esquecimento da Metafísica. Devemos distinguir claramente a 
descrição factual dos contextos históricos bem definidos e a sua avaliação, 
Só assim poderemos compreender melhor os factos e os textos da época bem 
como as posições dos diversos intervenientes no debate. Para compreender 
melhor a situação no quadro de uma apresentação muito sintética organiza
remos a nossa reflexão em tomo de três tópicos: (1) comentários ao texto da 
Metafísica de Aristóteles; (2) tratamento parcelar de questões metafísicas; 
(3) projectos de construção sistemática de uma metafísica. 

~ Sobre o ensino da metafísica nas principais universidades espanholas vejam-se os trabalhos 
de F. J. GALLEGO SALVADORES: "La enseñanza de la metaphysica en la Universidad de 
Valencia durante el siglo X V I " in Analecta Sacra Tarraconensis 45(1972): 137-172; "La 
enseñanza de Ia metaphysica en la Universidad de Alcalá durante el siglo X V I " in Analecta 
Sacra Tarraconensis 46(1973): 343-386; "La enseñanza de la metaphysica en la Universidad 
de Salamanca durante el siglo X V I " in Cuadernos Salmantinos de Filosofia: 211-236. 
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1. Comentários ao texto da Metafísica de Aristóteles 

Na segunda metade do séc. XVI, não encontramos uma produção signi
ficativa de comentários a estes textos de Aristóteles. Para além da reedição 
de traduções acompanhadas de breves comentários produzidos no séc. XV 
como é o caso da versão da Metafísica de Bessarion e dos comentários de 
Argirópulo temos as edições da tradução de Périon revistas por Nicolau 
Grouchy em que se encontram também alguns comentários muito breves. 
Não parece haver qualquer espécie de dúvida quanto ao facto de o texto dos 
CMA de Fonseca incluírem o único comentário original à Metafísica produ
zido neste meio século. O comentário mais reeditado neste período é o de 
Averróis que aparece incorporado nas várias edições latinas das obras de 
Aristóteles3. Sem nos determos muito nesta questão gostaríamos de chamar a 
atenção para o facto propriamente dito. Com a excepção de Fonseca, não 
encontramos grande capacidade de produção de um trabalho minimamente 
crítico de comentário que pudesse completar a intensa actividade desenvol
vida ao nível da tradução do texto. Isto não significa que não tivesse conti
nuado o trabalho interpretativo durante estes anos, sobretudo no contexto do 
ensino da Filosofia nas Universidades. O facto de o texto da Metafísica apa
recer nos planos de estudos das mais diversas instituições universitárias fez 
com que chegasse até nós um número apreciável de manuscritos da época 
que reflectem precisamente esse trabalho de interpretação no quadro da for
mação básica em Filosofia. Contudo, para além de serem em muito menor 
número do que os comentários produzidos nos sécs. XIV e XV não se reve
laram em condições de competir com a grande tradição medieval de comen
tário também ela devedora das leituras de Averróis. O Comentador, como 
lhe chamaram os latinos, escreveu três tipos básicos de comentário ao texto 
aristotélico: Grandes Comentários; Comentários Médios; Sinopses ou Epí¬
tomes. Na Sinopse da Metafísica, Averróis critica, entre outras, as interpreta
ções de Temístio e as posições de Avicena e dos estóicos. O facto de Aver
róis criticar explicitamente as teses de Avicena é tanto mais importante 
quanto o filósofo persa foi a grande fonte de inspiração da reflexão metafí
sica no ocidente latino desde Tomás de Aquino e Duns Escoto até aos Tem
pos Modernos. A Metaphysica de Avicena circulou no Renascimento pri
meiro numa versão latina isolada, publicada em Veneza (1495) e, alguns 
anos mais tarde, também em Veneza, nas suas Obras (1508)4. Sabemos hoje 

3 Para o período que nos ocupa a edição de referência é a de Veneza (1562-1574). A primeira 
edição latina dos comentários é, como se sabe, de Pádua (1472-4). O volume VIII destas 
Aristoíelis Opera cum Averróis Cotnmentariis contém precisamente os 14 livros da 
Metafísica de Aristóteles e o Epítome de Averróis sobre os mesmos livros bem como as 
Contradictionum Soíutiones de Marco Antonio Zimara (Veneza: 1562). De notar ainda que a 
tradução incluída é a do Cardeal Bessarion, conhecido defensor da filosofia de Platão Contra 
o caluniador. 

4 O texto crítico da versão latina da Philosophia Prima já saiu no quadro do projecto Avicenna 
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que estas versões latinas colocam problemas sérios quer em termos de exac
tidão da tradução quer de completude. O texto latino nem sempre será fiável 
e muito menos completo. Porém, na perspectiva que nos ocupa, esta questão 
não é prioritária. Por um lado, importa não esquecer que este foi o Avicena e 
o Averróis que os latinos conheceram. Com todas as limitações que estas 
versões possam ter, o facto mais relevante para a nossa análise reside na 
incontestada supremacia do comentário do filósofo de Córdova como 
modelo de inteipretação do texto aristotélico. O comentário de Tomás de 
Aquino também já circulava impresso desde finais do séc. XV mas não era, 
de facto, a referência fundamental. 

Os manuscritos da época sobre a Metafísica estão ainda, em grande 
parte, por estudar. Na impossibilidade de fazer qualquer generalização fun
dada, diremos apenas duas palavras sobre a situação na Universidade de 
Coimbra e as orientações do Ratio Studiorum. Os novos estatutos do Colégio 
das Artes (1565) conferiam maior destaque à Metafísica do que o plano de 
estudos de 1552 na medida em que o terceiro ano do curso de Artes se ocu
paria da Metaphysica e dos Parva naturalia. Contudo, é duvidoso que esta 
alteração do plano de estudos tenha produzido qualquer efeito significativo 
no sentido de um estudo mais aprofundado e demorado dos escritos metafí
sicos de Aristóteles e da problemática da filosofia primeira. Uma breve 
incursão pelos fundos bibliográficos dos professores de filosofia no Colégio 
das Artes na Segunda metade do séc. XVI poderia ser elucidativa. 

Quanto às orientações do Ratio Studiorum gostaríamos apenas de 
registar algumas observações ligadas ao estudo da Metafísica em diferentes 
fases dentro da época em análise. Nas Constitutiones da Universidade de 
Gandía (1565) diz-se a propósito dos cursos de artes: "Los cursos de las 
artes, en la presente universidad, sean de lógica y philosophía natural, aun¬
que es de dessear que también se lea, si cómmodamente se pudiere, la philo
sophía moral y la metaphysica"5. Sem entrarmos em mais detalhes parece 
fora de dúvida que a prioridade vai para a lógica e a filosofia natural numa 
orientação como esta. O ensino da Metafísica fica dependente da existência 
de condições favoráveis. 

Na versão do Ratio Studiorum de 1565-1570, no documento que se 
refere ao estudo da Filosofia, surgem algumas indicações sobre os textos de 
Aristóteles que devem ser estudados com mais detalhe e aqueles que devem 
ou podem ser omitidos sendo que outros devem ser lidos e estudados apenas 
sumariamente. Vejamos o que aí se diz acerca da Metafísica: 

latinus coordenado por S. Van Riet: Liber De Philosophia prima, sive, Scientia divina I-IV / 
Avicenna Latinus; edition critique de la traduction latine medievale par S. van Riet; intro
duction doctrinale par G. Verbeke. (Louvain: Peeters; Leiden: Brill, 1977). 

5 Monumenta Paedagogica SJ. U (1557-1572), ed. L. Lukacs (Roma: 1974): 141. 
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"Ex metaphysicis, quamvis cum prooemio operis explicatio quinti, septimi, 
octavi. noni et duodecimi l ibri , si tempus suppeteret, utilis futura iudicetur; 
si tamen temporis angustiis intcrcludetur, magister, cum prooemio primi, 
libras quintum, septimum et duodecimum sibi plene esse enarrandos 
intelligat." 6 

Mais uma vez se nota a preocupação de equilibrar e hierarquizar os 
conteúdos programáticos com vista a um melhor aproveitamento do tempo 
disponível (quatro ou seis meses). O que importa reter é não só a prioridade 
dada aos livros I , V, VII e XII da Metafísica mas também o facto de, para 
além destes, se indicarem apenas os livros VIII e IX como textos a estudar e 
a serem comentados nas aulas de filosofia. Esta simples enumeração não é, 
de modo algum, neutra e pressupõe já um certa compreensão do texto aris
totélico e da própria disciplina. No mesmo volume da Mon. Paedagogica 
encontramos outros documentos da época que vão no mesmo sentido. 
Assim, na distribuição das matérias pelo curso de Filosofia Francisco de 
Toledo (1532-1596) propõe, quanto à Metafísica que se explique o proémio 
do Met. I e os livros V, VII , VIII , IX, X e X I I 7 . Para além de acrescentar 
Met. X e reduzir Met. I ao proémio, Toledo indica como guia a seguir no 
tratamento das questões de metafísica Soncinas8. 

O documento de João Mariana (1535-1624) assume claramente que não 
há tempo para a ética num curso de três anos insistindo, curiosamente, num 
tratamento meticuloso das questões metafísicas. Entendida como Filosofia 
Primeira deveria abordai" todas as questões fundacionais da lógica e da física 
seguindo os modelos de Javelus9 e Soncinas. Mariana recomenda omitir 
também Met. V e começar por Met. V I ou VII. A distribuição de Mariana 
tem como novidade mais saliente relativamente aos documentos já referidos: 
a) recomendar a omissão completa de Met. V; b) admitir a possibilidade de 
integrar Met. VI na explicação temática da Metafísica; c) recomendar a 
explanação e estudo de todos os livros da Metafísica a partir do VII ; d) reco
nhecer explicitamente que o estudo e a exposição das questões e do texto da 
Metafísica exigem muito tempo10. 

6 Ibidem, 256. 
7 Ibidem, 438. 
8 Nome por que eia conhecido Paulo BARBO, Quaestiones in libras Metaphysicae Aristotelis 

(VenetÜs: 1498). Texto reeditado em Lyon em 1579. 
" De Crisóstomo Javelli (ca 1470-1538) foram publicados vários textos em Veneza entre 1555 

e 1568. O que nos interessaria, neste contexto, seria: C. JAVELLUS, In omnibus Meta
physicae libris quaesüa textualia metaphysicale modo determinata (Venetüs: 1555). 

1 0 "Metaphysica. Lecto prooemio, caetera textus omittenda videntur usque ad sextum aut 
septimum libram. Unde caetera omnia exponenda erant cum omnibus quaestionibus, quas 
Iavellus et Soncinas pertractarunt, ubi et invenientur peitractatae omnes illae quas sive ex 
Iogicis, sive ex physicis, in hunc locum reiecimus; cui expositione operae prccium erit 
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Pedro Parra (1531-1593) segue a linha de Mariana com pequenas alte
rações. Elimina qualquer referencia a Met.Vl e a Javellus. Insiste no facto de 
a propósito do proémio se dever tratai" logo da questão do objecto da Metafí
sica11. 

A proposta de I . Acosta (1535-1585) é bastante mais explícita acerca da 
Metafísica do que as que temos vindo a considerar. De Met. I manda expli
car apenas o proémio, como as outras. Mas reconhece a utilidade de Met. I I 
indicando mesmo duas questões que deveriam ser tratadas neste contexto. 
Podendo-se omitir totalmente Met. I I I , aconselha a explanação e dilucidação 
das questões dos dois primeiros capítulos de Met. IV sublinhando a proble
mática do conceito e da analogia entis. É de opinião que Met. V deve ser 
lido e explicado com a excepção do que diz respeito às causas por pertencer 
à Física bem como outros tópicos do final deste livro, Segundo Acosta, o 
lugar próprio para tratar do princípio de individuação é precisamente aquí 
quando se fala do uno12. Quanto aos restantes livros, de Met. VI a Met. XII , 
com a excepção de Met. X I "omnia videntur utilia et explicanda"13. 

Terminamos este breve apontamento sobre o modo como se deveria ler 
e interpretar a Metafísica de Aristóteles com a opinião de Bento Pereira (c. 
1535 - 1610), autor do célebre De communibus omnium rerum naturalium 
principiis et ajfectionibus libri XV14. Pereira aconselha começar a exposição 
por Met. IV passando aos livros V, V I , VII , VITÍ, IX, X e XI I dando a sua 
preferência, no tratamento das questões, a Javellus15. 

Atendo-nos apenas à interpretação global do conjunto dos escritos da 
Metafísica verificamos que Pedro da Fonseca concorda claramente com as 
indicações aqui referidas apenas num ponto. Os dois últimos livros da Meta
física não devem sequer ser comentados. Quanto ao resto, tem uma concep
ção bastante diferente sendo a primeira característica saliente do comentário 
de Fonseca o facto de explanar todo o texto de Met. I-XTI. Vejamos, muito 
rapidamente, como é que ele vê a articulação destes textos. Teríamos um 

multum temporis tribuere, ut non cursim, sed pedetentim, singula suis in locis pertracten-
tur". Monumenta Paedagogica SJ. I I (1557-1572), ed. L. Lukács (Roma: 1974): 444. 

1 1 "De subiecto cum aliis in praeambulis et dubbüs quae oriuntur ex litera prohoemii. In 
séptimo libro et sequentibus tractentur quaestiones Soncinatis, exceptis his quas ante 
magister tractaverit". Monumenta Paedagogica SJ. I I (1557-1572), ed. L. Lukács (Roma: 
1974): 447. 

