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ARTIGOS 

O E S T A T U T O P R E D I C A T I V O DAS D I F E R E N Ç A S 
E M A R I S T Ó T E L E S 

António Pedro Mesquita 
Universidade de Lisboa 

1. A Diferença Divisiva 

O conceito aristotélico de diferença envolve duas dimensões distin
tas, que é necessário isolar com rigor: 

1. A diferença como predicado do género, isto é, como uma das divi
sões coordenadas em que o género se reparte, ou um dos factores pelos 
quais o género se reparte na primeiras divisões coordenadas,1 por exemplo, 

1 Esta primeira dimensão da diferença é expressamente documentada, nos termos iniciais 
(a diferença como divisão coordenada do género), por Top. VI 4, 142b7-10, e princi
palmente por Top. V I 6, I43a34-b5; no entanto, alguns elementos parecem levar a crer 
que Aristóteles se teria inclinado posteriormente para uma divisão directa do género nas 
"primeiras espécies indivisíveis" (rà à70\m T<J> eíÔei rà Trpárra), solução que encon
tramos desenvolvida em APo. I I 13-14 e em Metaph. Z 12, 1037b27-1038a35, decerto 
mais consistente com o entendimento das diferenças como predicados do género. O que 
é em todo o caso incontestável é que a aplicação que Aristóteles atribui ao método 
dierético naqueles dois textos dos Tópicos não se compagina facilmente com as críticas 
que lhe são dirigidas em APr. I 31, APo. I I 5 e PA I 2-3, e que, em geral, as duas utili
zações que o corpus aristotélico lhe prescreve, ora (como nos primeiros dois textos 
referidos) enquanto método de estabelecimento das diferenças, ora (como nos dos 
Segundos Analíticos e da Metafísica) como auxiliar da definição de acordo com as 
diferenças (que consequentemente já devem ter sido autonomamente estabelecidas), 
parecem irreconciliáveis entre si. DÜRING {De partibus animaiium, pp. 109-114) fala a 
este propósito de uma evolução de uma primitiva predominância do a priori para uma 
progressiva predominância do empírico, a qual se deixaria surpreender na sucessão: 
Top. V I 6 -> APo. I I 14 -> Metaph. Z 12 -> PAI 2-4. Mas a verdade é que outros textos 
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"par" e "ímpar" no caso do número, ou "terrestre", "aquático" e "alado" 
no caso do animal {differentia divisiva).1 

2. A diferença como predicado da espécie, isto é, como o princípio 
que, juntamente com o género, ou, mais precisamente, que, aplicando-se 
sobre o género, produz a espécie, por exemplo, "par" em relação aos 
números naturais múltiplos de 2 ou "terrestre bípede" em relação ao 
homem (differentia constitutiva).3 

Estas duas dimensões da diferença de modo algum constituem duas 
diferenças distintas. É com efeito a mesma diferença que mantém duas 
relações diversas, de um lado com o género, de outro com a espécie, de 

dos Tópicos (veja-se em especial IV 1, 121a27-39, V I 6, 144a31-b3, e VI 6, 144bl2-30) 
parecem indicar já que a divisão do género se faz ÔLa^opatç e não eis 6t.a4>opás, o que 
sugere que a divergência c menos de doutrina do que de formulação: o género divide-se 
nos subgéneros e nas espécies através das diferenças e ê por causa disso que as diferen
ças são diferenças desse género; fazer das diferenças as próprias divisões ao invés de 
aquilo mercê do qual o género se divide talvez não seja mais do que um mero deslize 
vocabular. O decisivo é que, num caso como noutro, é sempre da differentia divisiva, 
isto é. da diferença na sua relação predicativa com o género, que estamos a falar. 

2 Cf. Top. IV 2, 122M8-23, para o primeiro exemplo, Cat. 13, 14b33-38, e Metaph. Z 12, 
1037b21-22, para o segundo. Note-se que a divisão canónica do ponto de vista do 
habitat nos tratados biológicos não é esta, mas simplesmente a divisão entre "terrestre" e 
"aquático" (para a qual veja-se especialmente: HA VIII 2, 589al0-590al8; Resp. 14, 
477b24-478al0). Com efeito, "alado" {J\TV\VÒV) não é um critério taxonómico na 
zoologia aristotélica: com o sentido de "animal com asas", limita-se a indicar uma 
característica anatómica sem relevância; com o sentido de "animal voador", não consti
tui a diferença de nenhuma espécie, porque todo o animal que voa é igualmente capaz 
de outra forma de locomoção; finalmente, com o sentido de "animal aéreo", não fornece 
um princípio de determinação genérica, uma vez que o ar não constitui um habitat natu
ral dos animais, a par da terra ou da água. (Mas para uma recuperação episódica deste 
esquema tripartido, veja-se Resp. 13, 477a28-31.) Acerca da tradução de TreCóf por 
"terrestre", atente-se na seguinte observação de BRUNSCHWIG: " I I faut traduire itetóv 
par terrestre plutôt que par pedestre; le mot prend place, en effet, dans une premièrc 
subdivision du genre animal, qui se fonde sur ]'habitat et non sur la morphologie; il 
s'oppose à TTTqFÓf (ailé, c'est-à-dire aérien) et à IvvSpov (aquatique)." {Topiques, 
p. 120) Os princípios exactos da taxonomia aristotélica que conduzem a esta divisão são 
discutíveis, mas a tradução da expressão não o é (cf. no mesmo sentido BALME, fíistory 
of Animais Books VII-X, pp. 66-67, n.). Para a discussão deste vocabulário, com especial 
incidência nos tratados biológicos, veja-se A. L. PECK, "Introduction", History of 
Animais Books /-///, pp. LXXVll-LXXXIX, e bem assim BALME, op. cit., pp. 66-69, n. 

3 As ocorrências do segundo exemplo são tão frequentes que tornam desnecessária 
qualquer menção particular; este é aliás o sentido habitual com que a expressão "dife
rença" é utilizada, pelo que qualquer explicação circunstanciada seria descabida. Basta 
apenas recordar que a diferença que propriamente produz a espécie é a diferença espe
cífica (Top. VI 6, 143b7-9; cf. EN X 4, I174b2-5), isto é, a última diferença na série 
ordenada de diferenças que medeiam o género da espécie, e cujo nome e definição 
aristotélicos mais justificavam a tradução por diferença especificame (ei6oiroiòs 
ÔLQ(|)Opá). 
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tal modo que o seu comportamento lógico varia de acordo com cada uma 
dessas relações. 

A primeira dimensão, embora menos decisiva na filosofia aristotélica 
e menos manifesta nos seus textos (porque não é ela que está presente na 
definição por género e diferença), é contudo perfeitamente clara em si 
mesma e não suscita qualquer dificuldade quanto ao seu estatuto predica
tivo. A differentia divisiva é um predicado per se do género, quer dizer, 
um predicado que o género possui por si mesmo, no segundo sentido que 
o conceito de KCtG' CÔITÓ obtém no local clássico dos Segundos Analíticos 

em que é caracterizado. 
Neste texto, afirma com efeito Aristóteles:4 

Diz-se que uma coisa pertence por si mesma a outra, em duas situações 
principais: 1) se pertence àquilo que a outra c [ÚTTápxet Te èv TÚ) T Í 
écmv], como a linha pertence ao que o triângulo é ou o ponto ao que a 
linha é; 2) se a outra pertence ao enunciado que manifesta aquilo que ela 
é [èv *™ Xóyo) évurrápxouai TÚ) TL COTL SnXown], como a linha pertence 
ao enunciado de "curvo" e de "recto" e o número ao enunciado de 
"ímpar" e de "par". As coisas que não pertencem de nenhum destes 
modos são acidentes [boa pnSeTéptog ÚTTápxet, rjuu^ePrjKÓTa]. 

Noutra passagem dos Analíticos, Aristóteles retoma esta distinção:5 

A demonstração aplica-se àquilo que pertence por si mesmo às coisas. 
Mas "por si mesmo" diz-se de dois modos, a saber, tanto do que pertence 
ao seu o que é [òaa Te yàp <èv> étceívoLs èvwáp)(eiv èv TÚ) TL écm], 
como daquilo a cujo o que é elas próprias pertencem [Val óíç airrà kv TU) 
TC ÉOTLV ÚTrápxouaiv avróís].6 Exemplo [do último caso] é "ímpar" para 

4 Parafraseamos resumidamente APo. I 4. 73a34-b5 (o texto completo encontra-se 
adiante, p. 10). 

5 APo. 122, 84al 1-17. 
6 Neste texto como no anterior, não distinguimos as expres sões ÚTrápx£t.v e éyuuápxeLf, 

traduzitido-as ambas por "pertencer". Embora èvur rápxe iv signifique frequentemente 
"pertencer" e seja portanto indis t inguível de tmápx€Li> (nomeadamente nas fórmulas èv 
T U TL écTL jrrápxeLWèvuTíápxeLv: cf. BONITZ, 257a61-bl) , há de facto uma subtil 
d i ferença entre as duas expres sões , na medida em que a primeira acrescenta uma riota de 
inerencialidade que está ausente da segunda: e v w r á p x e i i ' é "pertencer em", enquanto 
ÚTrápxeif é simplesmente "pertencer a". Como todavia não há possibilidade de manter a 
d i s t inção em p o r t u g u ê s , sem quebrar a familiaridade das duas expressões (por exemplo, 
traduzindo èvvnápxcv por "estar presente em" ou "ser inerente a"), parece mais 
ace i táve l , com esta jus t i f i cação , a opção aqui tomada. Por outro lado, é óbv io que os 
dois textos não pretendem opor èv TU) TÍ èaTL úrrápxeLV a èv TÚ) TL é a n évinrápxeLV, 
s e n ã o que pelo con t rá r io a primeira subentende sempre a segunda: èv TÚ) TL èari 
ÚTrápxeLV significa n ã o apenas o que pertence a TÒ TL ÉOTL, mas o que lhe pertence 
como estando presente èv TU) TL e o r t ; e é precisamente esta inf lexão que éwirápxeLV 
reflecte. Deve ainda observar-se que, por motivos que se tornarão claros na sequência , 
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o número, pois ["ímpar"] pertence ao número [ô úrrdpxei. \ikv ápi9|i(íi], 
mas o próprio número pertence ao seu enunciado [èvurrápxei S' avròç ó 
ápiBu-òç év Tá) Xóyq) aÜTou]; exemplos [do primeiro caso] são a plurali
dade ou a divisibilidade, que pertencem ao enunciado de "número" [év 
TÚ) Xóytp TÜ) TOÜ àpiOpoG èvuTrápxei].7 

A lição dos textos é genericamente clara: no primeiro sentido de 
"por si mesmo", a linha diz-se pertencer por si mesma ao triângulo (ou, 
conversamente, o triângulo diz-se ser por si mesmo uma linha), porque a 
linha está presente na definição do triângulo; no segundo sentido, o curvo 
e o recto dizem-se pertencer por si mesmos à linha (ou, conversamente, a 
linha diz-se ser por si mesma curva e recta), porque a linha está presente 
na descrição de "curvo" e de "recto". 

O carácter um tanto atípico do segundo sentido assim resumido 
compreende-se bem se se tiver em atenção que, a parte rei, o facto de o 
sujeito (a linha) integrar a descrição do seu predicado (o curvo ou o recto) 
não faz dele, por sua vez, um predicado do predicado; na ordem real, com 
efeito, só há "curvo" e "recto" como predicados de outra coisa, precisa
mente a linha; e é exactamente porque "curvo" e "recto" só existem 
enquanto predicados da linha que "linha" integra necessariamente a sua 
descrição, a saber, como seu sujeito necessário. De um modo geral, pois, 
é verdadeiro dizer que "curvo" e "recto" são predicados da linha, não que 
"linha" é um predicado do curvo e do recto; pois, longe de a linha ser um 
predicado do curvo e do recto, ela é apenas um elemento necessariamente 
incluído na sua descrição e necessariamente incluído na sua descrição 
porque "curvo" e "recto" não são outra coisa para além de serem predi
cados da linha.3 

Alguns autores têm entendido este segundo sentido de KCt0' curró 
como referindo-se aos predicados próprios ( T Ò Í8ia) , 9 outros (ou os mes-

aquela nota de inerência!idade não é suficiente para autorizar a tradução de èv T<5 TL 
èoTL por "essência" em todas as circunstâncias, razão pela qual preferimos não a 
traduzir assim em nenhuma. 

7 A distinção é ainda sucintamente relembrada em APo. 16, 74b6-10. 
8 Ocorre aqui uma situação rigorosamente análoga (até no vocabulário) àquilo a que 

Aristóteles chamará, na Metafísica, a prioridade da substância sobre os acidentes na 
ordem do enunciado (Xóyw): o enunciado dos acidentes envolve sempre o da substância, 
porque e enquanto são acidentes da substância (Metaph. Z 1, 1028a34-36); daqui não 
se retira, evidentemente, que a substância seja um predicado dos seus acidentes. Acerca 
das consequências deste paralelismo para a correcta compreensão do segundo sentido de 
"por si mesmo" (como aliás da classificação no seu todo), veja-se infra, pp. 10-11. 

9 Tecnicamente, um predicado é próprio (ÍSiov) a um sujeito quando lhe é exclusivo, e 
portanto se contrapredica com ele, sem contudo lhe ser essencial: cf. Top. I 5, 102al8-
-19. Exemplos clássicos são "ser vivo mortal capaz de conhecimento" ou "ser capaz de 
rir" como predicados do homem. Para o primeiro, veja-se Top. V 1, 128b34-36; para o 
segundo, que não é aristotélico, veja-se ALEXANDRE, In Top. 2.9-10 Wallies, e PORFIRIO, 
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mos, quando identificam as duas noções) como referindo-se aos acidentes 
per se (auii(3e^r|KÓTa KCL6* cun~á)10 

Nenhuma das posições" é sustentável textual ou filosoficamente. 
Com efeito, um predicado próprio tem, por definição, de ser coextensivo 
com o sujeito;12 ora é claro pelos exemplos oferecidos nestes excertos que 
os predicados KCI9' aírrct ("curvo" e "recto" no caso da linha, "ímpar" e 
"par" no caso do número) não são coextensivos com o sujeito.13 Por outro 
lado, é também claro que o segundo sentido de "por si mesmo" não pode 

In Cat. 93.25-94.13 Busse. 
1 0 Os acidentes per se são descritos por Aristóteles em Metaph. A 30 (1025a30-34) e em 

APo. I 22 (83b 17-24) como os predicados de um sujeito que, embora não integrando a 
sua essência, lhe pertencem no entanto por si mesmo (isto é, enquanto ele é esse 
sujeito) e, neste sentido, lhe pertencem necessariamente (ou, como ele diz na passagem 
da Metafísica, "eternamente": mas eternidade e necessidade são para Aristóteles 
noções equivalentes; cf. GCII 11, 338al-2 e ver também GCII 9, 335a33-34, sPAÍl, 
639b23-24, e ainda APo. I 8, Coei I 12, 281b20-25, e Metaph. E 2, 1026b27-37). 
Outras ocorrências do conceito ou da expressão são: APo. I 6, 75a 18-22; APo. I 7, 
75bl; Ph. I I 2, 193b27-28; I I I 4, 203b33; PA I 3, 643a27-28; PA I 5, 645bl-3; Metaph. 
B 1, 995b20; B 1, 995b25-26; B2, 997a20; B2, 997a21-22; M 3, 1078a5-6. 
Implicitamente, veja-se ainda: APo. I 10, 76b 13; APo. I 28, 87a39; An. I 1, 402a7; I 1, 
402al5; I 1, 402M8; I 1, 402b21; I 1, 402b23-24; I I,402b26-403al; I 5, 409bll-18; 
HA I 6, 491a9-ll; PA I 1, 639al8-19, 639a26 e 641a24-25; MA 1, 698al-4; Metaph. V 
I , 1003a21-22; V 2, 1005al3-14; E 1, 1025al0-13; E 1, 1026a3l-32; K 3, 106Ib4-6. 
Dedicamos a este conceito uma extensa análise na publicação a ocorrer brevemente 
sobre "A Definição do Conceito de Acidente em Aristóteles". 

1 1 Representada a segunda por Ross (Aristotle's Prior and Posterior Analytics, p. 530; cf. 
pp. 60-61, 71, 519, 577, 580-581) e por TREDENNICK (Posterior Analytics, n. ad toe), 
que remetem a primeira introdução (ainda implícita) da distinção entre acidentes 
estritos e acidentes per se (APo. I 6, 75al8-19) para APo. I 4, 73a37-b3, e I 6, 74b8-10, 
onde o segundo sentido de "por si mesmo" é justamente referido. Em Aristotle, pelo 
contrário, a identificação que Ross propõe é com TÒ LÔLOI/ (p. 45; cf. Aristotle's 
Metaphysics, I , p. xcv), o que não envolve qualquer contradição, uma vez que 
"acidente per se" e "predicado próprio" são expressões que recobrem, segundo ele, o 
mesmo conceito (cf. Aristotle's Metaphysics, I , p. 349; e também Aristotle's Prior and 
Posterior Analytics, pp. 71 e 577; mas, no mesmo sentido, já H. H. JOACHIM, On 
Coming-To-Be and Passing-Away, pp. xxvi-xxvn, n. 4). Seguem-no nesta última 
solução, por exemplo, M . V A N AUBEL ("Accident, catégories et prédicables chez 
Aristote", p. 380) e A. C. L L O Y D ("Necessity and Essence in the Posterior Analytics", 
p 162 e n. 4), Na linha da primeira interpretação de Ross, V . E. W B D I N ("A Remark on 
Per Se Accidents and Properties", pp. 32-33) identifica o segundo sentido de Ka9' avró 
exposto em APo. I 4, 73a37-b3, e I 22, 84al 1-17, com os acidentes per se, mas não já 
com os predicados próprios, uma vez que a tese por ele preconizada neste artigo é 
precisamente a da diferença entre as duas noções. A mesma identificação está suposta 
no artigo de H. GRANGER, "The Differentia and the Per Se Accident in Aristotle", 
embora aqui envolvendo a tese de que os acidentes per se englobam as differentiae 
como um dos seus casos. 

1 2 Cf. Top. I 5, 102al8-19, citado e comentado infra, no texto. 
1 3 Mas veja-se infra, n. 34, para uma objecção. 
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dizer respeito aos acidentes per se, uma vez que Aristóteles termina o 
primeiro texto prescrevendo taxativamente que "ao que não pertence de 
nenhum destes modos [chamo] acidentes", o que implica, evidentemente, 
que aquilo que pertence de qualquer desses modos não é um acidente. E, 
se bem que se pudesse supor que, ao mencionar os acidentes neste con
texto, Aristóteles tem apenas em mente os acidentes estritos (uf| Ka8' 
corra), a verdade é que não há nada que indique que devemos supor isso; 
pelo que semelhante alegação é menos económica do que outra que se 
limite ao que está nos textos, sem necessitar de supor mais nada. 

Ora, com base precisamente no que está nos textos, tudo milita no 
sentido de considerar que o que é visado pela segunda acepção de "por si 
mesmo" é a diferença, entendida como differentia divisiva do género, e 
não o próprio ou os acidentes per se.i4 Desde logo, porque todos os 
exemplos que neles ocorrem são exemplos de diferenças do género;15 

depois, e principalmente, porque existe uma clara sobreposição doutriná
ria entre o modo como Aristóteles caracteriza nestes textos os predicados 
K O F cúVrct no segundo sentido e o modo como caracteriza noutros locais 
as diferenças do género: em ambos os casos, trata-se de predicados do 
género; 1 6 e em ambos os casos o género não se predica deles.17 Para mais, 

1 4 M . FERBJOHN vê bem este ponto (cf. "Aristotle on Necessary Truth and Logical 
Priority", pp. 291-292; The Origins of Aristotelian Science, pp. 96-97), mas sem lhe 
dar o desenvolvimento que ele merece: a intuição é apenas afirmada e não argumen
tada; por outro lado, a integração neste contexto de casos como o clássico TÒ ui\ióv, de 
que falaremos adiante, é claramente menos feliz (cf. op. cit., p. 155, n. 13). Também H. 
GRANGER ("The Differentia and the Per Se Accident in Aristotle") identifica o referido 
sentido de KaQ' aÚTÓ com as diferenças, mas estas são por sua vez reduzidas a um tipo 
de acidente per se, o que, como vimos, não é suportado pelos textos. 

1 5 "Par" e "ímpar" são repetidamente referidos como diferenças do número: veja-se por 
exemplo Top. IV 2, 123all-14, e V I 4, 142b7-10, e cf. Top. IV 2, I22M8-23. A 
declaração de "curvo" e "recto" como diferenças da linha não está, tanto quanto pude
mos apurar, textualmente atestada, mas a citação frequente de um e outro como opos
tos coordenados (veja-se as referências em BONiTZ, Index, s.v. trepidepqç, 588b27-29) 
fá-los cair sob a definição das diferenças nos Tópicos como "opostos resultantes de 
uma mesma divisão" (cf. Top. V I 6, 143a34-b5, e novamente V I 4 , 142b7-10). 

1 6 As diferenças são predicados do género: cf. Cai. 3, lbl6-24 (adoptando a emenda de 
BOÉCIO DE SÍDON à última frase e lendo, portanto: "todas as diferenças do sujeito serão 
também diferenças do género predicado"; cf. SIMPLICIUS, In Cat. 58.28 Kalbfleisch). O 
texto tal como consta em MINIO-PALLUELO é inaceitável (pois de modo algum se pode 
afirmar que todas as diferenças do género são diferenças da espécie, caso em que, por 
exemplo, pelo facto de "aério" fazer parte das diferenças do género "animal", seria 
também uma diferença de "homem"), motivo pelo qual tanto ACKRILL como R. 
SANTOS referem esta emenda nos seus comentários às Categorias, sem menção de 
origem, como uma boa solução para o texto. 

1 7 O género não se predica das diferenças: cf. Top. VI ó, I44a31-b3, e Metaph. K 1, 
1059b33 (a fortiori, não se predica essencialmente das diferenças: ver Top. IV 2, 
122b 18-23, exactamente com o exemplo do ímpar). 
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esta leitura permite restituir um sentido muito mais coerente ao primeiro 
texto, ao respeitar a simetria desejada entre os dois sentidos de "por si 
mesmo":18 no primeiro sentido, é um predicado por si mesmo o género ou 
a diferença em relação à espécie; no segundo, é um predicado por si 
mesmo a diferença em relação ao género. 

Este último ponto exige contudo algumas considerações suplementa
res. 

Com efeito, em outros locais do corpus, Aristóteles volta a fazer 
referência ao tipo especial de predicação em que o sujeito integra neces
sariamente o enunciado do predicado, tal como acontece no caso do 
segundo sentido de "por si mesmo" e portanto, nos termos da presente 
interpretação, tal como acontece no caso das dijferentiae divisivae. 

Há contudo que distinguir aqui duas situações completamente dis
tintas. 

Uma tivemos já ocasião de referir brevemente.19 Trata-se da situação 
em que a substância está presente na descrição de qualquer dos seus aci
dentes, na medida precisamente em que se trata de um acidente seu.20 

Neste caso, a tese aristotélica só mostra que há outras situações para além 
das estipuladas pelo segundo sentido de "por si mesmo" naquela classifi
cação, e portanto outros casos para além das diferenças divisivas, em que 
o sujeito integra necessariamente o enunciado do predicado; mas não 
prova, evidentemente, que em todos os casos em que o sujeito integra 
necessariamente o enunciado do predicado estamos perante o referido 
sentido de "por si mesmo", porque a situação vigente não é precisamente 
uma instância dele: e portanto não prova que o segundo sentido de "por si 
mesmo" daquela classificação abranja mais casos do que o das diferenças 
divisivas. 

Isto implica, evidentemente, interpretar os dois sentidos de "por si 
mesmo" nesta classificação de um modo diferente daquele que é habitual. 

Para o perceber, atentemos directamente no texto:21 

1 8 Com efeito, estes dois sentidos, embora sejam apenas os dois primeiros sentidos de um 
grupo de quatro (cf. APo. I 4, 73a34-bl6, para o elenco completo) são apresentados em 
conjunto e como um par conceptual único, enquanto que os restantes são apenas 
iterativamente acrescentados (note-se o e n com que cada um deles é introduzido), o 
que é reforçado pelo facto de a exclusão dos acidentes, que constitui a pontuação final 
de cada novo sentido, surgir, neste caso, apenas após os dois primeiros sentidos terem 
sido definidos (cf. 73b4, 9-10 e 11). 

19 Cf. supra, n. 8. 
2 0 Cf. Metaph. Z 1, 1028a35-36: áváyioi yàp éu T<Í> èmarcv Xóyty TÒV rf\s oúaíaç 

èvwnápxtiv. 
2 1 Para melhor compreensão, traduzimos agora éyimápxeiv por "estar presente". 
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São por si mesmos [os predicados] que pertencem ao que a coisa é, como 
a linha ao triângulo e o ponto à linha (pois a substância destes é feita 
daqueles e no enunciado que diz o que eles são estão presentes [aqueles]) 
e [os predicados] que pertencem àquilo mesmo que está presente no 
enunciado que manifesta o que eles são, como o recto e o curvo perten
cem à linha e o ímpar e o par ao número e assim também o primo e o 
composto, o equilateral e o oblongo; pois ou a linha ou o número estão 
presentes no enunciado que declara o que todos estes são. De modo 
semelhante, também aos outros que são como cada um destes [dois] 
chamo "por si mesmos", enquanto que ao que não pertence de nenhum 
destes modos [chamo] "acidentes", como o culto ou o branco em relação 
ao animal.22 

A maneira mais natural de ler o texto parece ser a seguinte: um pre
dicado é "por si mesmo" se pertence ao que uma coisa é (como por 
exemplo "linha" em relação ao triângulo ou "ponto" em relação à Unha), 
ou então se pertence àquilo que está presente no seu próprio enunciado 
(como por exemplo "curvo" em relação à linha ou "ímpar" em relação ao 
número). 

O problema é que, justamente por causa da situação que estamos 
investigando, esta leitura não pode estar correcta. 

Com efeito, de acordo com uma tal leitura, se algo pertence a um 
sujeito que está presente no seu próprio enunciado é eo ipso um predi
cado "por si mesmo" desse sujeito. Ora esta proposição é falsa: porque os 
acidentes de uma substância pertencem a um sujeito que está presente no 
seu próprio enunciado (àváyKT) yàp èv TUJ éraorou Xóya) T Ò V TT\S ovoíaç 
évuTrápxeiy) e no entanto não são predicados "por si mesmos" desse 
sujeito, senão precisamente seus acidentes. 

É pois forçoso interpretar o texto de um outro modo. 
Mas de que modo? 
A alternativa parece ser conferir um valor mais fraco à definição de 

cada um dos sentidos de "por si mesmo", tornando-a directamente 
dependente dos exemplos. 

Nesta alternativa, não se trata de dizer que tudo o que pertence ao 
que uma coisa é, como por exemplo a linha ao triângulo, e tudo o que 

2 2 A importância e dificuldade deste trecho justifica a sua transcrição literal: Ka9' a ú r à 8' 
oaa ímápxei Te èv TÚ) TL ê o n v , òíov TpLycófü) 7pap-p.f1 Kal ypau.u,fj oriyun, (f) yàp oúoía 
aÚTüJV €K TovTwv èarí, Km èv TU} Xóytp Ttp Xéyoim TL è a n v éwirápxeiX KCU õaoiç T&V 
ínrapxóuTCüv aÜTOls aÚTà èv TW Xóytp évuirápxowL Ttp TL èori STJXOÜUTL, OLOV TÒ eúGu 
ímápXÉL ypauu.fj Kal TÒ TrepL<f>epés, KCU TÒ TTepiTTÒv Kaii âpTiow dpi8p.cíi, Kou TÒ irpcírrov 
Kal uvvQerov, m l taÓTrXeupov ral éTepóur|Keç- Ktd trâai TOÚTOLÇ èwnápxwoiv èv TÜ 
Xóyco Tá) TL èoTL XéyoiTL evQa \IÀV ypau.u.rj ev9a 8' ápL9uó?. ÓLLOLWÇ Sè Kal èm rtòv 
aXkuv Ta TOLaOS' éKcíoTOLS Ka6' aÚTà Xéyio, õaa 8è iiTioeTépcj? ímápxeL, auLi[ie|3nKÓTa, 
oíov TÒ p-OuaLKÒv f[ XeuKÒv TI$ £CJJÜ). (APo. 14,73a34-b5) 

http://7pap-p.f1
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pertence àquilo que está presente no seu próprio enunciado, como por 
exemplo o recto à Unha, é um predicado "por si mesmo", mas sim que os 
predicados que pertencem ao que uma coisa é como a linha pertence ao 
que o triângulo é e os predicados que pertencem àquilo que está presente 
no seu próprio enunciado como o recto pertence ao que está no seu pró
prio enunciado, a linha, são predicados "por si mesmos". 

De acordo com esta nova leitura (e restringindo-nos agora ao caso 
pertinente), não são todos os predicados que pertencem àquilo que está 
presente no seu próprio enunciado que serão predicados "por si mesmos"; 
são apenas aqueles que pertencem àquilo que está presente no seu próprio 
enunciado do mesmo modo que o recto pertence à linha. O que significa, 
dito de outro modo, que "pertencer àquilo que está presente no seu pró
prio enunciado" não é já uma condição suficiente para declarar que algo é 
um predicado "por si mesmo", pois é necessário acrescentar-lhe, como 
segunda condição, que ele pertença otov T Ò eú9u úrrápxei ypaj i . ( i f j . Inver
samente, portanto, muitos outros predicados para além dos que pertencem 
ao sujeito oTov T Ò eü0t> í m á p x e L y p a p p f j podem pertencer àquilo que está 
presente no seu próprio enunciado: só que não serão, evidentemente, pre
dicados por si mesmos. 

Ora esta leitura não resulta de uma violência sobre o texto: resulta de 
uma exigência de coerência com a doutrina aristotélica no seu todo; pois, 
de outro modo, todos os acidentes seriam predicados "por si mesmos" da 
substância, o que é patentemente falso. A esta luz, a prioridade èv TÓ) 
Xóytp da substância sobre os seus acidentes falsifica, e portanto impede, a 
primeira leitura do texto, uma vez que a substância está presente no enun
ciado de todos os acidentes que lhe pertencem, sem que com isso os aci
dentes passem a ser, obviamente, predicados "por si mesmos" dessa 
substância. De acordo com a segunda leitura, pelo contrário, a situação 
torna-se perfeitamente clara: a substância pertence ao enunciado dos seus 
acidentes, mas não otov T Ò eú8u ÚTrdpxeL y p a p p f j , senão como aquilo de 
que esses acidentes são precisamente acidentes; e, inversamente, o que 
pertence àquilo que está presente no seu próprio enunciado otov T Ò evQb 
ÚTfápxeL y p a p p f j não lhe pertence como a substância ao enunciado dos 
seus acidentes, mas justamente como um predicado por si mesmo.23 

2 3 Duas observações a este respeito. Primeira: a leitura aqui proposta vale também, 
evidentemente, para as duas recapitulações desta classificação nos Segundos Analíticos 
(I 6, 74b6-I0, e I 22, 84al 1-17), a despeito de a primeira ocorrência não fazer menção 
aos exemplos e de a segunda os deslocar para o final; pois o simples facto de nos dois 
casos se tratar de uma recapituiação implica que a sua introdução repousa sobre o 
modo como os dois sentidos foram definidos em APo. I 4 e que é de acordo com tal 
definição que eles devem ser entendidos, independentemente de os exemplos serem ou 
não invocados e do lugar onde efectivamente o são. Segunda observação: à luz do que 
antecede, resulta claramente que identificar o que seja pertencer otov TÒ eú0u ímápxei 
ypapp.fj, como também, para o primeiro sentido, o que seja pertencer otov Tpiyúvty 
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Passemos então à consideração da segunda situação. 
Esta, paradigmáticamente representada pelo clássico T Ò aiu_óv, é 

bem mais complexa.24 Aqui, com efeito, o sujeito integra necessariamente 
o enunciado do respectivo predicado, mas este é expressamente encarado 
como um predicado per se do sujeito;25 trata-se, pois, de um caso indis
cutível do segundo sentido de "por si mesmo", tal como ele é definido 
nas ocorrências referidas dos Analíticos. Os dois últimos tratados men
cionam como único exemplo T Ò <JI\LÓV; a Metafísica acrescenta-lhe 
"macho" e "fêmea", como predicados per se do animal,26 e "igualdade", 
como predicado per se da quantidade. O problema que se pode colocar é, 
portanto, se os exemplos aduzidos no conjunto destas passagens e a dou
trina aí expendida obrigam a abdicar da correlação estrita entre o segundo 
sentido de "por si mesmo" e as diferenças divisivas que até agora defen
demos, ou se, pelo contrário, ela se mantém incólume. 

Embora a espantosa variação vocabular e conceptual que se verifica 
nestes três tratados deixe fraca margem para uma decisão incontroversa 
(o que patentemente só diminui o seu valor documental), parece claro que 
o texto da Metafísica, que é o mais completo, o mais autorizado e por
ventura o mais recente, solidamente abona em favor da segunda hipótese. 
Pois, se na situação em que o sujeito integra necessariamente o enunciado 
do predicado, este é encarado como um predicado por si mesmo do sujei
to, é também como uma diferença divisiva do género que ele é assim 
encarado. 

Três elementos concorrem para o sustentar, 
Em primeiro lugar, o facto de Aristóteles afirmar explicitamente que 

o predicado em causa não é um acidente e não é um acidente justamente 
porque ê um predicado por si mesmo.27 Ora tendo já disponível o voca-

Ypau,LLTÍ, é que significa determinar cada um dos dois sentidos de "por si mesmo". Ora, 
neste último caso, não parece haver muitas dúvidas que a linha pertence ao triângulo 
como um predicado essencial (e, em particular, como um predicado defmicional) 
pertence ao seu sujeito: é pois os predicados essenciais (e, em particular, os predicados 
definicionais) que o primeiro sentido de "por si mesmo" circunscreve. Que o recto 
pertence à linha como uma diferença divisiva ao seu género e portanto que é às 
diferenças divisivas que o segundo sentido de "por si mesmo" se restringe é o 
procurámos demonstrar no que precede e que os elementos posteriores tentarão mais 
determinadamente iluminar. 

2 4 Cf. Metaph. Z 5, 1030M4-28, Pk. 1 3, 186M8-23, e também SE 13, 173b5-ll, e 31, 
181 b35-182a6, onde todavia não é claro se com este exemplo Aristóteles tem a mente a 
presente a situação ou a anterior. Uma referência muito breve a esta encontra-se em 
Metaph. K 7, I064a25-26. 

2 5 Cf. Metaph. Z 5, 1030bl9-20. 
2 6 Assim novamente em Metaph. 1 9, 1058a32-34. 
27 Cf. I030bl8-20 (e igualmente I 9, 1058a32-34). 
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bulário dos crup|3e|3qKÓTa KOL8' cti/ró, 2 8 não se compreende que Aristóte
les o não utilizasse, se fosse de facto a estes que quisesse fazer referência; 
ao pelo contrário opor as noções de CTup(3ej3qKÓs' e de Kct9' aírró e ao 
fazer cair sob esta última os predicados cujo enunciado integra neces
sariamente o sujeito de que se predicam, Aristóteles manifestamente 
exclui, portanto, que tais predicados sejam acidentes per se do sujeito.29 

Em segundo lugar, o facto de, quando o tema é retomado um pouco 
mais à frente, um dos exemplos anteriores, "fêmea" em relação a "ani
mal", vir associado a um exemplo canónico de diferença divisiva, a saber, 
"ímpar" em relação a "número", 3 0 o que, se pode sem dúvida significar 
que a diferença divisiva é apenas um caso, entre outros, do segundo sen
tido de "por si mesmo", mais facilmente significará que é com a diferença 
divisiva que se identifica o objecto circunscrito por esse sentido. Pois se, 
como vimos, é taxativamente excluído pelo texto que os predicados em 
causa sejam acidentes per se, o que poderiam ser os outros casos do 
segundo sentido de "por si mesmo" senão precisamente as diferenças 
divisivas? Nem definição, nem género, nem diferença constitutiva, nem 
predicado próprio são, quer pelo insensato intrínseco da sugestão, nos 
primeiros três casos, quer por motivos que já alegámos, no último, candi
datos elegíveis: e não há outros candidatos para além destes. 

O que nos leva ao terceiro argumento. É que se nenhum dos exem
plos utilizados nos textos parecem casos óbvios de diferença divisiva, é 
fácil ver de que modo eles poderiam ser pensados como diferenças divi-

28 Como os trechos de Meraph. B 1 (995bl8-2Ó, 995b25-27), B2 (997al8-25), A 30 
(1025a30-32) e M 3 (1078a5-6) plenamente atestam (mas ver também Metaph. B 2, 
997a25-34;T 1, I003a21-22; T 2, 1005al3-14;E 1, 1025alO-13;E 1, 1026a3í-32; K 3, 
I061b4-6). Note-se aliás que este vocabulário vem já dos Segundos Analíticos e ocorre 
igualmente nos tratados físicos e biológicos: veja-se APo. I 7, 75bl, e I 22, 83M7-23 
(cf. I 10, 76bl3; I 28, 87a39); Ph. I I 2, 193b27-28, e I I I 4, 203b33 (cf. De an. I 1, 
402a7; I 1, 402al5; I 1, 402M8; I 1, 402b21; I 1, 402b23-24; I l,402b26-403al; I 5, 
409bl4); PA I 3, 643a27-28 (cf. I 1, 639al8-19; I 1, 639a26; I 1, 641a24~25); PA I 5, 
645b 1-3 (cf. HA I 6, 491a9-l 1; MA 1, 698a 1-4). 

2 9 A passagem da Física, rigorosamente ao invés, fala deles como acidentes e omite 
qualquer referência ao conceito de KcaT QÚTÓ. Esta variação, para que já alertámos, só 
pode significar que num dos dois tratados, ou em ambos, nos encontramos perante um 
léxico ainda in fieri. E embora a classificação dos acidentes naquela passagem seja 
bastante evocativa de uma emergente distinção entre acidentes estritos e acidentes per 
se, caso em que se teria de conceder que neste local o segundo sentido de "por si 
mesmo" refere, pelo menos tendencialmente, os acidentes per se, a verdade é que a 
própria divergência em relação ao texto da Metafísica e a consequente irreconcialibili-
dade entre as duas lições obriga a optar por uma ou por outra; ora o carácter marginal 
do excurso na Física em comparação com o teor metafísico do tópico que aqui está em 
jogo não deixa dúvidas acerca de a qual delas deve ser dado maior crédito. 

3 0 Cf. 1031a3-4. E reveja-se o local apontado de Metaph. 1 9, onde "macho" e "fêmea" 
são expressamente abordados como um certo tipo de diferença do género "animal". 
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sivas, ou, pelo menos, por analogia com elas e como aquilo a que se 
poderia chamar quasi-diferenças divisivas. 

Ignoramos o exemplo da igualdade, que seria porventura para Aris
tóteles um caso canónico de diferença divisiva. Restam-nos portanto os 
dois últimos exemplos. 

Comecemos por TÒ <JI\IÓV. É manifesto que, quando encarado como 
predicado de um sujeito particular, "arrebitado" não representa uma dife
rença divisiva: mas também não tem de representar, porque constitui 
então um acidente do sujeito (e decerto que não um acidente per se, por
que nada obsta a que "não pertença", enquanto que os acidentes per se 
pertencem necessariamente), regendo-se portanto pelo mecanismo normal 
da predicação e não por aquele que é estipulado no segundo sentido de 
"por si mesmo"; neste caso, pois, o enunciado do sujeito só pode ser con
siderado como sendo-lhe inerente do mesmo modo que, em geral, o 
enunciado da substância inere no enunciado dos seus acidentes. 

Não é todavia enquanto predicado de um sujeito particular que TÒ 
CTLpóv é relevante, nem é enquanto acidente de uma substância, ou de uma 
parte da substância, que ele é convocado neste contexto. Pois o texto 
torna claro que a relação entre "nariz" e "arrebitado" é uma relação entre 
universais e que é apenas enquanto relação entre universais que a predi
cação do primeiro pelo segundo é um caso do sentido pertinente de "por 
si mesmo". Porquê? Porque é só na condição de "nariz" e "arrebitado" 
serem encarados como universais que é possível dizer que o enunciado 
deste envolve necessariamente aquele, na acepção requerida. Com efeito, 
não é no caso deste nariz arrebitado em particular que o enunciado de 
"arrebitado" encerra necessariamente o sujeito (a não ser nos termos da 
primeira situação); é no caso de "arrebitado" em geral, ou seja, é no caso 
de "arrebitado" como universal: pois é o próprio conceito de arrebitado, 
não qualquer das suas instâncias, que encerra necessariamente a referên
cia a "nariz", como seu sujeito necessário. 3 1 

Ora, sob esta condição, TÒ CFLU.ÓV pode ser encarado como uma dife
rença divisiva de "nariz", exactamente do mesmo modo que "bípede" é 
uma diferença divisiva de "animal": a saber, enquanto ambos distribuem o 
sujeito nas suas divisões naturais. Com esta importante ressalva todavia: é 
que no segundo caso o predicado divide um género nas suas espécies, razão 
pela qual merece sem reservas a designação de "diferença divisiva", 
enquanto que no primeiro o predicado reparte uma espécie indivisível nos 

3 1 Isto é aliás confirmado, no texto da Metafísica, pelo imediato contraste que se esta
belece com os casos de predicação individual: TÒ CTLUÓV, diz Aristóteles, não é um 
predicado do nariz como o branco é um predicado de Cálias (e por acidente de 
"homem"), mas sim como "macho" é um predicado de "animal" ou "igualdade" um 
predicado de "quantidade" (cf. 1030b20-22). 
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seus subtipos (os quais não são evidentemente subespécies, visto que a 
espécie é justamente indivisível) e portanto constitui apenas, por analogia 
com a situação canónica, uma quasi-diferença divisiva. 

O caso de "macho" e "fêmea" em relação a "animal" obedece clara
mente a idêntico padrão. Pois "macho" e "fêmea" não são diferenças de 
"animal", nem de nenhuma espécie animal. Mas são um princípio de 
repartição natural de todas (ou da maior parte) das espécies animais e 
neste sentido constituem quasi-diferenças divisivas de cada uma dessas 
espécies e portanto também do género. Enquanto predicados do indiví
duo, serão evidentemente seus acidentes e, neste caso, decerto seus aci
dentes per se; mas não é enquanto acidentes per se, nem em geral enquanto 
predicados do indivíduo, que o sujeito necessariamente inere no seu 
enunciado, pois não é o indivíduo que é macho ou que é fêmea que está 
presente (a não ser nos termos da primeira situação) na descrição de 
"macho" e de "fêmea", senão o género de que são quasi-diferenças divi
sivas, a saber, "animal".3 2 

Em suma, pois, os textos que acabámos de escrutinar não infirmam a 
regra geral que havíamos estabelecido quanto à identificação do objecto 
do segundo sentido de "por si mesmo" nos Analíticos: limitam-se a com
plementá-lo com um caso especial. 

32 A distinção entre macho e fêmea é tratada sistematicamente no De generaíione 
animalium: veja-se em especial I 2,1 17-23, I I !-3, IV 1-2 (mas cf. também HA IV 11, 
acerca da presença ou ausência das distinções de sexo nos vários tipos de animais). 
Particularmente significativa é a passagem de GA IV 1, 763b23-24, onde "macho" e 
"fêmea" são considerados propriedades (ôuváuets) e princípios (àpxcú) de todos os 
animais e de todas as plantas. Esta afirmação não significa evidentemente que é 
possível distinguir macho e fêmea em cada uma das espécies de seres vivos (tal não 
seria sequer verdade para a totalidade das espécies animais), mas sim que em todos os 
seres vivos há necessariamente um princípio (reprodutor) masculino e um princípio 
(reprodutor) feminino, sendo que numas espécies esses dois princípios estão unidos em 
cada um dos entes dessa espécie, enquanto noutros estão separados (é o que sucede na 
maioria das espécies animais). Nesta medida, a passagem em apreço estabelece a 
coextensividade necessária dos princípios masculino e feminino com a totalidade dos 
seres vivos (embora não forçosamente como um factor de repartição natural das espé
cies), ao mesmo tempo que faz deles, em consequência, um atributo necessário de cada 
um desses seres. Mas veja-se novamente Metaph. I 9, a que já fizemos repetida 
referência, onde a interpretação de "macho" e "fêmea" como quasi-diferenças do 
género é também muito claramente substanciada. A distinção entre estas quasi-
-diferenças e as diferenças propriamente ditas reside evidentemente no facto de só 
estas, mas não aquelas, serem especificantes (razão pela qual não há, nas espécies 
animais, sub-espécies "macho" e "fêmea"). E justamente naquele capítulo da 
Metafísica (1058a29-b25) que Aristóteles trata desta distinção, concluindo, a partir da 
consideração de dois exemplos (respectivamente "macho e fêmea" e "alado e terres
tre"), que o fundamento da distinção entre os dois tipos de predicados reside na 
circunstância de as diferenças propriamente ditas terem a ver a com a forma, enquanto 
que as quasi-diferenças repousam sobre a matéria, a qual, por definição, não gera 
nenhuma diferença específica. 
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Acrescentado este caso especial, podemos agora sintetizar: o segun
do sentido de "por si mesmo" nos Analíticos diz respeito às diferenças 
divisivas do género, ou também às suas quasi-diferenças divisivas. E o 
princípio que permite reuni-las a ambas como regra e caso especial de um 
mesmo tipo de predicado é o facto de o seu comportamento predicativo 
ser o mesmo, a saber, aquele que o segundo sentido de "por si mesmo" 
tipifica, ao prescrever que tal predicado se diz por si mesmo do sujeito 
que integra necessariamente o seu enunciado, na acepção anteriormente 
indicada. 