1 2 É assim que faz também Pedro da Fonseca. 
1 3 Monumenta Paedagogica SJ. U (1557-1572), ed. L. Lukács (Roma: 1974): 456-7. 
14 Roma, 1561,1576. 
1 5 "Neila melaphysica. Cominciar dal quarto libro, perche quello che trata nelli precedenti, è 

di poca utilità. E si pur ci è qualche cosa utile, paite si potrà toccare nelli prollegomeni, 
parte si pona nattare in altri luoghi. Cominciando adunque dei quarto, si leggeranno quinto, 
sesto, settimo, ottavo, nono, decimo et duodécimo." Monumenta Paedagogica SJ. II (1557¬
-1572), ed. L. Lukács (Roma: 1974): 458. 
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prefácio ou introdução, constituído por Met. A 1 e 2, e o tratado de filosofia 
primeira que se estenderia pelos outros escritos da Metafísica. O texto de 
Met. I , 3-10 teria como objectivo refutar as opiniões dos outros filósofos 
sobre as causas. Met. I I trataria do modo de investigar a verdade. Em Met. III 
o leitor seria confrontado com uma série de aporias e questões a resolver nos 
restantes livros. De facto, também Fonseca pensava como B. Pereira que a 
apresentação e tematização do objecto da metafísica começa, em rigor, ape
nas em Met.W. Por sua vez, Met.V teria por fim dissipar as ambiguidades de 
muitos termos usados no âmbito da filosofia primeira explicando os vários 
sentidos em que podem ou devem ser usados. Met. VI retoma a questão de 
Met. IV mas pressupõe já a explicação dos quatro significados principais de 
ser apresentada em Met. V, 7: trata-se, então, de saber qual destes quatro 
significados é determinante na compreensão do tema da filosofia primeira. 
Met. VII analisaria o ser real e per se com especial relevo para a substância 
material; Met. VII I apresenta os princípios constitutivos deste tipo de subs
tância: matéria e forma. Em Met. IX fala-se do ente enquanto apreendido 
pelos conceitos de potência e acto; Met. X ocupa-se do uno. Em Met. XI e 
XII1-5, Aristóteles repete, diz Fonseca, muito do que já escreveu nesta obra 
e na Física. Na segunda parte de Met. XII (6-10) seria a vez de analisar a 
problemática das substâncias separadas e, principalmente, da causa primeira 
de todas as coisas. Restam os livros XI I I e XIV que Fonseca considera uma 
espécie de apêndice onde se pode ler o relato da crítica aristotélica teoria 
platónica das formas e dos números. Nas introduções a cada um dos livros 
da Metafísica, Fonseca explicita um pouco mais a articulação das diversas 
partes do texto16. Neste capítulo final do proémio trata-se apenas de dar uma 
ideia sumária dos tópicos principais de modo a fazer ressaltar a unidade do 
conjunto. 

O comentário de Pedro da Fonseca, na Explanado, segue de perto o 
texto da Metafísica, frase por frase, explicando apenas os passos que a leitura 
e a tradução não elucidaram suficientemente. O método seguido é o de 
explicar Aristóteles a partir de Aristóteles procurando mostrar a coerência 
interna do Corpus Aristotelicum. No esclarecimento de questões textuais os 
interlocutores com os quais confronta mais frequentemente a sua leitura são 
os intérpretes renascentistas Argirópulo, Bessarion e Périon. O grande 
objectivo é facilitar a compreensão do texto aristotélico numa primeira lei
tura. Trata-se, de facto, de uma explicação do texto. O comentário mais 
aprofundado dos temas abordados no texto e sua problematização são reme
tidos para as quaestiones. Aqui o quadro é muito mais vasto do que o da 
simples leitura do texto aristotélico. Nesse momento, os escritos da Metafí
sica deixam de ser a fonte principal para serem apenas uma das fontes prin
cipais da Metafísica a construir. 

16 FONSECA, CMA 1, Proémio. 
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2. Tratamento parcelar de questões metafísicas 

Na segunda metade do séc. X V I continuamos a encontrar, a par dos 
comentários ao texto aristotélico e da reedição de opúsculos medievais, com 
ou sem comentário, um crescente número de pequenos textos que tratam de 
tópicos clássicos da metafísica. O texto de Diego Mas (1553 - 1608), Dis
putado de ente et eius propríetatibus (1587) é apresentado por alguns auto
res come sendo o primeiro tratado verdadeiramente sistemático de metafí
sica'7. Como o próprio título indica trata-se de uma exposição sumária da 
temática vulgar desde o séc. XI I I sobre o ente e a essência seguida de uma 
análise dos três nomes transcendentes simples: uno, verdadeiro e bom. E 
com certeza um núcleo importante de questões numa articulação bastante 
próxima da tradição que se reclamava de Tomás de Aquino. Mas não é pre
ciso descermos a uma análise muito permenorizada do texto para verificar
mos que lhe falta, entre muitas outras coisas, uma tematização minimamente 
adequada do objecto da Metafísica enquanto filosofia primeira. Por outro 
lado, não se vê o relevo assumido pela temática da analogia entis que ocupa 
um lugar fulcral na estruturação de qualquer metafísica criacionista. Mas, 
sendo assim, como é que se pode apresentar este pequeno tratado como o 
primeiro tratado verdadeiramente sistemático de metafísica? Só depois de 
minimamente clarificada a sistematicidade do texto se poderia perceber em 
que sentido se poderia fazer tal afirmação. De facto, temos alguma dificul
dade em aceitai' que Charles Lohr, um autor com a formação e informação 
que tem, possa dizer uma coisa destas sem outra justificação que não seja o 
simples enunciado dos cinco temas do opúsculo de Diego Mas. Sem recuar
mos muito no tempo, poderíamos perguntai- porque razão se nega a sistema-
ticidade, por exemplo, ao Tractatus de analogia nominum18 de Tomás Vio 
Caetano, colega de Pomponazzi em Pádua e professor de Metafísica na 
mesma universidade (1495-7)? Podemos pensar que este texto, por mais 
interessante que seja, é manifestamente insuficiente na medida em que foca 
apenas parte da problemática metafísica. Não temos nada a objectar a uma 
observação deste tipo desde que ela se aplique a todos os casos em apreço e 
se clarifique, ainda que de uma forma muito genérica, qual o âmbito da 
Metafísica. De outra forma não vemos como se podem excluir todos os 
pequenos tratados semelhantes ao de Caetano bem como outros opúsculos 
que não se integram tão directamente nesta literatura ligada às grandes 

1 7 C. LOHR, "Metaphysics" in C. B. SCHMITT et aí. (eds), The Cambridge History of 
Renaissance Philosophy (Cambridge: CUP, 1988): 610. Sobre o texto de D. Mas veja-se 
J. GALLEGO SALVADORES, "El Maestro Diego Mas y su tratado de Metafísica" in AST 
43(1970): 3-92. 

1 8 Thomas CAJETANUS, Tractatus de analogia nominum, de subiecto philosophiae... 
(Venetia: 1519). No mesmo ano publica, ainda em Veneza, o comentário ao De ente et 
essentia de Tomás de Aquino. 
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correntes da filosofia medieval. Sem pretendermos fazer uma enumeração 
exaustiva seja-nos permitido citar o Tractatus de transcendentibus de Cri
sóstomo Javelli que conheceu várias edições na época que nos ocupa, inte
grado nas suas Obras Completas19. 

De entre os textos de homens conhecidos pela heterodoxia poderíamos 
citar, por exemplo, o De ente et uno (1492) de G. Pico delia Mirandola numa 
linha neoplatonizante de harmonia entre Platão e Aristóteles. Independente
mente do interesse do tópico que perpassa em muitas obras do Renascimento 
não se pode negar o interesse para a problemática metafísica dos temas 
abordados no opúsculo de Pico. De facto, não se trata apenas de mais uma 
reflexão sobre a convertibilidade dos nomes transcendentes mas de discutir, 
a partir de um pressuposto comum - a harmonia no essencial entre as teses 
platónicas e as de Aristóteles - a interpretação neoplatónica do Uno. Seria 
interessante explorar mais em pormenor o alcance da crítica de Pico ao pro
grama metafísico de Ficino. Só uma análise mais detalhada nos poderia 
habilitar a caracterizar melhor os seus enunciados sobre o ente e suas pro
priedades bem como sobre a natureza do discurso metafísico enquanto 
discurso onto(teo)lógico. Dizer que Pico delia Mirandola eliminou todas as 
dimensões dinâmicas do seu projecto de orientação neoplatonizante pelo 
facto de ter adoptado a versão tomista da ontologia aristotélica é algo que 
não nos parece que esteja suficientemente fundamentado20. Não é aqui o 
lugar de analisar este tema em pormenor e muito menos a presumível influ
ência de Savonarola em todo este processo de alegada aproximação à onto
logia do Aquinate. 

Outro autor que poderia ser interessante considerar neste contexto é G. 
Bruno (1548-1600). Figura complexa com uma biografia acidentada com 
final trágico deixou-nos textos com interesse na área da Metafísica. Não 
estamos a pensar apenas no De la causa, principio ed uno um dos seus Diá
logos metafísicos mas também na sua polémica anti-peripatética sem 
esquecer toda a sua reflexão sobre a própria terminologia metafísica21. 

1 9 Chr. JAVELLI, Tractatus de transcendentibus in Opera Omnia (Lyon: 1568; Lyon: 1580). 
A primeira edição deste texto que aborda os seis nomes transcendentes tradicionais foi 
publicada como parte de uma síntese da filosofia aristotélica que teve grande impacto nos 
primeiros autores da Companhia de Jesus e vai continuar a marcar algumas correntes dos 
aristotelismos próximos da constelação tomista em Itália e na Alemanha {Chr. JAVELLI, 
Epitome in uniuersam Aristoteiis philosophiam, Veneza, 1547). Cfr. J.-F. COURTINE, 
Suarez et !e système de la tnétaphysique (Paris: 1990): 335-6. 

2 0 C. LOHR, "Metaphysics" in Cambridge History of Renaissance Philosophy, 583. Neste, 
como noutros casos, Lohr opera com uma compreensão insuficientemente diferenciada da 
escolástica, do aristotelismo e mesmo do tomismo. Isto para já não falar das suas conclu
sões injustificadas a partir de ama leitura sumária da história da Igreja e dos dogmas. 

2 1 G. BRUNO, De la Causa, Principio et Uno (Londres: 1584); kl.: Centum et viginti artiadi 
de natura et mundo adversus Peripateticos (Paris: 1586); Id. Summa tenninorum 
metaphysicorum (Marburg: 1609), rep. Anast. A cura di T. Gregory e E. Cânone, Ed. 
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A principal preocupação dos autores com compromissos teológicos 
mais claros não era tanto a questão académica da concordância ou discor
dância das filosofías de Platão e de Aristóteles mas sobretudo a da sua com
patibilidade com os essenciais da fé cristã. Na segunda metade do séc. XVI, 
Francesco de Vieri traz estas questões para um público mais vasto escreven
do em italiano sobre as Verdadeiras conclusões de Platão conformes com a 
doutrina cristã e a de Aristóteles22. Este e outros textos mostram que os pro
gramas metafísicos alternativos à reconstrução a partir da matriz platónico¬
-aiistotélica não conseguiram impor-se na comunidade científica da época 
que estamos a analizar. O caso de Nicolau de Cusa é a penas um dos exem
plos mais típicos e mais complexos. Mas o caso da Theologia Platónica de 
Marsilio Ficino não é menos paradigmático. Valeria a pena reflectir não 
somente sobre as razões que levaram à sua rejeição pelos aristotelismos 
dominantes na universidade nos finais de quinhentos mas também pelos 
programas metafísicos de Descartes e Espinosa, por exemplo. Com isto não 
queremos, de forma alguma, menosprezai' o interesse deste conjunto de auto
res e, muito menos, negar a sua influência. Desejaríamos apenas salientar a 
necessidade de se esboçar um quadro muito mais pormenorizado dos diver
sos contextos e chamar a atenção para o peso excessivo que algumas dico
tomias não problematizadas assumem em determinadas narrativas e recons
truções histórico-filosóficas. 

No campo muito limitado da análise que pretendemos esboçar resta-nos 
tecer algumas considerações sobre um conjunto de autores ligados à Com
panhia de Jesus no sentido de delimitar algumas questões que se colocam a 
propósito do seu desempenho na complexa história da metafísica ocidental. 
Poderíamos alongar a lista de obras e autores que se dedicaram à tarefa de 
comentar e interpretar a Metafísica de Aristóteles mas dificilmente passaría
mos o estádio da pura acumulação de dados. Com isto queremos dizer que, 
apesar do que se tem publicado nas últimas décadas sobre esta época, ainda 
está muito por fazer continuando um número apreciável de autores e obras 
completamente inexplorados. 

3. Projectos de construção sistemática de uma metafísica 

J.-F. Courtine já chamou a atenção, em vários textos, para a importância 
de Pereira, Fonseca e Suarez na transformação profunda por que passa o 
sistema da metafísica na segunda metade do século X V I 2 3 . Não pretendemos 

Dell'Ateneo, Roma, 1989. Sobre o confronto com Aristóteles ver P.R. BLUM, Aristoteles 
bei G. Bruno (Munique: Fink, 1980). 

2 2 F. d. VIERI, Vere condusioni di Platane confornii alia dottrina Christiana et a quella 
d'Aristotile (Florença: 1590); id., Compendio delia dottrina di Piatone In quello che ella è 
conforme com la fede nostra (Florença: 1577). 

2 3 Citemos apenas os mais significativos: J.-F. COURTINE, "La métaphysique désaccordée, 
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seguir aqui a linha de desintegração disciplinar da metafísica que vai culmi
nar na articulação clássica de C. Wolff em ontologia geral e ontologias 
regionais no qual a obra de B. Pereira pode ter desempenhado um papel 
decisivo24. Processo que se poderia observar em acção na discussão do 
tópico tradicional da tripartição das ciencias teoréticas em Aristóteles por 
paite dos três autores. Estaria em causa a unidade da metafísica concebida 
como ontoteologia cujo garante era, de facto, a doutrina da analogia entis. 
Fonseca e Suarez, apesar de se oporem explicitamente a esta desintegração 
da metafísica, acabariam por contribuir também activamente para todo este 
processo na medida em que, passo a passo, construíram sistemas metafísicos 
em que a analogia desempenha um papel puramente decorativo já que, ao 
nível da estrutura mais profunda, teria deixado de funcionar como elemento 
estruturante. Trata-se de uma questão importante a ter em conta na recons
trução dos projectos filosóficos destes autores e sua apreciação. Esta dou
trina fulcral passa, de facto, em Fonseca e Suarez, por uma transformação 
profunda na sequência da inflexão conceptualista que estes dois autores 
introduzem nas suas metafísicas. E esta parece ser uma das maiores novida
des destas duas construções metafísicas. Ambos partem, como muitos outros 
antes deles e ainda tantos dos seus contemporâneos, da determinação clás
sica do objecto da metafísica como ente. 