No quadro desta interpretação, o estatuto das diferenças continua a 
não suscitar, portanto, qualquer tipo de dificuldade. A dijferentia divisiva 
é um predicado por si mesmo do género, no segundo sentido de KO.6" 
aÚTÓ, mas não é um predicado essencial (pois a diferença não pertence à 
definição do género, senão que o género é que pertence ao enunciado da 
diferença, nos termos anteriormente indicados),33 nem um predicado pró
prio (porque não é coextensivo com o sujeito),34 nem um acidente, per se 
ou estrito (visto que isso é taxativamente excluído pelo texto).35 

3 3 Há aqui pois uma diferença entre os predicados per se no primeiro sentido e os predi
cados per se no segundo sentido: aqueles são predicados per se essenciais, estes predi
cados per se não-essenciais. Mas isto não implica que Aristóteles utilize a expressão èv 
Tcp TÍ éoTL nos dois textos onde a distinção é exposta de um modo sistematicamente 
ambíguo, num caso significando a essência e no outro significando TÒ TÍ €OTL num 
sentido mais lato; basta que esteja a utilizar a expressão sempre no sentido mais lato, o 
qual engloba a essência, mas não é por ele englobado. De resto, Aristóteles tem plena 
consciência que um predicado essencial é necessariamente per se, mas que um predi
cado per se não é necessariamente essencial: veja-se em particular Metaph. Z 4, 
1029bl3-I8 (mas cf. também Metaph. A 30, 1025a30-32). 

3 4 Seguindo a sugestão de alguns autores modernos (WEDIN, "A Remark on Per Se 
Accidents and Properties", pp. 32-33; GRANGER, "The Differentia and the Per Se 
Accident in Aristotle", pp, 119-121, 123-124, 129; mas cf. desde logo JOACHIM, On 
Coming-To-Be and Passing-Away, pp. xxv i , nn. 3-4; S. MANSION, he jugement 
d'existence chez Aristote, p. 161; ROSS, Aristotle's Prior and Posterior Analytics, 
pp.61, 519, 580; e, noutro sentido, FEREJOHN, The Origins of Aristotelian Science, 
pp. 99-108) poder-se-ia enfrentar esta dificuldade reconhecendo que os predicados em 
causa não são de facto, cada um deles, coextensivos com o sujeito, mas que, inte
grando-os na disjunção completa da série coordenada de predicados, isto é, nos termos 
da interpretação apresentada, tomando a disjunção completa de todas as diferenças 
divisivas coordenadas de um género (por exemplo, "curvo ou recto" no caso da linha, 
"ímpar ou par" no caso do número, "equilátero ou isosceles ou escaleno" no caso do 
triângulo, "terrestre ou aquático" no caso do animal, etc.), a própria disjunção é coex-
tensiva com o sujeito (isto é, com o género). Isto é sem dúvida verdade. Mas também 
não é o que está em causa, porque, num caso ou noutro, cada predicado (ou, nos termos 
da interpretação, cada diferença divisiva) não é coextensivo com o sujeito, que é o que 
se teria de mostrar quer para demonstrar que o segundo sentido de KCLB' avró circuns
creve os predicados próprios, quer para demonstrar que a differentia divisiva é um 
predicado próprio do género. 

3 5 O que, uma vez mais, infirma a identidade entre diferença e acidente per se proposta 
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E certo que esta interpretação levanta um problema de classificação 
à luz do quadro dos predicáveis. 3 6 Porque se a diferença divisiva não é 
um predicado essencial, nem um predicado próprio, nem um acidente do 
sujeito, não se vê que tipo de predicado possa ser do ponto de vista da 
doutrina dos predicáveis. Mas a verdade é que esse é o velho embaraço 
constitutivo da diferença quando analisada à luz de tal doutrina: não é 
fácil conjugá-la com um único tipo de predicável, ou, como é agora o 
caso, não é fácil conjugá-lo com nenhum.37 

A única referência explícita de Aristóteles à integração da diferença 
no quadro dos predicáveis é o parêntesis que abre após ter enunciado pela 
primeira vez os quatro predicáveis: 3 8 

A diferença, dada a sua natureza genérica [ws ovoav yeVLKfjv], deve ser 
classificada juntamente com o género [óu,oü TÓ) yévet TGLKTÉOV). 3 9 

por H . GRANGER no artigo referido, tese que só pode derivar de uma insuficiente aten
ção ao texto em causa, bem como de uma hipertrofia de algumas semelhanças superfi
ciais entre os acidentes per se e as diferenças divisivas (assim, o facto de ambos serem 
predicados não-essenciais e não-coextensivos), a par da completa omissão das suas 
clissemelhanças (nomedamente, aquela que teremos ocasião de ver em seguida quanto 
à extensão respectiva das diferenças divisivas e dos acidentes per se). Note-se que o 
autor negligencia de cabo a cabo a distinção entre diferença divisiva e diferença 
constitutiva: e que as semelhanças que podem ser encontradas entre aquela e os 
acidentes per se de modo algum são extensíveis às diferenças constitutivas (veja-se, a 
este respeito, a análise desenvolvida na próxima secção), o que torna a tese de 
GRANGER não só mais restrita como principalmente mais equívoca. 

3 6 Definido tecnicamente em Top. I 4-9, engloba a definição, o género, o próprio e o 
acidente. A expressão "predicável", como é sabido, é tardia e não tem equivalente no 
léxico aristotélico. 

3 7 Razão pela qual PORFÍRIO se resolveu a abrir, na sua ísagoge, um lugar de pleno direito 
para a diferença como um tipo autónomo de predicável, a par do género, da espécie, do 
próprio e do acidente, e evaporando a definição, tornada redundante peia presença da 
espécie e dos dois elementos da sua definição (com o que inaugurou, evidentemente, 
uma nova doutrina, vulgarizada pelos medievais sob o nome de quinque vocês, cujos 
princípios já nada têm a ver com os da aristotélica). 

3* Top. 14, I01bl8-19. 
3 9 Esta referência é no entanto corroborada pela importante passagem em que Aristóteles 

deduz o conjunto dos predicáveis a partir das duas relações "contrapredicar-se" 
(respectivamente, "não se contrapredicar") e "integrar a definição" (respectivamente, 
"não integrar a definição"): "Um outro modo de o estabelecer é por silogismo. Na 
verdade, é necessário que tudo o que é predicado de algo ou se contrapredique com a 
coisa ou não. Se se contrapredica, deve ser definição ou próprio: definição, se significa 
a essência; próprio, se não significa: pois o próprio era justamente isto, o que se 
contrapredica, sem todavia significar a essência. Mas, se não se contrapredica com a 
coisa, ou é um dos elementos da definição do sujeito, ou não. Se é um dos elementos 
da definição, deve ser género ou diferença [yévos f\ Stct^opà ãv elr\], visto que a 
definição é feita a partir do género e das diferenças [eTreLÔn, ó óptapòç éic yévovç KÓX 
Ôiacbopojv éoTiv]. Se não é um dos elementos da definição, é manifesto que será um 
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E dir-se-ia que ficou para ele resolvida a questão. 
É provável que tenha ficado, pelo menos no que respeita à diferença 

divisiva. Pois se a diferença é assimilada ao género tos oucrctv •yevLKqv, 
compreende-se que Aristóteles esteja a fazer referência à diferença ape
nas na sua relação com a espécie, isto é, apenas enquanto diferença 
constitutiva, já que é apenas em relação à espécie, nunca, evidentemente, 
em relação ao género, que a diferença pode ser dita possuir "uma natu
reza genérica". 4 0 

Ora esta conclusão encerra um ensinamento acerca do sentido e do 
domínio de aplicação do quadro dos predicáveis como tal. Pois o silêncio 
deste em relação à diferença divisiva permite suspeitar que ele é regido 
por uma restrição, a saber, a restrição aos tipos de predicação que se 
podem verificar entre um sujeito e um predicado de extensão maior ou 
igual do que ele. Acontece assim no caso da definição (que tem extensão 
igual ao sujeito), no caso do género (que tem maior extensão do que o 
sujeito), no caso do próprio (extensão igual ao sujeito), no caso do aci
dente (extensão maior do que o sujeito)41 e acontece assim também no 

acidente: pois o acidente, como dissemos, é o que nem é definição, nem género, nem 
próprio e no entanto pertence à coisa." (Top. I 8, 103b6-19) 

4 0 Com efeito, tal como o género, todas as diferenças predicam-se das espécies (Top. VI 
6, 144a31-b3), a definição da diferença predica-se sempre das espécies de que é 
diferença (isto é, a predicação da diferença constitutiva é sempre essencial: cf. Cat. 5, 
3a7-28 e 33-b9), as diferenças têm sempre uma extensão maior ou igual do que as 
espécies (cf. Top. IV 2, 122b39-I23al; V I 6, 144b4-6); as diferenças são sempre 
anteriores às espécies (cf. Top. V I 6, 144b9-l 1; mas ver também Top. V I 4, I41bl5-
-34), as diferenças são sempre mais cognoscíveis do que as espécies (cf. Top. VI 4, 
141bl5-34). Pelo contrário, em relação ao género, a diferença não tem obviamente 
qualquer "natureza genérica": desde logo, porque nenhuma diferença pode ser um 
género (cf. Top. IV 2, 122M2-17); mas principalmente porque a cada propriedade da 
relação das diferenças com a espécie corresponde uma propriedade oposta na relação 
das diferenças com o género: assim, as diferenças têm sempre menor extensão do que o 
género (cf. Top. IV 1, I21bí l -14; IV 6, 127a26-38; IV 6, 128a22-23; VI 6, 144a28-31; 
Melaph. A 3, I014b9-I4; e ver também APo. I I 13, 96b6-14); as diferenças são sempre 
posteriores aos géneros (cf. Top. V I 6, 144b9-l 1); e as diferenças são sempre menos 
cognoscíveis do que os géneros (cf. Top. V I 11, 149al4-28). 

4 1 No caso dos acidentes estritos, talvez fosse mais adequado falar-se em incomensura-
bilidade de extensão do que em extensão maior do acidente relativamente ao sujeito, 
porque aquilo que caracteriza este tipo de acidentes é poder pertencer ou não pertencer 
ao sujeito (cf. APo. I 6, 75al8-22; Top.l 5, 102b6-7; IV í, 120b30-35; Ph. I 3, 
186M8-20; V I I I 5, 256b9-10; Melaph. A 30, I025al4-30; E 2, 1026b31-33; I 10, 
1059a2-3; K 8, 1065al-3), o que implica uma indeterminação de princípio quanto à 
relação entre ambos. No caso dos acidentes per se, a extensão do acidente é decerto 
maior do que a do sujeito, porque se fosse igual seria um predicado próprio (e, até à 
oportuna análise da questão, assumimos que não é) e se fosse menor a respectiva 
predicação não poderia ser expressa por uma proposição afirmativa universal, o que 
tem de acontecer porque essa predicação figura na conclusão de uma demonstração (cf. 
APo. I 7, 75a38-b2; I 10, 76bl 1-22; também De an. I 1, 402b25-403a2; Metaph. B 2, 
997al8-22;E 1, 1025al0-13). 
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caso da diferença constitutiva, a qual, tal como o género, e dada a sua 
"natureza genérica", tem extensão maior (ou igual) do que o sujeito.42 

Todavia, não acontece assim no caso da diferença divisiva, que tem uma 
extensão menor do que o sujeito.43 

A esta luz, compreende-se bem que a diferença não faça parte da 
lista de predicáveis que Aristóteles estipula nos Tópicos: porque a dife
rença constitutiva pode ser catalogada com o género, dada a sua "natureza 
genérica"; e a diferença divisiva não pode ser catalogada com nenhum, 
nem tão-pouco gerar um novo tipo, porque tem menor extensão do que o 
sujeito, quando o quadro dos predicáveis se restringe aos predicados de 
extensão maior do que, ou igual a, o sujeito. 

Nada no tratado indica expressamente que seja assim. Mas não se vê 
de que outro modo se pode salvar quer o quadro dos predicáveis tal como 
Aristóteles o concebe (isto é, sem cair na tentação porfiriana de lhe acres
centar a diferença), quer a diferença divisiva na sua irredutibilidade a 
qualquer um dos predicáveis. 

2. A Diferença Constitutiva 

A differentia divisiva, com estes esclarecimentos, não suscita qual
quer problema de estatuto na lógica aristotélica. 

Não assim todavia com a differentia constitutiva: pois, em relação a 
esta, são os próprios textos aristotélicos que parecem vacilar permanen
temente entre várias opções diferentes. 

Nenhum deles põe em causa que a diferença constitutiva possa ser 
pensada no quadro dos predicáveis. Mas como qual predicável precisa-

4 2 Cf. Top. I V 2, 122b39-123al, e V I 6, I44b4-6, já referidos na nota anterior. 
4 3 É isto aliás que justifica a aparente atipia das diferenças divisivas no contexto da predi

cação. Proposições do tipo "O número é ímpar", "A linha é curva", "O animal é 
terrestre", em que o sujeito é o género e não uma instância arbitrária do género, só 
podem ser entendidas como proposições predicativas se interpretadas como a fórmula 
indefinida de uma proposição particular: "Algum número é ímpar", "Alguma linha é 
curva",."Algum animal é terrestre" (onde o que está primariamente em causa é a rela
ção intensional entre dois conceitos e não a relação entre duas classes ou a expressão 
camuflada de uma proposição existencialmente quantificada); veja-se aliás, numa 
direcção idêntica a esta, M . FEREJOHN, The Origins of Arisloielian Science, pp. 106¬
-108. Para tornar a predicação das diferenças divisivas mais intuitiva a um primeiro 
olhar é portanto necessário formulá-la como uma proposição universal, o que só é 
possível expondo-a, em sentido escolástico, na disjunção completa das diferenças 
divisivas coordenadas: "O número é par ou ímpar" (= "Todo o número c par ou todo o 
número é ímpar"), "A linha é curva ou recta" (= "Toda a linha é curva ou toda a linha é 
recta"), "O animal é terrestre ou aquático" (= "Todo o animal é terrestre ou todo o 
animal é aquático"); mas aqui, é escusado lembrá-lo, já não estamos perante a predi
cação da diferença divisiva qua diferença divisiva, senão que perante a afirmação da 
coextensividade do género com as suas diferenças, a qual não constitui, evidentemente, 
predicação de qualquer diferença divisiva. 
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mente? Como um predicado essencial? Como um predicado próprio? Ou 
como um acidente? Em momentos diferentes, Aristóteles parece adoptar 
alternadamente cada uma destas soluções. 

Já acompanhámos a primeira: a arrumação da diferença com o géne
ro e, portanto, a sua interpretação como um predicado essencial mas não-
-coextensivo do sujeito, isto é, da espécie. 4 4 

Outros textos vão na mesma direcção. 
Veja-se em particular os dois seguintes:45 

Pertence às substâncias e às diferenças que tudo o que é chamado a partir 
delas o seja sinónimamente. Pois todos os predicados formados a partir 
delas predicam-se ou dos indivisíveis [TÍÚV dTÓ|iwy] 4 6 ou das espécies: a 
partir da substância primeira não se forma nenhum predicado (uma vez 
que não é dita de nenhum sujeito); das substâncias segundas, a espécie 
predica-se do indivisível e o género predica-se da espécie e do indivisí
vel; e, do mesmo modo, também as diferenças se predicam das espécies e 
dos indivisíveis. E as substâncias primeiras admitem a definição das espé
cies e a dos géneros e a espécie admite a do género (pois tudo o que é dito 
daquilo que é predicado também será dito do sujeito);47 do mesmo modo, 

4 4 A partir deste momento utilizaremos simplesmente a expressão "diferença" para desig
nar a differentia constitutiva, porque é dela exclusivamente que trata a análise subse
quente. 

4 5 Respectivamente Caí. 5, 3a33-b9 (tradução R. SANTOS ligeiramente alterada), e Top. I 
18, 108b4-6. 

4 6 Em todas as traduções compulsadas, aTop.a surge vertido, neste parágrafo, por "indiví
duos". Embora sejam de facto os indivíduos que estejam em causa nesta passagem, 
parece-nos mais adequado conservar a tradução técnica "indivisíveis", por uma dupla 
razão, que em outras circunstâncias tivemos já ocasião de alegar. Por um lado, porque, 
no contexto do esquema generativo, o indivíduo não intervém como tal, mas justa
mente apenas como indivisível, isto é, como o que, dada a divisão sucessiva dos géne
ros, não é susceptível de posterior divisão. Por outro lado, porque nas Categorias (cf.. 
2, lb6-9) a noção de drou-Ov não refere o indivíduo, mas sim uma condição necessária 
(e não suficiente) do indivíduo, a saber, a sua indivisibilidade, a qual vale não apenas 
para os indivíduos mas também para as inerências individuais dos indivíduos; ora, se 
bem que, neste caso, seja especificamente dos indivíduos (isto é, das substâncias 
primeiras) que se está a falar, é deles enquanto indivisíveis (quer dizer, é sob a 
condição da sua indivisibilidade) que se está a falar, pelo que é de elementar rigor que 
a tradução preserve esta distinção, 

4 7 Esta afirmação não é, como tal, aceitável. Com efeito, este princípio só se torna válido 
se se conferir um sentido restritivo à expressão "tudo o que é dito daquilo que é predi
cado". Pois não é "tudo o que é dito daquilo que é predicado" que "também será dito 
do sujeito", mas apenas o que 6 dito do predicado como seu género subordinante, isto 
é, os géneros de que esse predicado é uma espécie ou um género subordinado. A não 
ser assim, cometer-se-ia a falácia ex accidente que Aristóteles expõe em SE 5, 166b28-
-36: se tudo o que diz do predicado também tivesse de ser dito do sujeito, de que 
Corisco é homem e homem é diferente de Corisco, resultaria que Corisco é diferente de 
Corisco. Aliás, esta restrição e a concomitante eliminação da falácia que decorre da sua 
inobservância é explicitamente afirmada pelo próprio Aristóteles em Top. I I 4 , I I ta25-27. 
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também as espécies e os indivisíveis admitem a definição das diferenças. 
Mas sinónimas eram precisamente aquelas coisas com o nome em comum 
e a mesma definição. Portanto, tudo o que é chamado a partir das subs
tâncias e das diferenças é-o sinónimamente."48 

[A diferença é útil] Para conhecer o que é [rrpòç Sè TÒ yvcopíCeii' TL 
cem], porque temos por hábito separar o enunciado próprio da substância 
de cada coisa [TÒV IÒIOV Tfjs oúoúas eKáaTou Xóyov] através das diferen
ças que lhe são apropriadas [TOLS Trepl HKCIOTOV oticeíais ÔLa^opais']. 

Não é o momento para enveredar por considerações técnicas acerca 
de uma noção tão complexa como a da sinonímia da predicação. 4 9 Basta
dos, por ora, conceder que a sinonímia é uma propriedade da predicação 
essencial, na medida em que é apenas enquanto o texto das Categorias 
aborda este tipo de predicação que ela é aqui convocada. 

Ora, a esta luz, é claro que, se a diferença satisfaz a condição geral 
dos predicáveis, a saber, ter extensão maior ou igual do que o sujeito, ela 
é aqui entendida como um predicável análogo ao género, na medida em 
que, tal como ele, se predica essencialmente das espécies. 

Noutros textos, todavia, Aristóteles parece inclinado a fazer da dife
rença um predicado próprio, ou, melhor dizendo, um tipo especial de pre
dicado próprio. 

O "próprio" (ÍÔLOV) é, como vimos anteriormente, definido por Aris
tóteles como50 

o que, sem manifestar a essência, só pertence a um sujeito e se con-
trapredica com ele [o pf| ôqXot \ièv TÒ TL r\v eivai, póyco 8' ÚTrápxei Koà 
dvTLKa.TnYopeL.TciL TOÜ T T p á y u a T o s l . 

Todavia, Aristóteles não se Umita a esta definição geral, antes distin
gue repetidamente quatro grandes tipos de predicado próprio, que se 
organizam em dois pares conceptuais diferentes, um de ordem relacional 
(em si mesmo vs. em relação a outro) e outro de ordem temporal (sempre 
vs. num certo momento). 

Esses tipos são apresentados pela primeira vez na seguinte passagem:51 

4 8 No mesmo sentido, veja-se Cal. 5, 3a7-28, e, em tom mais distante, o curto trecho de 
Top. IV 6, 128a20-21: "visto que alguns consideram que também a diferença se 
predica essencialmente das espécies . . ." (errei ôè Soicet TLCTL ral q 8La4>opà èv TÜ) TÍ 
èoTL Tíúvei&íúv Ktnr|yopeLO"9aL . . . ) . 

4 9 Abordá-la-emos circunstanciadamente num artigo a sair em breve sobre "O Quadrado 
Ontológico". 

5° Top. I 5, 102aI8-19. 
5 1 Top. V I , 128M6-2I. A distinção está já todavia parcialmente prevista nos esclareci

mentos que se seguem à definição: cf. Top. I 5, 102al8-30. 

http://dvTLKa.TnYopeL.TciL
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O próprio atribui-se ou por si mesmo e sempre [r] raG' aírrò Koà áeí] ou 
em relação a outro e num certo momento [fj irpòs érepov KCU TroTé]. 5 2 

Por si mesmo, por exemplo, é próprio do homem ser naturalmente um 
animal civilizado; em relação a outro, por exemplo, a relação do corpo 
com a alma, visto que aquela comanda e este obedece; sempre, por 
exemplo, é próprio de deus ser um ser vivo imortal; num certo momento, 
por exemplo, é próprio de um certo homem passear no ginásio."53 

Mais à frente reitera a lição, só que desta feita criando, a partir da 
noção de próprio em relação a outro, uma nova quadratura conceptual, 
cujo princípio de distinção é agora, de um lado, um coeficiente de quanti
dade (em todos os casos vs. na maior parte dos casos) e, de outro, um coe
ficiente de tempo ou de frequência (sempre vs. regularmente):54 

5 2 Traduzimos TTOT£ por "num certo momento" e não por "transitoriamente" ou "tempo
rariamente" (como o faz FORSTER; cf. no mesmo sentido PICKARD-CAMBRIDGE: "for a 
time"; e TRICOT: "pour un temps"), porque é esse expressamente o entendimento que 
Aristóteles lhe dá neste contexto. Veja-se Top. V 1, 129a28-29: "mas examinamos TÒ 
TTOTÉ apenas em relação ao tempo presente" (TÒ 8è TTOTÉ irpoç TÒV VVV \XÓVOV xpóvov 
emaKOTTOt)u.ei/); e cf. no mesmo sentido Ph. IV 13, 222a25-28. floré diz-se portanto 
sempre por referência ao agora, isto é, ao limite indivisível do tempo, e é experi
mentado, à sua imagem, como um momento singularizado e não como a sucessão 
indefinida de momentos que as noções de transitório ou de temporário sugerem; nisto 
se distingue ele do "sempre" (dei), que envolve a observação de "muitos tempos" 
diferentes (npòs TTOXXOÜS' xpóvovs Tqpetf: cf. Top.V 1 129a26-28). Note-se que é 
aliás esta compreensão que corresponde à natureza do advérbio interrogativo corres
pondente, TTÓT€ ("quando?"). A pergunta TTÓTÉ, responde-se "no ano passado", 
"ontem", "há cinco minutos", "hoje", "agora", "daqui a cinco minutos", "amanhã", "no 
próximo ano", em que cada uma das respostas remete para um momento (percebido 
como) singular, algures no ano passado, ontem, há cinco minutos, etc, ou para o 
próprio período temporal aludido na resposta (o ano passado, ontem, etc.) entendido 
como um tal momento. 

^ Estes quatro tipos são definidos em Top. V l , 128b34-129a5: "Próprio por si mesmo é 
aquele que se atribui [a uma coisa] por contraste com tudo o resto e que a separa de 
tudo o resto [ò rrpòs" atravra diroSÍSoTai Kal TTCÍVTÒÇ XfoplÇei], como é o caso, para o 
homem, ser um ser vivo mortal capaz de conhecimento. Próprio em relação a outro é 
aquele que distingue [uma coisa] não de tudo o resto, mas de algo determinado [ô p.f| 
drrò TTCLUTÒS dXX' dfró TLWOÇ TCIKTOÜ Stopífei], como é o caso, para a relação da virtude 
com o conhecimento, o da primeira se verificar em várias [faculdades], enquanto a 
segunda se verifica apenas na [faculdade] racional e naqueles que a possuem por 
natureza. Próprio sempre é aquele que é verdadeiro em todo o tempo e nunca cessa [ò 
Ktrrà TrávTa xpóvov àXqQeúeTai. Kal [rqSéiroT' dTToXeÍTreraL], como é o caso, para o 
ser vivo, ser composto de alma e corpo. Próprio em certo momento é aquele que é 
verdadeiro num tempo determinado, mas não se verifica necessariamente sempre [o 
Karri rwa \póvov áXqGeÚÉTai Kal pi] é£ áwÍYKTis" dei TrapérreTai], como é o caso, 
para um certo homem, passear na praça." Para uma análise inteiramente dedicada aos 
diversos tipos de predicado próprio enumerados nestas passagens, veja-se BARNES, 
"Property in Aristotle's Topics", pp. 142-145. 

4 Top. V 1, 129a6-16. 
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Atribuir um próprio em relação a outro [TÒ Trpòs á\\o tSiôv áTToSoüyai] é 
declarar uma diferença [TÒ Ôiadpopàv éttreti/] ou em todos os casos e 
sempre [f\ èv aTraor K a i áeí] ou regularmente e na maior dos casos [r¡ tíis 
em T Ò rroXii K a i èv TOLÇ TTAeíaTOis"]. Em todos os casos e sempre: por 
exemplo, "bípede" como próprio do homem em relação ao cavalo; pois o 
homem é sempre e em todos os casos bípede, enquanto que o cavalo n ã o 
o é nunca nem em nenhum caso. Regularmente e na maior dos casos: por 
exemplo, "comandar em relação a obedecer" c o m o próprio da faculdade 
racional perante a apetitiva e a irascível; pois nem a faculdade racional 
comanda sempre, senão que por vezes também é comandada, n e m a ape
titiva e a irascível são sempre comandadas, senão que também comandam 
de vez em quando, a saber, quando a alma do homem está corrompida. 

Ora é justamente aqui que encontramos, quer pelos exemplos esco
lhidos, quer pela lição expressa de Aristóteles ("atribuir um próprio em 
relação a outro é declarar uma diferença ou em todos os casos e sempre 
ou regularmente e na maior dos casos"), a assimilação da diferença 
(e sem dúvida da diferença constitutiva) aos predicados próprios. 5 5 

Esta assimilação levanta diversos problemas, que teremos ocasião de 
debater adiante. Para já, é no entanto mais frutuoso terminar o périplo 
pelos diversos modos que orientam a interpretação aristotélica da dife
rença e pelos principais textos que os documentam. 

Na verdade, Aristóteles identifica diversas vezes - e esta é indubita
velmente a perspectiva que com mais frequência o vemos assumir - a 
diferença a um TTOLÓV T I , a uma "qualidade" ou "qualificação". 

Veja-se paradigmáticamente o seguinte trecho:56 

De novo, [há que verificar] se [o interlocutor] n ã o deu a diferença como 
um género, por exemplo, "imortal" como género de deus; com efeito, 
"imortal" é uma diferença do ser vivo, visto que, de entre os seres vivos, 
uns são mortais e outros são imortais. É portanto manifesto que se come
teu um erro: pois a diferença não é género de nada [oOôeròs yàp r\ 
8iad>opà yévos êtrfív]. Que isto seja verdade é óbvio: já que nenhuma 
diferença significa o que é, mas antes de que tipo é [oüSeuía yàp 

5 5 Numa curta passagem das Refutações Sofísticas, onde se afirma que a contradição é "o 
próprio da refutação" (<q> ávTÍ^aais , ÒTrep r\v ÍSLOV TOÜ èXéyxov...: SE 6, 169a20) 
parece assinalar-se a mesma ideia. Com efeito, dado que a refutação é repetidamente 
definida como um "silogismo da contradição" (auXXoyLau.0? á im^daeüjç: cf. APr. I I 
20, 66M1; SE 6, 168a36-37; SE 9, 170M-2; e numa fórmula mais completa SE 1, 
165a2-3), dizer que a contradição é o próprio da refutação significa, neste contexto, 
reconhecer que é a contradição que distingue a refutação do silogismo e, portanto, que 
a contradição é a diferença que gera a espécie "refutação" dentro do género "silogis
mo". Outros exemplos de absorção da diferença no próprio ao longo dos Tópicos são V 
4, 133b7-9, e V 7, 136b20-22 (acerca dos quais veja-se infra, nn. 71 e 88). 

56 Top. I V 2, I22M2-17. 
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8ia4>opà oT)u,aív€i TL èoTLv áXXà |iâXXov TTOLÓV T L ] , po r exemplo, terres¬
tre ou bípede.57 

Diversos textos vão contudo na mesma direcção: 5 8 

A diferença significa sempre a qualificação de um género [f\ pèv Sia^opà 
TTjv TfOLÓTT]Ta TOO yévouç àel anpaívei], enquanto que o género não 
significa a de uma diferença. Com efeito, quem diz "terrestre" diz "ani
mal qualificado de certo modo [TTOLÓV TL £U)OV]", mas quem diz "animal" 
não diz "terrestre qualificado de certo modo [TTOLÓV TL TreCóv]". 
Parece que a diferença significa um deste tipo [8OK€Í 8' f] SLacfjopà TTOLÓV 

TL aqLraCveLv]. 
Há que ver também se a diferença dada não significa um deste tipo [rroLÓy 
TL] , mas um este algo [TÓSC TL] . Pois parece que toda a diferença mani
festa um deste tipo [SOK€I yàp TTOLÓV TL Tfâaa 8La<t>opà 8r|Xoúv]. 
Com efeito, "aquático" não significa um em algo nem um onde, mas um 
deste tipo [oü yàp év TLVL oúSè TTOÜ CTu,paLva TÒ évuSpov, dXXà TTOLÓV T L ] , 

E ainda, implicitamente, nesta passagem do primeiro livro dos 
Tópicos:59 

Inspeccionar também os géneros dos entes reunidos sob o mesmo nome, 
para ver se são diferentes e não subordinados. E o que se passa com 
"burro", por exemplo, que significa tanto um animal como um jogo:6" 
pois é diferente o enunciado correspondente ao nome em cada um dos 
casos; no primeiro, designa um animal qualificado de certo modo [Cü)ov 
TTOLÓV T L ] , no segundo, um jogo qualificado de certo modo [ a K e ü o ç 

TTOLÓV TL] . Mas se os géneros forem subordinados, os enunciados não 
serão necessariamente diferentes. Por exemplo: "animal" e "pássaro" são 
géneros do corvo; assim, quando dizemos que o corvo é um pássaro, 

5 7 A tradução de TTOLÓV TL por "deste tipo" (ou, com sugestão interrogativa, "de que tipo 
é") não pretende, evidentemente, guardar qualquer espécie de fidelidade filológica; 
seria portanto vão perguntar-se a qual dos dois vocábclos constituintes de TTOLÓV TL se 
faz corresponder "este" e a qual se faz corresponder "tipo". Trata-se neste caso de uma 
opção puramente semântica, que busca apreender o sentido da pergunta TTOLÓV e da 
respectiva resposta indefinida (TTOLÓV TL), na impossibilidade de recuperar o sentido 
definitivamente perdido, na nossa língua, do exacto correspondente morfológico 
("qual"). Acresce que, em grego, como é bem sabido, o significado comum do advér
bio indefinido (em regra associado ao pronome indefinido TLÇ) é precisamente "de tal 
qualidade" ou "de tal tipo". 

5 8 Sucessivamente: Top.lV 6, 128a26-29; V I 6, 144aI8-l9; V I 6, I44a20-22; V I 6, 
144b35-36. 

5 9 I 15, 107al8-31. 
C'N Nesta ocorrência e nas próximas, adaptamos à nossa língua o segundo vocábulo, 

ÜKÉOOS, que evidentemente não cobre esta tradução. 
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dizemos t ambém que ele é um animal qualificado de certo modo [Cú)ov 
TToióv T I ] , pelo que ambos os géneros são predicados dele. ( . . . ) Todavia, 
quando os géneros não são subordinados não sucede isto: pois quando 
dizemos "jogo", não dizemos "animal", e quando dizemos "animal", não 
dizemos "jogo". 

Todav ia , ac ima de todos estes, o texto que porventura assimila de 
modo mais cabal e d e f i n i t i v o a d i f e r e n ç a à qualidade é o c a p í t u l o da 
Metafísica A onde A r i s t ó t e l e s e x p õ e os diversos sentidos desta categoria, 
o p r i m e i r o dos quais é precisamente a 8La<J>opá:61 

Num sentido, a qualidade [<TÒ> TTOLÓV] cjiz-se da diferença da substância 
[f| 8iac(>opà rf\s ovoías]; por exemplo, enquanto bípede [ÕTL SÍTTOUV], o 
homem é um animal qualificado de certo modo [TTOLÓV TL C¿)OV], tal como 
o cavalo o é enquanto quadrúpede [ÕTI Terpárrouv] ; e, enquanto ágono 
[ÕTL dycüVLOv], o círculo é uma figura qualificada de certo modo [TTOLÓV TL 
axqji-a]. Pelo que a diferença na ordem da substância [rf\ç SLOKrJopâç 
K a r à Tf|v o ü a í a v ] é uma qualidade [TroLÓrrrros]. 6 2 

E, a par de todas estas i n t e r p r e t a ç õ e s da d i f e r e n ç a , j á de si t ão diver
gentes e i r r e c o n c i l i á v e i s , uma aproximando-a do g é n e r o , outra integran
do-a no p r ó p r i o , ou t ra ainda encarando-a c o m o uma qualidade (e portan
to, aparentemente, c o m o u m predicado acidental) , tem sido suscitada uma 
quarta que, embora n ã o textualmente documentada, poderia just i f icar-se 
e m abstracto: a d i f e r e n ç a c o m o u m acidente per se. 6 3 

f'l Melaph. A 14, 1020a33-bl. 
6 2 Cf. 1020bl4-17. Mas veja-se ainda Ph. V 2, 226a27-29, para uma referência (repetida 

ipsis verbis em Melaph. K 12, 1068b 18-19) à diferença como uma qualidade iv Tf j 
oüa(n: "Mas falo não da qualidade substancial [Xéyw 8è TÒ TOLÒV oü TÒ év rfj oixría], 
pois também a diferença é uma qualidade beat yàp q 8ta4>opd TfOLÓTqs <TTOLÓV: 
Melaph. K>), mas da afecção Na mesma direcção, veja-se a declaração das 
diferenças como "qualidades" que, na definição, predicam o género: assim em Melaph. 
A 6, 1016a26; A 28, I024a36-b6; A 28, I024b8-9 (há também uma levíssima alusão 
nesse sentido em 1 8, 1058a23-25). 

6 3 Assim, como vimos na secção anterior, explicitamente em H. GRANGER, "The Diffe
rentia and the Per Se Accident in Aristotle"; mas também tacitamente em F. 
CAUJOLLE-ZASLAWSKY, "Étude préparatoire à une interpretation du sens aristotélicien 
d'eirayLjyfi", p. 370. A assimilação da diferença à qualidade foi, pelo contrário, 
assumida por um vasto e autorizado conjunto de autores: ZELLER, Die Philosophic der 
Griechen in Hirer geschichtlichen Entwickiung I I .2 , p. 206, n. I ; Ross, Aristotle's 
Metaphysics, p. X C I ; EDEL, "Aristotle's Categories and the Nature of Categorial 
Theory", p. 60; GRAHAM, Aristotle's Two Systems, p. 33; KUNG, "Aristotelian Essence 
and Explanation"; mas veja-se ainda DANCY, "On Some of Aristotle's First Thoughts 
about Substances", pp. 350 e 359. 
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Neste emaranhado um tanto caótico de elementos, em que sentido 
decidir? 

Afastada a hipótese de um equivoco sistemático por parte de Aristó
teles (Aristóteles raro confiisus est), poder-se-ia supor que o próprio 
Aristóteles não decide, antes adoptando uma ou outra solução consoante 
o contexto, ou porventura de acordo com a época em que redigiu os 
diversos textos. 

A segunda conjectura pode ser desde já liminarmente rejeitada. Pois, 
para cada uma das interpretações atestadas, encontramos textos consen
sualmente considerados mais ou menos da mesma época, e de uma época 
relativamente antiga, da elaboração filosófica de Aristóteles, a saber, os 
livros centrais dos Tópicos.64 

Resta-nos pois a hipótese de Aristóteles adoptar diferentes interpre
tações de acordo com os contextos, o que só poderia significar que, para 
ele, todas as interpretações expressam um ponto de vista verdadeiro 
acerca da diferença, sem contudo nenhuma delas, isoladamente, a eluci
dar por completo. 

Antes porém de nos vermos constrangidos a aceitar esta hipótese, 
talvez valha a pena olhar de novo para os textos e, através deles, para 
cada uma das interpretações. 6 5 

6 4 Assim, a primeira interpretação é documentada por Top. V I 6, 128a20-21 (e pelas duas 
passagens das Categorias, que podem ser situadas com bastante segurança numa época 
aproximada), a segunda por Top. V 1, 129a6-16 (e pelo curto trecho das Refutações 
Sofísticas, certamente contemporâneo), e a terceira por todos, com excepção de Top. I 
15, 107al8-31. 

6 5 É chegado porventura o momento de chamar a atenção para uma distinção que até 
agora não foi necessário evidenciar. Trata-se de sublinnar que o problema cuja discus
são ora encetamos deve ser distinguido de um outro, levantado por D . MORRISON em 
"Le statut catégoriel des différences dans YOrganon", a saber, justamente o do estatuto 
categorial das diferenças (subentende-se: constitutivas). Este último concerne o modo 
de enquadrar a diferença no sistema das categorias; o nosso prende-se com a sua 
classificação no quadro dos predicáveis. Num ponto todavia (a diferença como um 
acidente), a sobreposição dos termos de que Aristóteles se serve para o expressar com a 
linguagem categorial (a diferença como um TÍOLÓV TL OU uma "qualidade") pode contri
buir para fazer estalar mal-entendidos desnecessários. E indispensável pois ter bem 
presente que o que aqui se investiga não é (como no caso de MORRISON) se a diferença 
é concebida por Aristóteles como um item pertencente à categoria da qualidade (ou a 
outra categoria qualquer, ou ainda a um conjunto de outras ou a nenhuma), mas se, no 
caso precisamente em que a diferença é aparentemente assimilada por Aristóteles à 
qualidade, essa assimilação implica que ela seja concebida como um acidente. A quali
dade é portanto sempre entendida neste contexto no sentido estrito de um tipo de 
predicado acidental, qualquer que seja a categoria em que esse predicado (e o respecti
vo sujeito) deva ser concretamente integrado. Por analogia, é evidente que indagar se a 
diferença é um predicado essencial não tem neste contexto qualquer implicação cate
gorial (e, em particular, não significa indagar se a diferença é uma substância, por 
oposição às restantes nove categorias), mas sim se ela é ou não necessariamente essen
cial ao sujeito de que se predica, qualquer que seja a categoria em que se inclua e em 
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Partamos da interpretação média: a diferença como um predicado 
próprio. 

Reduzido à sua tese nuclear, o texto principal diz o seguinte: 

Atribuir um próprio em relação a outro é declarar uma diferença ou em 
todos os casos e sempre ou regularmente e na maior dos casos. 

O primeiro ponto que ressalta deste texto é que nele a diferença não 
é identificada inqualificadamente com o próprio, nem sequer com o pró
prio em sentido primeiro (KO.0' CUITÓ), mas apenas com o próprio TTpòs 
6T€poy.6 6 Ora esta restrição é desde logo importante, porque, de outro 
modo, não se perceberia a assimilação entre os dois conceitos, dado que o 
próprio é coextensivo, enquanto que a diferença o não é necessaria
mente.67 

que se inclua o próprio sujeito de que a diferença se predica; a este respeito, portanto, a 
questão pela essencialidade da diferença coloca-se igualmente no que toca a "bípede" 
em relação a "homem" como no que toca a "ágono" em relação a "círculo": todas as 
distinções categoriais envolvidas nestes exemplos, bem como, em geral, em toda a 
investigação subsequente, são para ela irrelevantes e, como tal, serão ignoradas. 

fió O próprio "em relação a outro" é expressamente considerado por Aristóteles como u m 
próprio p-q ÓTrXcôç; cf. Top. I 5, 102a22-30: "E, na verdade, ninguém chama próprio ao 
que p o d e pertencer a outro, como por exemplo 'dormir' no que toca ao homem, mesmo 
quando acontece que num certo momento só lhe pertence a ele. Todavia, se se quiser 
ainda assim chamar próprio a algo semelhante, há que apelidá-lo não inqualificada
mente [ovx cnrXcJs], mas sim próprio num certo momento ou em relação a algo [dXXd 
TTOTÈ q T rpóç T I íÔLOf pq9fja€TaL]; assim, 'estar do lado direito' é próprio num certo 
momento, tal como 'bípede' é dito próprio e m relação a algo, por exemplo [próprio] do 
homem em relação ao cavalo e ao cão. Mas é manifesto que nada do que pode perten
cer a outro se contrapredica; pois não é necessário que, se algo dorme, seja um 
homem." Quanto à distinção entre ÍSLOV KOB' CUITÓ e LSLOV rrpòç erçpov, ela faz parte 
do próprio enunciado dos diversos tipos de predicado próprio que há pouco acompa
nhámos: cf. Top. V 1, 128M6-2I, e V 1, 128b34-129a5. 

6 7 Já o vimos em relação à differentia divisiva; mas o mesmo deve ser dito em relação à 
differentia constitutiva {pace R. SMITH, para quem "a case can be made that dífferen-
tiae are usually, i f not always, counterpredicated of their species" [Tapies Books I and 
VIU. p . 73], sem infelizmente aduzir nenhum elemento e m abono desta afirmação tão 
definitiva). Com efeito, para Aristóteles, qualquer diferença pode predicar mais de uma 
espécie, embora de acordo com uma regra: como as espécies predicadas por uma 
mesma diferença têm de pertencer a géneros diferentes (já que duas espécies predica
das pelo mesmo género e pela mesma diferença seriam uma única espécie), mas uma 
mesma diferença não pode pertencer a dois géneros sem qualquer relação entre si 
(porque cada género distinto tem as suas diferenças próprias), então um dos géneros 
tem de ser subordinado do outro ou ambos têm de ser subordinados de u m terceiro 
(cf. Top. V I 6, 144M2-30). É o que sucede com "bípede" que é simultaneamente uma 
diferença de animais alados e de animais terrestres (precisamente "homem") e pode 
unicamente sê-lo porque os animais alados e os animais terrestres caem sob u m único 
género maior, "animal". Note-se que os dois géneros subordinados aqui tomados como 
exemplo, "animal terrestre" e "animal alado", constituem neste contexto o resultado de 
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De acordo com a definição deste tipo especial de lÔiov, o próprio em 
relação a outro é "aquele que distingue uma coisa não de tudo o resto, 
mas de algo determinado";68 e esta descrição aplica-se indiscutivelmente 
ao caso das diferenças, uma vez que "bipede", para ficarmos apenas pelo 
exemplo que o texto em apreço nos dá, 6 9 distingue de facto o homem do 
cavalo, embora não o separe indiscriminadamente "de tudo o resto" 
(muitos outros animais para além do homem são bípedes), como seria o 
caso se a diferença fosse um predicado próprio KCtS* aírró. 7 0 Do mesmo 
modo, "par" distingue o número 2 do número 3, mas não o "separa de 
tudo o resto", uma vez que o número 2 não é o único número par. Em 
geral, pois, uma diferença pode ser considerada um predicado próprio 
quando se torna peculiar ao sujeito que predica, e neste sentido convertí
vel com ele, em relação a um outro sujeito determinado; mas em nenhum 
caso ela será um ÍSLOV KCU?' aírró de qualquer sujeito, porque isso signifi
caria tornar-se peculiar desse sujeito e convertível com ele em si mesmo e 
em relação a tudo o resto, condição que uma diferença necessariamente 
não reúne. 7 1 

uma primeira divisão do género maior de acordo com as suas primeiras diferenças 
coordenadas (para a doutrina geral a este respeito, veja-se Metaph. Z 12, 1037b29-
-1038a4), que é necessário distinguir claramente dessas mesmas diferenças; a entendê¬
-los de outro modo, cair-se-ia no risco de supor que "terrestre" e "alado" são géneros, 
quando na realidade são diferenças - e nenhuma diferença pode ser um género. Daí o 
cuidado que Aristóteles coloca na sua designação, falando sempre em TÒ ueCàv CiSov 
K m TÒ TTTqfÒL' Cty°v> divisões primitivas do género, e não em TÒ TTÉ£ÓV KOX TÒ TTTTXVÓV, 

primeiras diferenças coordenadas do género. (Esta última diferença, que figura abun-
dameute nos Tópicos e na Metafísica, é aliás abandonada como critério de classifica
ção nos tratados biológicos: veja-se em especial a crítica que lhe é dirigida em PA I 3, 
643a35-b8. A divisão entre "terrestre" e "aquático" mantém-se, pelo contrário, como 
uma divisão natural do habitat animal e, consequentemente, como um dos critérios 
taxonómicos a que Aristóteles frequentemente recorre ao longo de toda a sua investi
gação zoológica.) Para os casos em que o que está em causa não é a diferença última 
(e.g., "bipede"), mas a série ordenada das diferenças que qualificam o género até à 
última (por exemplo, "terrestre bipede": cf. Top. V 4, 133b7-9; V 7, 136b20-22), veja¬
-se infra, nn. 71 e 88. 

68 Top. V 1, 128b36-37. 
60 Cf. Top. V 1, 129a8-10. 
™ Cf. Top. V 1, 128b35. 
7 1 É isto que explica que em outros locais (Top.V 4, 133b7-9; V 7, 136b20-22) 

Aristóteles possa encarar TÒ TíeCòv Sítrow ("terrestre bipede") como próprio do 
homem: pois aqui não estamos perante uma diferença, senão perante o conjunto de 
diferenças que, aplicando-se ao género, definem a espécie "homem". Ora é apenas 
enquanto tal conjunto que as diferenças se tornam convertíveis com o sujeito: e, 
portanto, é apenas também neste sentido exclusivo que o conjunto pode, enquanto 
conjunto, ser considerado próprio do sujeito. Mas, acerca desta questão, veja-se ainda 
infra, n. 88. 
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Todavia, isto não resolve todos os problemas. Pois como é que a 
diferença pode ser qualquer tipo de próprio se, por definição, o próprio 
"não manifesta a essência", 7 2 enquanto que a diferença é uma parte da 
essência 7 3 e, com o género, um dos dois elementos da definição, 7 4 a qual 
por excelência "manifesta a essência"? 7 5 

Com efeito, declarar que a diferença é um predicado próprio rrpòs" 
erepov é asserir uma tese mais fraca do que afirmar que ela é um predi
cado próprio Ka9' aírró. Daí que se perceba que a diferença possa não ser 
em si mesma coextensiva com o sujeito e no entanto sê-lo em relação a 
outro sujeito determinado. Mas como, por definição, qualquer predicado 
próprio não é essencial ao sujeito, não será por maioria de razão um 
enfraquecimento análogo que poderá salvar a essencialidade das dife
renças. 

O problema que se coloca é portanto o seguinte: se a diferença é uma 
parte da definição, deve ser, como o género, essencial e não-coextensiva; 
logo, não pode ser um predicado próprio, porque o próprio é não-essen-
cial e coextensivo.76 E embora se compreenda que ela possa ser conside
rada, sob certas condições, um predicado próprio, a saber, em relação a 
outro sujeito (pois, sob essas condições, ela torna-se de facto coextensiva 
com o sujeito e, portanto, torna-se algo de próprio ao sujeito, no sentido 
técnico), não se pode compreender sob que condições poderia deixar de 
ser essencial sem deixar de ser diferença e, nesta medida, não se com
preende que possa ser assimilada qua tale a qualquer tipo de predicado 
próprio. 

As únicas hipóteses de saída para esta aporia parecem ser as que 
seguem. 

Primeira hipótese: para Aristóteles a diferença está na essência, mas 
não a manifesta. Quer dizer, a diferença é um tipo especial de predicado 
essencial, porque só é essencial enquanto inere na essência do sujeito e 
contribui para a sua definição, mas não o é num outro sentido mais fundo, 
a saber, enquanto por si mesma "mostra" ou "dá a ver" a essência do 

7 2 Top. I 5, 102al8. Cf. I 8, 103b9-12; V 3, 131b37-132a9; V 5, 135a9-19. 
" Cf. Top. IV 6, I28a20-21. 
W Cf. Top. I 8, 103M2-16; V I 1. 139a28-31; V I 4. 141b25-28; V I 5, 143al5-28; VI 6, 

143M9-20; V I 6, 143a34-bl0; VI I 3, 153M4-15; VI I 5, 154a23-32. 
7 5 Cf. a própria definição de definição em Top. I 5, 101 b38: "A definição é o enunciado 

que significa a essência" (ean 8' opôs \ièv Xóyos ô TÒ TL f)f eivai or\\±aívtúv). Mas 
veja-se também, apenas dentro dos Tópicos: I 4, I0IM7-23; I 8, 103b6-12; V 2, 
130b25-28; V 3, 131b37-132a9; Top.Vll 3, 153a6-22; VI I 5, 154a23-32; VI I 5, 
155a 18-22. 

7 6 Esta tese é aliás expressamente estipulada em Top. V 4, 132b35-133a5, onde 
Aristóteles declara que nenhuma diferença constitutiva pode ser um próprio ãtiXbiç, 
justamente porque aquela é um predicado essencial e este um predicado não-essencial. 
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sujeito. Neste contexto, a definição de diferença pode ser conciliada com 
a de próprio: pois ambos não "manifestam a essência". 

É fácil dar sentido a esta alegação através de qualquer dos exemplos 
canónicos de diferença. "Bípede" é a diferença última ou específica do 
homem e num certo sentido "não manifesta a essência", porque, sendo 
também diferença de outros animais (por exemplo, do pelicano), apenas 
com base em "bípede" não é possível "ver" o homem na sua essência. 

O problema é que outro tanto se pode dizer do género: "animal" é o 
género próximo do homem e no entanto não manifesta a essência no 
mesmo sentido em que a diferença a não manifesta; pois decerto que 
apenas com base em "animal" não é possível "ver" o homem na sua 
essência. Ora o facto é que Aristóteles afirma explicitamente que o géne
ro "manifesta a essência": pois o género é o que "significa principalmente 
a substância do definido".77 E, nesta perspectiva, não parece fazer muito 
sentido separar a circunstância de um predicado ser essencial (isto é, de 
se predicar "no que a coisa é", èv TO) TL ê<m KüTcyyòpeZaQai) e a circuns
tância de manifestar a essência, senão que a condição necessária e sufi
ciente para que um predicado possa "manifestar a essência" parece ser 
que ele se predique "no que a coisa é", ou, mais brevemente, seja um pre
dicado essencial da coisa. 

Decerto exigiria Aristóteles que se reconhecesse aqui a existência de 
graus: o género manifesta mais a essência do que a diferença, porque é 

7 7 MáXiara ... TÒ yévos ÔOKÊL TÍ)V TOÜ òpi(o\iévov oiiaíav an fiai vau» (Top. V I 1, 
139a28-31). "Manifestai" a essência" e "significar a essência" são em Aristóteles 
expressões absolutamente equivalentes. Veja-se, a título de exemplo, uma retomada da 
definição de lòiov com a segunda linguagem a substituir a primeira: "Se se contra-
predica, deve ser definição ou próprio: definição, se significa a essência; próprio, se 
não significa: pois o próprio era justamente isto, o que se contrapredica, sem todavia 
significar a essência [TOÜTO yàp r\v ÍSiov, TÒ àimKaTqyopoúu.evoi/ jxèv u.r| anpatvoi' 
Ôè TÒ TL T\v eivai]." (Top. I 8, 103b9-12) Ou ainda uma passagem onde Aristóteles 
alterna permanentemente as duas expressões: "Em seguida, no caso dos argumentos 
destrutivos, [verificar] se [o interlocutor] deu uma definição como próprio; pois, nesse 
caso, o próprio não será correctamente estabelecido, na medida em que o próprio não 
deve manifestar a essência [ov yàp Sei SriXouf TÒ TL qv eivai TÒ LÔLOV]. Por exemplo, 
visto que quem diz que é próprio do homem ser animal terrestre bípede deu como 
próprio do homem o que significa a sua essência [TÒ TÍ r\v eivai ar\\idÍvov dirooeSiütce 
TOO àvBpiúTTOv IBiov], o próprio do homem não foi correctamente atribuído. No caso 
dos argumentos construtivos, [verificar] se ele deu como próprio [um predicado] que se 
contrapredica, mas não manifesta a essência [\LT) TÒ TL r\v eivai Sè ònXoOv]. Por 
exemplo, visto que quem põe como próprio do homem ser um animal naturalmente 
civilizado deu como próprio [um predicado] que se contrapredica, mas não manifesta a 
essência [ov TÒ TL qv eivai 8è 8q\ow], o próprio do homem foi dado correctamente a 
este respeito." (Top. V 3, 131b37-132a9) Note-se que esta equivalência entre as duas 
expressões é directamente haurida no grego comum, onde ariLLaífeLV guarda ainda o 
sentido original de "assinalar" ou "apontar" e portanto, nesta acepção, de "mostrar", 
"manifestar" ou mesmo "comprovar" (a saber, apontando). 
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uma resposta "melhor", isto é, mais primária e pertinente, à pergunta TÍ 
écmv do que a diferença, 7 8 constituindo por isso mesmo, na definição, 
um elemento mais fundamental do que ela.79 Mas isso só significa valori
zar a circunstância de o género se predicar essencialmente de vários sujei
tos especificamente diferentes,80 enquanto a diferença se predica essen
cialmente de vários sujeitos genericamente diferentes,81 estando por isso 
mesmo mais longe do sujeito e sendo mais "opaca" em relação a ele; de 
modo algum exclui, antes implica, que a diferença se predique essencial
mente do sujeito e portanto "manifeste a essência", ainda que de um 
modo justamente mais "opaco" do que o género. 

Ora é aqui precisamente que a verdadeira dificuldade da presente 
hipótese se torna flagrante: pela assimetria que tem de supor entre o géne
ro e as diferenças enquanto predicados, quando a distinção entre um e 
outras é apenas de grau (a sua relação à essência é diferente) e não de 
ordem (ambos são predicados essenciais). 

A esta luz, considerar a diferença como um predicado próprio, e 
portanto como um predicado não-essencial, em qualquer sentido de 
"essencial", não parece autorizado pela lógica intrínseca do esquema 
generativo de Aristóteles. Acresce que, como vimos, a razão pela qual a 
diferença não é incluída no conjunto dos predicáveis é o facto de "a dife
rença, dada a sua natureza genérica, dever ser classificada juntamente 
com o género", o que parece implicar que o que é válido do género 
enquanto predicável é também válido da diferença enquanto predicável e 
portanto, desde logo, o facto de expressar a essência. 8 2 

Contra todas estas considerações milita todavia um texto decisivo, 
que parece impugnar de uma só vez tudo o que até agora se disse. Trata¬
-se de uma passagem, já anteriormente citada, do quarto livro dos 
Tópicos: "nenhuma diferença significa o que é, mas antes de que tipo é"P 

78 Top. V I 5, 142b20-29; cf. I 5, I02a31-36; I 18. I08bl9-23;IV 6, 128a20-29. 
7 9 Top. VI 1, 139a28-31; Metaph. A 28, 1024b4-6. Cf. Top. I 18, 108bl9-23; IV 6, 

128a20-29; VI 5, 142b20-29. 
8 0 É essa aliás a própria definição de género: yévoç S' éor l TÒ Karà TrXeíovbiv K O I 

StaífjepóvTtúv Tw eíc€L èv TIO TL ÈOTL KaTqyopoÚLLeiw (Top. I 5, 102a3I-32). 
8 1 Cf. supra. i i . 67. 
8 2 O que é, uma vez mais, paradigmáticamente confirmado pela dedução da diferença a 

par do género como um predicado essencial e não-coextensivo em Top. I 8, 103bl4-
-16: "Se é um dos elementos da definição, deve ser género ou diferença, visto que a 
definição é feita a partir do género e das diferenças". Cf. ainda, em abono da essen
cialidade da diferença, o texto já citado de Top. I 18, 108a38-b6 ("[a diferença é útilj 
para conhecer o que é, porque temos por hábito separar o enunciado próprio da 
substância de cada coisa através das diferenças que lhe são apropriadas") e princi
palmente a ocorrência de Top. V 4, I32b35-133a5, onde a diferença é expressamente 
distinguida do próprio por ser um predicado essencial (Karà \iéQe£iv eis TÒ TL qv 
eivai auppdXXeTcu). 

8 3 Oúc^u^yàpSLaifjopàaqLLaLL-eLTÍéCTTLi/áX Top. I V 2 , I22bl6-17. 
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Poder-se-ia tecer longas elucubrações acerca de TL écm poder desig
nar aqui o género (como acontece frequentemente) e portanto o sentido 
da passagem consistir apenas numa distinção trivial entre género e dife
rença. Seria arriscado fazê-lo sem mais elementos de consideração, por
que não só a distinção aqui presente entre TL eoriv e TTOLÓV TL parece 
remeter para uma classificação de natureza categorial e portanto impedir 
a leitura, neste caso, de TL écm como "género", como, mesmo supondo a 
admissibilidade desta leitura, a distinção entre género e diferença não 
seria neste caso trivial, se lida à luz da lição daquelas outras passagens 
que reduzem a diferença a uma simples qualificação do género, 8 4 ou a 
assimilam pura e simplesmente a um TTOLÓV TL. 8 5 

Duas soluções se oferecem para normalizar o trecho citado de um 
modo que exclua a hipótese em discussão: ou considerar que as passagens 
que assimilam a diferença a uma qualificação constituem sempre uma 
elipse da redução da diferença a uma qualificação do género e que esta 
redução não implica que a diferença expresse a essência, porque a dife
rença, precisamente enquanto tal qualificação do género, constitui aquela 
qualificação do género que produz as espécies'?6 ou considerar que as 
passagens que vão em sentido contrário à hipótese são posteriores às que 
a suportam (e desde logo àquela que identifica a diferença com o pró
prio), sendo certo que é comummente admitido que o primeiro livro dos 
Tópicos é bastante mais recente do que os livros centrais. 

Mas a primeira solução interessa pouco, porque, ainda que fosse 
admitida, diria respeito à differentia divisiva, quando não é dela que se 
trata aqui; quanto à segunda solução, além de um tanto rebuscada, supõe 
de mais e não explica tudo.87 Mais decisivo será portanto lembrar que a 
hipótese em discussão só pode invocar em seu favor o texto fatal se se 
anular como explicação: porque o texto mantém que a diferença é um 
TTOIÓV TL, quando ela quer justificá-la como um LSLOV. 

Em geral, pois, a presente hipótese não logra sustentar-se pelos seus 
próprios meios e pode por isso ser rejeitada. Para mais, como o argu
mento textual subsistente contra a essencialidade das diferenças (a afir
mação segundo a qual "nenhuma diferença significa o que é, mas antes de 
que tipo é") pode ser anulado, provisoriamente pelo menos, por argu
mentos textuais em sentido oposto (designadamente a passagem do livro 
quinto em que a diferença é expressamente considerada irredutível ao 
próprio por ser um predicado essencial e o trecho do livro primeiro de 

84 Top. IV 6, 128a26-29. 
8 5 Top. 115, 107al8-31; V I 6, I44al8-19; V I 6, 144a20-22; V I 6, 144b25-36. 
M Cf. Top. VI 6, 143a34-bl0. 
8 7 Pois, a ser admitida, teria ainda de restituir um sentido acomodável a Top. I 15, 

107a 18-31. 
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acordo com o qual "temos por hábito separar o enunciado próprio da 
substância de cada coisa através das diferenças que lhe são apropria
das"), parece mais sensato suspender a discussão deste tópico até ao 
momento em que tivermos de enfrentar a interpretação da diferença como1 

uma qualidade e dedicarmo-nos agora à segunda hipótese de solução dos 
problemas provocados pela interpretação da diferença como um predi
cado próprio. 

Esta hipótese parte de uma premissa já demonstrada: o texto que 
serve de base à presente interpretação não diz que a diferença é um predi
cado próprio, mas que a atribuição a um sujeito de um predicado que lhe 
é próprio em relação a outro exprime uma diferença do primeiro sujeito 
em relação ao outro; por outras palavras, a passagem não identifica a 
diferença com o próprio simpliciter, senão com o predicado que é próprio 
a uma espécie na sua diferença em relação a outra. Ora a diferença de 
uma espécie em relação a outra é uma diferença essencial; logo, dizer que 
a predicação da diferença é predicação de algo próprio à espécie na sua 
relação com outra não implica, como no caso do próprio por si mesmo, 
dizer que a diferença é um predicado não-essencial, senão, pelo contrário, 
dizer que eia é um predicado essencial. 

Neste caso, portanto, não se trata de afirmar que a diferença é um 
simples predicado próprio da espécie (o que implicaria considerar que ela 
não só expressa a essência, como que nem sequer está na essência), mas 
sim que a predicação da espécie pela diferença é logicamente indistinguí
vel da predicação de um predicado próprio em relação a outra espécie. A 
indistinguibilidade dos dois casos verifica-se no facto de em ambos (i) o 
predicado atribuído ser peculiar ao sujeito, (ii) separar o sujeito daquele 
com o qual a relação é pensada e (iii) contrapredicar-se com o sujeito. A 
circunstância de, no caso da diferença, o predicado ser essencial, enquan
to tal não acontece no caso do próprio em geral (e, em particular, no caso 
do próprio por si mesmo), explica-se precisamente pelo facto de a dife
rença não ser homologada ao próprio simpliciter nem (o que vem de facto 
a ser o mesmo) ao próprio Ka9' aírró, mas apenas a um tipo especial de 
próprio, a saber, ao próprio encarado na relação diferencial (e diferencial 
KOT' oúaíav) de uma espécie com outra. 

Em suma, de acordo com esta hipótese de interpretação, Aristóteles 
não afirma no texto em apreço que a diferença é um predicado próprio, 
mas sim que, sob certas condições, ela se comporta como um predicado 
próprio. Mas isto de modo algum implica reduzir a diferença a um ÍÔiov, 
porque fora dessas condições a diferença não é coextensiva com o sujeito 
e sob condições nenhumas deixa de ser um predicado essencial do sujeito.88 

S 8 Vimos anteriormente (n. 71), que em duas passagens dos Tópicos (V 4, 133b7-9; V 7, 
I36b20-22) Aristóteles encara TÒ TTECÒV SLTTOW {"terrestre bípede") como próprio de 
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Eis, porventura, o que nos permita agora compreender melhor as 
passagens em que Aristóteles aproxima a diferença da qualidade. 

Antes de mais, é necessário traçar uma distinção entre os textos 
alegados em favor desta aproximação. Com efeito, dos sete textos cita
dos,8'J um deles diz respeito à differentia divisiva e deve portanto ser 
excluído da presente consideração. 9 0 

Dos remanescentes, podemos interpretar como um todo o conjunto 
de textos que citámos em segundo lugar,91 deixando para o fim o caso 
mais complexo associado ao primeiro.92 

O que é caracteriza a tese comum daquele conjunto de textos? 
Diz-se em poucas palavras: a diferença significa (ou parece signifi

car) um TTOLÓV Tl. 

Implica isto que a diferença é, em sentido estrito, uma qualidade? 
De modo algum. Pois, se implicasse subsumir a diferença na quali

dade, implicaria também subsumir a espécie e o género na qualidade. 
Com efeito, num texto que não tem sido suficientemente considerado 

em conjunção com este problema, é também ao TTOLÓV T L que Aristóteles 
assimila o género e a espécie. 

Trata-se da passagem bem conhecida das Categorias em que 
Aristóteles exclui o TÓSe T L como critério distintivo das substâncias em 
geral ("primeiras" e "segundas"):93 

"homem". A explicação então dada, e que continua válida, é que não estamos aí 
perante uma diferença, mas perante um conjunto de diferenças, e que é apenas o 
conjunto enquanto tal que é considerado por Aristóteles como próprio ao sujeito, no 
sentido preciso em que é com ele convertível. Podemos agora acrescentar um outro 
ponto à explicação. É que, ao mesmo tempo, Aristóteles sublinha muito claramente 
que, mesmo neste caso, a expressão "próprio" deve entender-se numa acepção 
"frouxa" e apenas como estrito sinónimo da própria convertibilidade: pois, como 
indica noutro local em que o exemplo é evocado (Top. V 4, 132b35-133a5), "terrestre 
bípede" pertence ao sujeito como um elemento da sua essência e portanto não pode ser 
encarado como um ÍSiOf em sentido técnico, justamente porque o próprio, em sentido 
técnico, é um predicado nào-essencial. Ora esta passagem precede as duas outras: e 
portanto é manifesto que, quando Aristóteles introduz estas últimas, introdu-las sob 
condição da lição contida na primeira, de tal modo que elas só podem ser entendidas 
para um sentido lato e nSo-técnico de "próprio", a saber, para um sentido de "próprio" 
em que a cláusula da essencialidade é negligenciada e em que "próprio" é utilizado 
como estrito sinónimo de "convertível". 

WTop. 1 15, 107al8-31; IV 2, 122M2-17; IV 6, 128a26-29; V I 6, I44al8-19; VI 6, 
144a20-22; V I 6, 144b35-36; Metaph. A 14, 1020a33-bl. 

90 Top. IV 6, 128a26-29. 
9 1 Top. I 15, 107al8-3I; V I 6, 144al8-I9; V I 6, 144a20-22; V I 6, 144b35-36; Metaph. A 

14, 1020a33-bl. 
92 Top. IV 2, 122bl2-17. 
9 3 Cat. 5, 3bl0-21 (tradução R. SANTOS alterada). 
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Todas as substancias parecem significar um este algo. No que respeita às 
substancias primeiras, é incontestavelmente verdade que elas significam 
um este algo: pois a coisa mostrada é indivisível e numericamente una. 
Mas, quanto às substâncias segundas, embora pareça, pela forma como 
são nomeadas - quando dizemos "homem" ou "animal" - , que elas signi
ficam um este algo, isso não é verdade. O que elas significam é antes um 
deste tipo [âXkà \iâ\\ov TTOLÓV TL oripaiVei], pois o sujeito não é um 
corno a substância primeira, mas "homem" e "animal" são ditos de muitas 
coisas, No entanto, não significam simplesmente um deste tipo [oúx 
ÓTrXtòs Sè TToióV T I aqu-aívei.], como acontece com o branco. Pois 
"branco" não significa nenhuma outra coisa senão o tipo [oúoèv y à p àXXo 
cm Liarei T Ò XeuKÒv àXV fj TTOLÓV], enquanto que a espécie e o género 
determinam o tipo da substância [TÒ Sè el8o? «ai TÒ yévos Trepi oúaíav 
TÒ TTOLÒV ácfjopíCei], isto é, significam uma certa substância desse tipo 
[Trotàv yáp TLVO: oúaíav oTjiiaiVei]. 

É evidente que tudo o que se afirma neste texto acerca das "substân
cias segundas" em conjugação com a qualidade poderia ser também afir
mado das diferenças. Mas mais do que isso: é evidente que o motivo que 
justifica a aproximação das "substâncias segundas" ao TTOLÓV TL neste 
texto é o mesmo motivo que justifica a aproximação das diferenças ao 
TTOLÓv TL nos textos que escrutinámos, tal como o sentido que preside a 
uma tal aproximação neste texto é o mesmo sentido que preside à equi
valente aproximação nos textos sobre a diferença. E a única razão pela 
qual Aristóteles não menciona as diferenças neste contexto reside no 
facto de tal contexto ser exclusivamente dedicado ao exame da substância 
em geral, a qual não inclui as diferenças. 

Na verdade, o que para Aristóteles está em causa em todos estes 
casos é a tese central segundo a qual os universais que predicam essen
cialmente a substância não são por sua vez substâncias (isto é, substâncias 
primeiras, no sentido das Categorias)94 mas algo que só pode ser na 
condição de a substância ser (e que portanto se comportam sob este 
aspecto como os acidentes) e que, em particular, expressam de que tipo é 
essa substância, a saber, discriminando-a ora como homem, ora como 
cavalo, etc. (e que portanto se comportam sob este aspecto como um tipo 
particular de acidentes, as qualidades). Mas esta tese não nega obvia
mente a sua própria premissa: isto é, que tais universais se predicam 
essencialmente da substância e que é enquanto assim se predicam da 
substância que se comportam dessa maneira. A analogia com as qualida-

9 4 Como virá a pretender AMÓNIO, para quem os géneros e as espécies são substâncias 
perecíveis compostas, exactamente como os indivíduos, enquanto que as diferenças são 
substâncias perecíveis simples: cf. In Cat. 45.7-46.19 Busse. Na mesma linha, cf. 
FILIPONO, In Cat. 66.13-17, 70.23-27 Busse, e OLIMPIODORO, In Cat. 67.29-31Busse, 
bem como muito provavelmente SIMPLÍCIO, In Cai. 99.19-23 Kalbfleisch. 
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des comporta portanto, como toda a analogia, uma diferença fundamen
tal: as qualidades limitam-se a expressar características acidentais da 
substância, enquanto que os géneros e as espécies expressam as suas 
características essenciais; as qualidades expressam tipos de coisas que a 
substância é, os géneros e as espécies expressam o próprio tipo da subs
tância, ou, de outro modo, que tipo de substância ela é. 

Ora esta tese é tão válida para as diferenças como para os géneros e 
as espécies. Pois, tal como estas, e de acordo aliás com a própria lição das 
Categorias, também as diferenças se predicam essencialmente da subs
tância; 9 5 e tal como estas, também as diferenças colaboram na discrimina
ção do tipo de substância que a substância é . % A assimilação das diferen
ças ao TTOLÓv T L nos textos que acompanhámos não pode ter portanto 
outro sentido senão aquele que as Categorias atribuem à assimilação das 
"substâncias segundas" ao TTOLÓV T L : tal como os géneros e as espécies, a 
diferença não é uma qualidade, embora seja como que uma qualificação 
da substância, no sentido preciso em que através dela a substância é dis
criminada como uma substância de um certo tipo. E o mesmo poderia ser 
dito, evidentemente, no caso em que o género e a espécie não são "subs
tâncias segundas", mas género e espécie de itens não-substanciais. 

A introdução da diferença como um dos sentidos da qualidade na 
passagem citada da Metafísica, tem rigorosamente este sentido. Com efeito, 
toda a argumentação expendida para sustentar que "a diferença na ordem da 
substância é uma qualidade" resume-se à exibição de exemplos que atestam 
que a diferença isola a espécie como um género "de um certo tipo" ou 
"qualificado de certo modo" (TTOLÓV TL C6)OV, TTOLÓV TL cxfjua); E, portanto, 
também aqui a diferença não é concebida como uma qualidade na acepção 
estrita de um predicado acidental do seu sujeito, mas como uma certa 
qualificação muito peculiar do sujeito, a saber, aquela que revela de que 
tipo é esse sujeito no interior do género a que pertence. E é igualmente 
nesta direcção que vão os outros trechos referidos do mesmo tratado. 

Por analogia com a lição colhida nos textos que aproximam a dife
rença do próprio, poder-se-ia portanto dizer que a diferença não é uma 
qualidade aTrXôs, mas sim um tipo especial de qualidade, designada
mente a qualidade "substancial" ou "essencial" (Korà rr\v oüaíav) que 
especifica certo sujeito como uma espécie determinada dentro do respec
tivo género. 9 7 

95 Cf. Caí. 5, 3a7-28; 5, 3a33-b9. Mas veja-se também Ph. I 3, 186a23-35, onde se 
estabelece desenvolvidamente que as diferenças constitutivas não são acidentes da 
cspécie-sujeito. 

9 6 Veja-se de novo Top. I 18, 108a38-b6: "[a diferença é útil] para conhecer o que é, 
porque temos por hábito separar o enunciado próprio da substância de cada coisa 
através das diferenças que lhe são apropriadas". 

9 7 Este ponto foi bem identificado por ALEXANDRE (cf. In Top. 314.14-27 Wallies e In 
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Podemos agora reexaminar, a esta luz, o texto crucial:98 

De novo, [há que verificar] se [o interlocutor] não deu a diferença como 
um género, por exemplo, imortal como género de deus; com efeito, 
imortal é uma diferença de ser vivo, visto que, de entre os seres vivos, 
uns são mortais e outros são imortais, É portanto manifesto que se come
teu um erro: pois a diferença não é género de nada. Que isto seja verdade 
é óbvio: já que nenhuma diferença significa o que é, mas antes de que 
tipo é, por exemplo, terrestre ou bípede. 

Que a diferença não seja género de nada é uma tese bem sustentada 
da doutrina generativa de Aristóteles e que resulta aliás da simples consi
deração dos dois conceitos; não levanta por isso qualquer tipo de pro
blema, sendo dado que o género não esgota o conjunto dos predicados 
essenciais. 

O problema parece situar-se, portanto, exclusivamente na última 
frase: "nenhuma diferença significa o que é, mas antes de que tipo €. 

Mas por que é que existe aqui um problema? 
Naturalmente, dir-se-á, porque ao contrário do que se sustentou em 

relação aos textos anteriores, a assimilação ao TTOLÓV TL não é aqui uma 
propriedade que o género e a diferença em comum partilhem, senão que a 
diferença está toda do lado do TTOLÓV T L , enquanto que o género está todo 
do lado do TL écm. A tese segundo a qual a diferença pode ser encarada 
como se fosse uma qualidade exactamente nos mesmo termos em que o 
género pode ser encarado como se fosse uma qualidade cai aparentemente 
pela base, porque aqui a assimilação à qualidade é justamente aquilo que 
diferencia o yévoç da Stadpopá. 

Mas que outra coisa se poderia esperar, se o texto é todo ele cons
truído na perspectiva de os diferenciar! 

Metaph. 399.1-19 Hayduck), bem como por PORFÍRIO (In Cat. 95.17-36 Busse; cf. 
Isagoge 11.7-8 Busse), embora neste haja uma tendência para encarar a diferença 
como o cruzamento de duas categorias, a substância e a qualidade, o que constitui 
evidentemente um equívoco (baseado sem dúvida neste texto e porventura em Ph. V 2, 
226a27-29 ou Metaph. K 12, 1068bl8-19, onde, como vimos, a diferença é referida 
como uma qualidade èv TU oúoíct). Mas a verdade é que o simples facto de se caracte
rizar a diferença como K a r à rf\v ovoíav (Metaph. A 14, 1020b 1) e, mais do que isso, 
de se dizer que ela só é uma TTOiÓTrjS* sob ressalva de ser uma TTOiÓTqç èv TT) oüaíçt, 
isto é, uma qualidade substancial (Ph. V 2, 226a27-29 = Metaph. K 12, 1068M8-19) 
torna perfeitamente claro que em caso algum a diferença é pensada como uma quali
dade áriXós, e portanto como um acidente, mas sempre como um item da ordem da 
substância e como um seu predicado essencial. Os próprios textos alegados em favor 
do carácter supostamente "qualitativo" das diferenças militam assim contra uma tal 
interpretação. 

9 8 Top. IV 2, 122M2-17. 
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Sem dúvida, pois, que se afirma aqui uma diferença entre ambos. 
Mas isso dificilmente pode ser considerado uma novidade, porque desde 
o início a existência de diferenças entre ambos foi claramente reconhe
cida e o teor dessas diferenças claramente apontada." O importante é 
saber se esta diferença em particular põe em causa a essencialidade da 
8tacf>opá e a sua "natureza genérica" e se ela é construída na pressuposi
ç ã o da analogia que observámos nas Categorias ou se, ao invés, é cons
truída em oposição a ela. 

Nada indica que seja construída em oposição a ela. Pois afirmar 
como um critério de distinção em relação ao género que "nenhuma dife
rença significa o que é, mas antes de que tipo é" n ã o implica excluir que 
o género, sob um outro aspecto, possa ser também considerado como se 
fosse um TTOLÓU T L Podemos por isso aceitar, até prova em contrário, que 
a assimilação ao TTOLÓV TL se faz, num primeiro nível, exactamente do 
mesmo m o d o para as espécies, os géneros e as diferenças, de acordo c o m 
o que decorre das Categorias. 

Agora, o presente texto acrescenta indubitavelmente um segundo 
nível de consideração: porque, neste caso, o género não se perfila junta
mente com a diferença como um analogon da qualidade, mas ao invés 
contrapõe-se à diferença, como o TL éor i ao TTOLÓV TL. 

Significa isto necessariamente que só o género é afinal um predicado 
essencial (év TÜJ TL éoTi), enquanto que a diferença é um tipo híbrido de 
acidente, em tudo semelhante às qualidades? 

Não, se for possível achar uma hipótese alternativa, que acomode 
todos os dados em presença, sem fazer violência ao texto. 

Ora essa hipótese é uma decorrência óbvia de um princípio aristoté
l i c o fundamental, cujo conteúdo tivemos já aliás oportunidade de apre
ciar: o princípio segundo o qual o género manifesta mais a essência do 
que a diferença, configura uma resposta mais primária e mais pertinente à 
questão pela substância do que a diferença, é um elemento mais funda
mental da definição do que a diferença e, numa palavra, está mais pró
ximo de TO TL ecm do que a diferença; o princípio, portanto, que justifica 
que TL eoTL possa ser usado por vezes como uma designação alternativa 
para o género. 1 0 0 

A esta luz, podemos supor que na afirmação segundo a qual "nenhu
ma diferença significa o que é, mas antes de que tipo é", "o que é" (TL 
€CTTL) constitui tão-somente a designação técnica do género. E, se assim é, 
longe de tal afirmação envolver uma tese forte e perturbadora acerca da 
diferença na sua distinção relativamente ao género, limita-se a expressar 
o truísmo de que a diferença n ã o é o género. O que concorda em absoluto 

99 Cf. supra, n. 40. 
"00 Com base especialmente em Top. VI 5, 142b27-29. 
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com a integração desta afirmação no texto, visto que é justamente para 
corroborar a tese de que "a diferença não é género de nada" que ela é 
aduzida: "que isto seja verdade é óbvio: já que nenhuma diferença signi
fica o que é, mas antes de que tipo é, por exemplo, terrestre ou bípede". 

Sem dúvida que na própria afirmação de que a diferença não é o 
género, assim entendida, vai englobada uma avaliação por defeito 
daquela em relação a este. Mas esta avaliação, cujo sentido constitui o 
princípio há pouco relembrado segundo o qual o género manifesta mais a 
essência, configura uma resposta mais primária e mais pertinente à ques
tão pela substância e é um elemento mais fundamental da definição, não 
acarreta, como vimos anteriormente, a denegação da essencialidade das 
diferenças, senão que pelo contrário a supõe. 1 0 1 

Ora esta conclusão constitui uma decisão implícita quanto à admis
sibilidade relativa das três interpretações que Aristóteles apresenta acerca 
do estatuto da diferença: a diferença é um predicado essencial e portanto 
não pode ser áTrXcôg um predicado próprio nem pode ser áirAujç uma qua
lidade (isto é, um acidente). O grande resultado da discussão empreendida 
é portanto a de que as três interpretações, se convenientemente analisa
das, não constituem pontos de vista diversos e alternativos acerca do 
estatuto das diferenças, senão que existe uma única interpretação aristo
télica quanto ao estatuto predicativo das diferenças, a saber, a sua aproxi
mação ao género como um predicado essencial e não-coextensivo da 
espécie, sendo que as duas outras interpretações propostas constituem 
tão-só caracterizações supletivas, que cabem, aliás, igualmente bem ao 
género e à diferença. 1 0 2 

Podemos pois concluir: 

1) A diferença tem sempre em si mesma "uma natureza genérica". 
2) Essa natureza não faz dela um género, nem anula as profundas 

diferenças que ela tem com o género: mas faz dela um predicado essen
cial e nao coextensivo da espécie, tal como o gênero; e nisso reside toda a 
sua "natureza genérica": 

3) Porque é um predicado essencial, a diferença não é uma simples 
qualidade: embora possa, tal como os géneros e as espécies, ser encarada 
como um analogon da qualidade, na medida em que colabora na discri
minação do tipo de substância que a substância é. 

4) Porque é um predicado não só essencial como não-coextensivo, a 
diferença não é um predicado próprio; na verdade, tal como o género, ela 

101 Cf. supra, pp. 30-31. 
1 0 2 O que significa, dito de outro modo, que o grande resultado da presente discussão é 

uma vindicação de Top. I 4, 1 Olbl8-19, e de Top. I 8, 103b6-19, como testemunhos 
de referência quanto ao estatuto predicativo das diferenças e, em particular, quanto à 
sua integração no quadro dos predicáveis, a par do género. 
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é o exacto contrapólo do próprio: essencial, quando o próprio é não-
-essencial; não-coextensivo, quando o próprio é coextensivo. 1 0 3 Todavia, 
do ponto de vista da relação da espécie que ela predica com uma espécie 
que ela não predica, pode ser encarada como um próprio Tipòg erepov. 
Também aqui no entanto não se trata de um privilégio da diferença, senão 
que o mesmo poderia ser dito de qualquer predicável: a definição é em si 
mesma um tipo de ÍSiov em sentido lato; 1 0 4 do acidente, é o próprio 
Aristóteles quem refere que nada impede que ele se torne um ISLOV num 
certo momento ou em relação a algo (rroTè Kal rrpós" T I LSLOV); 1 0 5 final
mente, no que toca ao género, é óbvio que ele pode ser encarado como 
um próprio em relação às espécies de outro género (por exemplo, "ani
mal" pode ser encarado como um predicado próprio do homem em rela
ção à pedra). 

5) Por analogia, e independentemente da relação que se possa esta
belecer entre predicados próprios e acidentes per se (tema que abordare
mos em ensaio próprio), podemos concluir que a diferença não é também 
um acidente per se, uma vez que se predica essencialmente do sujeito. 1 0 6 

Os únicos pontos de contacto entre ambos é que os dois se predicam do 
sujeito por si mesmo (mas isso também acontece com o género) e que 
ambos podem ser concebidos como predicados próprios rrpòs eTepov 
(mas, mais uma vez, isso também acontece com o género). 

De todo este périplo podemos portanto retirar como conclusão geral 
que o problema do estatuto predicativo das diferenças é ultimamente um 
falso problema. Enquanto differentia divisiva, a diferença é um predicado 
não-essencial e não-coextensivo do seu sujeito, o género, sem com isso se 
tornar um acidente, mesmo per se, pelas razões anteriormente invocadas. 
Enquanto differentia constitutiva, a diferença é um predicado essencial e 
não-coextensivo do seu sujeito, a espécie, e sob este aspecto comporta-se 
exactamente como o género, ou, dito de outro modo, manifesta a sua 
"natureza genérica". 

1 0 3 A própria definição de cada um deles parece construída por simetria com a do outro: 
"é próprio o que, [1} sem manifestar a essência, [2] só pertence a um sujeito (e se 
contrapredica com ele)" (Top. I 5, 102al8-19); "é género o que se predica / / / 
essencialmente [2] de várias coisas (especificamente diferentes)" (I 5, I02a31-32). 

IW Cf. Top. 14, l01bl7-23 (e ver também Top. I 8, 103b6-12). 
H>5 Cf. Top. I 5, 102b20-26. 
1 0 6 Isso é aliás confirmado por uma passagem do De partibus animalium ( I 3, 643a27-

-31), onde, no quadro da sua crítica ao método dicotômico, Aristóteles prescreve que 
a divisão deve ser feita de acordo com os predicados essenciais e não de acordo com 
os acidentes per se (ôiaipelv XP") T ° L S èv Tfj oüaíçt KOX UT| TOLS auuftefiqKÓaL KaQ' 
aÚTÓ). Ora, dado que toda a divisão é feita de acordo com as diferenças, é evidente 
que estas não são acidentes per se. 



A P É N D I C E 

A C L A S S I F I C A Ç Ã O DAS D I F E R E N Ç A S 

À L u z D A N O Ç Ã O D E D I S T R I B U I Ç Ã O 

Como é b e m sabido, de acordo com a dou t r ina medieval da distri
b u i ç ã o , os quatro esquemas proposicionais A, E, I , 0, distinguem-se do 
seguinte modo : nas p r o p o s i ç õ e s de tipo A, o sujeito está d i s t r i b u í d o ; nas 
p r o p o s i ç õ e s de tipo E, o sujeito e o predicado e s t ã o d is t r ibuidos; nas pro
p o s i ç õ e s de tipo I , nenhum es tá te rmo d i s t r i b u í d o ; nas p r o p o s i ç õ e s de tipo 
O, o predicado e s t á d i s t r ibu ido . 

Neste sentido, nas duas p r o p o s i ç õ e s universais, 1 o sujeito e s t á dis
t r i b u í d o ; nas duas particulares, o sujeito está n ã o - d i s t r i b u í d o ; nas duas 
negativas, o predicado está d i s t r i b u í d o ; e nas duas afirmativas, o p redi 
cado e s t á n ã o - d i s t r i b u í d o . 2 

Todavia, o que está na base da diferente d i s t r i b u i ç ã o dos termos dos 
esquemas proposic ionais compreende-se melhor se os lermos na fo rma 
a r i s t o t é l i c a . 

Com efeito, nos Primeiros Analíticos, as p r o p o s i ç õ e s predicativas 
têm habi tualmente a fo rma "A pertence a B " (TÒ A ÜTrópxeL TU) B ) OU "A 
predica-se de B " (TÒ A KaTqyopei-TCU Korrà TOU B), e m que, natural
mente, 'A ' designa o predicado e ' B ' o sujei to . 3 

1 E nas singulares, que a lógica tradicional assimila às universais afirmativas. 
2 Bem como nas singulares, pela mesma razão. 
3 Todavia, a permutabilidade das cópulas "pertencer a" e "ser" é estabelecida pelo próprio 

Aristóteles em APr. I 36, 48b2-4 e é esta última cópula que encontramos em regra no De 
interpretatione, bem como em algumas passagens dos próprios Analíticos: veja-se, por 
exemplo, APr. I 2, 25a6; I 2, 25a l l ; I I 27, 70a26-27. A melhor explicação para o 
predomínio da primeira cópula sobre a segunda neste tratado é a que M . KNEALE resume 
deste modo: "Este facto está provavelmente relacionado com a introdução de variáveis; 
porque o seu uso com a forma predicativa vulgar [ A é B] é deselegante e até ambíguo, 
uma vez que em grego a ordem das palavras não é fixa. (...) Quando Aristóteles usa 
útrdpxeLi' ou KaTqyopeLaSaL, o sujeito e o predicado estão, contudo, em casos diferentes 
e assim a ambiguidade é evitada." (O Desenvolvimento da Lógica, p. 64) Esta 
explicação encontra-se pela primeira vez em ALEXANDRE DE AFRODÍSIAS (cf. In APr. 
54,21-29 Wallies) e foi modernamente retomada de forma extremamente penetrante por 
G. PATZIG {Aristotle's Theory of the Syllogism, pp. 10-12), onde decerto aquela autora a 
colheu. 
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Nesta linguagem, teremos então: 

(a) na proposição de tipo A, só o sujeito está distribuído, porque P per
tence a todo o S (mas não é necessário que todo o P pertença a todo o S); 

(b) na proposição de tipo E, o sujeito e o predicado estão distribuí
dos, porque nenhum P pertence a nenhum S; 

(c) na proposição de tipo I , nenhum termo está distribuído, porque P 
pertence a algum S (mas é igualmente possível que seja todo P, e não 
algum P, a pertencer a algum S); 

(d) na proposição de tipo O, só o predicado está distribuído, porque 
nenhum P pertence a algum S. 

Ora é precisamente este quadro que constitui a justificação lógica 
dos diferentes modos de conversão das proposições de cada um dos tipos: 

(i) as proposições de tipo E e I convertem simplesmente, porque os 
termos estão ambos distribuídos ou nenhum está (pelo que nada obsta a 
que sejam trocados, mantendo a quantidade e a qualidade da proposição); 

(ii) as proposições de tipo A convertem parcialmente, porque só o 
sujeito está distribuído, mas não o predicado (pelo que a sua passagem a 
sujeito, na conversão, exige a alteração da quantidade da proposição); 

(üi) as proposições de tipo O não convertem, porque é o predicado 
que está distribuído. 4 

De registar que só no caso das proposições negativas o predicado e o 
sujeito têm uma distribuição pré-fixada: no caso da proposição de tipo E, 
o sujeito e o predicado estão necessariamente distribuídos (nenhum P per
tence a nenhum S); no caso da proposição de tipo O, o predicado está 
necessariamente distribuído e o sujeito necessariamente não-distribuído 
(nenhum P pertence a algum S). Ora o mesmo não sucede com as propo
sições afirmativas: na proposição de tipo A, o sujeito está necessaria
mente distribuído, mas o predicado não está nem deixa de o estar neces
sariamente (P - algum? todo? - pertence a todo o S); na proposição de 
tipo I , o sujeito está necessariamente não-distribuído, mas o predicado 
não está nem deixa de o estar necessariamente (P - algum? todo? - per
tence a algum S). 

Da observação anterior, resultam duas importantes consequências. 
A primeira é a de que, a esta luz, a doutrina da quantificação do pre

dicado de Sir William Hamilton, tão criticada por certos autores, alguns 
deles muito penetrantes, da lógica tradicional,5 tem aí todo o cabimento e 
assim também em lógica aristotélica. 

4 Note-se que, mesmo nos termos da lógica tradicional, a obversao não constitui um modo 
de conversão em sentido estrito. 

5 Cf. por exemplo H. JOSEPH, hüroducüon to Logic, pp. 222-228. 
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De facto, como ele bem vê, é necessário distinguir não quatro, mas 
oito hipóteses distintas, a saber, na sua notação: 

U: Todo o S é todo o P. 
A: Todo o S é algum P. 
Y: Algum S é todo o P. 
I : Algum S é algum P. 
E: Nenhum S é nenhum P. 
q: Nenhum S é algum P. 
O: Algum S é nenhum P. 
&í* Algum S não é algum P. 

O único ponto em que seria necessário adaptar a proposta de 
Hamilton refere-se às proposições afirmativas, se se adoptar a interpre
tação de que nestas, ao contrário do que se passa com as negativas, o que 
sucede não é que o predicado esteja necessariamente não-distribuído, 
mas simplesmente que ele é indeterminado quanto à sua distribuição. 