Ambos distinguem entre um conceito formal e um conceito objectivo 
de ente. As definições apresentadas por Fonseca e Suárez são muito próxi
mas. O conceito formal é definido, em Fonseca, como o que "representa a 
coisa sob aquela forma ou natureza segundo a qual é entendida"25 ou ainda 
como "semelhança actual da coisa que é entendida"26 e em Suárez como o 
"acto pelo qual o intelecto concebe uma coisa ou a noção comum desta 
coisa"27. O conceito objectivo é, para ambos, o correlato do conceito formal 
que descrevem ora como "a coisa que é entendida segundo aquela forma e 
natureza que é concebida pelo [conceito! formal"28 - Fonseca - ora como "a 
coisa mesma ou ratio que é concebida e representada imediatamente pelo 
conceito formal" dirá Suárez 2 9. Mas, obviamente, o que importa aqui subli
nhai' não são os meandros e subtilezas das análises destes autores mas apon
tar alguns traços marcantes que não seria necessário explicitar mais. 

les premieres discussions dans la Compagnie de Jesus" in Les Études Phúosophiques 3 
(1986): 309-327; Id., Suarez et le système de la métaphysique (Paris: 1990). 

2 4 B. PERERIUS, De conununibus omnium rerum naturalium principiis et affectiotúbus 
(Roma: 1562). 

25 FONSECA, CAÍA I , l.IV, c.2, q. 2, col.720. 
26 FONSECA, CMA I , l .IV, c.2, q. 2, col.7I0. 
2 7 SUAREZ, Disputationes Metaphysicae I I , 1,1. 
28 FONSECA, CMA I , l.IV, c.2, q. 2, col.710. 
2 9 SUÁREZ, DM, 11,1,1. 
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Uma das questões fulcrais é a da unidade do conceito de ens pois é nela 
que se funda a própria unidade da metafísica. O conceito de ens diz-se diz-se 
uno apenas "porque é numericamente uma e a mesma qualidade" enquanto 
forma acidental do intellectus não deixando, em rigor, de ser um "conceito 
múltiplo" ("mulüplex conceptus")30. A unidade de representação ou de razão 
da componente formal é, pois, uma unidade plural, é uma unidade de dife
rentes. A tese da analogia entis leva Fonseca a afirmar que a pluralidade dos 
significados imediatos de ens se estrutura pela relação ad unum. A analogia 
entis exprime, assim, a unidade na diferença de tudo o que é. Para aqui 
aponta a interpretação que Fonseca faz do ens commune. Para melhor situar
mos a posição de Fonseca vejamos como Suárez, vinte anos depois, defende 
a tese da unidade da razão objectiva de ens: "Digo, pois, em primeiro lugar, 
que ao conceito formal de ente corresponde um conceito objectivo imediato 
e adequado que, expressamente, não significa nem substância, nem Deus 
nem as criaturas mas todas estas coisas à maneira de um, quer dizer, enquan
to são de algum modo semelhantes entre si e coincidem no ser"31. Suárez 
pensa poder provar esta tese, " a priori", partindo da semelhança entre os 
entes reais. Pressupondo que todo o real é concebível e inteligível, Suárez 
não hesita em concluir: "portanto, podem ser concebidos e representados sob 
essa razão precisa pela qual convém entre si; podem, pois, constituir, sob 
aquela razão, um conceito objectivo; logo, aquele é o conceito objectivo de 
ente"32. Nas Disputationes Metaphysicae, publicadas duas décadas depois do 
primeiro volume dos CMA, Suárez adopta a mesma distinção básica entre o 
conceito formal e o conceito objectivo mas rejeita não só todas as distinções 
preliminares de Fonseca (sobretudo entre o conceito totalmente confuso, 
totalmente distinto e o que é em parte confuso e em parte distinto) como 
também a sua interpretação do ens commune. Suárez, por sua vez, parte da 
convicção de que existe uma semelhança real entre tudo o que é e pensa que 
esta semelhança deve poder ser representada conceptualmente. Por isso, no 
argumento por ele mesmo classificado de quasi "a priori" funciona com um 
esquema de um paralelismo isomórfico rígido entre res-ratio-nomen. Mas, 
será que Suárez está realmente a dizer o mesmo que Fonseca cujo nome vem 
citado neste passo das Disputationes?33. O texto de Fonseca evita esta for
mulação precisamente para afastar o perigo de um conceito unívoco de ens. 
Não queremos, de modo algum, insinuai- que Suárez negue completamente a 
analogia e que Fonseca tenha conseguido articular satisfatoriamente este 
núcleo doutrinal. Neste, como em outros pontos, as suas posições convergem 

3 0 ID.,/oc. c/7. 
31 F. SUÁREZ, DM, I I , 2.8. 
3 2 F. SUÁREZ, DM, I I , 2.14. 
33 ID., DM, n, 2.8. 
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e divergem pela simples razão de que não incidem exactamente sobre as 
mesmas questões nem levam metodicamente a reflexão ao mesmo nível de 
análise. 

Suarez é, sem sombra de dúvida, a figura mais importante e com obra 
mais vasta. Não admira que seja a mais conhecida e estudada. No quadro da 
sua inserção na história da metafísica, e da história da filosofia em geral, foi 
determinante a chamada de atenção de Heidegger para o papel de charneira 
desempenhado por Suárez no dealbai' da Modernidade. O texto mais conhe
cido é o do § 6 de Ser e Tempo onde Heidegger atribui à obra metafísica de 
Suárez o papel de mediação entre a ontologia grega e a metafísica e a filoso
fia transcendental dos modernos. Noutro texto, Problemas fundamentais da 
Fenomenologia, vai mais longe classificando Suárez como o primeiro autor 
da escolástica com um pensamento verdadeiramente sistemático designada
mente no âmbito da metafísica34. Muita da literatura mais recente sobre Suá
rez está influenciada por este aspecto da interpretação heideggeriana da his
tória da filosofia ocidental. Sem entrar em mais detalhes a propósito destes 
passos desejaríamos sublinhar a importância atribuída, neste contexto, a Suá
rez e Fonseca na formação da escolástica protestante dos sécs XVI e XVII e, 
concomitantemente, da pré-compreensão da razão (pura) dos modernos com 
a qual se confronta f. Kant. 

Quando Heidegger diz que Suárez foi o primeiro a sistematizar a onto
logia está a pensar exactamente no facto de as DM não se assumirem como 
comentário da Metafísica de Aristóteles e de reordenarem os temas da meta
física de acordo com um esquema que teria influenciado a tópica metafísica 
dos séculos seguintes até Hegel. Sabemos hoje que esta interpretação tem 
algumas fragilidades sob o ponto de vista do rigor histórico. Porém, o que 
mais nos interessa salientar é o facto de Heidegger sublinhar a ideia de que a 
Metafísica de Aristóteles não tem uma estrutura sistemática. Esta é uma das 
questões que facilmente pode degenerar numa querela puramente verbal. E 
também um dos pontos em que Fonseca e Suárez se dividem. Fonseca con
sidera viável uma reconstrução sistemática dos temas centrais da metafísica a 
partir dos textos de Aristóteles. Não podemos esquecer que nenhuma destas 
metafísicas é puramente aristotélica, antes pelo contrário. Seria interessante 
explorar as suas características no âmbito da dimensão teo-lógica onde se 
operam mudanças significativas relativamente à tradição a que se encontram 
institucionalmente mais vinculados e se trilham caminhos que ainda não 
estão suficientemente explorados. Neste contexto, o essencial não era rea
firmar conteúdos aristotélicos mas antes mostrar que era possível construir 
uma metafísica que servisse os interesses especulativos de uma Teologia 
Dogmática na medida em que se pudesse concluir que os essenciais da fé 
cristã, historicamente interpretados, eram compatíveis com os pressupostos 

34 M . HEIDEGGER, GnmdproblemederPhünomenologieGA, 24, 112, 168. 
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fulcrais da nova metafísica. Explicitar mais alguns traços destas metafísicas 
do possível é um caminho longo que não podemos aqui descrever por falta 
de tempo e também por ainda não estar aberto em muitos lugares. Impõe-se, 
contudo, percorrê-lo se quisermos cumprir a intuição dos passos de Hei¬
degger citados e ir ainda mais longe na compreensão da história da filosofia 
moderna. 

ABSTRACT 

FONSECA AND THE RENAISSANCE RECEPTION 
OF ARISTOTLE'S METAPHYSICS 

It is claimed that in order to a better understanding of the reception of the text 
of the Metaphysics of Aristotle in the second half of the sixteenth century one must 
carefully distinguish the commentaries to the whole work from texts that treat 
particular questions. Although much work is still to be done, the great commentary 
of Pedro da Fonseca appears as the major original commentary to the Metaphysics 
produced during that period, 

The metaphysical works of Fonseca and Suarez appear against this background 
as the most important trials of a metaphysical synthesis in the second half of the 
sixteenth century. 



DISSERTAÇÕES 

Nesta secção são apresentadas, pelos respectivos Autores, as Disserta
ções de Doutoramento e Mestrado em Filosofia recentemente defendidas na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

PAULA PONCE DE LEÃO, A Responsabilidade na Obra de Paul Ricoeur. Uma 
Leitura Hermenêutica, Lisboa, 1998, Dissertação de Doutoramento, 712 págs. 

Ao retomar o meu texto, - A Responsabilidade na Obra de Paul Ricoeur. Uma 
Leitura Hermenêutica - e porque um ano já decorreu desde a sua arguição impõe-
-se-me a necessidade de o refigurar fazendo desta apresentação a sua primeira criti
ca. Seguirei o método da Rueckfrage. Começarei por enunciar as quatro linhas inter
pretativas que simultaneamente sustentam e estruturam o horizonte da minha 
reflexão sobre a temática da responsabilidade. Procurarei, num segundo momento, 
delinear as preocupações metodológicas fundamentais que alimentam o pensar 
ricoeuriano para melhor explicitar as relações que entretece com a fenomenologia e 
com a filosofia da linguagem. Enunciarei, finalmente, os momentos nos quais o meu 
trabalho se desdobra. Neste enquadramento, fácil se tomará compreender, não só o 
movimento de reflexão seguido, como o caracter hermenêutico da leitura que apre
sento. A conclusão ao confrontar responsabilidade e ontologia expressa uma pro
posta inteipretativa e sustenta perguntas que procuram abrir a novas formas de 
questionar. 

A primeira linha interpretativa com que me proponho iniciar a reflexão institui 
a ética como horizonte do pensar ricoeuriano. Paradoxalmente, é forçoso reconhecer 
que a ética só começa a ser referida em 1987 no último volume de Temps et récit, 
sendo apenas claramente abordada em 1990 em Soi-même comme un autre. Julgo 
que ela se inscreve no horizonte reflexivo de Paul Ricoeur desde 1950/60, em 
Volontaire et involontaire, já que a abordagem do mal, da culpa e dos símbolos 
supõe a relação com o outro como condição da reflexão do homem sobre si mesmo. 
Porque a ética surge como uma ética da significação e do testemunho, da atestação e 
do conflito, ela sustenta, desde logo, um confronto inultrapassável entre o si-mesmo 
e o outro, abrindo ao nó reflexivo da responsabilidade que desde logo se exerce, 
apesar do caracter assimétrico da relação. A não abordagem imediata deste tema 
pelo nosso autor corresponde, julgo, à assunção dum projecto hermenêutico próprio, 
a via longa, no qual Ricoeur se preocupa em responder às preocupações temáticas 
do pensar ocidental sobre a noção de sujeito para, no momento seguinte, rejeitar 
todas as fornias de idealismo a que este conduz. A sua proposta ao pensar o si-
-mesmo, pretende elaborar uma reflexão sobre o seu dizer e o seu agir. Criar um 
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novo projecto filosófico que ultrapasse a intencionalidade husserliana e a visão cos
mológica dos gregos, obriga necessariamente Ricoeur a retomar a categoria da rela
ção, que passa a desempenhar papel fundamental na reflexão sobre o homem. Efec
tivamente, a relação não pode reduzir-se à intersubjectividade sustentada por um 
sujeito indefinidamente multiplicável mesmo quando garantida por uma transcen-
dentalidade de que a equidade seria apanágio e salvaguarda. Conciliar identidade e 
diferença, através de uma forma nova de pensar a relação, é o propósito que o 
modelo ricoeuriano tenta construir, procurando para tal, renovar o sentido ontoló
gico da relação a partir de uma reflexão sobre os conceitos de 5úvau.iç/évèpYSta. A 
meditação sobre este tema leva Ricoeur a desdobrar a identidade pessoal não só em 
mesmidade/ipseidade mas obriga-o também a reflectir sobre a dialéctica entre ipsei-
dade/alteridade que o homem inicia a partir de si mesmo. Ética e ontologia estão 
inexoravelmente ligadas, porque se a primeira pensa a relação do si com os outros, a 
segunda revela a impossibilidade de o si-mesmo encontrar a sua identidade sem ser 
nesta e por esta relação. 

A segunda linha interpretativa que importa referir é a que considera a identi
dade pessoal como conceito central e preocupação dominante do pensamento rico
euriano. Depois da crise do cogito, do efeito das filosofias da suspeita sobre a cons
ciência e da descoberta contemporânea da corporeidade fundamental do existir, 
Ricoeur, propõe-se pensar o homem, não através da posição imediata do sujeito, mas 
da meditação reflexiva sobre o si, cujo valor omnipessoal exprime a plenitude da sua 
significação. A nova formulação, que a identidade recebe no nosso autor, procura 
responder às insuficiências da filosofia reflexiva contemporânea ao inseri-la na her
menêutica da responsabilidade. Neste campo Ricoeur contrapõe-se tanto a Husserl e 
Heidegger como a Levinas. Não mais consciência transcendental, nem sujeito per
dido na multiplicidade dos jogos da linguagem, nem tão pouco nome próprio ou 
injunção à responsabilidade, o sujeito ricoeuriano define-se como pessoa, i. e., como 
coipo próprio, palavra, liberdade e vontade que, em conjunto, constituem a cons
ciência de si. Porém, estar ligado aos outros não só pela convicção, mas também 
pela passividade, significa ficar aberto à falibilidade e à vitimização. Rasgado pela 
interpelação do outro o cogito não deixa, contudo, de ser desejo e iniciativa, ou seja, 
não compromete a sua identidade, tique embora ontologicamente ferido e etica
mente inclinado para o mal. Cabe-lhe, então, ser pensado não como afirmação 
absoluta de si, mas como atestação. Em Soi-même comme un autre, será a noção de 
corpo próprio, a reflexão sobre a acção e sobre o acto de narrar tal como a tematiza-
ção da promessa, entendida como relação ética e não apenas como contrato jurídico, 
que permitirão a Ricoeur considerar o homem concreto como capaz de agir e de 
sofrer, i . e., como um ser situado no mundo da vida e da história, a quem o sofri
mento do outro e o mal necessariamente afectam. A identidade pessoal comporta 
assim, em Ricoeur, uma dupla dimensão: é acreditar e confiar em si, mas é também 
religação ao outro por isso mesmo descentração. Só um ser que toma consciência da 
inadequação que o constitui é capaz de se reconhecer como desejo e, simultanea
mente, como realização sempre parcial desse desejo. A consciência desta despro
porção postula a ética e é caminho para uma hermenêutica capaz de entender a nar
ração da odisseia da liberdade como tarefa de interpretação do si-mesmo e das suas 
obras. Compreender a identidade pessoal como responsabilidade ética é, pois, abri-la 
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ao enigma da relação através da pergunta "quem sou eu?" e da história da afirmação 
do si que dialoga com o outro nas instituições. 