A ser assim, as oito hipóteses sobrevivem como oito tipos de propo
sição distintos, mas as proposições A e I da lógica aristotélica não coinci
dem com as proposições A e I de Hamilton, senão que a primeira pode 
corresponder à forma U ou à forma I de Hamilton, tal como a segunda 
pode corresponder à sua forma Y ou à sua forma I . 

Uma vez que no que toca às proposições negativas não há qualquer 
alteração a fazer, teríamos assim oito hipóteses, mas apenas seis esque
mas proposicionais (A, E, rj, I , O e to), dos quais dois (A e I) são sistema
ticamente ambíguos no que diz respeito à distribuição do predicado e dois 
(r| e w) não têm lugar na lógica aristotélica. 

A importância desta revisão faz o conteúdo da segunda consequência 
há pouco mencionada. 

É que, se seguirmos esta linha de interpretação, poderemos compre
ender: 

1. o que é que distingue as proposições afirmativas universais que 
veiculam uma definição ou uma predicação própria, por um lado, e a pre
dicação de um género, de uma diferença constitutiva ou de um acidente 
per se, por outro: é que aquelas correspondem a uma proposição U de 
Hamilton {todo o P pertence a todo o S), enquanto que estas correspon
dem a uma proposição A de Hamilton {algum P pertence a todo o S); 6 

6 Assim, em "Todos os homens são animais terrestres bípedes" ou em "Todos os homens 
são capazes de rir", afirma-se que a totalidade dos animais terrestres bípedes e das 
coisas capazes de rir é sobreponível à totalidade dos homens; mas em "Todos os homens 
são animais", "Todos os homens são bípedes" ou "Todos os homens são naturalmente 
capazes de movimento", o que se afirma é que uma parte dos animais, uma parte dos 
bípedes ou uma parte das coisas naturalmente capazes de movimento esgota a totalidade 
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2. o que é que distingue as proposições afirmativas particulares que 
veiculam a predicação de um acidente estrito, por um lado, e as que vei
culam a predicação de uma diferença divisiva, por outro: aquela corres
ponde (em princípio) a uma proposição I de Hamilton (algum P pertence 
a algum S), enquanto que esta corresponde a uma proposição Y de 
Hamilton (todo o P pertence a algum S); 7 

3. por que razão se afirmou no texto que a extensão do sujeito e do 
predicado é, no caso das predicações acidentais estritas, uma extensão 
incomensurável: é que, de facto, nem sempre é possível decidir à partida 
se a proposição afirmativa particular que a veicula é uma proposição I ou 
uma proposição Y de Hamilton: e o motivo é que a própria relação entre 
sujeito e predicado é, neste caso, acidental. 8 

Para completar o quadro relativo à relação entre esquemas proposi
cionais e tipos de predicação faltaria portanto apenas distinguir entre: 

( i ) definição e predicação própria; 
(li) predicação de um género, predicação de uma diferença constitu

tiva e predicação de um acidente per se. 

Mas isto é o que terá de ficar para outra ocasião. 

dos homens. Os diagramas de EULER permitem mostrar a diferença de um modo 
extremamente intuitivo. Note-se que já fizemos atrás implícita referência a esta dife
rença, quando alertarmos para o facto de o género, a diferença constitutiva e o acidente 
per se terem necessariamente maior extensão do que o sujeito, enquanto que a definição 
e o predicado próprio têm necessariamente a mesma extensão do que o sujeito. 

7 Dois exemplos são suficientes para o mostrar: quando dizemos que "Alguns homens são 
velozes", dizemos que uma parte das coisas velozes que há corresponde a uma parte dos 
homens; mas quando dizemos que "Alguns números são ímpares", dizemos que a 
totalidade dos ímpares constitui uma parte dos números. Mais uma vez, os diagramas de 
EULER permitiriam mostrar isto com muita clareza. 

8 Por exemplo: quando dizemos que "Alguns homens são inteligentes", dizemos que uma 
parte das coisas inteligentes que há corresponde a uma parte dos homens ou que todas 
as coisas inteligentes que há coincidem com uma parte dos homens? Depende 
porventura da perspectiva (e da definição de "inteligente"): mas essa dependência é ela 
própria função da acidentalídade da predicação. Note-se, no entanto, que se nem sempre 
é possível decidir à partida se a proposição afirmativa particular que veicula dada 
predicação acidental é uma proposição I ou uma proposição Y de HAMILTON, pode pelo 
menos excluir-se taxativamente a priori que ela seja sempre uma proposição Y : e isso é 
o suficiente para garantir (i) a distinção entre a predicação do acidente estrito e a 
predicação das diferenças divisivas (que se expressa sempre por uma proposição de tipo 
Y ) e (ii) que no caso daquela, mas não nesta, o predicado tem, pelo menos em princípio, 
uma extensão maior do que a do sujeito, o que, como vimos anteriormente, constitui o 
critério que lhe permite integrar o conjunto dos predicáveis. 
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A B S T R A C T 

ARISTOTLE ON THE PREDICATIVE STATUS OF DIFFERENTIAE 

The aim of this article is to characterise the concept of difference in 
Aristotle, both as a predicate of the genus (differentia divisiva) and as a predicate 
of the species (differentia constitutiva). We then try to classify these two dimen
sions of difference within the framework of the predicables. The general conclu
sion is that the differentia constitutiva is an essential predicate, logically 
analogous to the genus in this respect, while the differentia divisiva cannot be 
located within that framework because the predicables are implicitly thought by 
Aristotle as forms of predication in which the predicate has an extension greater 
than, or equal to, the subject. 



H U S S E R L E A " V E R D A D E P E L A F O R M A " 
(DA FILOSOFIA DA ARITMÉTICA 

À s INVESTIGAÇÕES LÓGICAS) 

Carlos Morujão 
Universidade Católica Portuguesa 

A tradição lógica inaugurada por Bernard Bolzano no início do 
século XIX (mas em grande parte devedora de teses que remontam pelo 
menos a Leibniz) e continuada por Frege e por Husserl, defende a exis
tência de objectos formais e de uma forma produtora de objectividade, e 
não apenas, como na tradição aristotélico-kantiana, a existência de cate
gorias como propriedades formais dos objectos1. Que as categorias não 
sejam apenas aquelas determinações do objecto vago a que Kant chamava 
o "qualquer coisa em geral"2, mas que este último seja, ele próprio, uma 
categoria, ou seja, pertença já à forma da determinação, parece-nos ser a 
profunda novidade que encerra a fenomenologia, no momento da sua 
formulação inicial 3. Neste sentido, o propósito do nosso artigo é mostrar 
de que modo a articulação entre a primeira e a segunda das duas tradições 
que mencionámos se opera no pensamento de Edmund Husserl, entre a 
Filosofia da Aritmética e a 1.a edição das Investigações Lógicas. 

Isto significa que abordaremos o pensamento de Husserl antes do 
momento em que ele elege a consciência como o seu campo temático; 

1 Cf. ERNST CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Oxford, 1954, 2." ed., 
pp. 66-67. 

2 Cf. Kritik der reinen Vernunft, A 105. 
3 É certo que ideia de que a forma não é, simplesmente, abstraída da matéria, pois é, 

também, condição de possibilidade da própria matéria, desenvolvida por Husserl na 3." 
Investigação Lógica, remonta, pelo menos, a Descartes: subjaz à sua teoria das verdades 
eternas a tese de que o conteúdo de certas definições determina o conteúdo das próprias 
coisas definidas. 

Philosophien 16, Lisboa, 2000, pp. 47-59 
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onde uma certa ideia de verdade - a ideia, justamente, de uma verdade 
pela forma, cujo sentido explicitaremos ao longo deste artigo - , irredutí
vel à ideia de evidência, anima uma teoria da constituição do objecto, 
aquém de qualquer "estética" como doutrina da sensibilidade (mesmo que 
"pura", à maneira de Kant), ou de uma redução desse mesmo objecto a 
sujeito universal e vazio de todos os predicados possíveis; e onde, por 
conseguinte, as formas categoriais, indiferentes à matéria dos conteúdos 
sensíveis, se obtêm, como afirma o § 24 da 3.a Investigação Lógica, por 
"abstracção formalizante", no sentido que esta expressão adquiriu após os 
desenvolvimentos da lógica e da matemática, na segunda metade do sécu
lo XIX. 

A nossa exposição comportará três partes. Na primeira, tentaremos 
perceber o alcance das críticas ao psicologismo, do qual Husserl se afasta 
do mesmo modo que diversos lógicos e matemáticos da sua geração. Na 
segunda, analisaremos o significado que, partindo daquelas críticas, é 
atribuído às leis lógicas e, em particular, às categorias que estruturam o 
modo de ser objecto, Na terceira, finalmente, discutiremos o alcance da 
transformação do conceito de forma, resultante, em larga medida, dos 
novos termos em que é estabelecida, depois da crítica de Bolzano a Kant, 
a distinção entre analítico e sintético. 

1) A crítica ao psicologismo. 

São conhecidas as teses de Frege, segundo as quais ao pensar não 
produzimos pensamentos, mas sim nos limitamos a apreendêmo-los, e 
que é na descoberta, e não na criação, de pensamentos verdadeiros que 
consiste o trabalho da ciência. Estas ideias fazem eco a duas das princi
pais teses formuladas por Bernard Bolzano na sua Wissenschaftslehre: 
1) existem "proposições-em-si", ou seja, verdades que são independentes 
do facto de alguém as pensar ou não actualmente, ou até do facto de 
alguém alguma vez as pensar ou vir a pensá-las4; 2) a relação da mente 
humana com tais proposições pode ser descrita com o auxílio da noção de 
intencionalidade, pois ela capta-as como objectividades de um certo tipo. 
(Bolzano caracterizava-as como objectos desprovidos de existência5.) 

4 Cf. BERNARD BOLZANO, Wissenschaftslehre, trad, de Ralf George, Theory of Science, 
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1972, 2." Parte, §§ 121-131 , 
pp. 171-180. Sobre Bolzano, pode consultar-se W I L L I A M KNEALE and MARTHA KNEALE, 
The Development of Logic, Oxford. Clarendon Press, 1962, pp. 3 5 8 - 3 7 1 . 

5 Para compreender a revalorização husserliana da teoria de Bolzano acerca das propo
sições-em-si, cf. "Besprechung vom M . Palági, Der Streit der Psychologisten und 
Formalisten in der modernen Logik", in Husserliana, Band X X I I , The Hague / Boston / 
London, Martinus Nijhoff, 1979, pp. 1 5 2 - 1 6 1 , esp. pp. 156-157. 
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Se bem que estas duas teses, formuladas de modo diverso por Frege 
e por Husserl, sejam elementos fundamentais da luta contra o psicolo-
gismo, na qual tanto um como o outro se encontrarão no mesmo lado do 
campo de batalha, Husserl não as subscreverá totalmente. Podemos defi
nir o psicologismo, de acordo com os próprios termos de Husserl nos 
Prolegómenos a uma Lógica Pura, como sendo aquela atitude perante a 
lógica que transforma as leis lógicas em membros da cadeia causal pela 
qual inferimos uma dada proposição de um conjunto de proposições ante
riores, em vez de considerar tais leis, simplesmente, como a regra da cau-
sação 6. Para Husserl, as leis lógicas não se devem confundir com os juí
zos, no sentido de actos de julgar nos quais aquelas leis são reconhecidas. 
É que, para Husserl, o conteúdo de um juízo não é o próprio juízo. Os 
actos de julgar podem depender de leis causais semelhantes às leis da 
natureza, mas não os juízos em si mesmos, já que as leis que permitem 
julgar têm um carácter ideal. Mas é claro que se confundirmos aquelas 
leis com o próprio juízo, parece que este tem um poder determinante 
sobre o decurso do nosso pensamento. 

Mas nem todas as formas de defesa da independência das leis lógicas 
se furtam às objecções do psicologismo. Assim, por exemplo, alguns 
defensores daquela independência baseiam-se no carácter normativo da 
lógica7. Nesta ordem de ideias, ela seria a disciplina daquilo que o pensar 
deve ser, uma disciplina prática, quase que uma tecnologia do pensar, ao 
passo que a psicologia seria a disciplina que descreve aquilo que o pensar 
é. O defensor da tese psicologista, contra-argumenta Husserl, responde 
facilmente: dado que só pensamos correctamente quando pensamos aquilo 
que as coisas são, só no pensar correcto se cumpre a essência do pensar; a 
lógica seria, então, a física (ou seja, uma ciência natural) do pensar: des
creve a sua legalidade interna, quando ele pensa aquilo que é tal como é 8. 

Husserl dirá que a psicologia é apenas uma ciência de factos, por 
conseguinte, que tem na experiência o seu ponto de partida. As suas leis 
são generalizações a partir da experiência, meros enunciados que expri
mem regularidades na coexistência ou na sucessão dos fenómenos psíqui
cos. Mas as leis formais exprimem uma verdade que exclui qualquer pos
sibilidade, na medida em que elas próprias esgotam o campo do possível, 
e contêm uma legalidade de todos os factos, do ponto de vista do conteú
do e da fundamentação. Assim, por exemplo, a proposição teórica "todo o 

6 HUSSERL, Logische Untersuchungen, Erster Teil, Prolegomena zur reinen Logik 
[de agora ein diante: Prolegomena], Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1968, 5.a edição 
(§22), p. 66. 

7 Cf. WOLFGANG CARL, Frege's Theory of Sense and Reference, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1994, pp. 15-17. 

8 HUSSERL, Prolegomena (§ 19), ed. c i t , pp. 54-55. 
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A que é B tem a propriedade C" difere da proposição normativa "A deve 
ser B", pois só naquela se enuncia o conteúdo constitutivo do predicado 
C, ou seja, a relação entre uma dada condição e aquilo que é objectiva
mente condicionado por ela9. Uma proposição normativa diz simples-
mente respeito ao pensamento ou ao juízo correctos, ou ao modo como as 
proposições, no interior de uma dada teoria, se devem ordenar para cons
tituir um todo sistemático; as proposições normativas necessitam de uma 
fundamentação, que só uma determinação das leis gerais do pensar pode 
fornecer. Mas tais leis, devido ao seu carácter formal, não são apenas leis 
das possibilidades teóricas do comportamento dos fenómenos numa esfe
ra material do conhecimento, nem apenas leis do objecto em geral, sem 
estatuto ontológico definido. Elas são, por assim dizer, leis do objecto 
possível, cujo processo de constituição, como veremos mais adiante, só 
receberá a sua explicitação definitiva na 2.a Parte das Investigações Lógi
cas. 

Do mesmo modo, quando afirmo: "A é verdade", posso transformar 
esta proposição em: "é possível que alguém julgue com evidência que A 
acontece". A psicologia poderá analisar as condições naturais do apare
cimento fáctico desta experiência, mas não lhe será possível explicar a 
possibilidade da experiência da evidência que garante a legitimidade 
daquela transformação e que não depende do facto de alguém, efectiva
mente, julgar que A acontece. E que "A é verdade" significa tanto quanto 
"A é possível", e o que distingue esta última proposição da proposição "A 
acontece" é o que, em Leibniz, separa as verdades de razão das verdades 
de facto. No mesmo sentido, Husserl afirma no § 50 dos Prolegómenos10, 
que a propriedade comutativa da adição garante que a soma de a+b tem o 
mesmo valor numérico que a de b+a, sem que o valor lógico desta pro
priedade esteja dependente de qualquer operação de contagem. Servindo-
-nos de uma comparação feita pelo próprio Husserl no § 51 desta mesma 
obra", podemos dizer que não sentimos a evidência de (a+b) = (b+a) do 
mesmo modo que sentimos uma dor quando nos queimamos. Esta defesa 
da independência das verdades relativamente aos actos mentais efectivos, 
dos quais a lógica pura nada sabe, nem precisa de saber12, aproxima 
Husserl de Bolzano, e, para lá deste, quer da cogitado possibilis leibni-
ziana, quer do conceptus subjectivus da escolástica medieval. 

Julgar com evidência não se identifica, portanto, com a vivência da 
experiência da verdade do que é julgado desse modo, num juízo particu-

9 Ip., Ibidem® 16), p. 48. 
10 ID. , Ibidem {§ 50), p. 184. 
1 1 ID. , /Witem(§51) , p. 189. 
1 2 ID. , "Bericht über deutsche Schriften zur Logik in den Jahren 1895-1901", in 

Husserliana, Band X X I , ed. cit., pp. 201-216, p. 207. 
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lar1 3. Ou, poder-se-ia dizer como Husserí, ainda nos Prolegómenos, é 
necessário distinguir a evidencia do juízo, da verdade do que é julgado 
como evidente14. A evidencia é apenas ura sentimento peculiar, que 
oculta, mais do que revela, a verdade do juízo a que se encontra ligada, 
juízo esse que não resulta das condições psicológicas das quais depende a 
existencia ou a ausencia daquele sentimento. Pense-se, por exemplo, no 
princípio de não-contradição: trata-se de uma tautologia, ou seja, diz-nos 
de que modo se distribuem valores de verdade entre uma proposição e a 
sua negação. Não se pode deduzi-lo do facto empírico de que duas propo
sições que se excluem são contraditórias, nem, simplesmente, do senti
mento de evidência que o acompanha. (Até porque, Husserl acrescenta, 
tal facto não se verifica em todas aquelas proposições. E também porque, 
em alguns casos, a falta de evidência subjectiva não significa ausência de 
verdade.) Como tautologia, o princípio de não-contradição não pode ser 
estabelecido indutivamente15. E se as leis lógicas fossem factos, deveria 
ser possível deduzi-las de outros factos e fazer a prova disso. Ora uma lei 
não se pode deduzir de um facto16. 

2) Lógica e aritmética. 

A evidência das leis lógicas, no sentido da experiência da sua ver
dade, está ligada ao seu carácter invariável, num sentido não empírico 
desta expressão, que iremos analisar. Se elas gozam também de alguma 
evidência, no sentido psicológico do termo, tal resulta apenas da possibi
lidade da sua aplicação, na medida em que leis fundadas em conceitos 
podem transportar aqueles mesmos conceitos para o domínio de casos 
particulares de natureza empírica 1 7, sem perderem, por isso mesmo, a sua 
idealidade e o seu carácter a priori. É certo que há uma relação indissolú
vel entre uma pura representação lógica e acto representativo nela fun
dado, da mesma forma que a cor vermelha de um dado objecto pode ser 
considerada como o caso individual da espécie "vermelho", que, enquan
to tal, não existe, nem naquele objecto, nem em qualquer outra parte do 
mundo. Como é dito no § 21 da 5.a Investigação Lógica, a mesma essên
cia significativa de um acto intencional não é perturbada pela existência 

1 3 ID. , Prolegomena (§ 5t) , p. 190. Cf. Günther Patzig, "Husserl on truth and evidence", 
in J.H.Mohanty (ed.), Readings on Edmund Husserl's Logical Investigations, The 
Hague, Martinus Nijhoff, 1977, pp. 179-196, p. 181. 

' 4 HUSSERL, op. cit. (§ 49), p. 180. 

'5 ID. , Ibidem (§ 25), p. 80. 
1 6 ID. , Ibidem (§ 23), pp. 70-71; Husserl exemplifica com as leis que regulam o silogismo 

em BARBARA e o modus ponens, 

'7 ID., Ibidem (§ 50), p. 183. 
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de pequenas variações na qualidade do acto, em dois indivíduos diferen
tes, ou no mesmo indivíduo em dois momentos diferentes do tempo. É o 
que explica que, fundando-nos em duas representações diferentes, pos
samos, tornando-as em si mesmas, ou seja, analiticamente, enunciar o 
mesmo acerca da coisa representada. E necessário que a matéria do acto 
seja a mesma, apesar das diferenças de qualidade, embora em cada acto 
efectivamente realizado a qualidade e a matéria sejam constituintes 
indissociáveis. Husserl diz: 

"Cada verdade é uma unidade ideal de uma multiplicidade, infinita e 
ilimitada pela sua possibilidade, de enunciados correctos da mesma forma 
e matéria. Cada juízo actual, que pertence a esta multiplicidade ideal, 
preenche, seja pela mera forma, seja pela sua matéria, as condições ideais 
da possibilidade da sua evidência."18 

Pela sua natureza, as leis lógicas reportam-se a estados de coisas que 
são expressos em juízos, mas fazem-no de um modo tal que fora delas 
nenhum estado de coisas é possível ou pensável. Por este motivo, a con
vergência entre a lógica e a matemática é mais do que uma casualidade 
histórica, pois exprime uma necessidade de essência. E, tal como, nem a 
aritmética é uma psicologia do contar correcto, nem as leis matemáticas 
têm um sentido psicológico, também a lógica não é uma psicologia do 
sentimento de evidência 1 9. Exprime-se, tanto na lógica como na matemá
tica, uma mesma ideia de verdade, que se caracteriza pela apodicticidade 
e pela recusa do cepticismo, e que se funda na convicção da existência de 
unidades de valor (como Husserl chamará às "proposições-em-si" de 
Bolzano) situadas no domínio intemporal das ideias20. Mas, havendo uma 
tal evidência da forma lógica, graças à qual esta última não é apenas uma 
Zeichentechnik (uma técnica para manipular sinais convencionais), onde 
buscar a verdade da evidência dessa forma ? Que tipo de experiência da 
verdade nos dará acesso à própria ideia de verdade, de que a manipulação 
dos sinais lógicos é apenas um caso particular ? 

O modo como Husserl analisa esta questão, que desde a Filosofia da 

1 8 ID. , Ibidem (§ 50), p. 187: "Jede Wahrheit ist eine ideale Einheit zu einer der 
Möglichkeit nach unendlichen und unbegrenzten Mannigfaltigkeit richtiger Aussagen 
derselben Form und Materie. Jedes aktuelles Urteil, das dieser ideellen Mannigfaltig
keit angehört, erffüHt, sei es durch seine blosse Form oder durch seine Materie, die 
ideellen Bedingungen für die Möglichkeit seiner Evidenz." 

1 9 I D . , "Bericht über deutsche Schriften zur Logik in den Jahren 1895-1901", ed. cit., 
p. 208. 

2 0 Cf. RENE SCHÉRER, La Phénoménologie des "Recherches Logiques" de Husserl, trad. 
cast., La Fenomenología de las "Investigaciones Lógicas" de Husserl, Madrid, Ed. 
Gredos, 1969, p. 19. 
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Aritmética o afastará irremediavelmente de Frege e o exporá às críticas 
(em parte legítimas) deste último 2 1, consistirá em defender que é neces
sário recorrer à subjectividade que reconhece e se apropria da verdade em 
si. A compreensão do sentido de qualquer objectividade (ou idealidade, 
como Husserl lhe chamará também) passa pela compreensão da natureza 
dos actos intencionais nos quais ela se gera. É neste sentido que se pode 
entender que Husserl afirme, em 1887, na sua tese de habilitação Sobre o 
Conceito de Número, que os meios de que se serve uma filosofia das 
matemáticas pertencem à psicologia: 

"Todas as formações mais complicadas e mais artificiais a que chamamos 
igualmente números, os números fraccionários e irracionais, os números 
negativos e complexos, têm a sua origem e o seu ponto de apoio nos con
ceitos elementares de número e nas relações que os ligam; a supressão 
destes últimos conceitos acarretaria a supressão dos primeiros, e mesmo a 
da totalidade das matemáticas. É, portanto, pela análise do conceito de 
número que a filosofia da matemática deve começar. 
Esta análise é o objectivo que se propõe o estudo que se segue. Os meios 
que ele emprega para este efeito pertencem à psicologia e devem perten
cer-lhe, se uma tal investigação quiser obter resultados seguros."22 

E assim, também, que podemos compreender a sua recusa, na Filo
sofia da Aritmética, em atender, exclusivamente, à dimensão extensional 
dos conceitos, o que acarretava, segundo Frege, a impossibilidade da sua 
constituição como uma epistemologia válida das matemáticas, porque 
impeditiva da sua completa logicização. Tal resulta do facto de Husserl 
pretender analisar, em primeiro lugar, o carácter psicológico dos actos em 
que se constituem as classes (que ele próprio, significativamente, designa 

21 Frege fará urna recensão da Philosophie der Arithmetik no Zeitschrift für Philosophie 
und philosophische Kritik, 103 ( 1 8 9 4 ) 313-332 . Pode consultar-se a tradução inglesa 
de E. W. Kluge, "Review of Dr. E. Husserl's Philosophy of Arithmetic", in J. H. 
MOHANTY (ed.), Readings on Edmund Husserl's Logical Investigations, The Hague, 
Martinus Nijhoff, 1977, pp. 6 - 2 1 . Sobre a relação Husserl-Frege, cf. J. H . MOHANTY, 
"Husserl and Frege: a new look at their relationship", in Ibidem, pp. 22-32; N U N O 
NABAIS, A Evidência da Possibilidade, Lisboa, Relógio d'Agua, 1998, pp. 209-223. 

2 2 HUSSERL, Über den Begriff der Zahl, Halle an der Saale, Heynemann'sche Buchdruckerei 
( F . Beyer), 1887, p. 8; agora in Husserliana, Band X I I , Den Haag, Martinus Nijhoff, 
1970, pp. 294-295 : " A l l die komplizierteren und künstlicheren Bildungen, die man 
gleichfalls Zahlen nennt, die gebrochenen und irrationalen, die negativen und 
komplexen Zahlen, haben ihren Ursprung und Anhalt in den elementaren Zahlbegriffen 
und den sie verbindenden Relationen; mit den letzteren Begriffen fielen auch die 
ersteren, ja fiele die gesamte Mathematik fort. Mit der Analyse des Zalhbegriffes muss 
daher jede Philosophie der Mathematik beginnen. // Diese Analyse ist das Ziel, 
welches die vorliegende Abhandlung sich stellt. Die Hilfsmittel, die sie hierin 
verwendet, gehören der Psychologie an und müssen es, wenn eine solche Unter
suchung zu festen Resultaten gelangen soll." 
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por "ligações colectivas"). Quando Frege diz que na Filosofia da Aritmé
tica "tudo se torna representação", evidencia uma das características cen
trais desta obra, ao mesmo tempo que se equivoca quanto às reais inten
ções de Husserl. Mas Frege viu bem a ambiguidade que comporta a utili
zação, por Husserl, do termo "representação". Se se distinguir o número 
daquilo que ele pode contar recorrendo ao carácter abstracto do primeiro, 
no qual se dissolveriam, em resultado de um acto psíquico, as particulari
dades concretas das coisas contadas, perde-se, segundo Frege, o carácter 
objectivo do número. Se tudo é representação, os objectos podem modifi
car-se pelo simples facto de neles concentrarmos a nossa atenção, ou 
deles a retirarmos; os números parecem, então, tornar-se entidades abs
tractas, apenas porque nos desinteressamos das propriedades físicas dos 
objectos. É, sobretudo, a Segunda Parte da Filosofia da Aritmética que 
mais parece confirmar a justeza das críticas de Frege, com a sua distinção 
entre as quantidades intuitivamente captáveis e aquelas que só podem ser 
visadas por meio de uma "representação imprópria". É a possibilidade da 
logicização que Frege vê aqui posta em causa, na medida em que a estru
tura formal que caracteriza as diferentes espécies de números, bem como 
as diversas modalidades de organização lógica, características de cada 
uma delas, desaparecem por detrás de um conjunto de regras técnicas 
para legitimar a construção de quantidades que já não são dadas à intui
ção e que, por isso mesmo, Husserl chama "simbólicas" 2 3. 

É certo que se aceitarmos a distinção de Frege (feita, por exemplo, 
em Über Sinn und Bedeutung) entre sentido, denotação e representação 2 4, 
então, os "actos psíquicos" a que Husserl se refere só podem ser vistos 
como representações, na acepção fregeana do termo. Tanto mais que 
Husserl defende (ao contrário do que fará nas Investigações Lógicas) que 
aquilo que é constituído por eles depende de uma reflexão sobre a reali-

2 3 Diga-se de passagem que nada nos parece menos certo do que a existência de um 
qualquer privilégio da intuição no pensamento de Husserl, no sentido em que o parece 
defender, por exemplo, Martin Heidegger, em 1973, no Zähringen Seminar, ao analisar 
a problemática da intuição categorial na 6." Investigação Lógica. (Cf. Seminar in 
Zähringen, in Seminare, Gesamtausgabe, Band 15, Franfurt am Main, V. Ktostermann, 
1986, pp. 372-400, pp. 376-378.) Transformando a pretensa intuição husserliana em 
"doação do Ser", Heidegger tentara constituir, em Sein und Zeil, uma ontologia funda
mental, que permitisse, justamente, uma fundação existencial da ciência, incluindo a 
matemática. Mas o que Husserl chama intuição - ou doação, se quisermos reter a 
fórmula heideggeriana - não releva de um a priori sintético-material, como em Kant, 
mas sim de um a priori analítico-formal (ou seja, relativo ao estabelecimento das 
formas puras das propriedades categoriais de um dado domínio de objectividade), que 
o desenvolvimento das matemáticas e, em particular, da geometria, de Bolzano a 
Hilbert, passando por Gauss e por Riemann, mais não fazia do que manifestar. Volta
remos ainda a este ponto. 

2 4 GOTTLOB FREGE, "Über Sinn und Bedeutung", in Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik, 100 (1892) 25-50, pp. 27-29. 
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zação do próprio acto. O § 44 da 6.a Investigação Lógica - reconhecendo, 
talvez, a legitimidade de algumas observações de Frege, na recensão que 
mais acima mencionámos - contém uma critica implícita à tese defendida 
na Filosofia da Aritmética, ao recusar ao termo "reflexão", pelo seu 
carácter vago e pela confusão que instaura com a "percepção interna", 
qualquer validade para uma explicação da génese das categorias lógicas. 
Mas, por outro lado, o "acto psíquico" husserliano, no sentido que lhe é 
atribuído na Filosofia da Aritmética, tem uma dimensão objectiva (que a 
crítica de Frege não valoriza) - na medida em que é constitutivo de uma 
objectividade independente do pensar efectivo - que, em Frege, cabe, 
justamente, ao sentido. Mais ainda, Husserl defenderá, numa acepção 
muito próxima da de Frege, que as "ligações colectivas", resultantes do 
acto psíquico de "coligir", são independentes da determinação do conteú
do dos objectos coligidos25; mas independentes também - e aqui a heran
ça de Bolzano revelará toda a sua fecundidade, constituindo-se como 
impulsionadora da possibilidade de uma fenomenologia como "ciência 
das essências" - da subjectividade dos indivíduos singulares que as esta
belecem, sendo, por isso mesmo, indefinidamente reiteráveis, ordenándo
l e segundo princípios que não relevam já de uma psicologia, mas sim, 
forçosamente, de uma lógica 2 6. 

3) O poder da forma. 

Já vimos que a lógica, para Husserl, não é uma ciência normativa, 
uma espécie de "ética do pensar", como lhe chamara, por exemplo, 
Sigwart27. Podemos agora defini-la como a ciência da forma. Isto per
mite-lhe enunciar as leis a que qualquer ciência, na medida em que é uma 
ciência de objectos, obedece, independentemente do tipo de objectos 
sobre que se debruce. Há uma forma da objectividade, que, embora vazia 
de conteúdo, é um momento do objecto, pois é aquilo que permite que ele 
se constitua enquanto tal. Assim entendida, a forma não se obtém por um 
processo de generalização; ela mantém constantemente uma referência a 
todos os objectos possíveis, como o "qualquer coisa em geral" que trans
cende todos os conteúdos 2 8. Dito de outro modo: a forma lógica, em sen-

2 5 Cf , nomeadamente, todo o 3.° Capítulo de Philosophie der Arithmetik, "Die psycholo
gische Natur der kollektiven Verbindungen", in Husseriiana, Band X I I , pp. 64-76. 

2 6 É aqui que reside a possibilidade de uma aproximação entre o pensamento husserliano 
e o programa de Hilbert de constituição de uma "meta-matemática". Cf. JACQUES 
ENGLISH, "Husserl et Hilbert. La Phénoménologie est-elle Axiomatisable?", in Jean-
-François Courtine (dir.), Phénoménologie et Logique, Paris, Presses de L'Ecole 
Normale Supérieur, 1996, pp. 83-107. 

2 7 Cf. WOLFGANG CARL, op. cit., pp. 15-16. 
2 8 Cf. EMMANUEL L É V I N A S , En Découvrant 1'Existence avec Husserl et Heidegger, Paris, 

Vrin, 1967, p. 12. 
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tido husserliano, não é abstracta. Abstracto (na acepção de resultante de 
um acto de separação) é todo o elemento individual de um objecto indivi
dua], mas que, na realidade, não existe independentemente dele: assim, 
por exemplo, uma cor, que só existe numa superfície, mas que podemos 
analisar prescindindo da superfície que ela vem colorir. 

A tese de Husserl, que se caracteriza pela defesa da existencia de 
puros objectos lógicos, bastante próxima da de Frege nos Fundamentos 
da Aritmética, é, em larga medida, devedora da profunda transformação 
do conceito de analiticidade, realizada por Bolzano, relativamente à acep
ção de analítico em Kant2 9, expressa, quer na "Introdução" à Crítica da 
Razão Pura, quer no § 2 dos Prolegómenos a toda a Metafísica Futura. 
Como se sabe, para Kant, a distinção entre um juízo analítico e um juízo 
sintético repousa no facto de, no primeiro caso, o conceito do predicado 
estar já contido no conceito do sujeito, ao passo que, no segundo caso, tal 
não acontece. Mas esta distinção baseia-se no equívoco semântico entre 
propriedades dos objectos e características dos conceitos, como se expli
citar as segundas e conhecer as primeiras se identificassem. É assim que, 
por exemplo, Kant defende que o juízo "todos os corpos são pesados" é 
sintético, apoiando-se na constatação de que o peso não é uma caracterís
tica do conceito de corpo - ou seja, não encontro aquele analisando este -
, sem reparar no que significa afirmar-se que se trata de uma propriedade 
de todos os corpos. Dito de outro modo: mesmo que aceitemos, com 
Kant, que só uma intuição permite ligar a priori o conceito de corpo e o 
conceito de peso, não é o modo pelo qual estabelecemos a ligação que é 
aqui fundamental, mas sim a razão pela qual a tomamos por verdadeira. 

Mas, no § 148 da sua Teoria da Ciência, Bolzano afirma: quando 
uma ou algumas representações (mas não todas) de uma proposição 
podem ser arbitrariamente sujeitas a um processo de variações, sem que, 
com isso, o valor de verdade da proposição seja alterado, estamos diante 
de uma proposição analítica. Com esta definição, cujo alcance está, jus
tamente, em obrigar a proceder também a uma revisão da noção kantiana 
de "sintético" e de "sintético a priori" 3 0 , Bolzano transforma o analítico 

2 < J Acerca desta transformação e da influência que ela estava destinada a exercer no 
pensamento husserliano, pode consultar-se o excelente trabalho de JOCELYN BENOIST, 
Phänomenologie, Sémaniique, Ontotogie. Husserl et la tradition logique autrichiènne, 
Paris, Puf, 1997, pp. 59-81. Sobre a relação entre Bolzano e Kant, cf., igualmente, 
ALBERTO COFFA, "Kant, Bolzano and the emergence of logicism", in W I L L I A M DEMO-
POULOS (ed.), Freges Philosophy' of Mathematics, Cambridge (Ma.), Harvard 
University Press, 1997, pp. 29-40, e JACQUES L A Z , Bolzano Critique de Kant, Paris, 
Vrin, 1993, passim. (Laz traduz e comenta o apêndice da obra de BOLZANO, Beyträge 
zu einer begründeteren Darstellung der Mathematik, intitulado "Über die kantische 
Lehre von der Construction der Begriffe durch Anschauungen".) 

3 0 Note-se que a defesa de uma distinção clara entre juízos analíticos e juízos sintéticos, 
bem como a defesa da existência de conhecimentos sintéticos a priori, é um traço 
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numa característica da verdade do juízo, quer dizer, da forma de objecti
vidade que nele se exprime, recusando-se a pensá-lo, à maneira de Kant, 
como uma característica do conteúdo da representação. (Ou seja, em ter
mos kantianos: no facto de ela estar contida no conceito do sujeito de um 
determinado juízo.) É assim que Kant classifica de sintética a proposição 
7+5=12, só porque 12 não está contido nem em 7 nem em 5; para Kant, 
necessito de saber quantas vezes a unidade está contida em 7 e adicioná¬
-la outras tantas vezes a 5, para obter o valor de 12, ou seja, ao adicionar 
aplicamos um esquema intuitivo baseado na forma pura da sucessão 3 1. 
Para Bolzano, reiteramos uma operação formal, que nos permite passar de 
n a n+1, aplicando a propriedade lógica da associação. A proposição é, 
por isso, analítica, não deixando, por esse facto, de ser extensiva do nosso 
conhecimento. Exactamente no mesmo sentido, dirá Frege: é analítica 
uma verdade que resulta apenas de leis gerais da lógica e de definições. E 
Husserl no § 12 da 3.a Investigação Lógica: são analíticas todas as propo
sições que comportam uma verdade plenamente independente da natureza 
da objectividade que nelas se exprime, e em que a matéria objectiva se 
pode substituir pela forma vazia do "qualquer coisa", com exclusão de 
toda a posição de existência 3 2. 

A distinção fundamental, em torno da qual se organiza esta 3.a Inves
tigação Lógica, é a que é possível estabelecer-se entre as categorias for
mais de objecto e as categorias materiais, correspondendo estas à nova 
definição, não-kantiana, do sintético a priori. Este último, supõe já a 
repartição do "qualquer coisa" nos diferentes géneros supremos de coisas, 
nos quais, por sua vez, se enraízam as diversas ontologias materiais33. Há 
leis, como a de causalidade, por exemplo, que determinam uma relação 
de dependência das variações reais nas coisas que não podem ser coloca
das no mesmo plano que a relação expressa por universalidades analíticas 
do género "o todo não pode existir sem as partes", ou por necessidades 
analíticas como "um pai não pode ser tal sem os filhos". Repare-se como, 
neste último exemplo, a introdução de conceitos materiais - como sejam 
os de pai e de filho - não impedirá Husserl de classificar como analítica a 

comum à tradição kantiana e à que entronca em Bolzano e Frege. Frege considera 
mesmo tratar-se de uma grande aquisição de Kant o ter procedido a esta distinção, 
lamentando somente o facto de ele se ter equivocado quando à natureza das propo
sições da aritmética. (Cf. Die Grundlagen der Arithmetik, § 89, trad. port, de António 
Zilhão, Lisboa, IN-CM, 1992, p. 101.) Será necessário esperar por Willard Quine para 
se ver aquela distinção seriamente posta em causa. Quanto a este assunto, cf., deste 
último, "Two Dogmas of Empiricism", in From a Logical Point of View, Cambridge 
(Ma.), Harvard University Press, 1980, 3.a ed., pp. 20-46. 

3 1 K A N T , Kritik der reinen Vernunft, B 15-16. 
3 2 HUSSERL, Logische Untersuchungen, Zweiter Teil, Husserliana, Band XIX/1 , p. 259. 
3 3 HUSSERL, Ibidem, 3.* Investigação, § 11, p. 256. 
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proposição. É que, podendo as suas especificações concretas ser substi
tuídas por variáveis livres, é possível proceder-se, por esta via, à sua 
completa formalização. O caso mais notável é o que é constituído pelo 
que Husserl chama "categoria formal de relação": 

"Ela nada retira para si mesma ao carácter particular concreto das rela
ções e dos seus membros, e qualifica-os, seguidamente, de "certos". Ela 
diz, por exemplo, no caso simples de dois membros de uma relação: se 
um certo Ct está numa certa relação com um certo (3, este mesmo (} está 
numa certa relação correspondente com esse a; a e [3 são, aqui, indefini
damente variáveis."34 

Inversamente, mesmo que não possamos pensar uma cor sem a 
superfície que ela vem colorir, a relação da primeira com a segunda não é 
analítica, pois depende das características próprias de um certo tipo de 
objectividade. Aqui, não exprimimos a relação analítica do todo com as 
suas partes, mas sim, apenas, a impossibilidade, fundada na peculiaridade 
essencial de uma dada matéria, de uma anulação dos laços que ligam a 
cor a uma superfície. 

Finalmente. A distinção entre o analítico e o sintético, mesmo na 
nova definição não kantiana que ambos agora recebem, não nos parece 
tão interessante quanto a distinção, que, no interior da noção de analítico, 
separa o plano analítico-formal, que se funda na essência pura das catego
rias de significação, das leis ontológico-analíticas que se fundam em 
categorias formais ontológicas 3 5. Exemplos do primeiro são o princípio 
de não-contradição, ou a lei da dupla negação; exemplo das segundas são: 
objecto, propriedade, ou pluralidade. O primeiro, vale para tudo o que é 
objecto; da sua violação resulta uma falsidade, independentemente da 
peculiaridade material daquilo que está a ser pensado. Mas as segundas 
têm um alcance muito mais vasto. Sendo toda a percepção a percepção de 
alguma coisa, as leis ontológico-analíticas, agindo aí onde não é ainda a 
particularidade do material empírico que determina a possibilidade da sua 
percepção, dizem respeito à constituição desse "alguma coisa", enquanto 
objecto possível de uma percepção actual. Aqui sim, ganha todo o sentido 
a célebre afirmação de Eugen Fink em 1939: o problema central da feno
menologia de Edmund Husserl é o problema da origem do mundo. 

3 4 ID. , Ibidem, p. 258: Sie nimmt nichts von der sachhaltigen Besonderheit der Relationen 
und Relationsglieder in sich auf und nennt dieselben nur als "gewisse". Sie sagt etwa 
im einfachen Falle zweier Relationsglieder: ist ein gewisses cc in einer gewissen 
Relation zu einem gewissen ß, so ist dieses selbe ß in einer gewissen entsprechenden 
Relation zu jenem a; a und ß sind hierin scbranklos Variable." 

3 5 ID. , Ibidem, 4." Investigação, § 14, p. 325. 
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R É S U M É 

HUSSERL ET LA "VERITÉ PAR LA FORME". 
DE PILOSOPHIE DE L'ARITHMETIQUE AUX RECHERCHES LOGIQUES 

Dans cet article nous nous sommes propose de montrer l'ampleur de la 
transformation operée par Husserl sur la notion d'analytico-formel, par rapport 
au sens que ees deux termes possédait chez Kant. Nous avons montré que c'était 
lá le but des investigations, que Husserl lui-méme appelait d'ordre psychologi-
que, sur les fondements de I'arithmétique, aussi bien que de sa critique du psi-
chologisme, ammorcée des le 1™ tome des Recherches Logiques. Nous avons 
aussi montré que le but de Husserl n'était pas d'établir un ensemble de proprié-
tés formelles des objects (en soi-mémes vides de tout contenu), mais déterminer 
la portée de la forme (á l'instar des géométries non-euclidiénnes) en tant que 
productrice d'objectivité. 
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La filosofía política de John Rawls se enmarca como una propuesta 
ética típicamente anglosajona, siguiendo el cauce señalado por una 
tendencia que se ha dado en los últimos treinta años de retorno a los 
problemas sustantivos; algo que había sido tradicional en el desarrollo de 
la disciplina, pero que por un largo periodo quedó relegado, dando lugar a 
las consideraciones metaéticas, las cuales, desde principios del siglo X X , 
comenzaron a ganar notoriedad y preocupación por parte de la escuela 
analítica.2 Este rasgo fue muy marcado, por ejemplo, en la filosofía de G. 

1 E! autor es Profesor y Licenciado en Filosofía (Universidad Católica de Santa Fe). Es 
doctorando en Filosofía en dicha universidad, hallándose actualmente en el proceso de 
redacción de su tesis, la cual versa sobre la antropología implícita en el contractualismo 
moderno y su influencia en el neocontractualismo liberal de John Rawls. Se desempeña 
actualmente como Profesor de Metodología del Trabajo Científico y Sociología 
General, en las Facultades de Ciencias de la Salud y de Humanidades, Educación y 
Ciencias Sociales, respectivamente, de la Universidad Adventista del Plata y como 
Secretario de Investigación de la universidad mencionada. Es Director de la revista 
Enfoques, publicación indexada y con referato internacional de la misma universidad y 
Full Membership [ID Number # 992280], de APA (The American Philosophical 
Association, University of Delaware, DE 19716 - USA). 

2 "La primera mitad del siglo que ahora acaba se centró, de modo particular, en las 
cuestiones metaéticas o de fundamentado!) crítica de la ética normativa... la metaética 
no es un invento del siglo X X ni una moda pasajera o circunstancial, sino algo tan 
antiguo como la propia ética. Fue Sócrates, sin duda, el primer gran analista del lenguaje 
moral, que constituye una de las tareas primordiales de la metaética". ESPERANZA 
GUISÁN, Introducción a la ética (Madrid: Cátedra, 1995), p. 253. 
Javier Sádaba, en su clarificadora, a la vez que erudita, Introducción a la edición 
española de Ensayos éticos, de Moore, nos explica así en cuanto a qué se entiende por 

Philosophica 16, Lisboa, 2000, pp. 61-79 
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E. Moore, el representante más destacado de esta corriente de pensa
miento, quien, bajo la profunda influencia ejercida por la corriente 
analítica, a partir de Principia Ethica (1903) y Ethics (1912) abandonó 
las cuestiones éticas sustantivas para centrarse en aquellas puramente 
metaéticas.3 

"Problemas como el del relativismo o no relativismo metodológico, o los 
que se refieren al puesto de la razón y las pasiones o emociones en la 
ética, o a las relaciones entre lo fáctico y lo valorativo, el es y el debe, 
centraron, como hemos visto, las preocupaciones de G. E. Moore o War¬
nock, aunque también debe afirmarse que las preocupaciones propias de 
la ética normativa, especialmente la búsqueda de principios y normas, no 
estuvieron nunca ausentes de ninguna de las corrientes metaéticas con
temporáneas."4 

El interés primordial de Moore se reduce al análisis del significado 

filosofía analítica contemporánea: "Hagamos primero una precisión elemental sobre lo 
que se entiende por filosofía analítica. Se suele subsumir bajo el rótulo de 'filosofía 
analítica' a la filosofía lingüística (a veces también a la filosofía del lenguaje o reflexión 
de segundo grado'sobre la ciencia lingüística) impulsada por los escritos tardíos de 
Wittgenstein. Pero existen diferencias notables entre la filosofía analítica clásica y la 
filosofía lingüística wittgensteiniana. Las diferencias son tan notables que algunos, sin 
duda, con ánimo de exageración verían en la primera el renacimiento del estilo 
aristotélico mientras que en la segunda contemplarían el modelo platónico. Y es que el 
filósofo analítico, tipo Moore, analiza o reduce a entidades más simples los hechos, 
dando por supuesto que los conceptos que fija el sujeto llegan, realmente, hasta los 
objetos del mundo. El filósofo lingüístico, por el contrario, que intenta resolver o 
disolver los problemas que surgen al filosofar, analizando los significados dados en el 
lenguaje, rompe la ingenua armonía sujeto-objeto. Describe, más bien, qué tipos de 
significados construyen -con reglas cambiantes en la praxis- los seres humanos. De ahí 
que un filósofo como Moore sea más cercano, por ejemplo, a un filósofo como K. 
Aipper en este punto, y se aleje, así, del Wittgenstein conocido como 'segundo' 
Wittgenstein. De cualquier forma, existen al menos tres aspectos que dan un tono 
común al analítico clásico y a los que, para simplificar, podríamos llamar wittgensteí-
nianos. En primer lugar, ta definición o el significado como último momento del 
filosofar, poseen un cierto 'aire de familia' en ambas tradiciones. En segundo lugar, no 
salirse del sentido común, como hacen los primeros o del lenguaje habitual, como 
quieren los segundos, vuelven a unirlos en una empresa que los hermana. Finalmente, 
unos y otros son despiadados con la metafísica más obtusa y simplista." JAVIER SÁDAÍÍA, 
"Introducción", en G. E. MOORE, Ensayos éticos (Barcelona: Planeta-Agostini, 1994), p. 12. 

3 "Pero, ¿por qué, en definitiva, nos interesa Moore, en cuanto tal, hoyl... La importancia 
de Moore, apresurémonos a indicarlo, no se ciñe, simplemente, a su intuicionismo ético 
(revitalizado, por extraño que parezca, en obras tan influyentes como la Teoría de la 
justicia de Rawls y espléndidamente contextualizado por Mclntyre en su Tras la virtud) 
o a su original tratamiento de la llamada falacia naturalista. Moore, rebelándose contra 
la metafísica tradicional o creando el método de la filosofía analítica, aparaece como 
eslabón insoslayable en la filosofía moderna...", ¡bid.» pp. 13-14. 

4 GUISAN, Op. cit., p. 253. 
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del término "bueno", concepto que a su juicio designa algo "no natural". 
Esto, según Moore, es lo que hace de la ética una ciencia. La metaética es 
la disciplina que se dedica al estudio de los enunciados morales. Por 
tanto, la ética no tratará entonces de preguntar qué cosas son buenas, sino 
de definir "lo bueno". "Bueno" es una cualidad simple e indefinible que 
poseen unas cosas que se dicen buenas y otras no. En su obra se dedica a 
demostrar que lo bueno no puede ser derivado del placer, ni de la felici
dad, etc., pues todas las teorías éticas que así operan incurren en lo que él 
llama: la "falacia naturalista", debido a que hacen consistir lo bueno en 
alguna propiedad de un objeto natural o de una colección de objetos 
naturales. Debe tenerse presente que por entonces se vivía una época de 
fuerte escepticismo en materia de filosofía moral.5 

"Digamos que el objetivo central del análisis filosófico, para Moore, no 
es otro que la clarificación de los conceptos. No es, por eso, el descubri
miento de nuevos hechos del mundo, tarea reservada a las ciencias 
empíricas. En este sentido, al análisis intenta hacer explícito lo implícito. 
De ahí que introducirse en un concepto y hacerlo claro no es obtener un 
significado distinto... el análisis de Moore no es un análisis sobre las pala
bras sino acerca de los conceptos y de las proposiciones que usan con
ceptos. De ahí que sus definiciones no sean nominales (por utilizar la 
vieja jerga escolástica) sino reales. Y de ahí que su proceder suponga una 
teoría de la percepción realista según la cual los conceptos llegan a las 
cosas, están en vez de los hechos. Por eso, y es éste el programa analítico 
del filosofar, si refinamos los conceptos conoceremos mejor las cosas."6 

La moralidad, en términos generales, para la escuela analítica anglo
sajona, es una cuestión que se justifica, ya sea mediante una convención o 
la subjetividad. Más allá aún llegarán los análisis propuestos por la ver-

5 "Moore es un representante consumado del profesor inglés que pasa su vida dedicado a 
la universidad. En nuestro caso al Trinity College de Cambridge... Un profesor que 
escribió de manera fragmentaria acerca de problemas filosóficos. Sólo escribió un libro, 
en el significado estricto del término. Se trata de Principia Ethica, libro, por cierto, del 
que se han aireado algunas cosas y se han silenciado otras. Así, la 'falacia naturalista', 
la definición de 'bueno' como algo no natural y simple o la concepción de los bienes 
intrínsecos mayores, han dejado en la penumbra, por ejemplo, su concepción sobre la 
corrección moral, la norma de la mayoría, la crítica al egoísmo o la imprevisibilidad de 
las consecuencias de nuestras acciones. Una vez más Moore resulta paradójico. Por un 
lado, da lugar a estudios bien concretos, ceñidos y austeros. Piénsese, por ejemplo, en 
'la paradoja del análisis' y los problemas de la definición. Por otro lado, es el Moore 
sublime que satisface al inglés culto y contemplativo de finales del siglo pasado. Russell 
llegó a escribir que 'mientras (él) había creído en el progreso ordenado a través de la 
política y la discusión libre, Moore aspiraba a una vida de retiro entre finas sombras 
concibiendo el bien como algo consistente en la mutua y apasionada admiración de los 
miembros de élite'..." SÁDABA, Op. cit., pp. 14-15. 

¿ibid., pp. 16-17. 
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tiente analítica del Círculo de Viena, quienes, acordes con el espíritu 
cientificista que dominaba la época, afirmarán que solamente podrán ser 
válidas aquellas proposiciones que sean descriptivas, el resto carece de 
sentido.7 

En este sentido, Rawls quedará ubicado mucho más cerca de Moore 
que de la filosofía del citado Círculo. 

El nuevo giro que adquiere el panorama de la ética desde mediados 
del siglo XX, será marcado, fundamentalmente, por J. Rawls, quien reto
mando la ética kantiana intentó elaborar, sin supuestos metafísicos, una 
doctrina deontológica de la justicia basada en su carácter universalista, a 
partir de las nociones de "razón práctica" y de "autonomía", elaborando 
un "constructivismo" de corte kantiano, en el cual quedan conservados 
los rasgos básicos del sujeto moral, ahora asociados con principios impar
ciales de justicia destinados a regular las instituciones de una sociedad 
pluralista y democrática.8 

Notas biográficas y evolución del pensamiento de Rawls9 

John Rawls nació en 1921, en Baltimore, Maryland. Se licenció en 
Princeton, antes de la Segunda Guerra Mundial, y en la misma universi
dad, luego, se doctoró (1950), con una tesis titulada: A Study in the 
Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judge¬
ments on die Moral Worth of Character (Un estudio de los fundamentos 
del conocimiento ético: considerado en referencia a los juicios del valor 
moral de la personalidad). Desde entonces profesó en Harvard y Cornell. 
Fue becario de la Guggenheim Fellowship y del Centro de Altos Estudios 
en las Ciencias del Comportamiento. En 1987, Mariano Grondona10 decía 

7 Cf. T. URDANOZ, Historia de la filosofía Vil (Madrid: B.A.C., 1978), pp. 100-107. JOSÉ 
FERRATER MORA, Diccionario de filosofía, T. 3. (Madrid: Alianza, 1984), pp. 2194, 
2 2 6 9 - 2 2 7 1 . 

8 Cf. JOHN RAWLS, Political Liberalism. 2 N D . ed. revised (New York: Columbia University 
Press, 1996) . 

Una excelente introducción sistemática al pensamiento de Rawls es la que ha realizado 
el filósofo español Migue! Ángel Rodilla (Universidad de Salamanca). Ésta aparece 
como Presentación de una serie de artículos publicados por Rawls entre 1951-1982, 
traducidos por el propio Rodilla y publicados en edición castellana bajo el título de 
Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia (Madrid: Tecnos, 1986). 

1 0 Conocido politólogo argentino, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Consti
tucional en la Universidad de Buenos Aires y Profesor invitado de Harvard University. 
Ha escrito numerosos libros sobre filosofía y economía políticas. Introductor del 
pensamiento de Rawls y de Nozick en los medios masivos de comunicación en la 
Argentina, donde conduce, desde hace varios años, el programa televisivo, "Hora 
Clave", el de mayor rating sostenido, entre todos los programas dedicados a la política 
nacional e internacional. 
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de Rawls: "es hombre de un solo libro", 1 1 refiriéndose a su obra principal, 
de más de seiscientas páginas, la voluminosa Teoría de la justicia, publi
cada en 1971, por Harvard University Press y que en 1999 ya iba por su 
22.a edición. 1 2 La primera edición en español apareció en México, en 
1979.13 Con posterioridad publicó Rawls un par de obras más, una muy 
pequeña, conteniendo una conferencia pronunciada para la "Fundación 
Tanner" (1981), en la Universidad de Michigan: Las libertades básicas y 
su prioridad, mediante la cual intentó dar respuesta oficial a las objecio
nes de H. L. A. Hart sobre su anterior A Theory of Justice. La siguiente 
obra fue publicada en 1993: Political Liberalism, traducida al español y 
publicada en 1995, en la cual sistematizó varias conferencias que dictó en 
la Universidad de Columbia, en abril de 1980, junto con otras anteriores y 
algunas posteriores a ese año que escribió expresamente con la finalidad 
de publicar este libro. En la última edición en inglés (1996), la obra supe
ra las cuatrocientas sesenta páginas e incluye como capítulo final su 
"Reply to Habermas", extenso artículo publicado un año antes en The 
Journal of Philosophy, en respuesta a las objeciones de Habermas apare
cidas en la misma revista, en un artículo titulado: "Reconciliation Through 
the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls's Political Liberalism" 
(Reconciliación mediante el uso público de la razón). La polémica 
establecida entre ambos filósofos ha visto la luz recientemente en habla 
hispana, en una reciente publicación, de la colección "Pensamiento Con
temporáneo", dirigida por Manuel Cruz.1 4 

El primer artículo de Rawls sobre el tema data de 1951, y se titula: 
"Outline of a Decisión Procedure for Ethics" (Esbozo de un procedi-

1 1 M A R I A N O GRONDONA. Bajo el imperio de las ideas morales. Las causas no económicas 
del desarrollo económico (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1987), p. 121. 

1 2 " A partir de su aparición en 1971, el libro de John Rawls que contenía su 'teoría de la 
justicia', fue objeto de una desmesurada serie de comentarios, simposios, mesas 
redondas, libros, volúmenes colectivos y artículos, mucho mayor de lo que podía 
esperarse de una obra de filosofía práctica que, además es extensa, árida y compleja. 
Una explicación plausible de esa difusión y notoriedad de una obra de estas caracterís
ticas, es que en ella se encuentra compendiada de un modo particularmente completo, 
la totalidad de la visión moderna poskantiana acerca de la justicia". CARLOS I . MASSINI 
CORREAS, "De las estructuras justas a la virtud de la justicia", Philosophica, 16, 1994, 
p. 177. 

1 3 En cuanto a ésta, es importante destacar la existencia de dos artículos publicados en 
España en la década del ' 80 : M . JIMÉNEZ REDONDO, " A propósito de la versión 
castellana de la obra de John Rawls A Theory of Justice", Teorema, X I , 1981 y MARÍA 
JOSÉ AGRÁ ROMERO, "¿Es la versión castellana de A Theory of Justice una versión 
modificada?", Teorema, X I I I , 1983. 

1 4 Nos referimos al libro de JÜRGEN HABERMAS / JOHN RAWLS, Debate sobre el liberalis
mo político, con Introducción de Fernando Vallespín (Barcelona: Paidós, I.C.E. de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1998). 
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miento de decisión para la ética). Su libro Teoría de la justicia ya había 
sido anticipado con la publicación de varios artículos, entre los que se 
destacan, desde 1958, "Justice as Fairness" (Justicia como imparcialidad), 
mal traducido al castellano en "Justicia como equidad", luego viene "The 
Sense of Justice" (El sentido de la justicia), en 1963 y "Distributive 
Justice" (Justicia distributiva), en 1967. 

De igual modo ocurrió con Liberalismo político, presagiado a partir 
de 1980 en "Kantian Constructivism in Moral Theory" (El constructivis
mo kantiano en la teoría moral), y "The Basic Liberties and Their Prio¬
rity" (Las libertades básicas y su prioridad) y "Social Unity and Primary 
Goods" (La unidad social y los bienes primarios), ambos de 1982, prosi
guiendo con los probablemente tres artículos más relevantes del último 
Rawls, a saber, en 1985, "Politicai, not Metaphysical" (Política, no meta
física), en 1987, "Overlapping Consensus" (Consenso traslapado) y, de 
1988, "The Priority of Right and Ideas of the Good" (La prioridad de lo 
correcto e ideas del bien). 

De esta manera es posible comprender el pensamiento y la pro
ducción de Rawls como un movimiento espiralado, por el cual se van 
anticipando ideas que luego son finalmente sistematizadas y profundiza
das, hasta finalmente cerrar una posición. Tal mecanismo se da con sus 
dos obras principales, y esto es así hasta el punto de que casi puede afir
marse que hay un "primer" y un "último Rawls", cuya posición central 
aparece un tanto modificada con respecto a la anterior, a partir de las crí
ticas efectuadas por liberales de derecha y moderados, por una parte, y 
los comunitaristas, por otra, fundamentalmente de estos últimos. 

Breve historia de la idea de justicia 

El tema de la justicia ya había sido tratado por Aristóteles (s. IV 
a.C), juntamente con la importante noción de equidad, virtud comple
mentaria de la justicia, que opera sobre la casuística y que permite 
"interpretar y aplicar la ley, determinando lo que es justo en cada caso 
particular".15 De acuerdo con el estagirita la justicia ocupa un lugar 
primordial entre las virtudes, es el fundamento del orden del mundo y del 
hombre. Considerada como virtud, la justicia consiste en obedecer las 
leyes, en base a lo cual se ajusta la conducta del ciudadano. Guardar esta 
virtud implica buscar no sólo el bien propio, sino también el de los demás 
por igual. La justicia se constituye, así, en la base de la igualdad que debe 
presidir el orden entre los ciudadanos.16 

1 5 GUILLERMO FRAILE, Historia de la filosofía I. Grecia y Roma (Madrid: B.A.C., 1982) , 
p. 534. 

1 6 Cf. FERNANDO ARANDA FRAGA, "Formación ética y ciudadana desde un enfoque 
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En la Modernidad, la doctrina de la justicia es dejada de lado y la 
filosofía jurídico-política pasa a centrarse en la cuestión de la ley como 
sistema normativo. A diferencia de Aristóteles, la normatividad se asienta 
ahora en la razón, desplazando el papel que jugaba en ella la experiencia. 
Los grandes filósofos políticos modernos (Hobbes, Locke, Rousseau) 
relegaron el tema de la justicia, aunque de sus teorías pueden ser extraí
das nociones implícitas al respecto. El tema y meta de la filosofía política 
de la época era cómo podría ser establecida una sociedad ordenada, cómo 
habría de fundarse el Estado.17 Para ello se apelará a un expediente típica
mente moderno, el contrato social, noción artificial que será luego reto
mada y recreada por el neocontractualismo del s. XX, en forma especial 
por J. Rawls. 

En términos generales esta cuestión de la relevancia del tema de la 
ley en Gran Bretaña aparece asociado a la cuestión de los derechos 
(Rigths) de las personas. En forma explícita sí aparece, aunque de manera 
muy breve, en Hume, en su Treatise, obra de dos tomos dedicada a la 
cuestión moral, donde afirma que la justicia es algo no natural en el 
hombre, sino un producto de la convención. 

Algo más adelante, con Kant, resurge con más fuerza este tema a 
partir de su doctrina ética, expuesta en su Metafísica de las costumbres y 
complementada en materia de filosofía del derecho, en el Tratado de la 
paz perpetua, donde el filósofo de Kónigsberg aboga por el contrato 
social a la hora de justificar la obligación política. La justicia, en Kant, es 
enfocada desde el punto de vista del deber, mediante el recurso del 
"Imperativo Categórico", un a priori moral y jurídico que impone un 
mandato a la conciencia de obrar bien por el deber mismo, de acuerdo a 
cómo quisiéramos que los demás obren con nosotros. En otras palabras, 
se establece como valor cardinal a la persona; en todo momento, la perso
na moral, tratará a sus semejantes como un fin y no como simple medio. 
Con esto, Kant intentaba evadirse de todo tipo de fundamentación de la 
moral en razones o realidades externas, fundándola en la autonomía de la 
razón, que a partir de la "buena voluntad", busca lo bueno. De todos 
modos, en Kant, esta autonomía de la razón en la búsqueda de normas 
éticas nunca es absoluta, como ocurrirá luego, en la segunda mitad de 
nuestro siglo. La relación mantenida entre la concepción rawlsiana de la 
justicia con el deontologismo ético kantiano merece detenernos tratándola 
como un apartado especial. 

transversal manifiesto en la transmisión de valores", Enfoques, Año IX, N.° 1, 1997, 
p. 65. 

1 7 Sobre el problema de las relaciones entre ética y política, recomiendo la obra de ENRIQUE 
BONETE PERALES (coord.). La política desde la ética. T. I . Historia de un dilema y T . I I . 
Problemas morales de las democracias (Barcelona: Proyecto A Ediciones, 1998). 
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La impronta kantiana en el deontologismo rawlsiano 
Rawls se declara, en muchos de sus escritos, bajo la influencia de la 

moral kantiana. Sobre todo cabría afirmar esto del primer Rawls, si es 
posible establecer una división entre dos periodos un tanto diferenciados 
en nuestro autor.18 

Sabido es que Kant pone el acento de su doctrina moral en el cum
plimiento por el mero deber. El "Imperativo Categórico" es el símbolo de 
una ética, que de no ser por la existencia de ciertas nociones fuertes que 
persisten aún en Kant, tales como el concepto de "persona", "buena 
voluntad", "ideal regulativo", etc., harían de ella una teoría procedimental 
pura. Está claro, de todos modos, que para Kant una acción tendrá carác
ter ético si es realizada sólo bajo la única motivación del deber. La "justi
cia", por ejemplo, no es una virtud, sino un deber moral. 

Kant pretende construir una ética autónoma, en contraposición a las 
éticas heterónomas que le precedieron.19 Todas éstas eran éticas de bienes 
o de fines, de las cuales Kant no desea más que prescindir. La autonomía 
de la voluntad obra por respeto al deber mismo, pero ello no implica que 
cada cual ha de inventarse un código moral, sino que existe un conjunto 
de normas objetivas, a priori, que son cumplidas porque el primero de los 
mandatos morales ordena: "Obra de tal modo que la máxima de tu 
voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una 
legislación universal".20 Tal es para Kant la ley fundamental de la razón 
práctica pura. Pero hay en Kant un contenido básico, una materia, que es 
su noción de santidad de la persona, cuya función moral queda asegurada 
mediante otro mandato que ordena obrar con los demás, no como si 
fueran medios, sino fines en sí mismos. Esta noción de persona le provee 
sustantividad a la ética kantiana. El propio Kant, sintiéndose ensimis-

>8 Cf. parágrafo 40 de JOHN RAWLS. A Theory of Jusüce, pp. 251-257: "Parece apropiado 
destacar aquí, que hay una interpretación kantiana del concepto de justicia de la que 
deriva este principio. Esta interpretación se basa en la noción kantiana de autonomía. 
Es un error, creo, acentuar la situación de la generalidad y de la universalidad en la 
ética kantiana". RAWLS, A Theory of Justice (Cambridge-Massachusetts: Harvard 
University Press, 1971) , p. 251. 

1 9 J. B. Schneewind (John Hopkins University, Baltimore, U S A ) ha editado poco tiempo 
atrás una excelente obra acerca del surgimiento de esta nueva teoría moral fundada en 
la autonomía de la voluntad. Su estudio abarca desde el momento en que decae la ética 
fundada en la ley natural, pasando por la transformación de ésta en la Modernidad, 
hasta llegar a la noción kantiana de autonomía. Ver J. B. SCHNEEWIND, 77íe Invention 
of Autonomy. A Histoiy ofModem Moral Philosophy (New York: Cambridge University 
Press), 1998. 

2 0 I . KANT, Crítica de la razón práctica. 4. a edición, Trad. de J. Rovira Armengol (Buenos 
Aires: Losada, 1961), p. 36. 
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mado ante la grandeza de la voluntad moral de la persona, no pudo menos 
que compararla con la inmensidad y grandiosidad del universo: 

"Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y 
crecientes cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la 
reflexión: el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en 
mí. Son cosas ambas que no debo buscar fuera de mi círculo visual y 
limitarme a conjeturarlas como si estuvieran envueltas en tinieblas o se 
hallaran en lo trascendente; las veo ante mí y las enlazo directamente con 
la conciencia de mi existencia..."21 

De todos modos, la autonomía de la voluntad, su libertad e indepen
dencia de nociones del bien, dieron pie para que moralistas posteriores a 
Kant introdujeran la noción de "autonomía absoluta". A partir de esta 
autonomía el hombre se da a sí mismo sus normas. Este es el caso de 
John Rawls y de muchos otros. Rawls afirma explícitamente no partir de 
ninguna concepción del bien. Esto le permitirá la ventaja de coincidir con 
una pluralidad de concepciones acerca de lo que es bueno y con un sinnú
mero de proyectos de vida. 2 2 En sus últimos artículos Rawls presentará un 
intento de explicación acerca de cómo es posible el entendimiento entre 
diferentes concepciones del bien, ante su postulado de que los principios 
de justicia funcionen como un marco a priori procedimental - para lo cual 
introduce sus nociones de "consenso traslapado, o superpuesto" y "equili
brio reflexivo". 

Rawls asentará estas nociones en varios de sus artículos, tales como: 
"Justice as Fairness" (1957); "The Independence of Moral Theory" 
(1975); "A Kantian Conception of Equality" (1975); "Kantian Constructi¬
vism in Moral Theory" (1980); "The Idea of an Overlapping Consensus" 
(1987); "The Priority of Right and Ideas of Good" (1988), etc. 

21 Cf. Ibid., Conclusión, pp. 171-173. 
2 2 Adela Cortina (Universidad de Valencia), critica el tipo y la índole del concepto de 

autonomía adoptado por Rawls: "Sin embargo, ¿puede un individualismo, por mucho 
que genere instituciones, dar cuenta del concepto de autonomía, tal como está presente 
en la conciencia moral de nuestras sociedades? ¿Significa 'autonomía' únicamente 
'defensa de los derechos subjetivos individuales', o el hombre autónomo reconoce ya 
la alteridad en la conciencia misma de su autonomía, de suerte que la conciencia de 
sus derechos es inseparable de la de los derechos de cualquier otro hombre? A mi 
modo de ver, el individualismo en sus distintas versiones es impotente para dar cuenta 
del concepto de autonomía que constituye un núcleo insoslayable de nuestra vida 
moral, política, económica, médica o pedagógica. De ahí que urja reconstruir una 
figura inédita de sujeto moral autónomo situada a la altura de nuestra conciencia moral, 
como es la de las personas autocomprendidas como interlocutores válidos, a la vez 
irrepetibles y capaces de universalidad...". ADELA CORTINA, Ética aplicada y demo
cracia radical (Madrid: Tecnos, 1993), p. 131. 
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Justicia, derechos humanos y democracia consensual 
Con posterioridad a Kant, resurge el tema de los derechos, impul

sado por el auge de las ideas emanadas de la Revolución Francesa. 
Durante los siglos XIX y XX el tema de los derechos es trabajado en 

función de la participación política, especialmente cuando comienzan a 
establecerse las democracias. Luego de la Segunda Guerra Mundial la 
cuestión de los derechos humanos se impone como prioritaria y requisito 
de cualquier gobierno que pretenda llamarse democrático, pues, analizado 
bajo la sombra de los totalitarismos, un gobierno será democrático si, 
además de ser electo por el voto de la mayoría, respeta los derechos 
humanos. 

En este contexto, y en medio de la alta relevancia que a partir de 
mediados del siglo XX había adquirido el tema de los derechos, John 
Rawls da a luz su Teoría de la justicia, una obra, en términos formales, 
típica del pensamiento político anglosajón. Lo que no era típico hasta el 
momento fue la importancia del tema de la justicia, que ahora, a partir de 
la obra de Rawls, adquiere una notoriedad inusitada y es puesta sobre el 
tapete, produciendo un verdadero impacto en la comunidad norteameri
cana.2Í A partir de la publicación de esta obra (1971), se abre un gran 
debate, en el que participarán filósofos norteamericanos y europeos, 
quienes sostendrán posiciones a favor o en contra de Rawls, pero nunca 
ignorándolo. Son dignos de mención una pléyade de destacados pensado
res que lo debatieron, desde una diversidad de especialidades: Nozick2 4, 
Dworkin, Buchanan, Sen, Van Parijs, Barry, Daniels, Gauthier, Hart, 
Cohén, Hoffe, como así también otros autores conocidos como los 
"comunitaristas": Maclntyre, Sandel, Taylor y Walzer, entre los más 
renombrados, y otros filósofos mayores que integraron el tema de la 
justicia dentro de concepciones filosóficas más amplias y pluritemáticas, 
como por ejemplo Rorty, Ricoeur y el ya mencionado Habermas. 

2 3 Cf. MASSINI CORREAS, "La teoría contemporánea de la justicia, de Rawls a Maclntyre", 
Rivista internazionale di filosofía del diritto, IV, LXX, 1993, pp. 203-205 

2 4 Uno de los principales críticos de la filosofía política rawlsiana, su colega como 
catedrático de Filosofía en Harvard. Nozick ha adoptado un punto de vista que se 
conoce como "übertarismo", dentro del amplio espectro del liberalismo, mucho más 
cercano a Locke, y especialmente al contemporáneo austríaco Von Hayeck, su mentor, 
que a los contractualistas modernos y al propio Rawls, de quien, sin embargo, se 
declara amigo y compañero de ruta, aunque desde una óptica liberal no socializante, 
como la pretendida por aquél. Su principal obra, en la cual dedica una sección a 
analizar críticamente - tratando de hacer ver sus inconsistencias - la teoría de Rawls, es 
Anarquía, Estado y utopía. Trad. de Rolando Tamayo (Buenos Aires: F. C. E.. 1991). 
Para un pormenorizado estudio sobre este autor, recomiendo la excelente edición en 
catalán de la tesis doctoral que sobre él realizó ÁNGEL CASTIÑEIRA, Els límits de l'Estat. 
El cas de Roben Nozick (Barcelona: Centre d' Estudis de Temes Contemporanis, 1994). 
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Como dato importante baste agregar que desde la aparición de A 
Theory of Justice, en 1971 , y hasta 1991, solamente en Estados Unidos, 
fueron escritas más de doscientas tesis doctorales sobre algún aspecto de 
la concepción ética, política o jurídica rawlsiana, ya sea teórica o aplicada 
a algún campo específico. 

¿En qué consiste la teoría de la justicia como imparcialidad? 

Quizás gran parte de la relevancia adquirida en forma un tanto 
inexplicable por el tema de la justicia a partir de la publicación de la obra 
de Rawls, fue el hecho de que hubo en él una intención manifiesta de 
querer terciar en la lucha estadounidense entre demócratas y republi
canos. Oposición que en Europa y el resto del mundo se traduce como 
liberales versus socialdemócratas. 

"... se trata sólo de dar una solución adecuada a un conflicto muy preciso 
de una sociedad circunstanciada; concretamente, a la pugna entre la 
libertad y la igualdad tal como se plantea en la sociedad norteamericana 
contemporánea. Y si precisamos más aún el antagonismo, veremos que, 
en rigor, éste es el que separa a los partidos Demócrata y Republicano en 
las contiendas electorales de la que Raymond Aron llamó 'república 
imperial'."25 

Otros elementos que pudieron haber colaborado en la notoriedad 
intempestiva que adquirió su obra fueron quizás el hecho de que, acorde a 
la índole general del pensamiento anglosajón y especialmente norteameri
cano, Rawls no es un filósofo especulativo, no se detiene a explicitar 
supuestos, utiliza ejemplos claros y comunes. Salvo Kant y a veces 
Rousseau, leído este último en su versión inglesa, tampoco cita autores 
que no sean del ámbito anglosajón, algo muy común dentro de esta 
cultura, salvo sobre el final de la elaboración de su obra, a mediados de la 
década del noventa, cuando entra en polémica con Habermas.26 Su pensa
miento tampoco es sistemático, no comienza por un sistema que se inicie 
con una concepción del hombre, teoría del conocimiento, de la sociedad, 
etc., sino que empieza directamente con la tematización de la justicia en 
las prácticas sociales. Sin renglón alguno de introducción, afirma que la 
justicia es la primera virtud de la sociedad y prosigue. 

2 5 MASSINI CORREAS, "La teoría contemporánea de ia justicia, de Rawls a Maclntyre", 
p. 207. 

2 6 Un buen estudio sobre la noción de justicia en Habermas, puede hallarse en la obra de 
V . DOMINGO GARCÍA MARZÁ, Ética de la justicia. J. Habermas y la ética discursiva 
(Madrid: Tecnos, 1992). 
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"... digamos que una sociedad está bien ordenada no sólo cuando está 
diseñada para promover el bien de sus miembros, sino cuando también 
está efectivamente regulada por una concepción de la justicia... Si la 
propensión de los hombres hacia sus propios intereses hace necesaria una 
mutua vigilancia, su sentido público de la justicia hace posible que se 
asocien conjuntamente de manera segura el deseo general de la justicia 
limita la prosecución de otros fines. Puede pensarse que una concepción 
pública de la justicia constituye el rasgo fundamental de una asociación 
humana bien ordenada."27 

Rawls asimila su noción de justicia, y el lugar que ésta ocupa en una 
sociedad, a la de "verdad" en relación con la ciencia.28 Ambas son tenidas 
como valores máximos en cada uno de sus ámbitos. Así como, al pensar, 
se busca la verdad, también al intentar organizar una sociedad, se busca la 
justicia.2 9 Rawls define a la justicia como "imparcialidad": 

"En este sentido puede decirse que la justicia como imparcialidad y lo 
justo como imparcialidad proporcionan una definición o explicación de 
los conceptos de la justicia y de lo justo... Trataré de usar este principio 
para dar cuenta de todas las exigencias que son obligaciones y además 
son distintas de los deberes naturales... es importante advertir que el prin
cipio de imparcialidad tiene dos partes; la primera establece que las insti
tuciones o prácticas en cuestión tienen que ser justas, la segunda caracte
riza los actos voluntarios requeridos... Conforme al principio de imparcia
lidad no es posible estar obligado por instituciones injustas c, en todo 
caso, por instituciones que excedan los límites de la injusticia tolerable... 
no es posible tener obligaciones ante formas de gobierno autocráticas y 
arbitrarias..."30 

"Un rasgo de la justicia como imparcialidad es el pensar que los miembros 
del grupo en la situación inicial son racionales y mutuamente desintere
sados... Al elaborar la concepción de la justicia como imparcialidad, una 
de las tareas principales es claramente la de determinar qué principios de 
la justicia serían escogidos en la posición original... La justicia como 
imparcialidad es un ejemplo de lo que he llamado una teoría contractua-
lista... la concepción contractual mantiene que ciertos principios serían 
aceptados en una situación inicial bien definida. El mérito de la termino-

2 1 RAWLS, A Theory of Justice, pp. 4-5 . 
28 Noción de verdad, por cierto, ésta, muy discutible y unilateral. Para ver la crítica a la 

supuesta racionalidad del contrato social y su fund ame litación en las democracias 
occidentales recomiendo ver, desde una óptica realista crítica, la obra de JOSÉ PORFIRIO 
MIRANDA, Racionalidad y democracia (Salamanca: Ediciones Sigúeme, 1996). 

2 9 GRONDONA, Los pensadores de la libertad. De John Locke a Roben Nozick (Buenos 
Aires: Sudamericana, 1994) , p. 140. 

30 RAWLS, A Theory of Justice, pp. 111-112. 
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logia contractual es que transmite la idea de que se pueden concebir los 
principios de justicia como principios que serían escogidos por personas 
racionales, y de que las concepciones de la justicia se pueden explicar y 
justificar de esa manera... La palabra 'contrato' sugiere... la condición de 
que la división correcta de ventajas tiene que hacerse conforme a princi
pios aceptables para todas las partes...."31 

Una imparcialidad posibilitada por el contrato 
La motivación contractualista de John Rawls, en su búsqueda de 

fundamentar una teoría de la justicia, surge como intento de dar solución 
a las dos alternativas éticas predominantes, hasta entonces, en el pensa
miento anglosajón: Utilitarismo e Intuicionismo32, que, ajuicio de Rawls, 
son ambas soluciones erróneas. 3 3 Del primero critica la subordinación que 
hace de lo individual a lo colectivo y del último su carencia de un proce
dimiento racional para la acción moral. De este modo recurre Rawls a la 
tradición inglesa, elaborando una nueva versión del contrato social, 
mediante el cual, a través de un procedimiento racionalmente correcto34, 

31 Ibid., pp. 13-16. 
3 2 Sobre esto, ver: ALF Ross, Sobre el derecho y la justicia (Buenos Aires: EUDEBA, 

1997). 
3 3 Esperanza Guisán, representante de !a escuela ética utilitarista en España, se defiende 

de la crítica rawlsiana: "Si, como parece ser el caso y he defendido con insistencia 
aquí, el utilitarismo, especialmente en su versión milliana, intenta compaginar las 
demandas de igualdad y libertad, las críticas de Rawls al utilitarismo parecen 
impertinentes por lo que a sus metas y valores se refiere, dado que no parecen 
diferenciarse demasiado de las suyas propias. Podría alegarse, por supuesto, que las 
discrepancias no se refieren tanto a las metas como a los métodos, especialmente en lo 
relativo al modo de justificar las demandas de solidaridad y de justicia redistributiva. 
No parece, sin embargo, que el método rawlsiano, con su apelación a extrañas 
ficciones como la posición original o el velo de la ignorancia, suponga ninguna mejora 
respecto al modo de fundamentar la solidaridad en el utilitarismo clásico, sino que se 
presenta como un método innecesariamente abstracto, poco intuitivo y no demasiado 
en consonancia con nuestras percepciones psicológicas habituales. Efectivamente, 
Rawls parte de una ficción con la que pretende reformular una aproximación a la ética 
semejante a la contenida en los modelos clásicos basados en el contrato social. Al igual 
que en Hobbes o en Locke, se trata de imaginar lo que ocurriría en situaciones origina
rias en las que se pudiera producir el primer consenso o pacto que fundamentara todas 
las ulteriores convenciones sociales y políticas. El objetivo de Rawls difiere en alguna 
medida del de Hobbes, que quería garantizar mediante un pacto inicial la seguridad de 
los ciudadanos y la preservación de sus vidas, o de los propósitos lockianos bastante 
viciados por su defensa de la propiedad privada como un valor primordial. Rawls es, 
decididamente, aunque a veces sólo con tibieza, un socialista democrático mejor, un 
liberal en el sentido anglosajón del término, lo que implica defender no sólo las 
libertades individuales sino, al tiempo, cierta igualdad en el reparto de las riquezas, los 
recursos y las oportunidades". Op. cit., pp. 267-268. 

3 4 Para ver el desarrollo de ciertas temáticas actuales, tales como: sexo y justicia, 
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ha de ser posible el establecimiento de principios que serán necesaria
mente justos.35 

Para Rawls, antes del contrato no hay nada, menos aún una moral 
preestablecida, como en el caso de Locke, quien sólo la refrendaba o 
legalizaba mediante el pacto. En este sentido su noción de contrato es 
rousseauniana; el pacto social crea las reglas morales y las normas de 
convivencia, no existen convenciones previas ni moral natural alguna.36 

En Rawls el contrato no es un hecho histórico, situado en algún 
momento del tiempo. No existe un estado de naturaleza previo que haya 
que modificar con el fin de establecer la paz social. Se trata de un pacto 
meramente hipotético, erigido en situación de escasez moderada, y 
suscripto por individuos que se encuentran en lo que él llama la Posición 
original.37 Los hipotéticos contratantes saben sólo algunas cosas de su 
situación, pero no aquellas que los harían elegir principios que Ies resul
ten convenientes, en razón de la posesión de ciertos privilegios o condi
ciones. No llegan con la carga de lo que pudieron haber logrado en un 
"estado de naturaleza" anterior, "son "Adanes", sin historia"38, descono
cen como les irá en la vida. En Locke, a diferencia de Rawls, "los contra
tantes llegan a él (pacto) a partir de lo que consiguieron en el estado de 
naturaleza".39 

A este factor que impide el conocimiento de circunstancias rele
vantes, Rawls lo denomina el "velo de ignorancia".40 De este modo los 
contratantes pueden estar en situación de imparcialidad ante la elección. 
Elección de qué? Lo pactado por los contratantes son los principios de 
justicia que de ahí en más habrán de regir a la sociedad. Estos principios 
son elegidos en una situación inicial a la cual Rawls denomina la "Posi
ción original". Rawls pretende que mediante este recurso al pacto, produ
cido en esa "posición original", se establezca un procedimiento capaz de 
originar principios de justicia que sean imparciales (Justice as Fairness). 

convención social, auxilio mutuo y elección raciona!, tratadas desde el punto de vista 
del contractualismo, se recomienda ver la obra de BRIAN SKYRMS, Evolution of the 
Social Contract (New York: Cambridge University Press, 1998). 

3 5 Cf. RAWLS, A Theory of Justice, pp. 28, 40 y ss. 
3 6 Cf. D A V I D BOUCHER & PAUL K E L L Y (ed.), The Social Contract from Hobbes to Rawls 

(London: Routledge, 1994). 
3 7 Cf. RAWLS, A Theory of Justice, pp. 17-22. 
3 8 GRONDONA, LOS pensadores de la libertad, p. 141. 
3 9 Loe. cit. 
4 ° Cf. RAWLS, A Theory of Justice, pp. 136-142. 
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Los dos principios de justicia 
"Mi objetivo es presentar una concepción de la justicia que generalice y 
Heve a un nivel más elevado de abstracción la conocida teoría del 
contrato social tal como se encuentra, digamos, en Locke, Rousseau y 
Kant... la idea directriz es que los principios de justicia para la estructura 
básica de la sociedad, son el objeto del acuerdo original. Son los princi
pios que las personas libres y racionales interesadas en promover sus 
propios intereses aceptarían en una posición inicial de igualdad como 
definitorios de los términos fundamentales de su asociación. Estos princi
pios han de regular todos los acuerdos posteriores... Este modo de consi
derar lo llamaré justicia como imparcialidad... un grupo de personas tie
nen que elegir de una vez y para siempre lo que para ellas significará 
justo o injusto... En la justicia como imparcialidad, la posición original de 
igualdad corresponde al estado de naturaleza en la teoría tradicional del 
contrato social. Por supuesto que Ja posición original no está pensada 
como un estado de cosas históricamente real, y mucho menos como una 
situación primitiva de la cultura. Se considera como una situación pura
mente hipotética caracterizada de tal modo que conduce a una cierta 
concepción de la justicia. Entre los rasgos esenciales de esta situación, 
está el de que nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, su posición, 
clase o status social; nadie conoce tampoco cuál es su suerte con respecto 
a la distribución de ventajas y capacidades naturales, su inteligencia, su 
fortaleza, etc. Supondré, incluso, que los propios miembros del grupo no 
conocen sus concepciones acerca del bien, ni sus tendencias psicológicas 
especiales. Los principios de justicia se escogen tras un velo de igno
rancia.""" 

En la "Posición original" quedan establecidos, pacto mediante, dos 
principios fundamentales de justicia. Estos principios serán reformulados 
por Rawls varias veces a lo largo de toda su obra, pero sin variar sustan-
cialmente. El primero de los principios, denominado "Principio de 
libertad", establece que "cada persona ha de tener un derecho igual al 
esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible 
con un esquema semejante de libertades para los demás". 4 2 El segundo, 
llamado "Principio de igualdad liberal", dice así: "Las desigualdades 
sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la 
vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, 
b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos".43 

" i Ibid., p. I I ; (28-29). 
42 ¡bid., p. 60. 
4 3 Loe. cit. 
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Dependencia política de la "imparcialidad" rawlsiana 
Con este último principio Rawls se acerca a la socialdemocracia, al 

suponer que los pactantes aceptan las desigualdades con tal de que el 
progreso personal de algunos, que puede ser mayor, pueda redundar en 
algún tipo de beneficio para los restantes. 

Rawls deja establecido que estos dos principios se dan según una 
prioridad lexicográfica, es decir, si no acontece el primero, tampoco 
podrá darse el segundo. En el primero de los principios se manifiesta cla
ramente la filiación liberal de Rawls, en el segundo su acercamiento a la 
socialdemocracia y a las teorías igualitaristas. 

A modo de conclusión 

La teoría de Rawls es bastante compleja y quedan en ella algunos 
detalles puntuales que Rawls no se detiene en explicar. Del mismo modo, 
hay una serie de supuestos en su teoría que no son tematizados. Como por 
ejemplo el hecho de que su concepción del hombre sea moderadamente 
optimista, sólo corrompible por causa de la sociedad, cuando ésta no se 
establece en base a una concepción de la justicia social e institucional 
como puro procedimiento signado por la imparcialidad. De acuerdo con 
Rawls, si se establece una teoría procedimental, fundada en la imparcia
lidad, no existirá envidia entre los hombres y la convivencia será factible. 

A todo esto se une, en Rawls, su intención manifiesta de no querer 
priorizar ninguna concepción del bien, puesto que ello crearía conflictos 
en una sociedad que debe ser pluralista, progresista, liberal y democrá
tica, de acuerdo con los supuestos políticos que sostienen su teoría. Las 
racionalidades del' neocontractualismo rawlsiano y su defensa del plura
lismo democrático, en una sociedad tal que, a su juicio, no puede pres
cindir del principio liberal de salvaguardia de las libertades individuales, 
lo conduce a que su teoría padezca, básicamente, de una fundamentación 
axiológica en la cual se pueda hacer pie a un nivel ético, primeramente, y 
jurídico después. 4 4 

4 4 "Para convencernos de que debemos defender racionalmente los ideales del socialismo 
democrático inherentes al liberalismo de tipo anglosajón, progresista y radical, en el 
sentido de fomentar las reformas que compensen las desigualdades sociales, Rawls en 
lugar de apelar a una ética, a unos principios o a un conjunto de valores que determi
nen qué cosas constituyen la vida buena o procuran la felicidad humana individual, y 
tienden a asegurar la convivencia pacífica entre los pueblos, intenta persuadimos de 
que mediante un método puramente racional, entendiéndose este término como 
equivalente aproximado al de prudencial (es decir, un método basado en la defensa de 
los intereses propios únicamente), podemos llegar a consensuar y a convergir en una 
serie de reglas mínimas de procedimiento que aseguren la libertad y cierto grado de 
igualdad para todos los ciudadanos". E . GUISAN, Op. cií.t p. 2 6 8 . 
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"... se hace necesario fundamentar los deberes sociales en otro lado, 
concretamente, en las nociones de 'recto' o 'debido'. Estas nociones 
suponen - para Rawls - la existencia de ciertos principios de justicia que, 
respetando la pluralidad de bienes perseguidos y de concepciones acerca 
del bien, hagan posible la realización por cada sujeto de su propio 
proyecto vital, sin interferencia con los proyectos vitales de los demás."45 

Muchos de los elementos señalados fueron fuertemente criticados 
por los filósofos comunitaristas46, especialmente lo tocante al universalis
mo de los principios de justicia y su atributo de imparcialidad, críticas a 
partir de las cuales el último Rawls fue movido a modificar varios 
aspectos de su teoría. Incluso la teoría de la justicia de Rawls ha sido 
puesta en tela de juicio por filósofos políticos liberales, relativamente 
afines a su posición política, tales como los mencionados Hart, Dworkin, 
Habermas, y su ya mencionada discípula Adela Cortina Orts: 

"El hombre - los hombres concretos de carne y hueso - son la medida, si 
no de todas las cosas, al menos de los sistemas sociales. Y si bien es 
cierto que las estructuras sociales resultan ser genéticamente anteriores a 
los individuos concretos, no lo es menos que las estructuras son transfor
madas cuando no respetan a sus portadores, sino que los ahogan, como 
viene ocurriendo a lo largo de la historia humana. Lo cual no significa 
hablar de utopías y revoluciones totales, pero sí recordar que hay injus
ticia mientras sean despreciados 'sistemáticamente' - es decir, por los 
sistemas - muchos, algunos, un hombre de carne y hueso. Sin embargo, 
medir la injusticia no es fácil si no contamos con algún canon de medida, 
canon que resulta complejo encontrar en una época que rechaza la antro
pología metafísica y también la filosofía de la historia: si no puede apelar
se a una esencia del hombre ni tampoco a un progreso histórico en la 
emancipación, ¿dónde encontrar la medida de lo justo?"47 

4 5 MASSINI CORREAS, "De las estructuras justas a la virtud de la justicia", p. 178. 
4 6 Para un análisis general de la crítica de los filósofos comunitaristas a la filosofía 

política y la ética liberales, ver: STEPHEN M U L H A L L y A D A M SwiFF, El individuo frente 
a la comunidad. El debate entre liberales y comunitaristas (Madrid: Temas de Hoy, S. A., 
1996). FRANCISCO CORTÉS RODAS y ALFONSO MONSALVE SOLÓRZANO (eds.), Liberalismo 
y comunitarismo. Derechos humanos y democracia (Valencia: Edicions Alfons el 
Magnánim - IVEI, 1996). CARLOS THIEBAUT, Los límites de la comunidad (Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1992). Para tomar contacto con el pensamiento de 
un comunitarista moderado, como es el caso de M I C H A E L WALZER, por ejemplo, 
recomiendo ver su obra principal sobre ei tema, Las esferas de la justicia. Una defensa 
del pluralismo y la igualdad. Trad. de Heriberto Rubio (México: F. C. E., 1993) y, más 
recientemente, Tratado sobre la tolerancia (Barcelona: Paidós, 1998). 