A terceira linha interpretativa que proponho institui o tempo como condição da 
refiguração do mundo, dos outros e do si-mesmo. A relação entre o si-mesmo e o 
tempo é, em Ricoeur, não só fecunda mas também fecundante. Se contar uma vida 
enquanto constância (idem) e enquanto mudança (ipse) é a melhor forma de dizer o 
quem da acção, o acto de narrar ao repor a noção de divida, pressuposta na rememo
ração da acção, situa desde logo a relação do si-mesmo com o outro no tempo. O 
tempo é, pois, o horizonte constituinte do pensar e do pensar-se. Recusar, porém, a 
noção de eternidade tal como a tradição a pensa toma-se uma das maiores preocupa
ções do nosso autor que se esforça não só por refazer o movimento de ida do si-mesmo 
até ao outro mas também procura sublinhar a necessidade de reflectir sobre o 
movimento de regresso do si a si-mesmo. Eternidade e movimento interligam-se dando 
lugar à mediação imperfeita. A absorção do si pelo outro, considerado este, no 
pensamento ocidental primeiro sob a figura da transcendência e depois como sujeito 
transcendental ou espirito objectivo, tinha constituído a ameaça constante a que a 
filosofia não tinha sabido escapar. Ainda hoje, Levinas ao considerar o Mesmo como 
refém do outro se inscreve nesta tradição de cariz unilateral da qual, paradoxalmente, 
se quer afastar. É fácil explicar a saída de si até ao outro, fácil é também outorgar ao 
outro poder onto-gnosiológico sobre o si. Difícil será, pelo contrário como pretende 
Ricoeur, construir um encontro em que nenhum deles perca a identidade própria. Para 
alcançar ta! objectivo impõe-se não só repensar a relação de reciprocidade, mas 
também a de solicitude, recorrendo para isso a uma meditação, tanto sobre o campo da 
política e da moral como sobre o campo da ética. Se o estabelecimento de uma relação 
de equidade com o outro está perfeitamente justificado a nível da moral, a relação 
analógica entre os diferentes é introduzida pela ética. Enquanto a poética da narração 
visava apenas o texto e não o acontecer da acção, a poética da responsabilidade exige, 
não só a moral, mas também a ética, enquanto dimensão prática. Significa isto que a 
reciprocidade na gestão do bem comum tem de ser pensada quer como respeito e 
mutualidade, apanágio da moral, quer ainda como solicitude pelo outro e apreço peio 
bem de cada um, sendo para isso requerida a prudência ética. Desigualdade e assime
tria são introduzidas na ética sob a fornia de uma requisição ou pergunta à qual o si não 
pode deixar de responder. Ao afirmar "Estou aqui!" o si-mesmo diz-se no tempo, a um 
tempo como experiência de pensar e de agir, como stase, mas também como horizonte 
e condição do envio nos quais configura o seu ser e o seu estar. 

A quarta linha que procuro desenvolver mostra-nos como, para Ricoeur, a res
ponsabilidade surge como a forma mais adequada de resolver o conflito entre o si-
-mesmo e o outro, entre ipseidade e alteridade, i. e., como o processo de conciliação 
entre simetria e assimetria, pólos dc qualquer relação. Mas a responsabilidade não 
tem apenas dimensão jurídica e dimensão moral, não se reduz ao respeito face à lei, 
nem lidera unicamente a dissimetria inicial entre os protagonistas das acções que 
nelas se inserem como agentes e pacientes. Ao visar o bem, não só para si mesmo 
como para o tu e para a comunidade, a responsabilidade tem dimensão ética. A exi
gência da universalidade da lei, se impede a regra formal de dizer o que é necessário 
fazer permite, no entanto, para corrigir o seu carácter abstracto, que a interdição 
intervenha repondo a solicitude e a reciprocidade. A primeira e a segunda reformu-
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lações do imperativo kantiano apontavam já neste sentido, segundo Ricoeur, ao 
completarem a noção de humanidade, na sua dimensão universal, peia noção de pes
soa como fim em si mesma. Porém, na base da formalização da moral e como sua 
garantia está, para Ricoeur a ética, onde "o equilíbrio reflectido" entre os princípios 
racionais e as normas requeridas pelas convicções de cada um se entretecem. E a 
promessa que ajuda a pensar a responsabilidade como a forma mais acabada de 
interacção ética. Por isso, a promessa que o si faz compromete-o não só face ao 
outro, como face a si mesmo ao revelar a sua abertura ao diferente e a sua fidelidade 
àquele que nele acredita. Pensar, falar ou agir são as formas do si mesmo expressar a 
afirmação originária que o constitui, mas ao fazê-lo, desde logo o si expressa o seu 
desejo de vida boa, i. e., desde logo age eticamente. 

A abordagem da responsabilidade a partir do jurídico se, por um lado, sublinha 
a procura do bem comum, por outro, pode conduzir ao esquecimento do momento 
primeiro da decisão, onde o si-mesmo se descobre como ser e poder fazer, ou 
melhor, como liberdade e responsabilidade. A introdução da reflexão sobre a pro
messa conduz justamente à resolução desta aporia pois se implica a reposição da 
consciência a nível moral, onde boa e má consciência se degladiam exige, também, 
uma liberdade que nada é sem a liberdade do outro, requerendo um espaço para a 
relação onde o si se experimenta como relação e inadequação fundamentais. O 
conflito entre consciência de si e interdição que o idealismo resolve submetendo a 
consciência ao tribunal moral, é reinterpretado por Ricoeur peio recurso à metáfora 
da injunção à vida boa. A metáfora da voz permite a este autor ultrapassar a oposi
ção neokantiana entre o pensar e o valor. Nesta óptica, a responsabilidade torna-se 
no traço que, na assimetria dos diferentes, garante a ontologia do cuidado ao assentar 
no alargamento do conceito aristotélico de praxis. Concretização de infinitas possibi
lidades e esforço para perseverar, a responsabilidade tem de percorrer a distância 
que separa a escravidão da beatitude pois é sinal da dialética entre identidade e alte-
ridade. Neste sentido é tarefa aberta, infinitamente participável. 

Importa ainda reflectir sobre a pluralidade das tradições e dos horizontes culturais 
com os quais Ricoeur se confronta sem que a sua reflexão perca o caracter sistemáüco 
que a caracteriza, já que o projecto pessoal que desenvolve, embora sem obedecer a 
uma estratégica pré-concebida, mantém como fio condutor a reflexão sobre o homem, 
e como processo de questionação a reflexão hermenêutica. O rigor metodológico dá à 
obra ricoeuriana, qualquer que seja a questão que aborde, uma configuração metodoló
gica própria. Nesse âmbito, Husserl foi o seu mestre. A influência deste autor exerceu¬
-se a partir da análise intencional e de teoria da significação, embora desde sempre, ao 
comentar a sua obra, Ricoeur tenha procurado afastar-se do idealismo transcendental 
que caracterizava a fenomenologia. O método descritivo da análise intencional que 
Husserl aplicava aos actos objectivantes da consciência representativa vai ser alargado 
por Ricoeur e passar a englobar também as funções práticas da consciência: a afecção e 
a volição. O transcendental ao inscrever-se numa existência encarnada manifesta-se no 
pensar, no querer e na praxis. Embora funde a sua meditação no prá-reflexivo, ligando 
o Lebenswelt às filosofias da existência, Ricoeur esforça-se por dar ao seu pensamento 
um rigor analítico, que impeça a estrutura noético-noemática do eu de se movimentar 
num horizonte existencial pouco claro. O querer, ao acrescentar-se à consciência repre
sentativa, permite-lhe considerá-la consentimento. Neste sentido, porque o voluntário 
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implica o involuntário e o querer antecede a consciência, não é possível ao homem ser 
explicado pela filosofia da natureza. O primado dos actos objectivantes tem, em 
Husserl, uma dimensão logicista, pelo contrário o vivido, em Ricoeur, levanta a 
problemática do sentido. Desapossada de si, pois o seu querer está aberto ao involun
tário, a consciência insere-se no ser pela negativa. A esta característica do homem, 
Ricoeur chama culpabilidade. Julgamos ser pela culpabilidade que Ricoeur começa por 
integrar o homem na ontologia. Mas, porque anterior à consciência reflexiva, a culpabi
lidade só pode ser dita numa linguagem de confissão, i.e., numa simbólica. A passagem 
do eidético fenomenológico ao empírico, corresponde à passagem do transcendental ao 
ontológico. Este despojamento toma o si cego perante si-mesmo, carecendo do recurso 
à linguagem simbólica que, num segundo momento, terá de ser decifrada. 

Uma teoria da significação impõe-se então. Para elaborá-la, Ricoeur recorre 
novamente a Husserl. Pensar a significação implica construir uma dialética entre 
semiótica e semântica, entre um sistema formal de signos e a relatividade de uma 
empírica do seu uso. Para Wittgenstein tal dialética é impossível de efectivar. Para 
Ricoeur, ao partir de Husserl, e graças à redução transcendental, fácil é fazê-lo. 
Importa conjugar o sistema de signos com o acto de dizer o sentido e, para tal, 
Ricoeur recorre à redução transcendental que suspende a inserção natural do homem 
no mundo, abrindo ao universo desimplicado dos signos. A esta dimensão porém, 
outra se vem juntar. Por ela o homem tem a possibilidade de se designar a si mesmo. 
Tal movimento apresentado em Métaphore Vive e em Temps et Récit conduz à 
abertura existencial do discurso. Falta porém explicar como é que o fundamento 
egológico do idealismo transcendental vai ser substituído pela hermenêutica dos 
textos. A constituição do sentido, em mim e a partir de mim, antecede o ego. É este 
excesso que abre à riqueza do sentido. Se o mundo da vida inicia a desconstrução 
egológica em Husserl, em Ricoeur, será antes a estrutura da antecipação que ao pre
cisar de se explicitar não recorre à intuição mas à mediação interpretativa. A inter-
subjectividade ao garantir a inovação das tomadas de posição, não só pela polis-
semia das palavras, como também pelos testemunhos do passado configurados nos 
textos, exige primeiro a desapropriação de si para, posteriormente, abrir à compreen
são do texto, condição da sua refiguração pelo leitor. 

O diálogo com a análise linguística pennite a Ricoeur construir o solo empírico 
da identidade pessoal, porém é a procura não só da dimensão semântica e pragmática 
como da dimensão narrativa e ética da identidade que, desde logo, revela a critica 
implícita que o nosso autor faz a esta interpretação. A relação entre o corpo próprio e a 
consciência não esgota a possibilidade de outras relações. A analítica da linguagem 
apresenta, para o nosso autor, um caracter ambivalente já que ao pretender dizer o 
indivíduo o faz através da análise de uma multiplicidade de discursos onde o homem 
diz o seu pensar e o seu agir, e porque esta análise tem caracter lógico universal nunca 
a individualidade fica salvaguardada. Cabe, apenas, à noção de indivíduo a possibi
lidade de se movimentar entre os diversos jogos de linguagem sendo-lhe vedado o 
regresso ao mundo do referente. Esta reflexividade sem ipseidade pessoal esquece a 
perspectiva própria e peculiar de cada homem se reencontrar a si-mesmo no mundo. A 
ruptura entre a pessoa objectiva e o sujeito reflexivo constitui o paradoxo do si-mesmo 
que a analítica da linguagem deixa por pensar ao reduzir o quem da acção ao quê e ao 
porquê da sua realização no mundo com os outros. Mas também a relação entre 
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ipseidade e alterídade não está equacionada pela analítica pois o outro enquanto 
estranho é diferente de mim. Próximo de domínios antagónicos, Ricoeur constrói, em 
diálogo com eles, a sua proposta: 1 - A ida as próprias coisas proposta por Husserl é, 
para Ricoeur sustentada pela motivação e pela causalidade dos acontecimentos; 2 - A 
descrição/explicação das acções que parecem esquecer a sua intencionalidade, Ricoeur 
responde propondo uma reflexão sobre o futuro assim como exigindo a implicação do 
agente nas acções que realiza; 3 - A interioridade que, na analítica tinha dimensão 
pública e na fenomenologia caracter reflexivo-manscendental é, por sua vez designada, 
por Ricoeur, como atestação ou possibilidade de acreditai' e de confiar em si-mesmo. 
Ipseidade consciente que alicerçando-se "no fundo do ser,, simultaneamente potência e 
acto," (SA, 357) de Aristóteles e aproximando-se do "cuidado" heideggeriano (SA, 
360), deles se distingue ao reinterpretar o si-mesmo como agente e paciente, e ao 
considerai' o conatus spinozista como condição da relação entre o si-mesmo e o 
horizonte efectivo onde ele se move (SA,367). 

A dissertação que realizei condensa a minha proposta interpretativa de Ricoeur 
no campo da responsabilidade. Na introdução procurei criar a tensão adequada para 
a leitura da investigação que se vai seguir. Fi-lo por contraposição, i.e., redizendo e 
traçando em breves linhas a estrutura do pensar contemporâneo e a ausência do pro
blema da responsabilidade até agora não tematizado. À luz de uma análise formal, a 
introdução aparenta ser demasiado pequena em relação à dimensão do texto. Pelo 
contrário, a conclusão pode parecer demasiado extensa podendo mesmo ser conside
rada um capítulo. Tal interpretação não é desprovida de sentido. Porém, o facto de 
ter apresentado conclusões ao longo do texto acentuando os pontos fortes a reter da 
leitura de cada capítulo, permitiu-me elaborar no final uma conclusão produtiva. 
Pretendi tão somente terminar o estudo continuando-o. Tal abordagem hermenêutica 
tomou possível fazer uma apropriação critica do pensamento de Ricoeur e por ven
tura nele abrir espaços de reflexão. Na primeira parte, Ética e razão hermenêutica 
esbocei o horizonte ontológico que me parece subjacente à ética de Ricoeur e pre
tendi caracterizar o movimento da sua atitude filosófica. Há uma ligação implícita 
entre a primeira parte do trabalho e as conclusões. Ao anunciado mas não proble
matizado no momento inicial, a conclusão irá responder de forma concreta ao con
jugar através das noções de atestação, testemunho e esperança, a questão da respon
sabilidade que resulta da refiguração do enigma que interiormente preside ao texto 
ricoeuriano. Para clarificar a noção de responsabilidade, recorri, na segunda parte A 
conjunção da história e da ética, a uma reflexão sobre a narração como modelo 
paradigmático da questionaçào ética. O horizonte temporal, se bem que não possa 
ser directamente descrito, é condição da narração e da ética ao introduzir a sucessivi-
dade e ao permitir a assignação da identidade a um indivíduo ou a uma comunidade. 
Por outro lado, a mímesis enquanto poiésis abre à iniciativa que tem de ser comple
tada pela consciência histórica enquanto mediação. A mímesis na história visa, 
porém, a refiguração, enquanto na ética o paradigma autoreferencial se diz como 
reconhecimento, permitindo que o si e o outro se reencontrem no respeito mútuo.A 
terceira parte, As configurações da responsabilidade, integra a responsabilidade no 
pensamento actual gizando, simultaneamente a distinção que se me afigura funda
mental, em Ricoeur, entre ética e moral. O problema do mal e a análise da convicção 
ajudam a traçar o solo da ética ricoeuriana e a confrontá-la com o paradoxo político, 
bem como permitem ao nosso autor dialogar não só com Aristóteles e Kant mas 
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também com as actuais filosofias do direito. Procurei, na quarta parte, A hermenêu
tica da responsabilidade, compreender o papel da atestação e da promessa na elabo
ração da uma hermenêutica do si onde a relação entre a ética e a ontologia da acção 
tivessem como denominador comum a responsabilidade. Mostrei, neste sentido, 
como a afirmação ontológica só se torna verdadeiramente temática depois de percor
rido o caminho que, passando pela semântica, pela pragmática, e pela narração, 
conduz à "pequena ética", onde o "Eis-me aqui!" da responsabilidade é complemen
to necessário do "Quem sou eu?" da atestação. A redefinição do si-mesmo ao ter 
como fio condutor a atestação, a iniciativa e a promessa permite ao nosso autor 
ultrapassar a suspeita convidando o outro a nele acreditar. A noção tradicional de 
ética, ao esgotar-se nas questões da imputação, da obrigação e da retribuição, intima
mente ligadas entre si, esqueceu a problemática do eu enquanto relação e liberdade 
ao esquecer a sua dimensão de pessoa. Ricoeur ao sustentar uma ética da signifi
cação ultrapassa o tradicional conceito substancialista de referente, donde a neces
sidade de reflectir sobre a desproporção que contrapõe a afirmação originária à 
experiência da culpa. Daí, também, a necessidade da ética, enquanto desejo de uma 
vida boa, anteceder a formulação da lei que, em ultima análise, marca a distância 
entre o preferível e o desejável. Se a norma racionaliza o desejo tornando-o univer
sal face aos conflitos, é a sabedoria prática que, retomando a prudência aristotélica, 
permite o encontro entre os diferentes conduzindo à celebração. Atestação, teste
munho e esperança constituem, assim, o fundamento da ética da responsabilidade. 

Em síntese, cabe-me tão só recapitular algumas das perguntas que a conclusão 
considera em aberto. N ã o será a responsabilidade a nova categoria utilizada por 
Ricoeur para dizer a relação do si-mesmo com o outro? A diferença, eticamente pen
sada, não implicará perfeição ontológica em vez de limite? Como poderá a identi
dade solitária, embora contendo potencialmente o outro, encontrar a alteridade do 
estrangeiro, em si mesmo irredutível? A preocupação de conjugar a ipseidade com o 
"rosto" do outro e com os "eles" que a instituição representa, corresponde, em 
Ricoeur, à introdução uma nova forma de pensar o prisma ontológico da relação j á 
que o toma inseparável da ética. Terá conseguido, porém, a noção do si-mesmo 
tematizada pelo nosso autor ultrapassar a perspectiva da modernidade onde o 
homem enquanto homem continua ainda preso ao modelo da ÓÕCTIÇ, aristotélica? 
Bastará, como faz Ricoeur, estabelecer a relação entre ipseidade e atestação e, ao 
mesmo tempo, distinguiu a promessa do testemunho para conseguir pensar a res
ponsabilidade como a forma mais adequada de dizer o homem? Não importará ainda 
desenvolver a reflexão sobre o conceito de évèpye ia reposto por Ricoeur para que o 
sentido inovador da hermenêutica do si-mesmo se patenteie? Temos como certo que, 
para o nosso autor, é pela responsabilidade que se institui a relação privilegiada a 
com o outro. Certo é, também, que um paradoxo preside ao face a face entre ipsei
dade e alteridade o qual toma forma quando estas figuras, ao vestirem quer o papel 
de agente quer o de sofredor, implicam, pelo seu confronto, a obrigatoriedade da sua 
aproximação. Se a culpa conduz ao reconhecimento do cogito ferido, a atestação é, 
pelo contrário, condição e sinal da ultrapassagem da dimensão trágica do existir, já 
que confirma o sentido da acção humana, e abre à esperança da qual é inseparável. 
Na substituição dos espelhos onde o homem hodierno procura reencontrar a sua 
imagem julgo que a obra de Ricoeur desempenha um papel próprio e incontornável. 
Impõe-se continuar a repensá-la. 
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MÓNICA DE FREITAS E SILVA GUTIERREZ, A Felicidade na Ética de Kant, 
Dissertação de Mestrado em Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade de Lis
boa, Lisboa, 1998, 177 pp. 

Esta dissertação consiste num estudo sobre o tema da felicidade na filosofia de 
Kant e, por conseguinte, inscreve-se no contexto do pensamento ético deste autor. 

Embora não tenha escrito qualquer texto exclusivamente dedicado à análise do 
conceito de felicidade, a obra onde Kant o trata do modo mais completo e mais sis
temático é a Crítica da Razão Prática (1788), a qual constitui, por isso, o objecto 
privilegiado do nosso trabalho. Todavia, uma vez que o tratamento do conceito de 
felicidade sofre poucas oscilações no conjunto das obras deste filósofo, é este o 
âmbito da investigação feita. 

O tema da felicidade não tem constituído grande motivo de análise entre os 
comentadores de Kant. De qualquer forma, é possível surpreender, grosso modo, 
duas diferentes linhas interpretativas sobre esta matéria: por um lado, distinguem-se 
aqueles comentadores para quem a felicidade não desempenha qualquer papel na 
ética de Kant, considerada esta, sobretudo, como uma ética pura do dever; por outro 
lado, destacam-se aqueles para quem a felicidade ocupa um lugar central na ética de 
Kant, considerada esta, fundamentalmente, como uma ética teleológica. Ora, nesta 
dissertação mostramos que a irrelevância ou a relevância da temática da felicidade 
na moral kantiana depende, mais precisamente, dos diferentes pontos de vista sob os 
quais a avaliamos: se do ponto de vista de uma reflexão sobre os alicerces funda
mentais que devem sustentar um sistema moral ou se do ponto de vista de uma 
reflexão sobre as consequências a que um tal sistema deve conduzir. 

A nossa investigação estrutura-se, deste modo, em dois momentos fundamen
tais. Primeiramente, procedemos ao estudo da recusa kantiana do eudemonismo, 
entendendo-se por eudemonista toda e qualquer doutrina da moralidade segundo a 
qual a felicidade, ou o prazer, é o verdadeiro motivo da acção virtuosa. Começamos 
este estudo com uma análise da razão na sua relação com o desejo e terminamo-lo 
com a apresentação e a discussão da argumentação dirigida por Kant contra a pos
sibilidade de a felicidade constituir o fundamento da moralidade. Nesta primeira parte 
da investigação demonstramos, então, a impossibilidade de a nossa felicidade consti
tuir positivamente um dever e, mais do que isso, o princípio de todo o dever e, parale
lamente, estabelecemos a tese segundo a quai a lei moral é o único fundamento legíti
mo de determinação da vontade capaz de garantir a moralidade do agir humano. O 
segundo momento desta dissertação incide sobre o tratamento kantiano do problema 
da possibilidade do soberano bem (isto é, do problema da possibilidade de um justo 
acordo entre a felicidade do ser racional e a moralidade que esse mesmo ser põe em 
exercício) enquanto fim final que à vontade se impõe realizar como exigência prescri
ta pela lei moral. O estudo que fazemos neste último momento da dissertação 
compreende duas etapas, competindo à primeira uma apresentação do referido proble
ma, da sua solução e, ainda, das consequências da solução encontrada, e competindo 
à segunda a determinação do significado fundamental do problema da possibilidade 
do soberano bem. Demonstramos, desta forma, finalmente, que a felicidade, ao inte
grar o fim final da razão prática, ocupa um lugar bem definido na moral de Kant e na 
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filosofia deste autor em geral: na moral, precisamente porque é contida pelo fim 
prático supremo como um dos seus elementos constitutivos; na filosofia kantiana em 
geral, porque a necessidade de se resolver o problema da possibilidade do soberano 
bem representa também a necessidade de se estabelecer a unidade da dupla legislação 
da razão a favor da construção de um sistema de fins da razão pura. 

Em suma: os dois momentos principais que estruturam esta investigação per
mitem compreender que, se do ponto de vista de uma reflexão sobre os fundamentos 
da moralidade, a felicidade se manifesta como sendo um elemento a excluir ou, pelo 
menos, a não considerar, diferentemente, do ponto de vista de uma reflexão sobre a 
destinação da existência humana, a felicidade surge clara e positivamente recuperada. 

ANDRÉ BARATA, Metáforas da Consciência. Da Ontologia Especular de Jean¬
-Paul Sartre a uma Metafísica da Ressonância, Dissertação de Mestrado em 
Filosofia defendida em Junho de 1999. 

I 

Com a presente dissertação foi nosso objectivo contribuir para a elucidação do 
problema sobre o que seja esse acontecimento extraordinário que designamos por 
"ter consciência", ou ainda, "ser consciência", problema que não poderia ser enun
ciado a não ser num contexto já problemático, em que nos confrontamos com a 
consciência já a sendo. As nossas respostas a este problema, respostas apenas esbo
çadas e não mais do que isso, surgiram no quadro de uma discussão das respostas 
(e das opções básicas que as assistiram) que o filósofo francês Jean-Paul Sartre apre
sentou para o mesmo problema. Discordámos de Sartre em pontos fundamentais do 
seu pensamento, discordância que procurámos justificar de maneira consistente e 
através de diversas vias de argumentação. 

Foi também neste registo de discussão e objecção ao pensamento do existen
cialista que procurámos formular um ponto de vista distinto, o qual, não obstante a 
divergência, muito lhe deve, De facto, teses como a da transcendência do Ego (face 
à consciência) ou a da má fé (como conduta de fuga de uma consciência relativa
mente à angústia e, consequentemente, como tentativa votada ao malogro de uma 
consciência se negar a sua própria liberdade) são resultados com os quais mostrámos 
relativo acordo e que, nessa medida, reinterpretámos à luz do nosso ponto de vista. 
Mesmo o nosso trabalho de critica pode ser entendido como resultado de uma radi
calização do pensamento de Sartre, de modo relativamente semelhante ao IOSÍCÍO-

namento de Sartre perante a fenomenologia de Husserl. 
Em concreto, o ponto de vista que defendemos é o de que estamos condenados 

a uma ilusão ontológica: a ilusão de que somos uma espontaneidade, ou seja, de que 
somos de determinada maneira sem que nada, para além do que precisamente 
somos, esteja por detrás disso que somos. E a ilusão de que o nosso ser não é um ser 
recebido, pois então, se fosse um ser recebido, tudo cairia no nada. E entre a espon
taneidade do nosso ser e tudo cair no nada a decisão parece evidente, absolutamente 
evidente: vivemos efectivamente como se fôssemos uma espontaneidade, como se o 
nosso ser estivesse no que nos somos. Fazer cair tudo no nada consistiria, portanto, 
num absurdo que vem contrariar evidências tão elementares como a de que somos o 
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que "nos" 1 somos e a de que somos espontaneidade. Mas a verdade é que nem todas 
as evidências são verdadeiras e, de acordo com o que nos propusemos defender 
nesta dissertação (defesa que assentou também em evidências, necessariamente 
outras), as evidências falsas - a que chamamos ilusões - residem na crença de que 
não somos afectados no nosso ser de passividade, de que o nosso ser não é um ser 
recebido. Ou seja: pretendemos afirmar exactamente o contrário. E se este foi o 
nosso primeiro objectivo, então haveria que assumir o risco de que tudo, incluindo 
obviamente o que julgamos ser, caísse no nada. Mostrar que não tem necessaria
mente de ser assim, que é possível uma outra saída que não o nada, consistiu no 
nosso segundo objectivo. 

A estes dois objectivos correspondeu a divisão do presente trabalho em duas 
partes, cada uma delas atravessada por uma metáfora acerca do que seja a consciên
cia: respectivamente, a metáfora da reflexão especular e a metáfora da ressonância 
acústica. Tratando-se na primeira parte de criticar o especularismo de Sartre e na 
segunda parte de explorar a ideia de ressonância, pode-se entender esta dissertação 
como um esforço de persuadir o leitor a optar pela segunda das metáforas, abando
nando a primeira. 