4 7 CORTINA, Op. cit, p. 143. 
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Ya había sido antes el comunitarista norteamericano Michael Sandel 
quien, a partir de la publicación de A Theory ofJustice, puso el dedo en la 
llaga del individualismo liberal, asimilando la postura rawlsiana, aún 
concediéndole con benevolencia la existencia de ciertos matices, al 
individualismo atomista instaurado con nombre y apellido, desde inicios 
de la Modernidad política, por Thomas Hobbes. Quizás la mayor y gran 
diferencia a favor de Rawls esté dada por el hecho de que el filósofo de 
Malmesbury fue mucho más exhibicionista en la expresión de su 
pensamiento político, dadas las circunstancias de la época, por supuesto. 
En este sentido, Rawls es mucho más cauto y sutil, acorde a una época en 
que los valores predominantes son el pluralismo y la democracia. Sandel, 
al hablar de la concepción rawlsiana de la justicia, retoma el aspecto 
antropológico del análisis. Crítica fuerte y altamente consistente, ésta la 
de Sandel, notoriamente apoyada por otro moderado filósofo comunita
rista, Charles Taylor; razón por la cual, años más tarde, y ya en épocas de 
Political Liberalism, en plena década de los años noventa, según Carlos 
Niño 4 8 , Rawls intentará un giro en su pensamiento, llegando a modificar, 
o en todo caso a matizar, posiciones cruciales defendidas antes en su 
Teoría de la justicia.^ Esta cuestión de la revisión o reformulación de la 
teoría rawlsiana de la justicia a partir de las objeciones de los filósofos 
comunitaristas50, es tema de otra investigación, digna de ser tratada con 

4 8 Filósofo del derecho argentino, fallecido hace pocos años, colaborador del ex 
presidente Raúl Alfonsín en el área de Derechos Humanos y catedrático de su 
especialidad en la Universidad de Buenos Aires. También se desempeñó como profesor 
invitado en Yale. Su principal obra la publicó en 1984, en editorial Paidós, de España: 
Etica y derechos humanos. 

4 9 CARLOS NINO, El constructivismo ético (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1989), p. 95. 

50 Resultan de sumo interés las observaciones que Adela Cortina hace acerca de las 
críticas provenientes de los sectores comunitaristas, las cuales, por otra parte, parece 
hacer suyas: "Según los defensores del comunitarismo y según determinados sectores 
feministas, el panorama moral de las sociedades 'avanzadas' es desolador. Entre otras 
razones, porque el credo liberal que nos asiste - y el socialista no sería en esto sino su 
agudización- es fuente a lo sumo de legalidad estricta, pero difícilmente de moralidad. 
El liberalismo, según estos sectores críticos, es una ideología social fundada sobre 
pilares como individuo, derecho y contrato, porque ve en cada hombre casi exclusiva
mente un sujeto de derechos, entre los que cuenta su capacidad de contratar; de ahí que 
construya una realidad social basada en la instancia, el recurso, la impugnación, la 
querella, la trampa legal y todo ese mundo de papeleo que unos lanzan contra otros. 
Desde él podríamos imaginar sin mucho esfuerzo nuevas malaventuranzas, como las 
siguientes: ¡Ay del que desconozca sus derechos, porque no se le respetará ni uno solo! 
¡Ay de quien no encuentre y pueda pagar a un buen abogado para defenderlos, porque 
será como si no los tuviera! Y es que los juristas - dice socarronamente Maclntyre -
son los clérigos de la democracia liberal. Ciertamente, se esté o no de acuerdo con las 
soluciones comunitarias, mal lo tiene el mundo contemporáneo en cuestiones de 
moralidad, ya que su aspiración máxima en este ámbito parece consistir en cubrir unos 
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independencia de la presente, cuyos principales objetivos han sido servir 
como una breve introducción al pensamiento ético-político de John 
Rawís, a la vez que plantear rápida y escuetamente sus mayores dificul
tades.51 

ABSTRACT 

JOHN RAWLS: THE CONTEMPORARY TURN OF ETHICS STARTING 
FROM HIS THEORY OF JUSTICE AS IMPARTIALITY 

Up to the middle o f the 20 t h century, studies o f metaethics were the main 
object of study o f the analitical current which covered that area, leaving aside 
fundamental problems, considered meaningless at that time. Even though Rawls 
is heir of this philosophical current, he supports a new approach which goes 
back to the substancial nature of ethics, though set in a framework whose pol i t i 
cal basis supposedly is liberal democracy, his methodology of contractualism 
and content, and a constructivism lacking metaphysical presuppositions, strongly 
influenced by Kantian thought. Taking these elements, Rawls designs a theory o f 
justice whose main aspiration is fairness, a theory by which he tries to disprove 
the two main ethical currents o f his time: Utilitarism and Intuitionism. To all this 
he adds a clear intention o f considering an ordered society the one where Right 
is above Good. According to h im, only then a pluralist society w i l l be possible, a 
society where the ends o f liberal democracy can be accomplished. 

mínimos de derecho y justicia, probablemente porque están tan lejos de respetarse 
universal mente siquiera los derechos humanos que ese mínimo parece un máximo. 
Pero, en cualquier caso, lo bien cierto es que incluso para conseguir ese poco - o 
mucho, según se mire - hace falta bastante más que un Estado garante de los derechos, 
unas leyes transparentes, un cuerpo sabio de especialistas y una justicia eficaz, porque 
lo necesario es aquí claramente insuficiente. ¿O tiene fuerza bastante un mundo de 
leyes y recelos, de contratos y figuras penales, de querellas y recursos - un mundo a la 
defensiva - para respetar umversalmente la dignidad humana?" CORTINA, Op. cit., 
p. 154. 

5 1 Cf. MíCHAEL SANDEL, Liberalism and the Limits of Justice (New York: Cambridge 
University Press, 1982), pp. 60-65 y ss. CHARLES TAYLOR, "Propósitos cruzados: El 
debate liberal-comunitario", en NANCY ROSEMBLUM (dir.), El liberalismo y la vida 
moral (Buenos Aires: Nueva Visión, 1993), pp. 178-180. 





A F U N Ç Ã O S O C I A L DA A R T E E M LECTURES ON ART 
D E J O H N R U S K I N 

Paula Mateus 
Mestranda na Universidade de Lisboa 

"O mundo moderno deve a Ruskin mais do que geralmente 
está disposto a admitir. Ele projectou mover uma montanha, 
e de facto ele moveu-a, embora pouco. Devemos acaso sur
preender-nos por ele, ao fazer esse esforço assombroso, ter 
lacerado as mãos e perdido a paciência?" 

J. Laver, Life of Whistler, Londres, 19301 

Introdução 

Quando em 1870 John Ruskin (1819-1900) inaugurou as cadeiras de 
Belas Artes na Universidade de Oxford, realizou um desejo antigo de 
introduzir a formação artística nas consagradas universidades de Oxford e 
Cambridge. A realização deste desejo só foi possível quando Félix Slade, 
por ocasião de sua morte, legou às universidades de Cambridge, Oxford e 
e ao University College of London a soma de £ 35.000, destinada à cria
ção das Slade Chairs of Fine Arts. Quando assumiu o seu lugar, como 
primeiro Slade Professor of Art, Ruskin havia já publicado cinco volumes 
de Modern Painters, The Seven Lamps of Architecture, The Stones of 
Venice e Sesame and Lilies e gozava de uma ampla reputação. Durante 
oito anos dedicou-se ao ensino em estúdio do desenho, da pintura e da 
perspectiva. A maior parte dos seus alunos eram estudantes de literatura 
que encontravam nas belas artes um complemento aprazível da sua for
mação teórica. O objectivo destas aulas não era, portanto, o de formar 

1 Citado em L. BENEVOLO, História da Arquitectura Moderna, trad, de A. Goldberg, São 
Paulo, Editora Perspectiva, 1989, p. 196. 

Phüosophica 16, Lisboa, 2000, pp. 81-102 
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artistas de renome, mas sim o de educar os estudantes universitários - os 
futuros homens de Inglaterra - para a apreciação estética da. realidade 
circundante. 

A obra Lectures on Art é composta por sete conferências, que servi
ram de introdução às cadeiras de belas artes na universidade de Oxford. 
Todas as conferências têm como função mostrar aos alunos, mesmo antes 
do inicio das aulas, qual a função da arte, como deve ser ensinada e prati
cada e que resultados poderemos esperar do seu uso adequado. Nelas o 
que se desenha é um projecto para remodelar a sociedade no seu conjun
to, recuperando características que, segundo Ruskin, o povo britânico está 
a perder, salientando os aspectos da nação que até aí a conduziram à 
supremacia cultural. Esta remodelação far-se-á sobretudo através da sen
sibilização dos ingleses para a experiência estética, de uma prática cor
recta das artes e da extensão do seu uso a novos domínios da vida social. 

Lectures on Art interessa-nos, portanto, porque nela nos é apresen
tada uma sociologia da arte que fundamenta todo o plano pedagógico 
proposto por Ruskin. Esta sociologia da arte não é alheia a considerações 
de carácter filosófico, nomeadamente a uma filosofia da arte e a uma filo
sofia da educação. Ruskin só pode atribuir à arte a função de reformadora 
social porque supõe uma certa concepção de arte e porque assume como 
inquestionáveis as virtudes da educação artística. 

O projecto de remodelação social encontra-se especialmente na pri
meira conferência, a que Ruskin chama "Inaugural"; encontramos ainda o 
desenvolvimento de alguns aspectos do mesmo nas três conferências 
seguintes, nas quais são analisadas as relações da arte com a religião, com 
a moral e com o uso. Enquanto as quatro primeiras conferências se desti
nam à apresentação de aspectos gerais sobre a arte e a sua função social, 
as três últimas conferências são de âmbito mais restrito e adequam-se ao 
contexto do ensino técnico do estúdio. O objectivo destas é o de conside
rar possíveis usos dos três grandes elementos das artes plásticas: linha, 
luz e cor.2 

Na base deste plano reformador está um conjunto de ideias que, 
embora não sejam declaradas, são da mais profunda importância. Uma 
delas é o lamarquismo. O lamarquismo é uma teoria sobre evolução, 
segundo a qual as características obtidas pelos organismos em resultado 
do seu contacto com o meio são herdadas pelos descendentes. Esta teoria 
contrasta com a teoria da evolução das espécies apresentada por Darwin, 

2 Dados os limites deste ensaio e a riqueza das quatro primeiras conferências, não nos 
será possível percorrer toda a obra. A exclusão destas três conferências não me parece 
uma perda de demasiada importância, uma vez que as linhas mestras do pensamento de 
Ruskin acerca da arte, da sociedade e da educação ficam perfeitamente claras nas quatro 
primeiras conferências. 
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e já difundida quando Ruskin escreve as suas conferências, em 1870. 
Segundo Darwin, ocasionalmente ocorrem alterações aleatórias internas 
que fazem com que os indivíduos apresentem características distintas das 
possuídas pelos outros membros da sua espécie. Ocasionalmente estas 
características permitem uma melhor adaptação ao meio, e uma melhor 
adaptação é sempre sinónimo de sobrevivência. Esta teoria ficou conhe
cida por implicar a sobrevivência dos mais fortes e a chamada selecção 
natural (por eliminação dos mais fracos). Apesar de ser já amplamente 
conhecida e aceite no seu tempo, Ruskin resiste-lhe e chega mesmo a 
entendê-la como uma das causadoras da perda de rigor e de tenacidade 
nas artes, que procuravam até aí exibir as marcas das influências do meio 
nos organismos, bem como as frequentes alterações deste meio envol
vente. E provável que esta resistência se deva, maioritariamente, à, pelo 
menos aparente, incompatibilidade entre a teoria e a leitura religiosa da 
origem da vida e da evolução. Ruskin assume uma posição lamarquista 
sem nunca o afirmar, mas ela fica muito clara na sua visão da história da 
Inglaterra e da função das artes. 

Ruskin acredita que os ingleses do seu tempo são filhos de uma raça 
nobre, superior, modelada ao longo dos tempos pelo trabalho e pelo con
tacto com a terra, pela cultura, pela exposição a belas terras, a belas pai
sagens e a belas obras de arte. Esta exposição, pensa Ruskin, moldou o 
carácter daqueles em quem ela ocorreu e a melhoria de carácter foi 
transmitida (hoje diríamos "geneticamente") aos descendentes. Para estes 
a nobreza de carácter é uma herança, tal como o são a cor dos olhos, a cor 
da pele, os títulos honoríficos e a terra. Aqueles que hoje possuem essa 
herança encontram-se numa posição privilegiada para contemplar e pro
duzir coisas belas, também elas formadoras do carácter. As gerações vin
douras poderão, por isso, beneficiar efectivamente do contacto dos 
homens de hoje com as artes. Por isso é tão importante aperfeiçoá-las, 
encaminhá-las no bom sentido. O futuro de Inglaterra, a moralidade do 
seu povo, está, portanto, em grande parte nas mãos dos artistas. Mas este 
futuro depende sobretudo dos educadores, que têm a seu cargo a crítica 
da sociedade industrial e que devem encaminhar a nação no sentido dos 
valores tradicionais da nobreza de carácter (firmeza e obediência, por 
exemplo). Este encaminhamento passa pela educação estética, que con
siste em tornar mais fina a capacidade de ver as subtilezas da natureza e 
em reproduzir e criar realidades belas. 

Note-se que o nacionalismo que muito claramente se apresenta no 
pensamento de Ruskin é um nacionalismo já bastante influenciado pelos 
ideais democráticos que marcaram o século XIX. A Inglaterra é uma 
nação de homens superiores, um império capaz de se estender a metade 
do mundo - mas desta nação todos os ingleses fazem parte como mem
bros de direito. Todos os ingleses devem ver garantida a sua dignidade e 
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a sua qualidade de vida. Todavia, democracia e anarquia são conceitos 
que jamais se confundem no pensamento de Ruskin: entre os ingleses 
alguns continuam a ter a firmeza para ordenar, outros a delicadeza para 
obedecer, afirma.3 

Um pouco mais exposta que as anteriores está a ideia de que arte 
deve estar ao serviço do conhecimento, da ciência e da qualidade de vida 
de todos, mesmo dos mais desfavorecidos. Da melhoria das condições de 
vida destes depende a glória da Inglaterra do presente e do futuro e a arte 
tem uma palavra a dizer nessa melhoria. Não encontraremos, assim, nesta 
obra uma teoria da arte pela arte, mas sempre uma teoria instrumentalista 
da arte, uma teoria que faz depender o valor da arte dos fins que ela cum
pre, dos resultados que produz. 

Uma outra ideia subjacente a todo o discurso de Ruskin - e muitas 
vezes explícita - é a independência da arte em relação à religião. A razão, 
e só a razão deve fornecer-nos motivos para acreditarmos na existência de 
Deus ou de realidades transcendentes.4 Embora a função da arte não seja 
a de fomentar a fé, Ruskin acredita que sobretudo quando o conteúdo 
desta não é religioso, o artista pode assumir-se como verdadeiro cristão, 
realizando os ensinamentos divinos: o amor, a honestidade, o aperfei
çoamento. 

Resta acrescentar que em todas as conferências, e predominante
mente nas quatro primeiras, Ruskin recorre a dois níveis de justificação 
de crenças: muitas vezes as suas afirmações são justificadas por motivos 
de ordem metafísica, mas muitas outras vezes é a experiência que é cha
mada a defender os seus pontos de vista. Este facto permite-nos muito 
cedo adivinhar um amplo conhecimento por parte de Ruskin tanto das 
obras filosóficas da tradição - nomeadamente as de Platão - como da 
história da arte. 

A primeira leitura deste texto de Ruskin faz-nos adivinhar que esta
mos perante uma proposta na qual a arte e a filosofia se unem mais uma 
vez para mudar o mundo, para revolucionar as sociedades dilaceradas 
pela divisão entre o trabalho e o lazer, a prática e a teoria, a razão e a 
animalidade.5 Embora, segundo Ruskin, as mudanças propostas devam 

3 "Ainda não somos viciosos no temperamento, pois ainda temos firmeza para governar e 
graça para obedecer." JOHN RUSKIN, Lectures on Art, New York, Allworth Press, 1996, 
p. 69 

4 Em muitas ocasiões o pensamento de Ruskin parece pertencer mais ao sec. XVI I I que 
ao sec. XIX, mais ao século dos iluministas que ao século dos românticos. A crença no 
poder da razão face aos mistérios da fé parece ser uma das ideias que Ruskin herda da 
Aufklântng. 

5 É comum entender-se o modernismo como um movimento de recuperação social que se 
serve da arte para reabilitar o homem. O problema que o modernismo procura resolver 
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ocorrer serenamente, poderemos talvez aceitar que Ruskin faz parte de 
um grande grupo de artistas e pensadores que entendem a arte como uma 
arma para a reestruturação social e política das sociedades modernas. 
Neste grupo poderão incluir-se Schiller, Nietzsche e até os surrealistas. 

1Conferência - Inaugural 

A primeira conferência é talvez a mais surpreendente. Esta é a mais 
informativa das sete apresentadas, aquela onde se espelha tanto a análise 
que Ruskin faz do estado das artes e da universidade em Inglaterra, como 
as suas ideias para o ensino das mesmas e as suas esperanças quanto aos 
resultados que este ensino deverá proporcionar. 

Para Ruskin está em curso uma revolução no ensino que conduzirá a 
uma revolução social alargada. Os estudos académicos não podem perse
guir objectivos obsoletos que sustentam ideias enraizadas acerca do que é 
a excelência social. O papel das instituições de ensino não é o de desco
brir talentos escondidos, nem sequer o de proporcionar meios para o 
alcance rápido e certo de riqueza. A universidade pode, de facto, ajudar 
os jovens, mas de forma bem diferente. O seu contributo vai no sentido 
de fomentar a disciplina e de desenvolver atitudes próprias dos cavalhei
ros e dos estudiosos. O papel das instituições e dos orientadores não é o 
de - como até aí se pensava - decidir quais as áreas de estudo que mais 
convêm a cada aluno, mas sim o que acompanhar os percursos escolhidos 
por estes. A aquisição de conhecimentos de utilidade prática deve fazer 
parte destes percursos, pois só assim o treino para a disciplina poderá 
surtir os efeitos desejados. Não deve esperar-se, contudo, que todos con
sigam alcançar as virtudes pretendidas, uma vez que a educação não pode 
fazer tábua rasa de todas as características pessoais. 

Depois de assistirmos a uma exaltação dos conhecimentos práticos 
por parte de Ruskin, não nos surpreenderá a sua defesa das chamadas 
artes menores, que, segundo Ruskin, devem merecer o mesmo apreço que 
as Belas Artes. Todos os ofícios são equiparáveis no que toca à sua 

remonta a Kant e à sua célebre separação entre razão teórica e razão prática. Para Kant o 
homem é um ser fenoménico, sensível, limitado pelas leis da natureza (pela causalidade 
natural), incapaz de constituir conhecimento sobre as ideias da metafísica (Alma, Deus e 
Mundo) e de saber com certeza o que é a liberdade. Mas, a par da sua animalidade 
existe uma racionalidade que o distingue e que o superioriza. Quando se trata de agir, o 
homem tira de si mesmo, da pureza da sua razão, as suas próprias leis; é livre porque 
não depende da causalidade natural, porque a sua moralidade em nada se assemelha à 
causalidade natural. A consciência desta separação entre animalidade é racionalidade 
aparece aos modernos como a causa da agonia do homem, a origem de uma dilaceração 
no interior do homem e de um conflito que é urgente sanar. A educação estética é a 
proposta muitas vezes repetida para levar a cabo esta árdua tarefa de trazer o homem ao 
contacto consigo próprio, restituindo-lhe a harmonia e a serenidade perdidas. 
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importância e dignidade. O reconhecimento desta dignidade deve condu
zir mesmo à criação de escolas especializadas em cada uma das artes, 
capazes tanto de ensinar as técnicas adequadas como de fomentar o 
prazer que elas podem proporcionar. Ruskin afirma esperar ver em breve 
uma escola de agricultura, de marinha mercante {Mercantile Seamanship) 
e de trabalhos em metal. A criação destas escolas não deve estar ao ser
viço do enriquecimento económico da nação, mas sim ao serviço do 
desenvolvimento ético daqueles que as frequentam. A própria produção 
artística dirigida apenas ao lucro está votada ao fracasso, dado que a 
expectativa deste certamente levará o artista a descurar o cuidado e a 
atenção de que dependem as boas obras, e uma vez perdido o rigor da 
execução, a obra perderá todo o seu valor, mesmo o valor económico. 

Ruskin apresenta-nos em Lectures on Art um conjunto de medidas 
para revolucionar os padrões gerais da educação, extensivas ao ensino 
artístico, do qual fará depender a reforma social da Inglaterra e do Impé
rio. Todavia, é curioso notar como Ruskin propõe um conjunto de refor
mas para o ensino artístico dando como inquestionável a tese de que um 
objecto só pode ser uma obra de arte se for feito com perícia, esforço e 
cuidado. Sem o declarar, Ruskin estipula uma condição necessária para 
haver arte. Hoje, muitos anos depois de Pollock e Kandinsky, sabemos 
que esta não é nem uma condição necessária, nem obviamente uma con
dição suficiente, para que uma obra seja aceite como obra de arte. Seria, 
no entanto, esperar um pouco demais de Ruskin pensar que poderia ante
cipar as surpresas que estavam para vir... Por mais que se esforce por ser 
um reformador, Ruskin admira demais o passado para poder concentrar 
os seus esforços no futuro, na promoção de obras inéditas. Se anseia por 
um futuro inédito, não é certamente no domínio das artes que o espera, mas 
sim no domínio social. Para estas o seu objectivo é bem mais comedido. 

Acredita que a universidade e as escolas especializadas deverão ter 
como propósito organizar um sistema de educação artística que permita 
evitar o desperdício de talentos em tentativas falhadas. Devem ensinar-se 
os jovens a dominar os melhores métodos antes de se aventurarem na 
criação de novidades. Os melhores métodos são aqueles que até aí deram 
resultados reconhecidamente positivos. 

A mudança de mentalidades e a consequente reforma do ensino artís
tico têm levado a uma crescente valorização da arte popular e à tomada 
de consciência de que toda a arte deve estar ao alcance das classes mais 
desfavorecidas. Ruskin entende que é bastante positivo que assim seja. 
Todavia, acredita que este esforço para levar as artes às classes desfavo
recidas fomentou, por vezes, formas de arte para gostos depravados, e em 
algumas circunstâncias criou no público alguma aversão à arte, provocada 
por tentativas vãs de levar até às massas obras desinteressantes e aborre
cidas de grande erudição. 
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Quando às disciplinas a leccionar por si, Ruskin afirma que elas se 
inscrevem exactamente neste projecto de mudança já referido. A sua 
estratégia consistirá em fomentar uma escola de Belas Artes tanto prática 
como crítica, uma escola em que sejam dados a conhecer os melhores 
métodos e em que sejam apresentadas aos jovens as melhores obras, de 
modo a que possam tirar proveito do contacto com elas e apresentá-las, a 
seu tempo, às gerações vindouras. 

O plano de estudos a que os jovens serão sujeitos procurará desen
volver principalmente os ramos das artes em que a Inglaterra desde sem
pre mostrou maior excelência. O seu profundo conhecimento da história 
de arte e uma capacidade analítica incisiva permitem a Ruskin determinar 
a receita do sucesso da arte britânica. As recomendações que se seguem 
fazem parte dessa receita: 

- No design das manufacturas não exagerar no desenho decorativo, 
dado que o excesso decorativo é geralmente associado a mentes despreo
cupadas e não a pessoas trabalhadoras e disciplinadas. 

- O trabalho ornamental deve ser feito com disciplina e empenho. 
- O mais importante é fazer a mercadoria honestamente e com quali

dade; só depois se deve pensar em decorá-la ao sabor das modas. 
- Os ingleses não são bem sucedidos na representação de ideais nem 

de crenças religiosas, e isto deve-se ao seu gosto pelo burlesco e pelo 
humor. O seu génio só se manifesta plenamente com estes elementos. 

- Os ingleses podem como ninguém retratar pessoas, em particular 
os homens que trabalham. Os grandes mestres deveriam dedicar-se a 
registar as almas que vivem na terra, em vez de se preocuparem com 
aqueles que, eventualmente, possam estar no céu. 

- Os ingleses representam o drama doméstico de forma inovadora 
incisiva. 

- Os animais e a paisagem são geralmente retratados habilmente. 

Depois de inventariar algumas regras empíricas para o sucesso nas 
artes, Ruskin apresenta-nos as linhas mestras do seu próprio ensino. Estas 
indicações anunciam aos alunos o seu trabalho futuro e mostram-nos 
aquilo que Ruskin pensa ser o caminho da disciplina e da excelência.6 As 
estratégias que seguirá serão, assim, as seguintes: 

- Treinar o olhar e a fruição estética através da apreciação sistemá
tica e direccionada das obras dos grandes mestres; 

6 A necessidade de delinear um piano que conduza à excelência vem dos gregos. Platão, 
em A República, apresenta um projecto rigoroso de educação para a excelência que 
inclui a matemática, a música e obviamente a filosofia. 



88 Paula Mateus 

- Dirigir a atenção para o que é inequivocamente bom na pintura e 
na escultura, esperando que o aluno reconheça depois a perícia dos altis
tas do passado com maior respeito e interesse; 

- Apresentar exemplos que estejam de acordo com os objectivos do 
ensino; 

- Evitar imitações que não sejam motivadas pela admiração ou pelo 
desejo de aprender com os mestres; 

- Evitar que os alunos se subjuguem ao preconceito de que os assun
tos quotidianos não são dignos de tratamento artístico; 

- Fazer com que os alunos dediquem à prática tanto tempo quanto o 
necessário para a compreensão da natureza da dificuldade da execução 
artística; 

-Familiarizar os alunos com as regras práticas do trabalho em terra 
e em metal e com as combinações de cores e formas; 

- Mostrar o mérito real de estilos de arte marginais e salientar as 
suas virtuosidades; fomentar a fruição inerente à exploração das poten
cialidades dos símbolos míticos; 

- Dirigir os exercícios para a história natural e para a paisagem; 
- Deixar os estudantes pesquisar; 
- Desencorajar a admiração pela peculiaridade de estilo e pela pseudo-

-criatividade que pode dar origem à produção em massa de obras bizarras 
e extravagantes. 

Se compararmos esta longa lista de tarefas com a biografia de 
Ruskin, perceberemos que aqui encontramos todo o sistema de ensino a 
que foi sujeito desde criança. Os seus pais apresentaram-lhe os clássicos, 
fomentaram a sua produção literária desde muito cedo, fizeram com que 
contactasse com vários países, e com que admirasse a riqueza das paisa
gens. Também desde muito cedo praticou intensamente o desenho e a 
pintura. Mais uma vez encontramos um modelo dirigido à perfeição e à 
felicidade, mais uma vez a proposta deste modelo se funda na crença 
"behaviorista" de que o meio, e só o meio, determina a personalidade. 
Esta crença está também subjacente a toda a última parte da conferência, 
a às afirmações mais surpreendentes de toda a obra... 

Recorde-se que uma das estratégias apontadas por Ruskin foi a de 
dirigir os exercícios práticos para a história natural e para a paisagem. 
Ora, como veremos, não é por acaso que o faz. Segundo Ruskin, a paisa
gem só pode ser apreciada por pessoas educadas, cultas, e só a música, a 
pintura e a literatura podem educar. O contacto com estas artes cria 
naqueles que as contemplam características morais, - como a honestidade 
e a serenidade, por exemplo - , que são transmitidas às gerações futuras. 
Os filhos das raças educadas herdam o instinto da beleza, fomentado 
pelas artes praticadas desde há séculos. Os jovens de hoje, possuidores 
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destas qualidades, podem eles próprios contemplar verdadeiramente a 
arte, gerando em si um novo aperfeiçoamento moral que também se trans
mitirá aos seus descendentes. 

Esta concepção lamarquista da evolução não pode deixar de nos sur
preender hoje, e é natural que tenha surpreendido muitos no tempo de 
Ruskin, dado que a concepção darwinista da evolução estava já bastante 
difundida. 

Ruskin acredita que o amor à paisagem sempre esteve associado ao 
amor à terra - essa terra gloriosa e sublime - que os ingleses de outros 
tempos sentiram. Por isso, desenterrar o amor à paisagem é prestar home
nagem à terra, à própria Inglaterra, e partilhar os ideais de obediência e 
paz que sempre estiveram ligados à posse da terra. A riqueza de uma 
nação está na arte e na terra que ela herda e que passa aos seus descen
dentes.7 As pinturas de Turner revelam exactamente esse amor à terra -
pintada no seu esplendor de cores vibrantes - e podem servir para des
pertá-lo nos jovens universitários. 

Com o auxílio dos exemplos da pintura de Turner e tendo como 
manual os escritos de Leonardo, Ruskin propõe-se mostrar como a sim
plicidade e a subtileza estão na base das grandes obras. À luz do que já 
vimos, não é de estranhar que Ruskin seleccione apenas as grandes obras, 
os grandes mestres, e os exemplos da história que se revelaram inequivo
camente bons e grandiosos. 

Encontramos aqui mais um elemento de uma filosofia da arte que se 
dispersa por toda a obra. Trata-se agora de uma tese sobre o valor da arte, 
aliada a uma consequente proposta sobre a avaliação das mesmas. Ruskin 
acredita que o valor da arte é determinado pelo tempo, pela sobrevivên
cia. Assim, bastará que a obra de um artista seja consagrada ao longo de 
várias gerações para que se possa considerar uma obra de valor. E o seu 
valor será tanto maior quanto maior for a consagração. Será, pois, sufi
ciente olhar para a história da arte para reconhecer os mestres e as gran
des obras. Só a contemplação destas terá o poder de transformar os 
homens, ensinando-lhes o que é a beleza. 

7 "A paisagem só pode ser desfrutada por pessoas cultas, e a cultura só pode ser dada pela 
música, pela literatura e pela pintura. Além disso, as faculdades assim adquiridas são 
hereditárias, de tal maneira que a criança de uma raça educada tem um instinto inato 
para a beleza, resultante das artes praticadas centenas de anos antes do seu nascimento. 
Note-se ainda isto, que é uma das coisas mais adoráveis na natureza humana: nas crian
ças de raças nobres, treinadas pela arte envolvente e ao mesmo tempo pela prática de 
grandes feitos, há um intenso deleite na apreciação da paisagem do seu país enquanto 
monumento; esse sentido não lhes é ensinado, nem é ensinável a quaisquer outros, 
sendo-Ihes inato; ele é o selo e a recompensa pela persistência na grande vida nacional -
a obediência e a paz de eras estenderam gradualmente a glória dos venerados antepas
sados à terra ancestral. [ . . . ]" . RUSKIN, op. çii„ p. 64 . 



90 Paula Mateus 

Ruskin teria alguma dificuldade em explicar por que razão algumas 
obras possuem valores distintos em diferentes tempos históricos, ou 
mesmo por que motivo obras que parecem bizarras aquando da sua reali
zação se tornam perfeitamente institucionais alguns anos depois. Ruskin 
parece supor, portanto, que o gosto se preserva e que a história da arte é 
feita de continuidades e não de rupturas. Ou talvez possamos inferir que 
qualquer discórdia acerca do valor de uma obra seja sintoma da inexis
tência desse mesmo valor... 

Esta dificuldade é equiparável a uma outra que advém do facto de 
acreditar simultaneamente que são os homens cultos que determinam o 
valor das obras e que a cultura que os caracteriza é conseguida através da 
contemplação de obras de reconhecido valor. Uma imensa indetermina
ção quanto às causas e aos efeitos é aqui evidente... 

Ainda no contexto de uma teoria do valor, e passando "para o domí
nio das justificações empíricas, Ruskin sugere que todas as grandes obras 
são simples e subtis. Todavia, estas características não devem ser enten
didas como critérios exclusivos de valoração, uma vez que não bastará 
que uma obra seja simples e subtil para que tenha valor; são sim marcas 
constantes de mestria exibidas pela história da arte. Não nos é dito como 
se definem, como identificá-las ou consegui-las. 

Novas teses sobre o valor surgirão com o desenvolvimento da sua 
teoria social da arte. 

As teses já apresentadas permitem-nos compreender com clareza a 
crença que Ruskin possui de que a arte reflecte a vida ética de um país. 
"Só podemos obter arte nobre de pessoas nobres, associadas sob leis 
ajustadas à sua época e às suas circunstâncias.", diz Ruskin (op. cit. 
p. 68). A prática e a contemplação das belas artes estimulam a sensibili
dade estética, a disciplina e a obediência. Por isso é tão importante levar 
as artes às classes desfavorecidas. Esta urgência sente-a Ruskin particu
larmente na Inglaterra industrial. Acredita que a violência das classes tra
balhadoras e a angústia das classes médias - provocada pela vaidade e 
pelo facto de viverem sempre acima das suas possibilidades - está a afas
tar o país das suas possibilidades, da sua superioridade. Todavia, esta 
degradação crescente pode ser invertida, a nação pode ser salva. 

Seríamos demasiado ingénuos se pensássemos que todos podem 
ocupar-se das belas artes, porque certamente não é assim, mas provavel
mente alguma coisa poderá ser feita para melhorar a qualidade de vida 
das classes trabalhadoras e a relação destas com a arte. Na terceira confe
rência saberemos qual é exactamente a proposta de Ruskin. Uma das 
estratégias já apresentadas para a recuperação destas classes é a dignifica
ção das artes populares e do trabalho mecânico, aliada à criação de 
escolas especializadas em ofícios, em que o trabalho manual adquira um 
estatuto superior. 
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Quanto à classe média, há que fazer com que todos usem a sua ener
gia da melhor maneira possível, com que compreendam o valor da terra e 
os poderes da virtude e da honestidade. O destino da Inglaterra depende 
da revitalização de todas as classes e do empenho de todos em manter os 
elevados valores que a superiorizaram e a notabilizaram aos olhos das 
outras nações. 

Ruskin prevê para Inglaterra um destino glorioso, magnífico. Acre
dita que o império pode estender-se a metade do mundo, caso todos con
tribuam com o seu aperfeiçoamento pessoal. A criação de uma nação de 
reis é possível porque os ingleses não são ainda uma raça degenerada, 
possuem a firmeza necessária para governar e a graça para obedecer. A 
história premiou-os com séculos de nobreza de carácter, honra e cultura. 
Para além disso a ciência, as comunicações e o ensino dão-lhe um lugar 
cimeiro no progresso mundial. A coroa deve, por isso, reinar na Europa e 
em outros domínios que possam ser alcançados por terra ou por mar. O 
espírito do amor e da obediência ao império será facilmente imposto por 
capitães e oficiais especialmente designados para essa função. E as gentes 
das colónias dedicar-se-ão à pátria como a uma mãe, incutindo nos seus 
filhos a fidelidade e o respeito que esta lhes merece. Todos contribuirão 
para a sua glória e superioridade, todos se sentirão orgulhosos e felizes...8 

Percebemos agora que não é de pouca monta o projecto que Ruskin 
tem para o povo de Inglaterra, no seu conjunto. E percebemos também 
agora que o ensino artístico é determinante para o êxito deste projecto: o 
contacto com as grandes obras fomenta qualidades morais desejáveis e só 
na posse destas qualidades poderá o povo de Inglaterra recuperar e 
aumentar o protagonismo de outros tempos, tornando-se senhor de meta
de do mundo. O modo como a população se relaciona com as artes ditará 
o lugar da nação na história universal. 

2.a Conferência - A relação da arte com a religião 

A tese central desta conferência é a de que a relação da arte com a 
religião não deve fazer-se nos moldes tradicionais, isto é, a arte não deve 

8 "Ou ireis vós, jovens de Inglaterra, fazer novamente do vosso país um majestoso trono 
de reis, uma ilha imperial que seja para todo o mundo uma fonte de luz, um centro de 
paz, soberano do Saber e das Artes, fiel guardião de grandes memórias entre visões 
irreverentes e efémeras, fiel servo de princípios experimentados sob a tentação de 
experiências insensatas e desejos licenciosos, venerado pela sua estranha coragem em 
ser benevolente para os homens entre as cruéis e clamorosas invejas das nações? [...] Há 
realmente um caminho beneficente aberto para a glória diante de nós que nunca esteve 
ao alcance de qualquer pobre grupo de almas mortais. Mas ele tem de ser aquilo que nos 
diz agora: "Reina ou Morre". [...] E é isto que Inglaterra tem de fazer, ou então perecer: 
ela tem' de fundar colónias tão depressa e tão longe quanto for capaz, constituídas pelos 
seus homens mais enérgicos e valorosos [. . . ]" RUSKIN, op. cit., pp. 69 e 70. 
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servir para nos apresentar imagens através das quais as nossas crenças 
religiosas possam tornar-se mais fortes. Estas crenças devem apenas ser 
enraizadas e fortalecidas pela razão, depois de uma análise racional de 
argumentos. Esta tese é perfeitamente consentânea com a aceitação ilu
minista do poder da razão como instrumento de esclarecimento e com a 
mudança dos temas privilegiados pela arte (pela literatura e pela pintura, 
sobretudo) a que se assistiu a partir do século XIX. 

Poderíamos adivinhar o conteúdo das suas seguintes conferências a 
partir de uma afirmação de Ruskin: "A coisa mais elevada que a arte pode 
fazer é colocar diante de nós a verdadeira imagem da presença de um ser 
humano nobre. Ela nunca fez mais que isto e não deve fazer menos." 
(op. cit., p. 82). Esta afirmação tornar-se-á mais clara quando conside
rarmos a relação da arte com a religião e com a moral. Ruskin propõe-se 
analisar, então, detalhadamente as três funções que possivelmente pode
remos atribuir à arte: reforçar a religião, aperfeiçoar o estado ético dos 
homens ou prestar-lhes um serviço material. A segunda conferência des
tina-se a determinar se a arte cumpre ou não a primeira dessas funções. 

Ruskin salienta que por "religião" deverá entender-se não neces
sariamente o culto instituído de alguma divindade, mas sim o conjunto 
dos sentimentos de amor, veneração ou temor que surgem na mente 
humana como resultado de representações de seres espirituais. Não 
devemos identificar a religião com a moralidade, dado que existem reli
giões morais e imorais. Além disso, existem muitas religiões, mas apenas 
uma moralidade, inscrita nos corações dos homens civilizados.9 Nesta 
conferência veremos tratadas duas questões: 1 - A religião beneficia a 
arte? 2 - A arte beneficia a religião? 

A ideia mais comum acerca da relação da arte com a religião é a de 
que os artistas recebem inspirações divinas que estão na origem das mais 
variadas obras de arte. Estas são geralmente representações de cenas 
bíblicas ou de quaisquer outros acontecimentos de carácter divino. Ora, 
estas representações, resultantes de visões imprecisas, não podem consti
tuir prova de que um ser divino esteve na sua origem, visto que uma mera 
neurose ou uma alucinação poderão provocar percepções difusas e, con
sequentemente, imagens muito semelhantes. 

9 Esta ideia poderá ser um legado de Kant. Na Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes e na Crítica da Razão Prática Kant apresenta-nos a proposta de uma morali
dade universal e necessária. Esta é a única moralidade legítima porque não se segue das 
contingências empíricas regionais. Como o seu princípio {Age como se a máxima da tua 
vontade se pudesse transformar em lei universal.) é apenas formal, esta moralidade pode 
afirmar-se como absolutamente racional, a priori. Ora, como para Kant a racionalidade 
é um bem igualmente distribuído por todos, qualquer um de nós poderá encontrar em si 
o princípio de uma moralidade universal e necessária. Para tal basta que se disponha a 
agir por dever e não de acordo com os chamamentos da sua animalidade. 
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O problema da interpretação dessas supostas representações faz-nos 
também duvidar do carácter divino das mesmas: como saberemos se as 
personagens representadas são divinas e não humanas? Como poderemos 
determinar o conteúdo exacto dessas obras? Ruskin acredita que as res
postas a questões como estas costumam ser dadas muito facilmente por 
pessoas que recorrem a um de dois tipos de orgulhos, o Orgulho da Fé e o 
Orgulho da Ciência, ambos prejudiciais. O Orgulho da Fé 1 0 é o mais 
nocivo, porque disfarça os maus sentimentos e faz com que os homens 
percam a vida à espera do que não podem obter, lamentando o que não 
podem evitar e reflectindo no que não podem compreender.11 O Orgulho 
da Ciência leva-os a pensar que tudo se resume a forças moleculares. Não 
deveremos, portanto, permitir que o Orgulho da Fé, que as crenças reli
giosas, determinem a nossa interpretação, e sobretudo a nossa avaliação 
das obras de arte. Não devemos esperar que as obras confirmem aquelas 
que pensamos ser as verdades religiosas. O seu papel não é o de facilitar ou 
fortalecer a crença; as obras de arte não são veículos para a comunicação de 
Deus com o homem. Nem sequer os lugares de culto se podem dizer com 
verdade instrumentos de adoração a Deus; a sua função é a de exibir aos 
homens os feitos humanos, é a de louvar a criatura e não o criador. 

Isto não quer dizer que haja uma independência total da arte em rela
ção a Deus, mas apenas que esta dependência é "indirecta". A obras de 
arte nascem na imaginação dos artistas e a imaginação é uma faculdade 
dada por Deus aos homens. Mas ela nem sequer é uma capacidade espe
cial, que favoreça particularmente umas pessoas e não outras. Tal como 
qualquer outra capacidade física, a imaginação é distribuída igualmente 
por todos os homens; cada homem poderá depois fortalecê-la ou enfra
quecê-la.... Nenhuma das nossas capacidades, físicas ou imaginativas, nos 
é dada numa quantidade tal que nos torne imediatamente génios ou mes
tres. A mestria é conseguida com trabalho e disciplina. A própria expe
riência nos ensina que as melhores obras de arte não são feitas pelos 
homens mais religiosos, mas sim pelos homens de bom coração e por 
aqueles que souberam aliar os melhores métodos de trabalho à nobreza de 
carácter. As melhores obras de arte não parecem, portanto, ser de inspira
ção divina. A arte não parece ser favorecida pela religião. Mas será que a 
religião é favorecida pela arte? 

10 O Orgulho da Fé é a marca do puritanismo. Os puritanos aliam a pretensão de inter
pretar a Bíblia melhor do que ninguém à rigidez de princípios, e o resultado desta 
combinação é uma altivez a que Ruskin chama o Orgulho da Fé. 

1 1 "Destes, o primeiro, o Orgulho da Fé, é hoje, como sempre foi, o mais letal, porque é o 
mais complacente e subtil, pois cobre todas as paixões más com uma luz angélica, e 
autoriza o amor próprio, que de outro modo seria exposto a uma vergonha benéfica, 
bem como a indiferença cruel perante a ruína dos nossos semelhantes, que de outro 
modo poderia ser aquecida para dar lugar ao amor humano [...]." RUSKIN, op. cit., p. 86. 
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A resposta é também negativa: as imagens artísticas podem levar-nos 
a criar crenças falsas acerca de assuntos divinos. Para além disso, as ima
gens fazem-nos pensar acerca dos assuntos divinos de uma maneira des
cuidada e desconexa. Não deveremos, no entanto, considerar os temas 
religiosos ou míticos domínios interditos à arte. O problema das imagens 
religiosas não é o de representarem pessoas ou acontecimentos divinos, 
mas sim o de o fazerem como se se tratasse de fotografias de pessoas ou 
acontecimentos reais, existentes. Sempre que há a pretensão de criar uma 
ilusão a obra torna-se prejudicial. Segundo Ruskin, a arte associada ao 
cristianismo não costuma fomentar esta ilusão, dado que as figuras são 
sempre apresentadas poética e irrealisticamente. 

A ilusão criada pelas imagens religiosas tem prejudicado as popula
ções, e sobretudo as mulheres, porque lhes manipula o sofrimento, diri-
gindo-o para acontecimentos irreais e afastando-o das realidades que, de 
facto, deveriam inspirar a sua piedade. As guerras e as misérias das crian
ças e dos velhos são algumas dessas realidades. 

Um outro efeito nocivo da arte religiosa é o de separar os lugares 
sagrados da natureza, isolando-os. Com esta separação perde-se a imagem 
da natureza como criação divina, como manifestação do Absoluto. 

O que Ruskin faz questão de afirmar não é que esses lugares não 
sejam divinos, mas sim que toda a natureza o é, que todas as belas paisa
gens espelham a bondade divina. Não apenas o trabalho do homem, mas 
também todo o trabalho de Deus, deve ser adorado e admirado. O traba
lho do homem é uma forma de glorificar a criação divina, uma vez que 
nele se espelha a beleza das criaturas. Amando e estimando as criaturas, 
amamos e estimamos o Criador. O ensino da arte não está, pois, tão afas
tado da religião como poderia parecer. Ele estimula a veneração da ale
gria e do poder da vida, a contemplação das formas belas, a admiração 
pela graciosidade das coisas vivas - e tudo isto é a vontade de Deus. 

3.a Conferência - A relação da arte com a moral 

Nesta terceira conferência, na continuação do que já acontecera na 
primeira, torna-se clara a teoria instrumentalista da arte proposta por 
Ruskin, teoria esta que ficará completa na quarta conferência. O propó
sito da terceira conferência é duplo, a saber, mostrar como a arte de uma 
sociedade revela as qualidades morais adquiridas por esta e como o uso 
correcto da arte pode contribuir para um aperfeiçoamento moral das gera
ções vindouras. Ao contrário do que acontecia com a religião, a relação 
da arte com a moral, deve, por isso, ser estreita. 

A terceira conferência começa por reiterar uma tese já veiculada na 
primeira conferência: a arte espelha o estado ético de uma sociedade. A 
boa arte é sempre a expressão de sentimentos nobres. Quanto mais nobre 
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for o sentimento expresso, mas valiosa será a obra de arte inspirada por 
ele.12 A arte de qualidade não pode ser ensinada aos que não possuem 
sentimentos nobres para expressar através dela. Todas as virtudes artísti
cas, bem como o domínio da linguagem, por exemplo, são o reflexo de 
virtudes morais. Um país só terá uma língua requintada no caso de o seu 
carácter ser ele próprio requintado. Pope e Virgílio são bons exemplos da 
aliança da moralidade com a literatura. Esta relação da moralidade com a 
arte não é exclusiva das Belas Artes, e verifica-se também ao nível das 
artes manuais. 

Fazendo depender a qualidade da arte da nobreza de carácter do 
artista que a produz, Ruskin apresenta-nos mais um traço do seu esboço 
para uma filosofia da arte, mais precisamente para uma teoria do valor. 
Segundo Ruskin, o valor da obra só em parte depende das propriedades 
plásticas da mesma. O rigor da técnica, a perfeição do detalhe, a perícia 
na execução são necessários mas não suficientes para que uma obra de 
arte seja uma obra de valor. Para tal é preciso também que esta seja inspi
rada por bons sentimentos e que seja reconhecida ao longo de gerações 
como possuidora de mérito. Como já referimos, esta não deixa de ser uma 
tese bizarra, uma vez que podemos formulá-la afirmando que uma obra 
tem de ser reconhecida como obra de valor para ter realmente valor... 

Parecem existir aqui dois patamares de qualidade: as obras valiosas 
do primeiro tipo são aquelas que cumprem os critérios formais e os crité
rios éticos; todavia, só passando a prova do tempo pode qualquer obra 
atingir o topo da pirâmide do valor. 

Esta distinção só se torna compreensível assim que Ruskin nos apre
senta mais uma das suas originais teses: só entende os sentimentos 
expressos na arte aquele que também os possui. Ora, para compreender 
uma obra devemos, então, conhecer o autor e partilhar com ele os senti
mentos e as qualidades éticas que se revelam na obra. A desordem e a 
inconsistência de pensamentos e sentimentos não estarão certamente entre 
estas qualidades. 

A concepção intencionalista da interpretação que Ruskin nos apre
senta agora suporta a teoria do valor acima exposta. A interpretação 
depende da capacidade do auditório de compreender as intenções do 
artista e de partilhar com ele a nobreza de carácter. E só um artista que 
tenha a sorte de ter como público um povo com tais qualidades poderá 

1 2 "Ora, todas as boas canções humanas são, similarmente, a expressão artística acabada 
da alegria ou tristeza de pessoas nobres, resultante de causas justas. E a possibilidade 
da arte valiosa é exactamente proporcional à justeza da causa e à pureza da emoção. 
Uma donzela pode cantar a perda do seu amor, mas uma usuária não pode cantar a 
perda do seu dinheiro. E com absoluta precisão, do mais alto ao mais baixo nível, o 
valor da arte possível resulta da majestade e da pureza moral da emoção que expri
me." RUSKIN, op. e/í., p. 116. 
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ver o seu valor confirmado. Ruskin acredita certamente que o povo inglês 
se conta entre aqueles que podem mostrar ao mundo quem pode (e deve) 
ficar para a historia. 

Depois de demonstrar que a arte reflecte o estado ético de uma socie
dade, Ruskin desloca-se para um registo mais metafísico e passa a consi
derar a questão de saber que podem os homens beneficiar com a arte. 

Segundo Ruskin, as grandes obras são feitas por homens que perce
beram a precariedade da existencia e que, apesar de adivinharem a pro
ximidade do seu fim, decidiram criar alguma coisa. Todas as melhores 
obras foram feitas sob esta pressão da tristeza e da urgência da vida.1 3 As 
obras destes homens ajudam-nos a perceber que os dois grandes pilares 
da vida são o Amor à Ordem e o Amor à Bondade.14 Estas duas energias 
ou poderes são as pedras basilares de todos os outros desejos e senti
mentos, de todas as outras forças de acção. Sem estes todas as outras for
ças se tornariam corruptas, mesmo o amor à verdade. Sob a alçada da 
Ordem e da Bondade todas as paixões se encontram controladas e 
revitalizadas. Quando não são pautadas pela Ordem, as paixões degene
ram e transformam-se em vício. E nesse caso, por Amor à Ordem, o cas
tigo deve ser aplicado. Ruskin recusa a ideia de uma justiça preventiva, 
preferindo uma justiça "retributiva": para o vício o castigo, para a virtude 
a recompensa. Castigo e crueldade são conceitos que, segundo Ruskin, 
jamais se confundirão. 

Todas as grandes nações estão fundadas nestes dois pilares que se 
reflectem nas obras de arte. As melhores obras são estruturadas segundo o 
Amor à Ordem 1 5 e a este amor, a este desejo de beleza, está associado o 

1 3 As palavras de Ruskin recordam de imediato o pensamento de Nietzsche, expresso 
sobretudo em A Origem da Tragédia. Segundo Nietzsche, a verdadeira obra de arte é a 
manifestação numa forma apolínea de uma visão dionisíaca da existência humana. Esta 
visão, fruto da fusão do homem com o todo, revela o drama da natureza e do homem, 
que faz parte dela. A natureza é criadora e a sua criação tanto pode cumprir-se por 
construção como por destruição. No meio do turbilhão da criação está a existência 
humana, sujeita tanto ao prazer como à dor, tanto às rápidas alegrias como aos mais 
tenebrosos horrores. A visão dionisíaca mostra ao homem que o sofrimento não pode 
ser banido da vida, porque tem nela um lugar de destaque. Mas nem por isso o herói 
dionisíaco, o homem trágico, renuncia à vida. A compreensão da verdade fá-lo amar a 
vida e festejá-la, fá-lo assumir a sua vontade de poder e deixar a sua marca num 
destino que nem sempre comanda. A obra de arte é toda a acção de inspiração 
dionisíaca que manifesta no mundo a vontade e a força do herói da tragédia grega. 
Édipo é o protótipo do herói trágico e por isso também o modelo do artista 
nietzscheano. 

1 4 Ruskin não é claro quanto à natureza destas pretensas entidades. O seu discurso parece 
agora entrar num domínio de correlações metafísicas algo confusas e até um pouco 
desinteressantes, tal é a sua vagueza. 

1 5 A ordem das coisas materiais não é mais que a beleza. O valor das obras de arte 
dependerá, portanto, da sua eficácia em criar beleza, ordem. 
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amor ao próximo, o afecto pela espécie humana. As grandes obras são, 
por natureza, contrárias à inveja, à avareza e especialmente à crueldade. 

A imaginação presta um serviço insubstituível ao amor pelos outros, 
na medida em que permite colmatar a falta da visão. E pela visão que 
conhecemos os outros, que os percebemos como iguais, que nos pomos 
no seu lugar. Quando os outros não estão ao alcance da nossa visão dei
xamos de senti-los e por isso deixamos de amá-los. A imaginação per
mite-nos recuperar o amor e o interesse pelo outro.1 6 E a imaginação que 
nos permite partilhar alguma coisa com o passado, com o presente e com 
o futuro. 

Os grandes artistas de que reza a história conseguiram criar quando 
deram conta da sua destruição, e quando o fizeram salvaram-se a si pró
prios e a nós - mostraram-nos que apesar de tudo somos criadores e que a 
beleza pode estar tanto no trabalho como no descanso, e que certamente 
estará mais na nossa força do que na nossa fraqueza. 

4.a Conferência - A relação da arte com o uso (utilidade) 

A tese veiculada nesta conferência é a de que toda a arte deve ser 
útil. Para Ruskin a arte não tem valor em si própria. A arte é um meio 
para atingir outros fins, nomeadamente os fins morais, como já vimos. O 
valor das obras de arte dependerá também da capacidade destas de estar 
ao serviço da ciência - da botânica, geologia e zoologia, por exemplo -
ou de tornar mais agradável a vida quotidiana das populações. A arte é 
um veículo para o aperfeiçoamento moral, para o saber e para o prazer 
sensorial. E, portanto, um caminho para a felicidade geral. 

Toda a arte pode ser agradável, mas a arte só é superior quando 
cumpre um dos dois objectivos já indicados, a saber, "afirmar uma coisa 
verdadeira ou adornar uma coisa útil." (op. cit., p. 140.) Toda a arte supe
rior deve mostrar a perícia do artista e criar alguma coisa bela. Nas artes 
gráficas devem juntar-se a perícia, a beleza e a semelhança (likeness), nas 
artes arquitectónicas a perícia, a beleza e a utilidade. Em cada um dos 
casos, os três elementos devem ser harmoniosamente conjugados. As 
sociedades industriais, graças à divulgação do trabalho mecânico, perde
ram o gosto pela perícia. 

Em Seven Lamps. of Architecture (1849) Ruskin critica alguns pro
cedimentos dos artistas industriais responsáveis pelo desvio da arte da sua 

1 6 "A natureza humana é amável e generosa, mas limitada e cega; e só com dificuldade 
conseguimos conceber algo que esta para além daquilo que vemos e sentimos imedia
tamente. As pessoas preocuparam-se-iam instantaneamente tanto com os outros como 
consigo próprias se pudessem imaginar os outros tão bem como a si próprias." RUSKIN, 
op. cit., p. 133. 



98 Paula Mateus 

função e pela utilização errónea das técnicas, a saber, a sugestão de um 
tipo de estrutura de sustentação que de facto não está presente, o revesti
mento das superfícies de modo a imitai- materiais diferentes dos que são 
realmente utilizados e o emprego de ornamentos feitos à máquina. 

Com esta crítica Ruskin expressa a preocupação pela introdução das 
falsificações e das aparências na arquitectura. Enganar deliberadamente o 
observador não é a função da arte e não deverá sê-lo. Ruskin condena o 
emprego dos ornamentos feitos à máquina exactamente porque estes 
parecem resultar de um longo trabalho de perícia, sugerem ser o fruto da 
disciplina e do cuidado, e de facto não o são. Todavia, o engano não tem 
uma vida longa porque depende dos hábitos dos observadores. A confusão 
entre o trabalho manual e o trabalho mecânico dissolver-se-á assim que 
estes se familiarizem com ambos, tornando-se capazes de finas distinções. 

O conhecimento mais essencial que a arte proporciona é o conheci
mento da forma humana. O retrato possibilita a compreensão das subtile
zas do rosto humano e da vida que o percorre. Mas a arte deverá também 
servir para divulgar os mais novos conhecimentos e descobertas científi
cas. A botânica, a geologia e a zoologia são algumas das ciências cujos 
assuntos podem ser divulgados pela arte. Em qualquer dos casos, o artista 
deve dar atenção aos pormenores da composição, às texturas, às cores, 
mas deverá sobretudo tentar perceber a história do objecto retratado, a 
sua identidade. O meio influencia os seres vivos de modo irreversível e 
estas influências determinarão as características futuras das espécies. 
Ruskin afirma que a atenção a este aspecto desapareceu com a entrada em 
cena das ideias de Darwin. Depois de pintar a partir das obras dos mes
tres, o aluno deve contactar com a natureza e aprender o que ela tem para 
ensinar. Compreenderá então que ela é o resultado de muitas e demoradas 
alterações e tornar-se-á capaz de representar a riqueza das criações huma
nas. Através da representação artística poderemos assim também preser
var a memória do nosso património urbanístico e cultural. 

Talvez uma das mais importantes funções da arte seja a de ser útil ao 
quotidiano das populações. A arte deve servir, antes de mais, para tornar 
o país limpo e as pessoas bonitas.17 Os artistas devem começar por res
ponder às necessidades mais comuns, empenhando-se na fabricação e 
adorno de instrumentos úteis, como mesas, pratos, copos e talheres. O 
adorno torna-se indispensável porque, como diz Ruskin: "Há uma lei da 
natureza que, quando fazemos algo útil, nos faz sentir satisfeitos com nós 
próprios e com a coisa que fizemos, criando assim o desejo de a adornar 
ou completar, de uma maneira elegante, com uma arte mais delicada que 
exprima o nosso prazer." (Op. cit. p. 139). 

1 7 " [ . . . ] o começo da arte está em conseguir tornar o nosso país limpo e o nosso povo belo 
[ . . . ]" RUSKIN, op. cit., p. 151. 
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A arte deve depois estar ao serviço do vestuário. As classes trabalha
doras devem voltar a vestir com decência, e para isso deverão contar com 
o auxílio e as indicações das mulheres das classes média e alta. O vestuá
rio deve ser alegre e confortável. 

Uma das áreas de intervenção mais importante é a do planeamento 
urbanístico. O ideal seria criar cidades pequenas, luminosas, cheias de 
jardins e espaços abertos. Nestas cidades seria possível, por fim, conse
guir a perfeição moral e a felicidade. As cidades ideais estão nos antípo
das das cidades industriais existentes. Enquanto que as primeiras são 
luminosas, cristalinas e vivas, as segundas, com as suas ruas imundas, 
onde os excrementos correm a céu aberto, são o expoente máximo da 
degradação e da vergonha humana.18 

Algumas indicações mais precisas acerca das cidades ideais encon
tram-se em Seven Lamps of Arquitecture e são hoje associados às cidades 
utópicas de Owen, Saint-Simon, Fourier, Cabet e Godin. Também estes 
procuraram corrigir os males das cidades industriais, defendendo que, 
para isso, seria necessário criar cidades de raiz que nada tivessem em 
comum com as existentes. Enquanto estas não são possíveis, pensa 
Ruskin, restará dar atenção às cidades reais, sobretudo às novas constru
ções. Os tectos são peças importantes em toda a construção. Ruskin 
recomenda que os pequenos tectos sejam construídos antes dos grandes 
tectos, fazendo referência à necessidade de alojar todos os cidadãos antes 
de construir edifícios públicos e palácios particulares. Ruskin acredita 
que todos os homens desejam ter a sua própria casa e que essa pretensão 
deverá ser atendida. 

1 8 A caracterização que Ruskin faz das cidades industriais é bastante semelhante às 
descrições que Engels faz das mesmas em The Condition of The Working Qass in 
England (1845): "Numa depressão bastante profunda, rodeada em semi-círculo pelo 
Medlock e em construções e áreas terraplenadas, estão cerca de 200 cottages reunidas 
em dois grupos, na sua maior parte com a parede posterior comum duas a duas, e nas 
quais habita um total de cerca de 4 000 pessoas, quase todas irlandesas. As cottages 
são velhas, sujas e do tipo mais pequeno, as ruas são desiguais, cheias de buracos, e em 
parte não pavimentadas e sem valetas. Imundices, detritos e lama nauseabunda estão 
dispersos por todo o lado em enormes quantidades, no meio de lameiros permanentes; 
a atmosfera é empestada pelas suas exalações e escurecida e adensada por uma dúzia 
de chaminés; uma massa de mulheres e de crianças maltrapilhas circulam pelas 
imediações, sujas como os porcos que se deleitam nos montões de cinzas e nos lamei
ros; em suma, toda a zona apresenta um aspecto talvez mais desagradável e repugnante 
do que os piores pátios junto ao Irk. A raça humana que vive nestas cottages a cair, por 
trás de janelas partidas e remendadas com tela, por trás de portas desconjuntadas e de 
caixilhos podres, ou nas caves húmidas e escuras, no meio de toda esta porcaria sem 
limites e deste mau cheiro, numa atmosfera que parece propositadamente fechada, esta 
raça humana deve pertencer realmente ao mais baixo degrau da humanidade; esta é a 
impressão e a conclusão que somos constrangidos a tirar tão só pelo aspecto exterior 
do bairro." citado em LEONARDO BENÉVOLO, AS Origens da Urbanística Moderna, 
trad. Conceição Jardim e Eduardo Nogueira, Lisboa, Ed. Presença, Colecção Dimen
sões, 1987, pp. 42,43. 
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A dignificação dos trabalhadores dependerá também da diminuição 
do trabalho fabril. Esta diminuição será possível assim que a madeira e a 
pedra comecem a substituir o ferro e que as forças naturais comecem a 
dar lugar ao vapor. As populações devem tomar consciência da neces
sidade de voltar à natureza e de poupar energia. 

A arte deve mostrar o amor que temos pelas nossas casas e pelos 
nossos vizinhos.19 Deve ser feita com honestidade e reflectir o desejo de 
felicidade, de beleza e de graciosidade que Deus criou em nós. 

Ruskin esboça algumas teses de carácter ecologista e progressista 
quando anuncia a urgência de voltar à terra, quando denuncia a degrada
ção da natureza provocada pelo desenvolvimento das cidades industriais e 
sobretudo quando sugere medidas para melhorar as condições de vida de 
todos os grupos sociais. Todavia, o seu progressismo é simultaneamente 
um conservadorismo, uma vez que o futuro que espera melhor passa pela 
volta a um tempo sem máquinas, a um modo de vida pré-industrial. Para 
Ruskin o desenvolvimento técnico é incompatível com a dignificação do 
ser humano. 

Conclusão 

Em Lectures on Art, John Ruskin apresenta-nos um programa de 
ensino e um plano de reforma social. A arte, acredita Ruskin, pode salvar 
as sociedades industriais da degradação a que estão votadas, a arte pode 
levar a Inglaterra às glórias que marcaram a sua história e a distinguiram 
aos olhos do mundo. A educação artística proposta por Ruskin destina-se 
a aprimorar o carácter e o gosto, a tornar mais fina a percepção das sub
tilezas da natureza, a aperfeiçoar a visão da realidade. Este aperfeiçoa
mento deve ser feito através da contemplação da beleza, sobretudo da 
beleza natural. A sua função é a de voltar atrás no tempo, recuperando os 
valores que o contacto com a terra fomentou na nação Inglesa. 

Ruskin é um franco opositor da industrialização no seu todo. Não vê 
as causas dos males da sociedade industrial em aspectos contingentes da 
mesma, mas sim no sistema no seu conjunto, e por isso considera que a 
única solução para esses males é um regresso ao passado e uma recusa do 
sentido da história. Muitos acreditam hoje que o erro de Ruskin foi o de 
transformar o juízo histórico em juízo universal: em vez de atacar as con
dições concretas da indústria do seu tempo, ataca o conceito abstracto de 
Indústria. 

1 9 Por influência de Ruskin e de Willian Morris, que criou em Londres a primeira loja de 
decoração para mudar a casa, abrem por toda a Europa as primeiras casas de decora
ção; a Maison du Peuple na Bélgica e em Londres a casa de decoração de James 
Liberty, são alguns exemplos. 
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Embora o seu desejo de levar a Inglaterra de volta à terra não tenha 
sido cumprido, é inequívoco o seu papel no melhoramento das condições 
de vida das populações. Ruskin acredita que mesmo o trabalho mecânico 
deve ser dignificado e esforça-se por mostrar que a beleza pode e deve ser 
levada ao quotidiano de todos. Esta beleza será um contributo significa
tivo para a felicidade geral, um passaporte para a saída do homem da sua 
menoridade. 

O impacto das ideias de Ruskin fez-se sentir a diversos níveis, mas o 
seu nome ficou ligado sobretudo às artes decorativas, através da influên
cia que teve em William Morris (1834-1896), e à arquitectura industrial. 
Este tipo de arquitectura alia os elementos arquitectónicos do gótico 
(abóbadas de berço, arco quebrado, colunas coríntias) aos materiais da 
revolução industrial (ferro e vidro). O resultado são edifícios de grandes 
dimensões, geometricamente estruturados, que exibem propositadamente 
o esqueleto da construção. A espessura fina das barras de ferro, ligeira
mente curvadas, as amplas janelas, a decoração pormenorizada com que 
foi sendo adornado o ferro, os motivos naturais e os vidros coloridos, 
fazem com que, apesar das dimensões dos edifícios, estes apresentem 
uma leveza e luminosidade únicas. O conjunto arquitectónico é equili
brado e coerente. Estas características parecem a Ruskin as mais apropria
das para os edifícios públicos (estações de caminhos de ferro, bibliotecas, 
museus, etc). 

Não é por acaso que Ruskin atribui superioridade ao gótico: o gótico 
afigura-se-lhe como honesto e cristão, e para além disso representa o 
génio nacional, exaltado depois das guerras napoleónicas. O gótico ade-
qua-se à vida urbana e às suas exigências e permite que um certo simbo
lismo religioso seja introduzido no quotidiano. 

Na quarta conferência de Ruskin podemos já adivinhar as propostas 
artísticas que notabilizaram Willian Morris. A arte utilitária muda o rosto 
da arquitectura doméstica e da decoração de interiores, incluindo mobiliá
rio, tapeçarias e papel de parede. O artesanato da vida pré-industrial é 
recuperado e elevado ao nível das belas-artes. Os motivos naturais ador
nam os mais variados utensílios, desde a louça até ao vestuário e à 
joalharia. A arte do povo passa a estar o serviço da felicidade do povo, da 
sua dignificação. A harmonia dos motivos naturais, arrumados geometri
camente, deverá fomentar e reflectir a harmonia do homem com os outros 
homens, com a natureza e com o trabalho. 
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ABSTRACT 

THE SOCIAL FUNCTION OF ART IN RUSKIN'S 
LECTURES ON ART 

In Lectures on Art John Ruskin presented us a wide educational programme 
and a social reform plan. Ruskin believes that artistic education can save 
industrial societies from degradation and misery, and help bringing England 
back to the way of glory - the same glory that once marked its history. This 
artistic education is meant to improve character and taste, enrich the perception 
of nature and perfect the comprehension of reality. If the plan succeeds, England 
is hoped to go back in time, recovering the values that its ancestors so hard 
fought to preserve - honour, pride and honesty - and open firm doors for the 
future. 

Behind this plan for social transformation are some philosophical 
conceptions about art itself, its function and value, as well as some assumptions 
about the efficiency of art education. Also in these lectures we get to know 
Ruskin's ideas about morality, religion and human evolution. 

Lectures on Art is the work of an informed and accurate mind, and shows 
an extraordinary ability to recognise the problems of modern societies and 
suggest solutions. 



D A É T I C A À R E L I G I Ã O : 
P A U L R I C O E U R E A ANTÍGONÁ D E S Ó F O C L E S * 

Sara Fernandes 
Mestranda na Universidade de Lisboa 

Em 1941, na cidade de Riga, na época ocupada pelos nazis, uma 
jovem rapariga foi surpreendida por um militar alemão a cobrir com terra 
um corpo morto, totalmente exposto. Apesar de não ter intenções políti
cas, a jovem não deixou de ser interrogada pelo sentido do seu acto. Sim
plesmente respondeu: «Era o meu irmão. Para mim, isso basta». Do 
mesmo modo, Charlotte Delbo celebra, num dos seus poemas, a acção 
das mulheres da aldeia de Kalavrita. Quando, em 1943, os alemães ocu
param esta pequena aldeia do Peloponeso, mataram todos os homens e 
proibiram explicitamente as mulheres de se aproximarem dos assassina
dos. Mesmo colocando as suas vidas em risco, nada impediu estas mulhe
res de fugirem da escola onde tinham sido presas, de chorarem a morte 
cruel e gratuita dos seus maridos e de os enterrarem. 

Estes dois exemplos, referidos por George Steiner na obra Antígonas, 
demonstram que o gesto da heroína do século V a. C. não é pura ficção ou 
isolado no tempo, numa época remota e distante da nossa.1 A humanidade 
sente necessidade, em diferentes tempos e lugares, mesmo inconsciente
mente, de o retomar e repetir. A eternidade e universalidade desta tragé
dia, tornou-a uma autoridade inquestionável no imaginário ocidental, sus
citando inúmeras interpretações desde o tempo de Sófocles. Paul Ricoeur, 
um dos filósofos mais influentes da linha hermenêutica e fenomenológica 
da actualidade, e autor de ensaios profundos sobre os fenómenos do trá-

* Este ensaio corresponde a uma reformulação de uma comunicação apresentada na Fun
dação Calouste Gulbenkian, a 1 7 de Abril de 2000 , no âmbito do XXXVII Congresso de 
Jovens Filósofos. 

1 GEORGE STEINER, Amigones, Oxford, Oxford University Press, 1984, pp. 108-109. 

Philosophica 16, Lisboa, 2000, pp. 103-115 
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gico e da tragédia, desenvolve na obra Soi-même comme un autre a sua 
reflexão sobre a Antígona de Sófocles.2 

A pergunta é inevitável: o que poderá um filósofo contemporâneo 
acrescentar a esta tragédia quando, desde Hegel, já se invocaram todas as 
antinomias possíveis para definir as forças do seu conflito? Interpretada 
como uma oposição entre leis divinas e leis humanas, deuses e mortais, 
direito da família e direito da polis, indivíduo e Estado, consciência priva
da e lei pública, amor e dever, humanismo e tirania, justiça e opressão, 
homem e mulher, vivos e mortos, a tragédia parece ter perdido a sua força 
dramática, a riqueza e complexidade do imaginário de Sófocles, tonando-
-se num «tratado de filosofia»3. A Antígona ricoeuriana fará justiça ao 
imaginário do poeta trágico e à eternidade da sua mensagem? E o que me 
proponho avaliar nesta reflexão. 

Paul Ricoeur acentua a polaridade, o dualismo conflitual da Antí
gona de Sófocles. É a tragédia de dois heróis presos a diferentes e 
irreconciliáveis planos de existência a que é impossível escapar. A Antí
gona não dramatiza o conflito entre dever e paixão ou entre dois tipos de 
dever, a consciência privada e a lei pública. Antígona e Creonte confron
tam-se tragicamente por possuírem duas concepções de vida boa incom
patíveis, unilaterais, consideradas sempre sem valor pelo outro, mas 
nunca pelo próprio. 4 O conflito íntimo entre Antígona e Creonte expressa 
a identidade de cada um e nenhum pode ceder sob pena de trair a autenti
cidade do seu ser. Ricoeur procura mesmo mostrar que ambas as perso
nagens evitam questionar e colocar em causa as suas convicções pes
soais.5 O conflito trágico não surge na deliberação (nenhum tem dúvida 
sobre a validade e coerência dos seus ideais), mas na acção, nos compor
tamentos que adoptam. E impossível a atenuação da polémica, porque o 
radicalismo das suas posições é expressão do sentido da vida de cada um, 
do ideal ético que torna subjectivamente cada vida digna de ser vivida. 
Mesmo quando se encontram no limite da resistência mental, nada leva os 
heróis a ceder por um único momento, a moderarem as suas exigências. 
Antígona, por exemplo, não se consola em lavar as feridas do cadáver de 
Polinices ou, quem sabe, a olhar e despedir-se do irmão pela última vez.6 

Nem o legalismo obstinado de Creonte poderá ser sensível à afectividade 

2 PAUL RICOEUR, Soi-même comme un autre, Paris, Editions du Seuil, 1990, pp. 281-290. 
3 CEDRIC H. W H I T M A N , The Heroic Paradox, Ithaca e Londres, Cornell University Press, 

1982, p. 105. 
4 PAUL RICOEUR, Soi-même comme un autre, pp. 284-285. 
5 Ibidem 
6 SÓFOCLES, Antígona, trad, de Maria Helena da Rocha Pereira, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, s.d., 900. 
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e dedicação familiar de Antígona, levando-o a retroceder na punição 
prometida: a morte. 

É o ideal ético de vida que funda a identidade de cada um. Por isso, a 
eticidade é o domínio que afasta e, ao mesmo tempo, une os dois heróis. 
Creonte e Antígona tanto se opõem como se unem. Creonte é um homem 
que envelhece; Antígona é uma mulher na juventude, mas são «duas 
grandezas espirituais igualmente justificáveis».7 Homem e mulher 
enfrentam-se com desmesura, pois partilham a mesma adesão afectiva e 
obstinada às suas convicções éticas. A estreiteza e limitação dos seus 
ângulos, do seu sentido da vida, torna o diálogo entre Antígona e Creonte 
um 'autêntico diálogo de surdos'. Só a morte poderá terminar (mas não 
resolver) o conflito entre dois protagonistas que medem a força do seu 
carácter e a dignidade da sua vida pela. fidelidade aos seus ideais, mesmo 
no limite do humanamente suportável. A tragédia é incapaz de produzir a 
reconciliação, 'um perdão' em que cada um seria verdadeiramente reco
nhecido pelo outro, porque seria renunciar ao carácter e à identidade de 
cada um8. É impossível que as duas forças subsistam em conjunto. A 
morte é o 'preço a pagar' pela excessiva coerência e autenticidade do 
carácter. 

Segundo uma expressão de Ricoeur em Soi-même comme un autre, o 
carácter é como uma imagem, «um retrato pintado de fora», um «con
junto de marcas distintivas» que identificam uma pessoa e permitem o seu 
reconhecimento pela exterioridade, pelo outro. Retomando o sentido 
aristotélico de ethos, Ricoeur compreende o carácter como esse modo de 
ser específico, essa «combinação de traços permanentes» de cada pessoa, 
tornando-a uma singularidade única e insubstituível. Mas essa maneira de 
ser estável (duradoura) própria de cada um de nós, afecta e condiciona a 
nossa abertura ao mundo (dos outros, das ideias, dos valores). O carácter 
é como uma natureza do homem que, construída por si, orienta e, conse
quentemente, limita, constrange o seu relacionamento com a exteriori
dade. O carácter torna-se expressão da finitude humana, porque um 
carácter estável (tal como a nossa natureza biológica) impõe limites ao 
leque de possibilidades viáveis na nossa acção 9. 

Ora, o carácter de Creonte é marcado pelo vínculo cívico. Só consi
dera justo e digno de honra na morte o bom cidadão, o amigo da pátria. 1 0 

Quem coloca as leis da cidade acima da relação familiar, quem funda 
politicamente a amizade e o amor, nunca poderá conceder as mesmas 

7 OLIVIER ABEL, Paul Ricoeur, La Promesse et la regie, Paris, Michalon, 1996, p. 98. 
8 PAULRICOEUR, Soi-méme comme un autre, p. 288 . 
9 PAULRICOEUR, Op. cit., p. 145. 

10 SÓFOCLES, Antígona, 5 1 5 - 5 2 0 . 
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honras fúnebres a um cidadão exemplar e a um inimigo e traidor da polis, 
Polinices. Nem nunca poderá aceitar o gesto de Antígona marcado pela 
afectividade e amor fraternal.11 O carácter de Antígona não é menos 
estreito e unilateral que o de Creonte: na distinção entre amigo e inimigo 
só conta o vínculo familiar. Mesmo a sua concepção de amor é restrita, 
não abrange o eros por Hémon, «só o parente morto é philos»12. O 
carácter conservador e cívivo de Creonte torna-o intolerante em relação à 
sensibilidade de Antígona. Mas Antígona não é menos cega à perspectiva 
de Creonte: o dever de dar sepultura ao seu irmão prevalece sobre a clas
sificação de Polinices como inimigo da cidade13. O carácter excessiva
mente humano e autónomo de Antígona é a sua falta, «é do seu amor que 
procede o seu infortúnio» 1 4 O seu carácter é a sua culpa: Antígona é cul
pada, pois comete um crime contra as leis da polis. Mas se, para Creonte, 
o crime de Antígona é político, o crime de Creonte é ontológico para 
Antígona: a culpa política de Polinices é, aos seus olhos, insignificante, 
perante o modo como o ser único e insubstituível do seu irmão foi trata
do. Nos dois protagonistas, como em qualquer ser humano, a construção 
do carácter, da identidade torna-se o seu destino e, neste caso, a sua 
culpa. Enfrentamos, segundo Paul Ricoeur, dois heróis que aceitam cons
cientemente esse destino e, num só acto, expressam toda a disposição 
interior, toda a força e coerência do seu carácter. Antígona comete um 
crime, aos olhos da cidade, pior que o de seu pai, Édipo, pois infringe 
voluntariamente e sem arrependimento o édito de Creonte. Creonte cum
pre também o prometido: pune com a morte a transgressora. 

Quando, em face do édito de Creonte, Antígona afirma que ele não 
tinha o direito de «[...] separar-me dos meus», há que entender o signifi
cado da expressão «dos meus». 1 5 Não é só a intimidade familiar que 
Antígona invoca, mas uma união fraternal que é condição da sua interio
ridade essencial ou identidade pessoal16. Por isso, a concretização da sua 
identidade exige repousar junto do corpo do irmão, ou seja, a transgressão 
da lei. Mas seria demasiadamente superficial colocarmo-nos ao lado de 
Antígona e atribuirmos a culpa, a origem da tragicidade fatal à insensibi
lidade, tirania e opressão de Creonte. Paul Ricoeur, na esteira de Hegel e 
de Max Scheller, considera que o discurso de Creonte não é meramente 

1 1 SÓFOCLES, Op. dt., 180. 
1 2 PAUL RICOEUR, Op. cit., p. 285 . 
1 3 PAUL RICOEUR, Lectures 1 - Autour du politique, Paris, Éditions du Seuil, 1991 , 

pp. 264-265 . 
1 4 PAUL RICOEUR, Philosophie de la volonté. Finitude et Culpabilité II. La Symbolique du 

Mal., Paris, Éditions Montaigne, 1960, pp. 207-208 . 
1 5 SÓFOCLES, Antígona, 45 . 
1 6 GEORGE STEINER, Antigones, pp. 87-89. 
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retórico ou político, exprime uma convicção pessoal, princípios éticos 
que configuram a sua identidade, tão fortes quanto os de Antígona. 1 7 

Relembremos que não há ninguém, na peça, que se esforce por refutar a 
acusação de Creonte contra Polinices. Polinices é, na realidade, quem 
Creonte afirma ser - o traidor da cidade - o que torna a sua questão 
importante: por que razão deveremos conceder os mesmos ritos de enter
ro a quem honrou a cidade, Etéocles, e a um assassino Polinices? Se 
Creonte fosse apenas um tirano e não incarnasse um princípio ético 
(a moral da polis, a virtude pública) haveria certamente dor, sofrimento 
na tragédia. Mas o conflito não seria trágico. O trágico da acção implica 
o confronto de forças éticas unilaterais com valor igual; o embate de rei
vindicações igualmente válidas. A peça dramática Antígona é o caso limi
te da tragicidade da acção, porque não há apenas a eliminação de um tipo 
de valores em nome de outros com validade igual ou superior. Nesta tra
gédia, os portadores de valores estão condenados, em defesa dos próprios 
ideais, a eliminarem-se mutuamente18. 

Ricoeur reduz, porém, o imaginário do poeta ao domínio ético. 
Esquecendo-se que a sedução lírica da Antígona também se deve à repro
dução exemplar da relação entre mortais e divindade, a reflexão ricoeu-
riana situa-se num registo secular que, certamente, não é o de Sófocles, 
As poucas referências do filósofo à religiosidade servem para mostrar, 
surpreendentemente, que o fanatismo e a obsessão religiosa são fonte de 
intolerância, desgraça e morte. i 9Mas não podemos esquecer que a tragé
dia grega é indissociável de uma teologia específica: um «deus oculto» e 
«satânico» que domina o destino dos homens20. 

A transcendência é também um elemento essencial da tragédia sofo-
clesiana, manisfestando-se desde muito cedo na Antígona. Logo no início 
da peça, quando o guarda relata que o cadáver de Polinices foi coberto de 
terra sem deixar o mínimo sinal humano, o corifeu sugere a possibilidade 
de intervenção divina.2 1 A suspeita da presença da divindade aumenta 
com o mistério da «tempestade de pó» que se levanta da terra em direcção 
ao céu por volta do meio-dia. Com a súbita «nuvem de pó», os guardas 
ficam temporariamente cegos. Mas quando tudo se torna mais claro e sos
segado, conseguem vislumbrar uma jovem mulher, cobrindo com pó 
Polinices, em pleno choro e angústia. É Antígona 2 2. 

1 7 PAUL RICOEUR, Lectures 3 - Aux fivntières de la phüosophie, Paris, Editions du Seuil, 
1992, pp. 2 0 0 - 2 0 1 . 

1 8 Ibidem. 
1 9 PAULRICOEUR, Lectures 1 -Autourdu politique, p. 265 . 

2 0 P A U L RICOEUR, Lectures 3 - Aux frontières de la phüosophie, pp. 188-189. 

2J SÓFOCLES, Antígona, 245-275 . 

22 SÓFOCLES, Op. cit., 4 1 0 - 4 4 0 ; CEDRIC H . W H I T M A N , The Heroic Paradox, pp. 113-119; 
GEORGE STEINER, Antigones, pp. 224-225 . 
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Nunca saberemos se Polinices foi sepultado duas vezes ou não. Mas 
parece-me certo que, no imaginário de Sófocles, Antígona não agiu isola
damente. À violência de Creonte, a ordem divina responde com uma ter
rível tempestade. E é desta misteriosa «espiral de pó» que Antígona se 
serve para cobrir o corpo de seu irmão. Os dois pós misturam-se tão pro
fundamente como se sugerissem uma excessiva cumplicidade entre Antí
gona e a divindade. Num mesmo acto articulam-se o impulso humano e a 
intervenção divina, tornando a inumação de Polinices mais elevada, mais 
numinosa do que os mortais podem realizar. 

Os lamentos de Antígona são semelhantes, como indica George 
Steiner, «aos de uma ave que volta ao ninho e descobre que os seus filhos 
desapareceram». Os seus gritos de ave remetem-nos para experiências 
que transcendem as humanas, para valores mais elevados e antigos que os 
dos homens. No imaginário grego, os grifos eram guardadores de entida
des e lugares sagrados e «[...ja própria esfinge terá provavelmente sido 
uma mulher-pássaro» 2 3. Mas quando o homem consegue concentrar em si 
toda a força cósmica, a sua natureza torna-se literalmente monstruosa e 
destinada à morte. Antígona padece de uma presença excessiva da ordem 
cósmica e divina em si, o que a torna um híbrido, um monstro condenado, 
porque incompreensível para a maioria dos mortais, em especial para 
Creonte. A tempestade de pó, os lamentos penetrantes, os gritos de ave de 
Antígona são alheios ao raciocínio e discurso de Creonte. O seu registo é 
outro, a razão cívica é o mundo de Creonte. E é ao mundo antigo, da 
superação da lógica do civismo em direcção a uma teologia irracional, a 
uma possessão divina que Creonte se opõe violentamente. 

Pouco sabemos desta teologia. Antígona apenas nos diz que as suas 
leis nunca foram escritas e são inalteráveis; não é de hoje nem de ontem 
que existem; são eternas e ninguém sabe a que passado remontam.24 Mas 
sabemos que nenhum mortal tem o poder de infringir as leis divinas25 e 
que, em seu nome, a humanidade é capaz dos maiores sacrifícios. Na obra 
La Symbolique du Mal, Ricoeur chama satânica a uma teologia que, atin
gindo os homens no seu coração, os coloca cegamente ao seu serviço. É 
uma religião do êxtase, da «possessão divina». 2 6 E Antígona quem mais 
interioriza os poderes da transcendência demoníaca ao ponto de a pertur
bar, alterar a sua personalidade, despertar-lhe a cólera por Creonte, levan
do-a a desafiar a ordem estabelecida e a sacrificar a própria vida. A pro
ximidade de Antígona ao divino torna-a exaltada, portadora de uma certa 

2 3 GEORGE STEINER, Antigenes, pp. 226-227; SÓFOCLES, Op. cit., 420-425. 
2 4 SÓFOCLES, Op. cit., 455. 
2 5 SÓFOCLES, Op. cit., 450. 
2 6 PAUL RlCOEUR, Philosophie de la volonté. Finitude et CulpabiUté Ii. La Symbolique du 

Mal., pp. 215-216. 
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desmedida (hybris) sagrada27. Mas a divindade sabe que é necessário sus
citar a cólera e a paixão nos homens para que a mudança e o progresso 
possam surgir. Ora, por que razão Ricoeur não conclui que Antígona é 
ética e moralmente superior a Creonte? 

Antígona é claramente a heroína, porque é através do seu coração 
que a transcendência fala.2 8 E só em «fúria» é que Antígona, a apaixo
nada, poderá distanciar-se e cortar com o seu ser cívico, e reconhecer a 
sua verdadeira identidade, uma identidade que despreza toda a desumani
dade, tirania e opressão. 2 9 No imaginário de Sófocles, o conhecimento 
interior de Antígona não se dá por meio de uma racionalidade socrática. É 
necessária a possessão divina para que a heroína se aperceba quem ver
dadeiramente é, para que a sua identidade profunda e latente possa emer
gir. Como se Creonte apenas servisse, na tragédia, de mero contraste de 
Antígona: uma figura também ao serviço do divino, mas no sentido nega
tivo, destinada a provocar coercivamente a heroína para esta poder reve
lar a nobreza do seu carácter. 3 0 

Na obra The Heroic Paradox, Cedric H. Whitman afirma que não 
estaríamos muito longe da verdade se afirmássemos que o tema central da 
tragédia é o amor, mas um amor multifacetado e imanente a todas as 
acções no mundo.31 A heroína morre sem realizar a teleologia do seu ser 
feminino. O seu acto impediu-a de ser desposada e de ser mãe, de realizar 
plenamente a sua identidade feminina.32 Mas não deixou de viver uma 
experiência de amor tão autêntica como o erotismo, o amor vivido como 
fidelidade à família, o amor fraternal. Um amor que, quando proibido, 
tem o poder de desafiar os éditos dos reis, as maiores autoridades huma
nas, de quebrar e desfazer tudo o que parece estabelecido. Esta é a lei do 
universo, é a lei do amor. Cedric H. Whitman pergunta-se se será ética e 
moral esta lei . 3 3 A minha resposta só pode ser afirmativa, porque a divin
dade serve-se do amor fraternal para revelar o ideal que torna a vida 
humana digna de ser vivida: o respeito pela dignidade do outro, uma 
dignidade que se preserva para além da morte. Quando Antígona diz 
«Não nasci para odiar, mas sim para amar» expressa, numa só frase, toda 
a sua interioridade, uma identidade repleta de humanidade, simbolizando 

2 7 Ibidem. 
2 8 GEORGE STEINER, Antigones, pp. 4 1 , 4 7 . 
2 9 GEORGE STEINER, Op. cit., p. 97. 

3 0 P A U L RICOEUR, Philosophie de la volonte. Finitude et Culpabilité II. La Symbolique du 
Mal, p. 112. 

3 1 CEDRIC H . W H I T M A N , The Heroic Paradox, p. 129. 
3 2 SÓFOCLES, Antígona, 915 . 
3 3 C E D R I C H . W H Í T M A N , Op. cit., pp. 128-129. 
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o laço de dedicação e de solidariedade que deve unir todos os homens.34  

A heroína experiencia a dimensão sacrificial do amor: actua não tanto por 
amor de si, mas por amor do outro. Espera a mesma atitude ética de 
Ismena, mas esta não vem: porque nasceu mulher, Ismena considera-se 
sem forças e impossibilitada de auxiliar a irmã. 3 5 

Sófocles maneja magistralmente os imaginários ético e religioso, 
mas Paul Ricoeur não se apercebe que o poeta dá a palavra final ao últi
mo. Antígona é a imagem da carência, da total submissão a um sistema 
que carece de integridade moral, de fundamentos sólidos em que toda a 
sociedade deve ser construída. Antígona é movida para a acção por um 
princípio ético (o respeito pela dignidade do outro), mas esse princípio 
surge, na sua alma, por acção divina. E a percepção da divindade no seio 
de uma sociedade corrupta que lhe dá força para a desobediência e revol
ta, encorajando-a a lutar por um vínculo social em que cada indivíduo 
possa encontrar honra e dignidade. No mundo sofoclesiano, o homem só 
pode «medir o seu destino pelas estrelas». 3 6 

Deveremos, então, concluir que o mundo de Creonte é indiferente às 
estrelas e ao céu, numa palavra, à religiosidade? O seu raciocínio é total
mente secular? Seria precipitado concluirmos que Antígona e Creonte 
personificam simplesmente um conflito entre os costumes arcaicos fami
liares e uma nova racionalidade secular emergente na época de Sófocles. 
Do mesmo modo que o amor fraternal de Antígona é indissociável, 
segundo uma afirmação de Ricoeur, de «um serviço da divindade que 
transforma a ligação familiar num pacto tenebroso com a morte» 3 7, tam
bém Creonte, ao privar da sepultura um inimigo da cidade, confere à sua 
acção uma significação mais que política, uma significação religiosa. 
Creonte personifica a religiosidade cívica, o poder sagrado e trágico da 
polis e, por isso, proíbe sepultar, honrar e lamentar na morte quem ten
cionava «[...] destruir pelo fogo, [...]a terra de seus pais e os deuses da sua 
linhagem [...,] saciar-se do sangue dos seus e levá-los cativos [„.]» 3 8 

Creonte expressa o sentido religioso da 'mancha', do 'impuro* e da 
ofensa aos deuses reconhecidos pela cidade. Se a crença religiosa é tam
bém o fundamento da acção de Creonte, como poderemos justificar a 
nossa preferência por Antígona? A inspiração divina permite a Antígona 
compreender a articulação profunda entre Zeus e Dikê, enquanto Creonte 
apenas mostra que a interpretação humana do divino é sempre finita e 

3 4 SÓFOCLES, Antígona, 520 ; PAUL RICOEUR, Philosophie de la volonte. Finitude et 
CulpabilUéll. La Symbolique du Mal, pp. 4 3 - 4 4 ; CEDRIC H.WHITMAN, Op. cit., p. 107. 