Defendemos então, na primeira parte, a impossibilidade de uma ontologia 
fenomenológica do ser da consciência e, consequentemente, a impossibilidade de 
uma ontologia fenomenológica do ser em geral, uma vez que esta última só é pos
sível, pelo menos no âmbito fenomenológico, a partir da figura da consciência ou, 
num horizonte pretensamente mais fundamental, a partir de uma instância de pre
sença (seja a res cogitam cartesiana, seja o Ego transcendental de Husserl, seja o 
Dasein de Heidegger, seja o pour-soi de Sartre). 

Extravasando o âmbito fenomenológico, a segunda parte procurou repensar o 
que é a consciência e o carácter ilusório que nela julgámos encontrar2, a partir de uma 
hipótese - a de que a consciência é um acontecimento-fenómeno de ressonância. 

I I 

A ilusão ontológica a que nos referimos nesta dissertação retira o seu carácter 
especificamente ilusório do dado de nos vivermos como ser quando, na verdade, o 
que nos vivemos é apenas fenómeno. Em primeiro lugar, vivemo-nos como ser por
que para uma consciência, enquanto consciência (de) si, o seu ser é o que ela ê para 

Com o "nos" da expressão "o que nos somos" pretendemos dar conta da reflexividade 
inerente à consciência que dispomos de nós próprios. 
Para nós, repensar o carácter ilusório da consciência, ou seja, a ilusão da espontaneidade 
significa aqui menos um esforço para clarificar a verdade iludida do que para estabelecer 
uma verdade da ilusão. Passar da verdade iludida à verdade da ilusão representa um deslo
camento do questionamento da ontologia para a antropologia e, sobretudo, a assumpção de 
que exista uma verdade antropológica para lá da verdade ontológica. O que está aqui em 
causa é a própria libertação da pergunta "o que é o homem?" e possivelmente apenas 
semelhante libertação possa devolver ao homem a sua irredutibilidade. É se a verdade do 
humano reside na verdade de uma ilusão, e não numa verdade iludida, então há um momento 
inaugural do humano: a ilusão; e o que esta funda, sendo real e inultrapassável, é irredutível 
a um plano da desilusão. Doutro modo, como diz Sartre, cair-se-ia no nada. 
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si mesma. Daí que, para uma consciência, não faça sentido, sem pôr em causa a sua 
existência, distinguir o seu ser do seu aparecer. Como ela é de forma absolutamente 
evidente, então ser e aparecer coincidem a seu respeito de forma igualmente evi
dente. Em segundo lugar, o que nos vivemos é apenas fenómeno - fenómeno porque 
nos descobrimos na exacta medida em que nos damos, e apenas fenómeno porque o 
nosso ser transcende a nossa fenomenalidade. A ilusão ontológica está, pois, em nos 
vivermos como se, para nós, não houvesse diferença ontológica. Assim, reconhecer 
a ilusão, reconhecer que o ser da consciência não é o que a consciência se é, só se 
pode configurar como uma tarefa sisífica de desiludir perpetuamente a evidência da 
ilusão. Este esforço será sempre relevante para uma ontologia quanto mais não seja 
por desfazer as suas ambições de aceder ao ser. 

Uma das formas desta ilusão é a crença de que somos espontaneidade, pois de 
acordo com ela o nosso ser não está fora de nós mesmos, nada salvo nós mesmos 
nos pode determinar. Esta vivência de nós próprios como espontaneidade é corres
pondida pela teoria de que o sujeito humano consiste numa imanência, com o que se 
quer afirmar pelo menos duas coisas: em primeiro lugar, que no nosso ser há uma 
relação de si a si, que implica uma diferença de si a si e, consequentemente, a ine
xistência de uma pura identidade no nosso ser; em segundo lugar, quer afirmar que o 
nosso ser-fenómeno, no caso de não esgotar todo o ser, é irredutível ao restante ser, 
não residindo neste, portanto, o seu fundamento. Nestes termos, a espontaneidade da 
consciência equivale a uma relação de si a si cujo fundamento não lhe pode ser exte
rior (o que não significa necessariamente que esse fundamento esteja em si). 

A metáfora que Sartre emprega para dar conta desta espontaneidade pura é a 
da relação especular entre o reflexo reflectido e o reflector que reflecte. Com efeito, 
o jogo especular exemplifica um estado de auto-afecção onde a consciência não 
seria nenhum dos termos do reenvio mas a própria relação de puro reenvio. 

Ora, esta metáfora especular, embora exprima perfeitamente uma relação a si 
instantânea e dada desde logo no seu reenvio ilimitado, falha por ocultar a impos
sibilidade, a nosso ver incontornável, da consciência constituir uma relação a si como 
pura imanência. Esta metáfora, por meio da sua função ocultadora, desloca o que há de 
ilusório na consciência do plano de uma pretensa coincidência entre ser e aparecer para 
o piano da pretensão de coincidência entre a consciência e o seu Soi, deslocamento que 
constitui um dos passos fulcrais da argumentação de Sartre. De facto, somente através 
desse deslocamento Sartre pôde afirmar a coincidência entre ser e aparecer, subtraindo-
-a desse modo à acção da ilusão, e realizar a sua ontologia da consciência. 

Mas vejamos com que objecções confrontámos os intentos de Sartre. Parte das 
objecções não são originalmente nossas, foi o próprio Sartre que as indicou clara
mente em E.N.: uma fenomenologia, i.e, o estudo reflexivo do fenómeno do fenó
meno (o estudo do fenómeno no seu modo de se dar, entenda-se no seu modo de se 
fenomenalizar) impede uma ontologia "positiva"3. O erro de Sartre, seguindo neste 
ponto Heidegger, esteve em ter traduzido a expressão "o fenómeno no seu modo de 
se dar" por outra inteiramente diversa, "o fenómeno no seu modo de sef \ Ao enten-

3 Chamamos ontologia positiva aquela que diz alguma coisa do ser, em contraste com o que 
chamamos ontologia negativa que se limita a indicar o ser, e a indicá-lo deicticamente como 
aquilo que transcende o fenómeno mas que o fundamenta na sua aparição. 
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der "ser" como o dar-se desta ou daquela maneira, permitiu-se reintroduzir o ser no 
campo da fenomenologia, ainda que não se tratasse do mesmo. A partir deste equí
voco foi possível a Sartre, embora sem deixar de afirmar a impossibilidade do ser do 
fenómeno se fenomenaiizar, explorar a possibilidade de um fenómeno do ser e, por 
aí, alcançar uma ontologia, por princípio, impossível. O ser da consciência, em par
ticular, deixava de ser inacessível para passar a ser alvo de uma suposta compreen
são a partir do modo como a consciência se dá a si mesma. Paradoxalmente, Sartre 
acaba por reafirmar o "esse estpercipf que ele próprio refutara. 

Denunciado o equívoco, o que resta é pouco mas basta: a consciência apenas é 
para si enquanto se fenomenaliza, todo o fenómeno implica um ser como seu fun
damento real, que lhe é coextensivo mas com o qual não se identifica; logo, segue-se 
que a consciência tem no seu ser um ser que a transcende. Posto isto, afirmar que no 
que respeita à consciência ser e aparecer são o mesmo resulta num absurdo. E resulta 
igualmente num absurdo a ideia de que a consciência é uma imanência pura, pois o 
seu ser transcende-a, o seu ser não está nela4. 

Mas Sartre argumenta também por uma outra via. Julga ele ser necessário dis
tinguir do ser-em-si um ser do nada pela razão de que o nada não pode provir do ser 
(em-si), ainda que só possa sobrevir a um ser. A mera análise das condições de pos
sibilidade5 do acto de negação conduzem à afirmação de que o nada pressupõe a 
anterioridade do ser, para que sobre ele possa sobrevir. Só que Sartre frisa uma con
dição de possibilidade e esquece outra: esquece que o acto de negação implica não 
só um ser que se nega mas igualmente um ser de que se nega. Explicitamente contra 
Hegel, Sartre acaba por perfilhar implicitamente um hegelianismo, ainda que revisto, 
Contrariamente ao acto de afirmação, para o qual não é necessário um ser de que se 
afirma para lá do ser que se afirma - tal como é possível dizer "A é B", também se 
pode dizer simplesmente "A é" -, não tem qualquer sentido dizer "A não é". Com 
efeito, onde reside a positividade da negação ao dizermos "A não é"? O que ê que 
"A" "não é"? 

Ora, a única razão para que não se possa dizer, com sentido, "A não é", mas se 
possa dizer "A é", está no facto da afirmação ser posicionai, ao passo que a única 
posição que sustenta a negatividade do acto de negação - e ela não pode prescindir 
de uma posição sob pena de nada poder negar e, portanto, de não ser nada - é a 
posição de um ser. A negação e o nada estão, pois, para a afirmação e o ser como o 
fundado para o seu fundamento. Elidindo esta diferença entre negação e afirmação, 
simetrizando uma e outra, Sartre julgou poder ontologizar o nada: o nada exigiria 
um ser que não o ser-em-si, um ser nadificador. E na medida em que só uma cons
ciência pode negar, mais uma vez chegar-se-ia à conclusão de uma irredutibilidade 
do ser da consciência face ao restante ser, pois o ser do nada e o ser da consciência 
são, para Sartre, dois nomes para o mesmo. 

4 Dizer o contrário só pode resultai- de tomar como o mesmo o que não é da mesma ordem - o 
que "nos" somos, o que para nós mesmos somos enquanío revelação revelada, não é o que 
somos ontologicamente. 

5 Note-se que nesta segunda via de argumentação o discurso de Sartre já não é fenomenoló-
gico. Situa-se claramente num plano nanscendental onde são discutidas as condições de 
possibilidade de um acontecimento em vez de descrita e explicitada a fenomenalidade de um 
fenómeno. 
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Pura confirmar este esquecimento crucial de que uma negação implica, além de 
um ser que se nega, um ser de que se nega nada melhor do que o próprio modo 
como Sartre interpreta a intencionalidade da consciência. Partindo do dado fenome-
nológico de que, pela intencionalidade, a consciência é sempre consciência de algo e 
consciência (de) si, Sartre sintetiza esta duplicidade afirmando que a consciência é 
sempre consciência de algo que não ela. Assim, a consciência (de) si resultaria sim
plesmente do perpétuo recuo/negação da consciência face àquilo de que é consciên
cia tética. Tal interpretação só seria admissível se o ser da consciência fosse o ser do 
nada. Mas se em tennos puramente analíticos é impossível um nada negar-se do ser, 
então das duas uma: ou a negação cai no nada ou o ser da consciência não é um nada 
nadificador. Se este nega é porque é. 

Da inconsistência das duas argumentações de Sartre aqui apresentadas resul
tam as nossas seguintes conclusões: 

i) a consciência não é o seu ser e o ser da consciência é; 
ii) se não há coincidência entre ser e aparecer no que respeita à consciência, 

então também não há coincidência entre a consciência e o seu si. a ilusão desta 
funda-se naquela (reconhecer isto significa radicalizar Sartre); 

iii) a consciência não é verdadeiramente imanência, embora o seja para si ilu
soriamente, pelo que os intentos ontológicos de Sartre representem, quanto a nós, o 
esforço de uma consciência contornar a ilusão pela afirmação tão peremptória 
quanto arbitrária da verdade do que há de propriamente ilusório nessa ilusão; 

iv) nada pode ser dito do ser da consciência, em particular, e do ser do fenó
meno, em geral, pela fenomenologia - o ser apenas pode ser indicado deicticamente 
pelo fenomenólogo; para uma fenomenologia consequente, não há ponto de partida 
absoluto para uma ontologia.6 

Ill 

Mas na medida em que existe um ser da consciência, é razoável procurar arti
cular um discurso sobre esse ser, conquanto não nos seja possível fazê-lo senão por 
meio de hipóteses que ultrapassam a legitimidade fenomenológica e cujo mérito tem 
de ser avaliado necessariamente em termos especulativos. 

Com esse propósito apresentámos a nossa hipótese da ressonância, no âmbito 
do que designámos metafísica da consciência. O conceito ressonância, neste traba
lho, referiu exclusivamente um complexo de três princípios - campo, perduração 
num tempo finito e extensão da afecção - que julgámos poder encontrar quer no 
mundo de acontecimentos causais que reportamos à atitude natural (disso é exemplo 
a explicação física da ressonância acústica de qualquer instrumento de cordas) quer 
numa fenomenologia da consciência interna do tempo. Daí a nossa referência à res
sonância como um acontecimento-fenómeno. 

No entanto, a afirmação do carácter acontecimental da ressonância visou 

6 Não quer isto dizer que não seja possível uma ontologia. É claro que é sempre possível um 
discurso sobre o ser, e isso é ontologia. Mas se não há um ponto de partida absoluto, se se 
parte de um ponto relativo e problemático, então não há ontologia que não seja metafísica, 
no sentido em que esta se coloca sempre para lá do facto (seja natural ou fenomenológico). 
Toda a ontologia possível será necessariamente problemática. 
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reportar esse plano acontecimental à ontologia e não, pelo menos directamente, ao 
mundo natural. Mas como o ser é inacessível na sua positividade, apenas pudemos 
recorrer aos acontecimentos causais da atitude natural, ainda que alegando a nossa 
crença, digamos de senso comum, de que há alguma correspondência entre aquilo 
que a atitude natural (não necessariamente fisicalista) entende ser o fundamento 
natural da mente e o ser que transcende fenomenologicamente a consciência. 

Não quisemos, com isto, declarar que uma coisa e outra sejam o mesmo; no 
máximo, poderão referir-se ao mesmo. Na verdade, quer a atitude natural (cuja cien-
tificidade envolve a rejeição de um discurso na primeira pessoa) quer a atitude 
fenomenológica (cuja possibilidade tem por condição necessária a primeira pessoa) 
são duas perspectivas distintas e contrárias. Por isso, os conceitos e as entidades que 
uma e outra empregam e postulam teoricamente não podem ser identificados como 
sendo o mesmo em termos ontológicos a não ser por um olhar extra-perspectivístico. 
Por esse olhar de Deus, como por vezes se diz, nos estar interdito, só metafisica-
mente, i.e, através da formulação de hipóteses especulativas, nos é possível articular 
um discurso, mais ou menos plausível, acerca do mesmo ontológico. Neste sentido, 
a metafísica é a ontologia positiva possível: quando o duplo perspectivismo é 
incontornável, resta-nos transgredi-lo sem perder de vista o horizonte de transgres
são em que nos movemos7. 

Ora, o que procurámos defender foi simplesmente a plausibilidade de conside
rar que a consciência que nos vivemos e explicitamos na primeira pessoa é o mesmo 
que a mente que tentamos cientificamente explicar como realidade do mundo natu
ral. Dito doutro modo: procurámos unificar metafisicamente consciência e mente. E 
para isso o nosso argumento foi o de que se reconhecermos que a consciência é um 
acontecimento-fenómeno de ressonância e que a mente pode designar também ela 
um acontecimento de ressonância, então é razoável crer que uma e outra refiram o 
mesmo. 

As insuficiências deste argumento, para lá das inerentes ao modo como o 
expusemos, são duas: i) nada nos autoriza a identificar a ressonância acontecimental 
com a ressonância fenomenal, pois cada uma delas é proveniente de uma perspectiva 
diferente (as duas formas de ressonância também só podem ser unificadas metafisi-
camente); ii) é sempre possível discutir cientificamente a existência ou inexistência 
de um acontecimento causal de ressonância na natureza, designadamente em termos 
neuro-fisiológicos. Esta segunda insuficiência, que se deve naturalmente à nossa 
incompetência nas disciplinas a que remete, pode ser investigada. Por essa via, resta¬
-nos submeter a nossa conjectura, seguindo a lógica popperiana, à possibilidade da 
refutação, mas, no mesmo momento, à possibilidade de uma progressiva corroboração. 

IV 

Deste entendimento da consciência como ressonância obtiveram-se algumas 
importantes consequências com que terminamos esta apresentação. 

Em primeiro lugar, a consciência revelou-se duplamente temporal, uma vez 
que a ressonância é temporal não só por implicar um tempo em que ocorre (e que a 

7 Assim, o risco de toda a metafísica reside no esquecimento do seu carácter metafísico. 
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transcende) mas também por ela mesma ser temporalidade. Com efeito, através de 
uma re-interpretação dos conceitos fenomenológicos de presença, retenção e proten
ção, fizemos corresponder as três ek-stases da temporalidade (presente, passado e 
futuro) aos três princípios com que definimos a ressonância (campo, perduração e 
extensão, respectivamente). Assim, ainda que a temporalidade seja imanente à cons
ciência, aquela tal como esta funda-se num tempo transcendente. 

Em segundo lugar, consciência e inconsciente compatibilizaram-se como pólos 
opostos de uma mesma escala, à semelhança de outros termos aparentemente con
traditórios - quente e frio, grande e pequeno, etc. Neste inconsciente houve que dis
tinguir uma instância mnésica e outra não-mnésica, implicando a primeira uma enti
dade material, espacialmente disposta de forma não isotrópica, modificável e capaz 
de preservar as modificações sofridas. A esta entidade chamámos memória. Mas por 
existirem, para lá da recordação, outras afecções que reportamos à nossa esponta
neidade, afecções ambiguamente extendidas e originárias, houve que admitir um 
inconsciente não-mnésico, cuja caracterização só é possível a posteriori. Analoga
mente, em virtude da transcendência do ser da consciência, considerámos não ser 
possível constituir uma ética a priori. Contudo, note-se que o inconsciente não 
esgota a transcendência, embora ele seja, por princípio, transcendente8. 

Finalmente, a consciência de outrem, enquanto é simultaneamente transcendência 
e consciência, representou a possibilidade de um discurso transcendente sobre mim 
mesmo. Se é certo que a minha consciência se confronta com uma ilusão insuperável e, 
não obstante, assombrada por uma verdade iludida transcendente, então o outro está 
para mim mesmo como a possibilidade de uma verdade face a uma ilusão assombrada 
pela dúvida. Mesmo que o outro não seja uma resposta definitiva à questão que eu me 
sou, é ele, na sua alteridade, a minha única possibilidade de verdade. 

A N A MANTERO, O Traço da Infância. Diálogos com Paul Klee, Lisboa, 1999, 
Dissertação de Mestrado em Estética e Filosofia da Arte, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. 

O que existiria no princípio? 
Tudo se movia para onde calhava, sem destino nem hora marcada. As coisas 

eram essencialmente móveis, submergidas num estado de movimento original ou 
mobilidade pura - o caos, concebido como ordem dinâmica pela qual se rege o 
movimento contínuo do universo. O caos não significa confusão nem desordem, 
corresponde a uma situação prévia na qual as coisas vagueiam numa sonolência 
intemporal: esperam que a mão do Criador agarre um ponlo na imensidão do univer
so e comece a desenhar um mundo de sóis e de luas. Este ponto cansado de andar às 
voltas parou para sempre. 

Provavelmente, o inconsciente não-mnésico só é assim entendido por ser ambiguamente 
reconhecido como ainda pertencente à memória. Doutro modo não veríamos razão para o 
não considerar simplesmente nào-consciente, em função das mesmas razões que nos levam a 
dizer, sem nos comprometermos com uma instância inconsciente, que o que não me é 
consciente não me é efectivamente consciente. Ou seja: o critério para que se diga que uma 
afecção provém do inconsciente reside somente no facto dessa afecção revelar-se, para a 
consciência, como afecção extendida. 
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E Deus criou o Mundo numa nova ordem, submetendo o movimento da exis
tência à contagem do tempo e à ordenação do espaço. Traçou riscos e rabiscos, 
arriscou-se ao encaminhar o ponto através da progressão do seu movimento na linha, 
fazendo apontamentos sobre uma vida que se fundamenta nas suas próprias contra
dições. O imperativo estático da nossa condição terrestre resultou deste ponto imo
bilizado no interior do caos, situado no centro do universo, local fatídico entre o 
devir e a morte, encruzilhada de caminhos, concentração de princípios, o local onde 
Deus guardou as matrizes do mundo e onde teria lugar a cosmogénese - o ponto 
cinzento. 

Paul Klee pressentiu a existência deste ponto central, que não é nem branco 
nem preto, mas tanto é branco como preto; é cinzento porque não é grande nem 
pequeno, nem quente nem frio... 

A ordenação do universo deu origem a pólos de energia contrária, disparados 
em sentidos opostos num raiar em todas as direcções. Estes locais de tensão máxima 
são fixos, antíteses que permitem um movimento de vaivém entre os opostos. A vida 
caminha num jogo recíproco de tensões, o mundo desenha-se como um composto 
multiforme que tende a completar-se. Numa relação íntima com as coisas, Klee des
cobriu como esse mundo se divide em duas realidades inseparáveis - como a vida e a 
morte - que colaboram em conjunto para dar um sentido ao movimento da existência. 

Gostava de se retirar para um local onde a Terra se apagava perante a grandeza 
do cosmos, onde a cisão fatal entre o Eu e o universo se quebrasse: aí as respostas 
para um sem(cem)-número de questões pareciam encontrar uma solução, algures 
entre o real e o imaginário, a meio caminho entre o aqui e o além, num mundo sem 
doutrinas nem heresias no qual as possibilidades seriam infinitas e a fé que nelas 
tinha era uma força criadora. 

Como atingir este estado intermédio e unificador que se movimenta entre as 
duas faces de uma única realidade, como ficar a um passo dos homens e de Deus? 
Como navegar pacificamente nas águas do rio e olhar a margem direita que se opõe 
à esquerda sem ter de optar por uma delas? Como estar para além da lei e sentir uma 
certa harmonia entre o bem e o mal, situar-se no centro da indecisão absoluta? Como 
abordar os conceitos que numa sonolência eterna repousam no ponto cinzento, o 
ponto de partida para a criação? Como situar-se no centro da balança e sentir o 
ponto de equilíbrio face à lei da gravidade? 

O universo antitético de Klee assenta num conjunto de princípios simultâneos 
que se reclamam mutuamente. Assim, os conceitos só fazem sentido quando agru
pados em pares opostos e complementares que interagem na reciprocidade do 
movimento universal. Os pontos fixos, imobilizados no seu estado de tensão máxi
ma, desencadeiam reacções que desafiam a ordem estática própria do domínio 
terrestre, considerada como um estado intermédio situado entre as ordens dinâmicas 
(micro e macroscópica), que determinam o funcionamento da Natureza. 

Como mediadora de tensões, cabe à arte resolver a dialéctica em que a vida se 
fundamenta; a obra é concebida como a interlocutora da região sem fim do cosmos, 
como um paraíso perdido com uma poética subjacente, como um palco de conflitos 
que se desenrolam numa superfície capaz de receber as leis do universo e o sentido 
secreto da Natureza ou, numa só palavra, - como uma nova forma de aparência mais 
verdadeira do que real, isto é, mais próxima da realidade invisível e original. 
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Por outro lado, a Natureza é concebida como um resíduo das matrizes do uni
verso, um microcosmos pronto para ser explorado. O artista, um simples intermediá
rio, é um ser circulante num mundo que lhe é dado na sua forma aparente ou visível, 
que deve ser desmascarada para mostrar uma face invisível ou essência oculta num 
mundo de ilusões. O traço imprevisível que desliza no papel debaixo de um olhar 
pensador materializa na obra uma experiência metafísica - a construção de uma 
forma viva ou síntese da essência e da aparência. 

No seu sentido comum, o real é tido como o mundo aparente, considerado por 
Klee como uma situação episódica tão incompleta como ilusória - apenas uma pos
sibilidade de aparecer ou um parecer ser, fragmentado, envolvido num manto de 
penumbra que não permite à visão, como fenómeno psico-óptico, aceder aos funda
mentos do ser. Era preciso descer às profundezas, onde as luzes do intelecto se 
apagam, vestir o fato de explorador de mundos, sentar-se à beira de uma fonte 
secreta donde brotam imagens fantásticas e seguir livremente pelos caminhos da 
criação ou formação {movimento em si); Klee queria ver para além das aparências e 
penetrar no seu interior para ouvir a ressonância entre o Eu e o Tu - a interiorização 
do visível como um diálogo que humanizasse progressivamente uma relação íntima, 
profunda e reveladora da função dos organismos. 

Duas vias metafísicas e não ópticas devem conjugar-se no interior do globo 
ocular: uma inferior, na qual impera a ordem estática (de enraizamento terrestre 
comum) e a outra superior (de participação cósmica); por outro lado, a visão movi
menta-se através de uma vía (psico-óptica), quando o olhar encontra as formas apa
rentes, ou realidade visível. A conjugação destas duas vias metafísicas permite ao 
artista, como intermediário, entrar nos caminhos próprios da Grande Criação e 
regressar do modelo à matriz. Quando o traço desliza no papel inscrevendo formas, 
a progressão do seu movimento através do espaço é também uma questão de tempo, 
considerado como a quarta dimensão da obra. 

Encarada como um organismo formal com as suas funções e órgãos próprios, a 
obra era construída à imagem e semelhança das obras naturais criadas por Deus; 
alargava os limites da vida, renovando o mundo rea! considerado apenas como um 
estado evolutivo, um mundo entre mundos, superficial e restrito. Partia do pres
suposto de que a arte é o símbolo da criação, como o mundo terrestre é o símbolo do 
cosmos. Em primeiro lugar, Klee sentir-se-ia um pouco Deus e respiraria na Natu
reza um dinamismo próximo do cosmos; depois, seria capaz de caminhar para a obra 
concebida corno um cosmos plástico, cujo funcionamento ligado à matéria deveria 
ganhar corpo e tomar-se forma viva, realidade no seu sentido mais completo. 

A visão metafísica permitiu-lhe distinguir Natureza naturante, que correspon
dia ao modo infinito-Deus e Natureza naturaãa, que correspondia ao modo finito-
-homem. A inércia resulta de um bloqueio à ordem dinâmica fundamental, a imobi
lidade não é uma norma, mas uma imposição da força de gravidade. Mas o repouso 
na terra é uma ilusão: a seiva circula no interior das plantas, o coração bate num 
ritmo regular e os rins funcionam delicadamente, os frutos amadurecem... são estes 
os fundamentos da criação que é preciso captar na génese formal, partindo do prin
cípio de que vida é movimento, energia vital desencadeada pelo jogo das tensões. 

Se o mundo era uma pintura e a pintura era um mundo, então o artista teria a 
possibilidade de participar num cosmos plástico de formas sensíveis e vitais como 
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fibras nervosas. Confundir-se-ia num microcosmo tangível para se apropriar da 
ordem dinâmica subjacente na mais pequena folha no cimo da árvore. Investigaria o 
funcionamento dos organismos vivos reflectido e determinado por um macrocosmos 
envolvente e construiria mundos paralelos reveladores dos segredos mais insondá
veis da natureza. 

Uma semente cai na terra molhada - símbolo da origem universal (o ponto 
estimulado) em que o movimento da fecundação exprime desde logo a tensão entre 
pares de complementares: o mal de origem masculina e o bem de origem feminina. 
O acto de concepção da obra é comparado à fecundação sexual, em que a determi
nação da forma é de origem masculina; como geração ou produção da forma o sen
tido da matéria é de origem feminina. A formação (Gestaltung), como movimento 
da génese formal pertence à ordem dinâmica do cosmos - é acção, razão de ser, 
devir, vida. Opõe-se â forma (Gestalt), que, como aparência, é uma simples ilusão, 
um fantasma perigoso, um fim em si ou um dever cumprido, morte. 

A obra aspira à ressurreição da Natureza, um modelo vivo concebido como o 
reflexo da realidade cósmica no seu movimento contínuo; nasce de uma inserção de 
energia que permite conceber a forma. É como se a matéria fosse fecundada, um 
processo semelhante ao da Natureza que se desenha a si própria: a chuva que cone 
até ao vale profundo, o vento que sopra nos campos de trigo, as gotas de água que 
salpicam a janela, a maré azul que deixa as suas marcas na areia molhada, a seiva 
que penetra na folha e determina os seus contornos finos e recortados. Klee queria 
inscrever no desenho o rasto das forças naturais, ser onda ou chuva, correr pela praia 
e olhar as pegadas de um andar agitado, transmitido a uma cadeia de partículas com
primidas pela sua passagem. A questão que se punha sobre as causas do movimento, 
capaz de deixar as suas marcas na Natureza, relacionava-se com o modo como a 
matéria poderia ser agarrada como expressão de vida na obra. 

Na superfície da obra vive a criação como génese, um movimento que se 
impõe ao artista numa tensão entre o valor relativo ou geral (modo passivo) e o valor 
absoluto ou particular (modo activo). A estruturação do universo antitético de Klee 
está condicionada pelo movimento, um dado prévio a tudo, que atravessa a obra e 
fixa o traço no tempo e no espaço. A linha em movimento, ou energia linear, desiiza 
activamente na superfície sofredora que passivamente a recebe, conferindo um valor 
absoluto à fonna particular que invadiu abusivamente um território com um valor 
relativo ou geral. 

A arte reconhece as leis definidas na sua especificidade científica, mas reivin
dica um estatuto à parte que permite encaminhar o gesto liberto de qualquer cons
trangimento. Está para além da lei. Klee construiu uma obra teórica, lado a lado com 
a pintura, baseada numa correspondência com os princípios subjacentes à ordenação 
do universo. Considerava as leis e os seus fundamentos como os alicerces comuns à 
construção da Natureza e da arte. 

No entanto, caminhava livremente pelas vias da criação constrangido pelas leis 
de um mundo contraditório edificado num jogo de tensões: as normas gerais são a 
base para a construção de uma forma particular, que tem um valor absoluto porque 
abandona a pretensão à universalidade e segue o sentido da irregularidade; pelo 
contrário, a forma geral tem um valor relativo porque segue o sentido da regulari
dade, é a própria lei em si e por isso a questão da prova não se põe. Partindo destes 
pressupostos, o caminho para a obra ou formação tinha de provar a legitimidade da 
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lei, relembrá-la como um estado latente e fecundo capaz de guiar e orientar os 
momentos mais inseguros da criação, como um eco que se ouve ao longe. 

Movimentando-se nos domínios supradimensionais da criação através da sua 
força criadora, a arte manifesta-se na obra como uma presença silenciosa que escapa 
à influência directa de qualquer definição. Existe uma virtude que transcende o 
domínio do racional - a arte começa quando a ciência acaba; pertence ao domínio do 
génio, que se confunde com a sua própria lei. 

Para Klee, a ordenação dos elementos da forma serviria apenas como ponto de 
partida para voos mais altos, uma espécie de suporte técnico para progredir com a 
máxima liberdade no movimento da criação que projectava o pensamento como uma 
fonte de energia descarregada na obra: uma flecha que parte em direcção ao alvo 
(movimento produtivo). A obra parte desse movimento, ela própria é expressão do 
movimento fixado pelo traço e é apercebida através do movimento dos olhos 
(movimento receptivo). 

A forma viva, ou organismo formal, deveria partir de uma base construtiva 
rigorosa e sólida como o corpo humano, uma máquina viva primorosamente arqui
tectada; a interligação das funções de cada organismo natural deveria constituir o 
objecto de estudo primordial para a ciência específica da arte. Conhecer o segredo 
do funcionamento das leis internas de cada ser vivo, animal ou planta, ou das forças 
naturais, como o vento e as marés, ajudaria a arte a caminhar em direcção à essência 
e às matrizes do universo, guardadas numa harmonia sem vida - o ponto cinzento. A 
realidade era uma lua de duas faces, que só a arte poderia tomar visível neste mundo 
de aparências reais, mas ilusórias. 

Definiu o seu estilo em relação às questões dos domínios da imanência (está
tica) e da transcendência (dinâmica). A obra transforma-se num local privilegiado 
para exibir as tensões decorrentes desses domínios: o equilibrista que caminha sobre 
o arame com uma vara na mão simboliza a luta entre os movimentos condicionados 
à força da gravidade e os movimentos livres da força de impulsão. Num jogo de 
pesos e contrapesos caminha numa forma de equilíbrio calculado com a precisão de 
uma balança. 

Com o virtuosismo e a subtileza própria de um violinista, Klee classificou 
meticulosamente os elementos da forma inserindo-os na sua concepção metafísica 
do mundo. O movimento preside ao ordenamento das tensões criadoras das energias 
lineares, tonais e cromáticas, o vocabulário que a arte dispõe para funcionar no seu 
caminho para a obra. O rigor científico desta teoria contrasta com o carácter miste
rioso e imponderável da força criadora: uma chama que se acende não se sabe donde 
ilumina o espírito e transmite-se à mão que encaminha o traço, para depois regressar 
ao seu local de origem - o centro do movimento, da decisão e da ideia. 

Traçar um risco. 
É um risco desenhar um traço espontâneo, esquemático e simples: pode ser 

confundido com o carácter primitivo e ingénuo do desenho infantil. Exactamente o 
oposto da investigação levada a cabo por Klee, quer no âmbito da teoria da forma 
integrada na especificidade científica da arte, quer nas suas confissões criadoras de 
natureza filosófica. O acto de pintar foi acompanhado por um diário íntimo e pro
fundo, anotações nas quais ainda hoje se podem ouvir as pulsações vindas das zonas 
mais longínquas do cosmos e de uma infância reencontrada. 
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Olhou para trás no tempo para se aproximar de um mundo remoto e original. 
Sentiu como dantes a mão que segurava o lápis desenhava segura de si, reconheceu 
como o olhar dialogava espantado com as formas que surgiam no papel num gesto 
inocente, apreciou a sabedoria própria de um mundo de gente pequena onde o real e 
o imaginário se encontram ainda sobrepostos. 

Desenhar é inscrever um conjunto de linhas numa superfície capaz de as rece
ber: uma mão desenhada por Rubens ou um pequeno círculo com cinco dedos à 
volta pertencem a um mesmo processo válido para encontrar uma forma de repre
sentação possível. Klee não queria representar o homem como ele é, mas como 
poderia ser. A pintura tinha uma anatomia própria, um esqueleto, músculos e pele; a 
correcta proporção dos dedos e da mão deveria avaliar-se mediante uma utilização 
apropriada dos elementos da forma e não por uma eventual correspondência com a 
realidade visível. 

Em 1928, realizou-se uma exposição no Bauhaus dedicada à Arte Infantil. 
Muitos dos artistas que ensinavam nesta escola, entre os quais Klee e Kandinsky, 
tinham emprestado as suas colecções particulares de desenhos infantis. Uma lufada 
de ar fresco soprava nos corredores, onde reinava um ambiente desejoso de demolir 
a fachada ultracultivada do fin de siècle, para descobrir o que se escondia por de trás 
de uma cara ultralavada e requintada. Numa recusa ao formalismo académico, os 
"novos ismos" tinham surgido curiosos das manifestações primitivas da arte. Uma 
outra região mais inacessível e rica de novidades a explorar - um imaginário povoa
do de representações simbólicas do real - oferecia-se aos artistas ansiosos de encon
trarem as fontes primordiais, a essência para um novo propósito criativo. 

A intencionalidade realista dos desenhos infantis permitiu a Klee compreender 
o significado de uma imagem como um conjunto de linhas expressivas capazes de 
tomar visível o real mais verdadeiro. Uma criança não hesita em representar os car
ris do comboio a direito, não utiliza as regras da perspectiva não só porque não as 
conhece, mas também porque pensa que o comboio descarrilaria numas linhas que 
se cruzam no horizonte. Esta é a verdade sobre duas rectas paralelas, invisível no 
olhar mas certa no pensamento, uma capacidade que a criança tem para apreender a 
coisa como ela é. 

Dedicado às causas teóricas da forma, deambulou entre a necessidade de exac
tidão dos elementos formais e a libertação dos impulsos ou automatismos do traço. 
Construiu mundos fantásticos imbuídos de uma metafísica subtil, adoptando por 
vezes uma temática próxima do imaginário lúdico da criança. O traçar de um risco 
económico e esquemático veio pôr um fim à questão tradicional e ambivalente entre 
rigor e espontaneidade, que se dissolveu na pureza de um traço cujo primitivismo 
resultou da simplificação da forma e da integridade dos seus elementos e não de uma 
ingenuidade expressiva, própria da infância. 

Chegou a hora de agarrar finalmente o traço azul no seu caminho para o outro 
lado da vida. Sem desmesura, com uma linha de contornos profundos, Klee traça na 
brancura do papel anjos cómicos e tímidos, metáforas da sua última viagem, um pai
rar pelo infinito dos tempos tão perto daqueles que ainda não nasceram como 
daqueles que já morreram. 

Vale a pena contemplar a pintura de Paul Klee. Senécio, Velho em Breve, com 
urna cara de lua e um sorriso de olhar vermelho, arqueia a sobrancelha verde e inter
roga-nos: onde acaba o real e começa a fantasia? 
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VASCO FERREIRA LOURO TOMÁS, A Responsabilidade como Sentido Último do 
Humano em "Autrement Qu'étre ou au-delà de 1'essence", de Emmanuel Lévinas, 
Lisboa, 1999, Dissertação de Mestrado em Filosofia apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 1998, 306 pp. 

Partindo da importância tomada pela ideia de responsabilidade na moderni
dade, não apenas na doutrina jurídica contemporânea mas também na filosofia 
moral, enquanto elemento configurador da pessoa na sua dimensão de humanidade e 
de socialidade, e considerando igualmente o facto de que as múltiplas transforma
ções ocorridas ao longo do século XX geraram uma situação humana, única na his
tória, onde todas as possibilidades anteriores, que o espaço da experiência abriu, 
foram paradoxalmente potenciadas e encerradas, foi nosso propósito mostrar nesta 
dissertação a especificidade da perspectiva de Lévinas sobre aquela ideia, pondo em 
destaque a sua pertinência epistemológica e o seu alcance prático, enquanto resposta 
à "crise da cultura", que é uma "crise do humano" e uma "crise do sentido". 

Foi neste horizonte histórico-cultural e no quadro de uma filosofia especula
tiva impotente para estar à altura do seu tempo - que é uma exigência irrecusável de 
toda a filosofia que se queira pensamento operativo, pelo menos depois de Hegel -
que situámos a recolocação, por parte de Lévinas, da responsabilidade como o tema 
axial da filosofia. 

A obra que escolhemos como material da nossa investigação foi Autrement 
qu'étre ou au dela de 1'essence (AE), opção que se justifica porque nela Lévinas não 
apenas aprofunda a tese da responsabilidade infinita, já exposta em Totalité et Infini 
(Tl), como também a articula com a tese acerca da linguagem pré-original do Dizer, 
de modo a que a crítica de Derrida às analises levadas a efeito em 77 fosse inviabili
zada. 

A determinação do conteúdo específico da ideia de responsabilidade e dos pro
cessos de análise usados em AE constituiu o objecto da dissertação, prosseguindo-se 
como objectivo principal a elucidação e a interpretação das razões avançadas por 
Lévinas para justificar a tese da anterioridade da responsabilidade relativamente à 
liberdade. 

A realização deste objectivo exigiu a restrição da abordagem da responsabili
dade ao plano anárquico e diacrónico onde esta se situa, excluindo-se a tematização 
da justiça, por esta, enquanto estrutura constituída pelas articulações inerentes ao 
saber como Dito da essência, se situar num plano derivado (embora deva interpretar¬
-se como um aprofundamento da responsabilidade, no sentido de uma abertura desta 
ao horizonte da universalidade do humano). 

Para a consecução deste objectivo, explicitámos as razões, apresentadas por 
Lévinas, que justificam a tese de que é na responsabilidade anárquica que se encon
tra verdadeiramente o sentido ou a inteligibilidade do humano. 

Para este fim, não foi no plano do reconhecimento das teses principais que 
nesta obra se enunciam que a nossa pesquisa enfrentou as maiores dificuldades, dada 
a prodigalidade com que vêm referenciadas, mas no plano da descoberta do princí
pio de organização segundo o qual se encontra disposta a argumentação e a justifi
cação daquelas teses. 
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um espírito desconsolado com a ordem da violência que domina a relação entre os 
homens), dado que Lévinas procede à descrição fenomenológica desta noção, tor
nando-a credível racionalmente; a descrição da passividade anárquica requer uma 
linguagem ética, dado que só esta é apta para traduzir o que se encontra além do ser. 

Expusemos seguidamente a noção levinasiana do Dizer sem Dito, com o 
objectivo de aprofundar a passividade do sujeito. 

Dos resultados desta análise, resultaram as seguintes conclusões: o Dizer 
enquanto hipérbole da passividade implica um sujeito concebido em termos acusati
vos, atrasado relativamente à ordem que vem do rosto e em dívida face a este; o 
sujeito do Dizer é enunciado na primeira pessoa, na medida em que só pode haver 
expressão ou sinal de si feito ao Outro se este sujeito for definido como a singulari
dade de um único; a passividade do Dizer, que é a deiscência da proximidade, deve 
ser interpretada como o movimento, produzido como inspiração, do um-para-o-
-outro, sendo, neste sentido, o próprio movimento da responsabilidade. 

Em relação à ideia de responsabilidade na sua anterioridade em relação à liber
dade, que se encontra implicada em todas as análises expostas nesta dissertação, reti
rámos as seguintes conclusões, que passamos a enunciar. 

A primeira: a análise critica da natureza e dos limites da liberdade veio pôr em 
causa radicalmente a interpretação que dela fez a ontologia como começo absoluto e 
origem da própria razão e da ética. Esta conclusão criou as condições para o advento 
de outra possibilidade para entender o humano. 

A segunda: a análise da passividade veio explicitar a noção de uma subjectivi
dade anárquica, exposta, segundo a temporalidade da diacronia, ao Outro e em dívi
da insaldável face a ele, a qual se paga na resposta da responsabilidade. Neste sen
tido, a responsabilidade surgiu como a última retracção da passividade. 

A terceira: a responsabilidade enquanto responder e enquanto resposta é 
Dizer, no qual o sujeito se faz sinal de si, entregando-se, em total gratuitidade, ao 
Outro que o apela. Este Dizer da responsabilidade expressa-se no "eis-me". 

A quarta: a responsabilidade, enquanto positividade do Infinito, é produzida no 
movimento de obediência ao Bem, na medida em que esta obediência ao manda
mento que ordena o próximo é enunciada pelo que obedece. Neste sentido, a respon
sabilidade exige uma subjectividade da substituição. 

A quinta: a responsabilidade é o modo como se atesta ou testemunha a verdade 
do Infinito, e, neste sentido, é pela responsabilidade que se glorifica Deus. 

A sexta: a responsabilidade, que é o bem feito ao Outro cm total gratuitidade e 
que exige a passividade integral do sujeito eleito para a diaconia do próximo e para o 
testemunho de Deus, surge como o princípio de individuação absoluto do sujeito, 
que vem justificar a sua individuação relativa. Deste modo, é na responsabilidade 
que se produz o sentido do humano, que é a sua orientação absoluta para o Outro 
enquanto a-Deus. 
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