3 5 SÓFOCLES, Antígona, 50-65 . 
3 6 CEDRIC H . W H I T M A N , Op. cit., p. 38. 
3 7 PAUL RICOEUR, Soi-méme comme un autre, p. 282 . 
3 8 SÓFOCLES, Antígona, 200 . 
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imperfeita. Quando Creonte ordena que o inimigo da pátria deve ser 
«[...] dado a comer aos cães e às aves [...]», de modo que olhá-lo cause 
horror, e o sepultamento vivo a quem transgredir o seu édito 3 9, confere à 
justiça uma conotação vingativa. No duplo castigo, Creonte anuncia 
enfaticamente a todos os membros da cidade o que constitui, a seu ver, os 
comportamentos mais condenáveis. Ora, é certo que Polinices foi um 
traidor da polis, mas o seu cadáver já não é fonte de perigo.40 Como nos 
lembra George Steiner, Antígona e a sua inspiração divina da justiça 
mostram que mesmo «o ódio justificado tem o seu tempo». A morte é o 
tempo-limite do ó d i o 4 1 E não é justo, equitativo, aplicar as leis da cidade 
(do julgamento e da punição) a um corpo, mesmo que esse corpo tenha 
sido um traidor da cidade. Antígona, ao serviço de Zeus e Dikè, estabe
lece o direito da igualdade de todos na morte - o bem e o mal, o justo e o 
injusto não são categorias aplicáveis a um cadáver, a conduta em vida não 
pode ter influência no tratamento em morte, 

Creonte estende a sua concepção vingativa de justiça a Antígona 
quando se apercebe que a heroína ousou transgredir a sua lei. Ordena que 
seja para sempre encerrada viva num rochedo. Neste castigo, Creonte 
expressa que uma punição justa é retribuir de acordo com a falta. Se o 
mal e a culpa de Antígona foram sepultar um corpo, o castigo só poderá 
ser o mesmo, o sepultamento.42 Toda a punição implica sofrimento, mas 
Creonte impõe que Antígona sofra até ao fim da vida. Pela vingança, 
Creonte julga ter restabelecido também a ordem sagrada da polis. Como 
indica Ricoeur, em La Symbolique du Mal, Creonte também confere ao 
seu édito vingativo um sentido religioso: encerrar Antígona viva num 
rochedo é exilar a culpada de todos os lugares públicos e sagrados. O 
exilio e a morte são os castigos mais graves, porque significam excluir o 
'impuro', alguém que 'manchou' o espaço sagrado da cidade.43 

Muitos autores não reconhecem, como é o caso de Paul Ricoeur, que 
a divindade apoia claramente Antígona. Paul Ricoeur resume o conflito 
trágico da acção à impossibilidade de conciliar forças éticas unilaterais 
com o mesmo valor. Mas não há vestígio de ambiguidade de valores 
como o filósofo afirma repetidamente a propósito desta tragédia. 4 4 Antí
gona é a imagem do indivíduo do século V a.C, para quem as instituições 
políticas não são apenas injustas, mas, muitas vezes, desumanas e tragi-

y> SÓFOCLES, Op. c/V., 205-21. 
4 0 GEORGE STEINER, Antígones, p. 52. 

t i GEORGE STEINER, Op. cit., pp. 118-119. 
4 2 P A U L RICOEUR, Philosophie de la volontê. Finitude et Cidpabilité //. La Symbolique du 

Mal, p. 47. 
4 3 P A U L RICOEUR, Op. cit., pp. 44-45. 
4 4 PAUL RICOEUR, Soi-même comme un autre, pp. 284-285. 
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camente erradas.45 Esta imagem é eterna, a sua mensagem é plenamente 
actual. 

É certo que Ricoeur procura mostrar em Soi-même comme un autre 
que a vida em sociedade só é possível se as instituições e os cidadãos se 
esforçarem por chegar a um acordo e a um equilíbrio entre diferentes 
perspectivas. Para ser possível um mundo onde possam coabitar, as posi
ções discordantes devem ser chamadas a sacrificar as pretensões exclusi
vas dos seus pontos de vista.46 A disputa de discursos demasiadamente 
heterogéneos não pode conduzir à tragicidade da acção ou, pelo menos, o 
trágico não deve ter a última palavra. Devemos esforçar-nos sempre por 
atingir uma sabedoria prática: essa convicção bem ponderada que anima 
o nosso juízo num clima de conflito e de incerteza, uma sabedoria que 
ligada ao julgamento contextual procura encontrar a melhor solução 
possível (sempre frágil e falível) nas situações de conflito irremediável. 4 7 

É assim que surge o justo. A justiça não é «o tribunal da verdade», mas a 
virtude que surge da tentativa de conciliar e arbitrar entre perspectivas 
rivais.4 8 Ora, é esse meio-termo (mesotês), esse ponto nuclear ou essen
cial de posições discordantes que a tragédia Antígona se torna incapaz de 
produzir. Por isso, no pensamento de Ricoeur, as posições de Creonte e 
de Antígona são claramente injustas. 

Mas o que nos diz o filósofo em Lectures 11 Diz-nos que o intolerá
vel, o limite de toda a tolerância é o intolerante. O intolerante é quem não 
tolera, não admite outra perspectiva para além da sua.49 Ora, Antígona 
desafia a ordem de Croente, revelando a constância de uma vontade que, 
simplesmente, não consente a desumanidade das leis humanas.50 As con
vicções fortes alia-se sempre uma certa intolerância, a tendência de impor 
a nossa perspectiva. Mas é apenas a intolerância de Creonte que se torna 
violenta e tirana. Antígona nada faz, torna-se impotente perante o édito de 
seu tio. 

Para quem ainda acredita, como Paul Ricoeur, que a atitude de 
Creonte tem tanto valor como a de Antígona, relembremos que Tirésias o 
acusa, no final da tragédia, de deixar a descoberto um cadáver, impedin
do-o de entrar no mundo subterrâneo e de sepultar Antígona viva. 5 1 Neste 
duplo acto, Creonte inverte a ordem divina e cósmica. Votar um cadáver 

45 Ibidem. 
46 PAUL RICOEUR, Op. cii., pp. 288-289. 
4 7 PAUL RICOEUR, Lectures I -Autòur chi politique, pp. 264-265. 
4 8 Ibidem. 
49 PAUL RICOEUR, Op. cit., pp. 303-304. 
5 0 PAUL RlCOEUR, Philosophie de la volonté. Finitude et culpabilité II. La Symbolique du 

Mal pp. 201-202. 

51 SÓFOCLES, Antígona, 1030; 1065-1070. 
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à desgraça, deixá-lo insepulto, impossibilitar o seu acesso ao reino dos 
mortos não é apenas desonrá-lo, mas contrariar e ofender a lei divina. Do 
mesmo modo, fazer descer alguém vivo à sepultura, forçar a entrada num 
mundo que ainda não é o seu, não é só expressar a total desumanidade, 
mas insultar os valores eternos e cósmicos. Na expressão de George Stei¬
ner, Creonte mancha o mundo dos vivos e dos mortos, do ser e do não-
-ser, transforma «a vida em morte viva e a morte em sobrevivência orgâ
nica, profanada». 5 2 

Creonte, sempre insensato e obstinado, não reconhece o seu erro, a 
violência que exerceu sobre a ordem divina e cósmica. Só tardiamente, 
quando a desgraça se abate sobre a sua casa, quando o seu filho e a sua 
mulher deixam a vida, é que Creonte se apercebe da origem de todo o 
infortúnio: a sua loucura. Mas, por que razão a cólera e a paixão atingiram 
Creonte? Ouçamos as suas palavras: «Não se deve combater contra o 
destino. [...] A i de mim! Aprendi desgraçado! Na minha cabeça o deus 
desferiu pesado golpe, incitou-me nos caminhos cruéis, derrubando-me, ai 
de mim! espezinhando a alegria. Oh! as penas dolorosas dos mortais!».5 3 

O imaginário de Sófocles distancia-se da interpretação ricoeuriana. 
O conflito entre Antígona e Creonte não consiste num excesso, numa 
desmedida, numa hybris que ambos poderiam ter evitado. O conflito trá
gico supera a laicidade do estádio ético. É religioso. Antígona e Creonte 
encontram-se ao serviço dessa teologia em que os gregos acreditavam e 
temiam: uma «divindade demoníaca» 5 4, uma transcendência que identi
fica «Deus e o génio maligno». 5 5 Como nos lembra Ricoeur em Lectures 3, 
«todo o deus grego tem algo de satânico». 5 6 Na Antígona de Sófocles, o 
confronto é trágico, porque indissociável desta teologia, de uma divin
dade que se encontra, ao mesmo tempo, demasiadamente perto e dema
siadamente longe do homem.57 

Demasiadamente perto, porque o trágico está ligado à «personaliza
ção progressiva do divino», um divino que penetra na vida emocional e 
volitiva do homem por meio de uma força invencível e irracional, alte
rando a personalidade dos dois protagonistas e tornando-os seus instru
mentos.58 Antígona aparenta ser uma 'louca sem lei', mas ajusta ausência 

5 2 GEORGE STEINER, Antigones, p. 287 . 

« SÓFOCLES, Antígona, 1105; 1270. 
5 4 PAULRICOEUR, Philosophie de la volonte. Finitude et Culpabiíité II. La Symbolique du 

Mal, p. 2 0 2 . 
5 5 PAUL RICOEUR, Lectures 3 - Auxfrontiéres de la philosophie, p. 188. 
5 6 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 PAUL RICOEUR, Philosophie de la volonte. Finitude et Culpabiíité 11. La Symbolique du 

Mal, pp. 203-204 . 
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da lei corresponde, como muitas vezes é esquecido, a uma inspiração 
divina de justiça, uma inspiração que também leva Sócrates a cortar as 
amarras cívicas do seu ser. Para um ouvinte secular actual, não faz pos
sivelmente muito sentido relembrar que foi a crença num espírito divino 
que levou Sócrates a dedicar a vida à filosofia e que a autonomia moral 
de Antígona surge da crença em leis prescritas por Zeus e Dikê. Mas, 
como nos lembra Barrington Moore, em Privacy, provavelmente a inde
pendência dos dois heróis não seria psicologicamente possível sem a 
firme crença em forças que transcendem a mortalidade individual e às 
quais se submetem.59 

As palavras finais de Creonte reconhecem que foi a mesma inspira
ção divina que o afastou propositadamente dos caminhos da justiça, da 
humanidade e da sensatez. A hybris de Creonte é ordenada, seguida por 
uma voz divina que o conduz voluntariamente ao mal, «retarda» a sua 
compreensão do bem e do justo e o precipita na acção trágica. 6 0 Por que 
razão mantém deus uma relação tão obscura e assimétrica com a humani
dade? Por que motivo torna Antígona sábia demasias amen te cedo e 
Creonte chega sempre 'tarde' ao saber? Porque a transcendência grega é 
hostil, é uma transcendência que não salva nem protege, que tanto se 
aproxima como se afasta dos homens.61 É um deus indiferente ao fim trá
gico dos homens, até dos heróis. A teologia grega é trágica: a intervenção 
do transcendente termina quando os homens mais precisam da sua 
ajuda.62 Conduz os protagonistas ao confronto directo, e reveíando-se 
incapazes de resolverem o conflito, o fim trágico só poderia ser evitado 
com o auxílio do divino. Essa resolução não vem: em nenhum momento a 
divindade intervém a favor de Antígona, alterando o fim que Creonte lhe 
reservou. Antígona caminha só e desamparada para a morte.63 E Creonte, 
apesar de ser o herói que chega sempre tarde, não será poupado ao sofri
mento e solidão finais.6 4 

O imaginário religioso de Sófocles espelha as dúvidas que a huma
nidade irá para sempre enfrentar: a crença em deus não implica que não 
sinta, nos momentos mais cruciais e difíceis da vida, uma agonia, uma 
solidão e um desamparo teológico. Como afirma Ricoeur, trata-se de uma 
«frustração teológica» que, em vez de resultar num ateísmo, transforma-

5 9 BARRINGTON MOORE, Privacy - Studies in Social and Cultural History, Nova Iorque, 
M.E.Sharpe, 1984, pp. 1 2 0 - 1 2 1 . 

6 0 PAUL RICOEUR, Philosophie de la volonte. Finitude et Culpabilité IL La Symbolique du 
Mal,pp. 114-115. 

61 PAULRICOEUR, Op. CiL, pp. 202 , 207 . 
6 2 Ibidem. 
63 SÓFOCLES, Antígona, 875-880 . 
6 4 SÓFOCLES, Op. cit., 1265-1340. 
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-se, nos gregos, numa fé trágica - uma fé que não deixa de acreditar e 
invocar essa transcendência demoníaca,*'5 

Esta breve reflexão teve como objectivo principal a análise da pers
pectiva ricoeuriana sobre a Antígona de Sófocles desenvolvida em Soi-
-même comme un autre. Apesar de discordar da mesma, procurei demons
trar, com o auxílio de George Steiner, Cedric H. Wbitman e da vasta obra 
de Paul Ricoeur, que a sua filosofia é suficientemente rica para fazermos 
justiça ao complexo imaginário do poeta trágico, 

ABSTRACT 

F R O M E T H I C S T O R E L I G I O N : 

P A U L R I C O E U R A N D S O P H O C L E ' S ANTIGONE 

Paul Ricoeur sustains in Soi-meme comme un autre that the tragical conflit 
in Sophocle's Antigone is only ethical. Antigone and Creon confront each other 
because they both have limited and partial views of good life. The aim of this 
brief paper is to show that Antigone's tragedy must be situated in the religious 
domain. Only greek theology - the belief in a 'cruel' and 'satanic' God - gives 
us the 'tools' to understand Sophocle's complex imaginary. 

6 5 PAUL RlCOEUR, Lectures 3 - Auxfrontières de la philosophic, pp. 188-189. 
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"O homem que ideamos e queremos, que nos propomos devir, 
trocaria, em todos os momentos a sua ciência ou a sua arte por 
outras quaisquer, faria resplandecer no Jogo das Contas de 
Vidro a lógica mais cristalina e, na gramática, a imaginação 
mais fecunda. Assim devíamos nós ser. Devíamos poder, em 
cada momento, ocupar outro posto, sem que por isso nos 
insurgíssemos e nos deixássemos perturbar." 

Hermann Hesse 

§ 1 . 0 Enigma 

1889. Nos primeiros dias de Janeiro, na cidade italiana de Turim, 
Nietzsche, ao transpor as portas do hotel em que se encontrava hospe
dado, é confrontado com um acontecimento dramático. Na rua, um 
cocheiro chicoteia violentamente um cavalo. Indignado com o gesto cruel 
e injustificável que foi forçado a presenciar, o filósofo interpôs-se entre o 
homem e o animal indefeso, para deste modo evitar que ele continue a ser 
vítima da agressão perpetrada pelo cocheiro, abraça-se à cabeça do cavalo 
e começa a chorar convulsivamente. O público concentra-se no local para 
presenciar o episódio enigmático e, no momento em que um represen
tante da autoridade se preparava para intervir com o objectivo de resolver 
a situação, Nietzsche cai abruptamente desmaiado no chão vítima de 
comoção cerebral. Foi transportado para o seu quarto, mas os sintomas de 
delírio continuaram a manifestar-se repetidamente. Face à intenção de 

Philosophica 16, Lisboa, 2000, pp. 117-134 
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interná-lo, Overbeck, seu amigo e correspondente epistolar, interveio 
junto das autoridades italianas tendo conseguido autorização para levá-lo 
para Basileia. Posteriormente, sua mãe, levou-o para lena onde ficou 
internado, na clínica psiquiátrica da Universidade. Após a morte da sua 
mãe em 1897, Nietzsche viveu em Weimar com a irmã, até à data da sua 
morte em 25 de Agosto de 1900. 

A imagem de Nietzsche a chorar abraçado à cabeça do cavalo, 
vítima da força despótica e arbitrária do cocheiro, representa a declaração 
filosófico-existencial de uma ruptura categórica com a teleología prome-
taica da consciência ocidental. E possível interpretar o gesto do filósofo 
como uma denúncia decisiva do imperativo titânico a que se encontra 
submetido o projecto da modernidade que institui, como finalidade 
suprema da acção humana, para utilizar as palavras proferidas por Francis 
Bacon na Nova Atlântida, "[. . .] estender os limites do império do homem 
sobre a natureza inteira e executar tudo o que é possível" 1. A identidade 
da civilização científico-tecnológica, ancorada na estrutura metafísica do 
Cogito como único fundamento do sentido e do valor da realidade, é con
frontada com a sentença que declara o fim da sua hegemonia e da sua 
condição de verdade universal inquestionável, no momento simbólico em 
que, de acordo com as palavras proferidas por Kundera no romance 
A Insustentável Leveza do Ser2, "Nietzsche foi pedir perdão por Descartes 
ao cavalo", afastando-se, à semelhança da personagem Tereza que tem ao 
colo a cabeça de um cão mortalmente doente, "da estrada em que a 
humanidade, "dona e senhora da natureza", prossegue a sua marcha 
sempre em frente." 3 O gesto de Nietzsche representa a possibilidade de 
construir, para além dos absolutos metafísicos que regem a dinâmica 
civilizacional da contemporaneidade, uma justificação da existência que 
se encontre em consonância com o imperativo da fidelidade ao sentido da 
terra. 

O pathos civilizacional instaurado pelo acto voluntário de Prometeu, 
de quem, segundo Esquilo, "[. . . ] os mortais receberam todas as artes [...]", 
libertando, desta forma, a humanidade da ignorância permitindo, a partir 
desse momento, que a mesma adquirisse consciência do poder criador da 
sua inteligência4, ao assumir como projecto e finalidade da acção humana 

1 Cf. FRANCIS BACON, New Atlantis (Nova Atlântida. Trad. de Fernanda Pinto Rodrigues, 
Lisboa, Editorial Minerva, 1976). 

2 Cf. M I L A N KUNDERA, A Insustentável Leveza do Ser. Trad. de Joana Varela, Lisboa, 
D. Quixote, 1988, p. 330 , a partir da edição francesa revista pelo autor e publicada pelas 
Éditions Gallimard sob o título Ulnsoutenable Légèreté de VEtre. 

3 Cf. KUNDERA, op.cit. 
4 Cf. ESQUILO, Prometeu Agrilhoado, Trad. de Fernando Melro, Editorial Inquérito, 

Lisboa, s.d., p. 43 , 41. 
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a realização do sonho cartesiano de transformar o homem no proprietário 
incondicional da natureza5, realiza, uma ruptura radical com o ideal logo-
teórico da mundividência pré-moderna, que defendia a proeminência do 
paradigma existencial do (3ioÇ 9£ü)priTi%oÇ, como expressão do sentido 
mais elevado da existência, consubstanciado numa atitude de contempla
ção e de respeito pela pluralidade do existente. A instituição por parte da 
ciência moderna do paradigma existencial do pioÇ npctXTi%oÇ, para 
quem a existência é organizada pela óptica da operatividade e da fabrica
ção que violenta e esquece o sentido primordial da (prjrjiÇ, transforma a 
totalidade do real num objecto destituído de valor intrínseco, manipulável 
e instrumentalizável de acordo com os critérios estabelecidos pelos méto
dos objectivos da ciência.6 Quando conduzida às suas últimas consequên
cias, a mundividência estruturada de acordo com os imperativos científi
co-tecnológicos justifica e legitima a atitude do cocheiro em relação ao 
cavalo. As manifestações de sofrimento deste último - machinete ammatae 
- são interpretadas como uma reacção mecânica destituída de sentido, 
reduzida a um fenómeno análogo ao som produzido por um pêndulo 
desafinado7. A atitude do cocheiro presentifica a declaração do fracasso 
da humanidade perante o seu decisivo teste moral, prestado não no seio 
das relações humanas, estruturadas por relações de força que condicio
nam o comportamento social dos indivíduos, mas perante os entes que, no 
testemunho da fragilidade do seu ser face às potencialidades do poder 
humano, constituem um imperativo de justiça e responsabilidade que 
interpela o núcleo fundamental da liberdade humana K. 

5 " [ . . . ] em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas se pode encontrar 
uma outra prática que, conhecendo o poder e as acções do fogo, da águas, do ar, dos 
astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como 
conhecemos os diversos misteres dos nossos artífices, os poderíamos utilizar de igual 
modo em tudo aquilo para que servem, tornando-nos assim corno que senhores e 
possuidores da natureza." Cf. R E N É DESCARTES, Discours de la Méthode (Discurso do 
Método, Trad. de Newton de Macedo, Lisboa, Clássicos Sá da Costa, 1992, p. 49). 

ó C f . M A R T I N HEIDEOGER, Vortrage und Aufscitze (Essais et Confèrences, "Science et 
Meditation", Trad. de André Préau, Paris, Gallimard, 1993, p. 58) . 

7 "Quando o animal geme, não quer dizer que se queixe: só quer dizer que tem urna peça 
a ranger. Quando a roda de um carro de cavalos chia, isso não quer dizer que a chaírete 
tenha uma dor: é só falta de óleo. As queixas dos animais devem ser interpretadas da 
mesma maneira, e é perfeitamente estúpido lamentar a sorte de um cão dissecado em 
vida num laboratório." Cf. KUNDERA, op. cit., p. 328. 

8 "Não há mérito nenhum em portarmo-nos bem com os nossos semelhantes. [...] A 
verdadeira bondade do homem só pode manifestar-se cm toda a sua pureza e em todo a 
sua liberdade com aqueles que não representam força alguma. O verdadeiro teste moral 
da humanidade [...] são as suas relações com quem se encontra à sua mercê: isto é, com 
os animais. E foi aí que se deu o maior fracasso do homem, o desaire fundamental que 
está na origem de todos os outros." Cf. KUNDERA, op. cit., p. 329. 
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§2. O Julgamento de Prometeu 

O dinamismo histórico-civilizacional da consciência ocidental, ao 
assumir como finalidade suprema da sua acção a realização do propósito 
baconiano de "efectuar todas as coisas possíveis", violou o espaço sagra
do da Terra, a mais sublime das divindades, de acordo com as palavras de 
Sófocles proferidas no primeiro estásimo da Antígona. 

Na perspectiva apresentada pelo coro o homem é definido como o 
ser mais Inquietante no universo dos entes: 

"Múltiplo é o Inquietante, no entanto, nada 
de mais Inquietante existe para além do homem superando-o. [...] 

O Homem esgota a Terra, 
a mais sublime das divindades, indestrutível e infatigável 
que se renova ano após ano, 
revolvendo-a repetidamente com o arado e os cavalos, [„.] 
impondo-lhe a sua lei. 
[...] 
Fabricador por natureza [...] 
Entre o estatuto da terra e a ordem 
decretada pelos deuses o homem prossegue o seu caminho f. . .] ." 9 

Pensar a essência do humano como TO ÔEWOTCÍTOV , significa que o 
homem afirma a sua presença no mundo como o ente supremo na totali
dade pluridimensional do existente. De acordo com a interpretação apre
sentada por Heidegger na obra Einführung in die Metaphysikl0o termo 
ÔEivov possui em si-mesmo um duplo sentido. Numa das acepções pos
síveis ôewov representa a terrível presença que provoca sentimentos 

9 A tradução aqui apresentado dos excertos que nos parecem mais significativos do 
primeiro coro da Antígona de Sófocles foi realizada a partir da tradução apresentada por 
Heidegger na versão francesa da Einführung in die Metaphysik publicada nas edições 
Gallímard com tradução de Gilbert Kahh; procurou-se ainda, na impossibilidade de 
recorrer ao texto original, proceder a uma comparação com a tradução portuguesa da 
Antígona realizada por Fernando Melro e publicada na Editorial Inquérito. Por todas as 
razões expostas estamos plenamente conscientes dos limites da tradução apresentada. 

10 A este respeito cumpre dizer que existem determinadas interpretações do Coro de 
Antígona que Heidegger rejeita como erróneas por permanecem prisioneiras de uma 
leitura antropologista que oculta o verdadeiro sentido do poema. Assim sendo é neces
sário recusar as leituras interpretativas que I o ) vêem no poema uma discrição ilustra
tiva dos diversos domínios da actividade humana 2 O ) interpretam o mesmo como uma 
narrativa da evolução da humanidade desde os tempos do caçador selvagem até a 
época do homem civilizado. A este respeito Cf. M A R T I N HEIDEGGER, Einführung in die 
Metaphysik (Introduction ít la Métaphysique, Trad. de Gilbert Kahn, Paris, Gallímard, 
1992, p. 163). 
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extremos, como o terror pânico e o temor revestido duma atitude de reco
lhimento que manifesta uma enigmática atitude de respeito. Nesta acep
ção a Violência e a Prepotência próprias do ôeivov possuem uma estru
tura ontológica que testemunha a essência do Prepotente, isto é, do Ser. 

"O Ôeivov é o terrível [...] O violento e o prepotente constituem o carác
ter constitutivo, essencial da predominância mesma."11 

Na outra acepção ôeivov simboliza a essência do fazedor-de-
-violência, que encontra na manifestação tirânica das suas acções perante 
a alteridade, representada em primeiro lugar pela natureza, a atitude 
existencial que representa a verdade constitutiva de Si-Mesmo. Aetvov 
revela a estrutura antropológica originária na qual o homem reconhece a 
essência da sua identidade. 

"[...] Ôeivov significa o violento concebido como aquele que emprega a 
violência [...] porque o uso da violência é o traço fundamental não só do 
seu fazer mas também do seu Ser-aí. [...] ser aquilo que existe de mais 
inquietante, é o traço fundamental da essência do homem [...]." 1 2 

Se assumirmos conscientemente a predominância do segundo sen
tido de Sewov, o homem manifesta a sua essência como produtor-de-
-violência, o fabricador por determinação ontológica que na realização 
das suas acções impõe o seu domínio à natureza, profanando, desta for
ma, o espaço consagrado da Terra, no seio da qual terá, necessariamente, 
que construir a sua habitação e afirmar o seu modo de ser e estar no mundo. 

No processo histórico de afirmação da sua realidade e de presentifi-
cação da sua essência originária, o humano, enquanto To Ôeivoraxov , 
fazendo justiça ao vaticínio de Goya, produziu, no decorrer do século 
XX, realidades teratológicas que excederam o poder da imaginação 
humana e criou as condições para a realização de um conjunto de pos
sibilidades técnico-científicas que, em última instância, instauram a 
necessidade de redefinir os traços constitutivos da condição humana13. 

" Cf. HEIDEGGER, op. cit., p. 156. 
1 2 Cf. op. cit., pp. 156-158. 
1 3 "Hã a galáxia da engenharia biomédica. A implantação cirúrgica de órgãos de substi

tuição, a utilização de recursos químicos no combate contra o envelhecimento dos 
tecidos, a escolha prévia do sexo do embrião, a selecção de factores genéticos em vista 
de fins éticos ou estratégicos - cada uma destas possibilidades prepara na acepção mais 
literal uma nova tipologia do homem." Cf. GEORGE STEINER, In Bluebeard's Castle. 
Some Notes Towards the Redefinition of Culture (No Castelo do Barba Azui Algumas 
Notas para a Redefinição da Cultura, Trad, de Miguel Serras Pereira, Lisboa, Relógio 
D"Água, 1992, p. ¡28). 
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A natureza das potencialidades técnicas de que o homem dispõe 
actualmente e o carácter inaudito das realidades que é possível criar, 
transformam os modelos éticos clássicos em sistemas desadequados e 
inoperantes face à radicalidade das questões que se colocam. Responder 
responsavelmente às questões decisivas da contemporaneidade exige, em 
primeira instância, a instauração de um processo crítico, que a odisseia 
histórica da razão, no momento em que, como refere George Steiner, na 
obra No Castelo do Barba Azul, nos encontramos "[. . . ] no mesmo ponto 
que a Judith de Bartok quando pede para abrir a última porta para a noite 
[ . . . ] " 1 4 , seja convocada a assumir a responsabilidade pelas realidades 
inumanas construídas sob o signo imperativo da racionalidade sendo, 
desta forma, instigada a comparecer perante um tribunal filosófico que, 
mutatis mutandis, à semelhança do que Kant, com objectivos distintos, 
propõe no prefácio da primeira edição da Crítica da Razão Pura "[ . . . ] lhe 
assegure as pretensões legítimas e, em contrapartida, possa condenar-lhe 
todas as presunções infundadas[...]"15. A desconstrução crítica dos 
pressupostos da civilização ocidental revela-se essencial como condição 
de possibilidade de pensar a e para além da mundividência científico¬
-tecnológica. 

O processo crítico implica, em primeiro lugar, assumir o imperativo 
de pensar a realidade concreta e polifacetada dos acontecimentos catas
tróficos que constituem o traço distintivo da contemporaneidade, sob 
pena de abandonarmos, voluntariamente, o espaço de significação do 
pensar construtivo e responsável. Abstermo-nos da responsabilidade de 
pensar a realidade concreta e significativa que configura o presente, signi
fica permanecermos, à semelhança do proto-fúósofo Tales, prisioneiros 
do riso da mulher da Trácia16. 

§ 3. A Experiência do Aquário ou O Silêncio do Dr. Pangloss 

A fenomenologia da história do século XX representa a declaração 
inelutável do fim da justificação metafísico-racional da totalidade pluri-
dimensional da existência. Auschwitz e Hiroschima simbolizam, como 
refere Jean-François Lyotard em O Pós-Moderno Explicado às Crianças, 
a imanência teratológica do inumano, que o pensamento, fundado na 

1 4 Cf. STEINER, op, cit., p. 126. 
1 5 Cf. K A N T , Immanuel, Kritik der Reinen Vernunft (Crítica da Razão Pura, "Prefácio à 

Primeira Edição", Trad. de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 3). 

1 6 A este respeito Cf. HANS BLUMENBERO, Das Lachen der Thrakerin. Eine Urgeschichte 
der Theorie (O Riso da Mulher de Trácia. Uma Pré-História da Teoria, Trad. de Maria 
Adélia Silva Melo e Sabine Urban, Lisboa, Difel, 1994). 
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estrutura do Logos metafísico, se revela incapaz de reabilitar no sentido 
da Auflieben integrada na suprema narrativa da história que se encontra, 
no que respeita à lógica da sua dinâmica interna, subordinada ao Telos 
abstracto da emancipação universal17. 

O espectáculo do crime, real mas não racional, que no dia 6 de 
Agosto de 1945 condenou a cidade de Hiroschima a padecer a injustiça 
ilegítima do sofrimento radical, reduz a um exercício de retórica o discur
so filosófico da Teodiceia, que pretende explicar a presença do mal na 
estrutura da realidade, incorporando-o numa totalidade harmoniosa, cuja 
inteligibilidade escapa às capacidades parciais e limitadas da razão 
humana. O optimismo metafísico, consubstanciado de forma paradigmá
tica no §44 dos Essais de Thêodicée de Leibniz, publicados em 1710, 
onde se afirma categoricamente: 

"[...] todas as objecções proferidas a respeito do curso das coisas, onde 
nós reconhecemos imperfeições, não são fundadas senão em falsas apa
rências. Porque se fossemos capazes de entender a harmonia universal, 
veríamos que aquilo que somos tentados a repreender está ligado com o 
plano mais digno de ser escolhido, numa palavra, veríamos [...] que o que 
Deus fez é o melhor."18 

encontra-se, presentemente, destituído de sentido e de legitimidade 
perante a verdade, humana, demasiado humana, inscrita no devir da histó
ria pela força do átomo, que, sem comiseração, nos obriga a presenciar a 
imagem da mãe demente que em total desespero procura o filho engolido 
pelo fogo, o professor absorto com a bola de arroz na mão, o Sr. Fukai a 
correr em direcção à tempestade de fogo, o homem nu que permanece de 
pé perante a cidade destruída segurando um dos olhos na palma da mão, o 
relato do escritor Yoko Ota que julgou que o sucedido não tivesse qual
quer relação com a guerra, pensando estar a assistir ao colapso da terra 
que se dizia viria a acontecer e de que lera histórias em criança 1 9. 

A galeria de imagens que presentifica o advento da inumanidade 
produzido pela absolutização da razão, materializando no quotidiano 
existencial do humano as fantasias de Bosch, constitui, como afirma Stei¬
ner, referindo-se concretamente à realidade dos campos de concentração, 
"[ . . . ] a imanência do inferno. [...] a transposição do inferno do interior 

1 7 Cf. JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, Le Postmoderne Explique aux Enfanís (O Pós-Moderno 
Explicado às Crianças, Trad, de Tereza Coelho, Lisboa, D. Quixote, 1993, p. 96). 

1 8 Cf. GOTTFRIED W I L H E L M LEIBIIÍZ, Essais de Thêodicée. Sar la Bonté de Dieu, la 
Liberte de VHomme et l'Origine du Mal, Paris. Flammarion, 1969, pp. 76-77. 

1 9 Cf. JONATHAN SCHELL, The Fate of The Earth (O Destino da Terra, Trad, de Cardigos 
dos Reis, Lisboa, Dom Quixote, 1983, pp. 46-52). 
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para a superfície da terra."20. Este facto representa a declaração categórica 
do fracasso inelutável de todas as possíveis "astúcias da razão", rea
lizadas com a finalidade de transformar o terror em expressão do progres
so da humanidade. 

Os factos dramáticos que constituem a história do século XX, que 
em sessenta anos presenciou duas guerras mundiais, os totalitarismos de 
direita e de esquerda, hitlerianismo e estalinismo, Hiroschima e o 
"gulag", os genocídios de Auschwitz e do Cambodja, conduzem a uma 
desconstrução crítica da categoria de progresso. Na obra de Renan, 
UAvenir de la Science, encontramos uma das mais entusiastas apologias 
da noção de progresso quando se afirma: "No plano das coisas, o indiví
duo desaparece; apenas a grande forma esboçada pelos indivíduos é 
considerável. [...] A verdadeira nobreza não é ter um nome próprio, um 
génio próprio, [...] é ser soldado perdido no exercito imenso que avança à 
conquista do perfeito."21. O tempo presente assistiu à concretização 
histórica da utopia do progresso, entendido como conquista e realização 
do perfeito, em que a dignidade do individuo concreto, que lhe conferia, 
em virtude da sua condição um valor intrínseco absoluto, é reduzida a um 
mecanismo sem nome no dinamismo teleológico da história, que pro
clama a supremacia ontológica da ideia de humanidade a realizar no futu
ro sobre a vida presente dos homens. Actualmente não é possível repetir 
as palavras de Renan nem afirmar, como pretendia o pensamento ilumi
nista, a correspondência entre o reconhecimento universal da dignidade 
de todos os homens e o progresso da humanidade22. É possível que a bar
bárie do século XX nos instigue a afirmar com Hannah Arendt que 
"E contrário à dignidade humana crer no progresso".23 

O inferno real e carnal constitui um período específico da história 
universal, em que, se pensarmos no fenómeno concreto do nazismo, 
milhões de homens, mulheres e crianças foram condenados ao nada por 
uma tecnologia política do terror, planificada e pensada, não para além do 
universo da racionalidade, mas em consonância exclusiva com a razão 
conduzida às suas últimas consequências. Como afirma Alain Finkiel-
kraut, na obra UHumanité Perdue, "[ . . . ] o nazi não é o homem que per
deu a razão. E o homem que tendo perdido tudo menos a razão, recusa o 
dado, sempre desconcertante, em benefício de uma infalsificável coe-

2 0 Cf. STEINER, op. cif., pp. 62-63. 
2 1 RENAN, L'Avenir de la Science, cit. in: A L A I N FINKIELKRAUT, UHumanité Perdue 

(A Humanidade Perdida. Ensaio Sobre o Século XX, Trad. de Pedro Tamen, Lisboa, 
Asa, 1997, p. 71). 

2 2 Cf. FINKIELKRAUT, op. cit. 
2 3 Cf. HANNAH ARENDT, Juger, sur la Philosophie Politique de Kant, cit. in 

FINKIELKRAUT, op. cit. 
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rência. " 2 4 . De facto, a concretização histórica da violência nazi implica, 
por parte do homem, a capacidade de, independentemente das paixões e 
dos desejos de ordem empírica que estruturam a sua consciência e perso
nalidade, agir apenas por dever, por respeito absoluto a um ideal que é 
afirmado como uma necessidade histórica que cada um tem a incumbên
cia de realizar. É no interior deste quadro conceptual que as palavras pro
feridas por Himmler aos seus generais a 24 de Maio de 1944 adquirem 
um significado que, de forma alguma, pode ser catalogado como perten
cendo ao universo discursivo da irracionalidade; 

"Julgo que me conhecem suficientemente, meus senhores, pará saberem 
que não sou um homem sedento de sangue e que não tenho prazer 
nenhum em executar algo penoso. Mas tenho um sistema nervoso sufi
cientemente sólido e uma consciência do meu dever suficientemente 
desenvolvida [...] para realizar sem compromissos algo cuja necessidade 
reconheci."25 

A racionalidade que preside à violência nazi, institui uma lógica no 
interior da qual o reconhecimento da humanidade na alteridade é conde
nada à categoria do não-ser quando esta excede as fronteiras raciais, cul
turais, políticas ou ideológicas do universo do mesmo. A impossibilidade 
da realização da autêntica comunicação intersubjectiva no seio de uma 
mundividência totalitarista produz episódios paradigmáticos da história 
do não-humano, que podemos considerar como exemplos paradigmáticos 
da designada experiência do aquário. 

O químico Primo Levi, para integrar o Kommando 98 de Auschwitz, 
teve de sujeitar-se a um exame realizado pelo Dr. Pannwitz. O olhar de 
Pannwitz para Primo Levi - o Haftling 174517 - representa a declaração 
do fim do reconhecimento intersubjectivo, na medida em que o detido 
que se encontrava frente da secretária para ser submetido a um exame era 
considerado um não-homem que o olhar de Pannwitz, como um vidro de 
aquário, separa definitivamente do horizonte da humanidade. Como 
declara Levi: "[ . . . ] o seu olhar não foi o olhar de um homem para outro; 
foi um olhar trocado como que através do vidro de um aquário entre dois 
seres pertencentes a dois mundos diversos."26 

No Kommando florestal para prisioneiros de guerra israelitas onde 
esteve detido Emmanuel Lévinas, o testemunho da humanidade, o reco
nhecimento do Outro como um Mesmo só era praticado por um cão, 

2 4 Cf. FINKIELKRAUT, Op. CÍt, p. 57. 
2 5 HIMMLER, cit, in FINKIELKRAUT, op. cit., p. 65. O sublinhado é nosso. 
2 6 PRIMO L E V I , cit. in FINKIELKRAUT, op. cit., p. 7. 
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"o último kantiano da Alemanha nazi"21, que saudava alegremente os 
reclusos, acabando por ser expulso do campo a pontapés pelos soldados. 
Estes episodios constituem exemplos paradigmáticos de um universo 
regido exclusivamente pelos princípios de uma razão acética, incapaz de 
responder ao apelo comunicacional incarnado na presença real do outro. 

A historia do século XX declara o naufragio das categorias teoló-
gico-racionais da metafísica do melhor dos mundos possíveis. As fotogra
fias de Varsóvia e Dresden fazem ecoar no espírito do tempo as palavras 
proferidas por Voltaire no poema escrito sobre o terramoto de Lisboa de 
1755 e constituem um argumento que instaura a necessidade de pensar a 
realidade para além do discurso metafísico do Dr. Pangloss, que se con
substancia no seguinte raciocínio, proferido perante o seu discípulo Can
dide no fim da sua fantástica narrativa pessoal: 

"-Todos os acontecimentos se encadearam no melhor dos mundos pos
síveis pois, em suma, se não tivésseis sido expulso a pontapés de um belo 
castelo por amor da menina Cunegundes, se não tivésseis sido aprisio
nado pela Inquisição e não tivésseis corrido a América a pé e dado urna 
espadeirada ao barão, se não tivésseis perdido todos os carneiros do Eldo
rado, não estaríeis agora aqui a comer amendoins e cidras doces."28 

Perante a estrutura argumentativa da filosofia do Dr. Pangloss, a res
posta que a fenomenologia da inumanidade do século XX torna impera
tiva reproduz o significado simbólico das palavras proferidas por Candide 
no século XVI I I : "Tudo isso é muito bonito [...], mas o que é preciso é 
cultivar o nosso jardim" 2 9. 

§4. A Arte ou a Possibilidade do Sentido 

Na obra A Hora do Deslumbramento, Hubert Reeves, desafia o físi
co Stephen Weinberg a reiterar a sua proclamação da ausência de sentido 
perante a presença insofismável dos acordes da ópera de Mozart As 
Bodas de Fígaro30. No interior do presente horizonte de significação, a 
criação artística é concebida como espaço privilegiado de afirmação do 
sentido e aprovação integral da totalidade da existência, que se traduz no 

2 7 A este respeito Cf. FlNKlELKRAUT, op. cit., p. 10. 
2 8 Cf. VOLTAIRE, Candide ou VOptimisme, Paris, Le Livre de Poche, s/d, 1983, p. 125. 
2<> IbM. 
3 0 "«Quanto mais se compreende o universo, mais ele nos aparece desprovido de 

sentido.», escreveu em Os Três Primeiros Minutos o físico Stephen Weinberg. Desa
fio-o a repetir estas palavras escutando - como o faço neste momento - As Bodas de 
Fígaro, de Mozart". Cf. HUBER REEVES, VHeure de S'enivrer (A Hora do 
Deslumbramento. Trad. de Jorge Branco, Lisboa, Gradiva, 1994, pp. ¡ 9 3 - 1 9 4 ) . 
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"irresistível sentimento de exaltação e de reconhecimento pela vida e pelo 
universo que a gerou"31. 

O fim da legitimidade da pretensão metafísica de justificar o inuma
no transformando-o, com a força da dialéctica, num elemento integrante e 
indispensável da marcha triunfante da razão, instaura um espaço de signi
ficação inaudito no qual é possível e/ou necessário construir, para além 
da metafísica do melhor dos mundos possíveis, uma concepção estética 
da existência que, consciente da essência trágica da totalidade do real, 
realize, através do poder transfigurador da arte, a justificação [até] do 
"pior dos mundos possíveis". 

Pensar a possibilidade de configurar uma justificação estética da 
existência implica necessariamente responder a uma questão fundamen
tal, a saber: Depois da civilização técnico-científica ter produzido o 
advento da inumanidade é ainda possível construir uma justificação que 
confira sentido à totalidade do que é? Será possível conferir um sentido à 
narrativa do terror através da sua transfiguração na pintura32, no romance, 
na poesia, na música? 

De acordo com perspectiva defendida por Alexandre Soljenitsyne, a 
arte é a única forma capaz de transfigurar, positivamente, a experiência 
do terror inumano. É pela sublimação estética que as realidades anónimas 
inscritas no devir da história adquirem um rosto pessoal, que testemunha 
o seu carácter insubstituível, inscrevendo-as de forma inelutável na 
memória colectiva da humanidade. É a experiência estética que permite, 
pela instauração da presença do acto criador, transformar a existência na 
nossa existência. 

" A arte transmite de um homem para outro, durante a sua breve perma
nência na Terra, todo o peso de uma longuíssima e desusada experiência, 
com os seus fardos, as suas cores, a seiva da sua vida: recria-a na nossa 
carne e permite-nos tomar posse dela como se fosse nossa." 3 3 

A arte representa a possibilidade de transfigurar o real, a única pos
sibilidade de vida, como afirma Nietzsche num fragmento póstumo do 
ano de 1869-7034. A arte constitui a possibilidade real de construir, sob a 
transparência intolerável do sofrimento provocado pela força desabri-

31 Cf. Op. CÜ. 
3 2 Pense-se na Guernica de Picasso ou na obra de Goya intitulada Os Fuzilamentos de 3 

de Maio. 
3 3 Cf. ALEXANDRE SOLJENITSYNE, Discours de Stockholm, in Les Droits de VÉcrivan, 

Paris, Seuil, 1972, p. 108. 
3 4 Cf. FRIEDRICH NIETZSCHE, Oeuvres Philosophiques Completes, Paris, Gallimard, 1977, 

Vol. 1 ,3[60]- 1869-70, p. 212. 
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gante da inumanidade, um mundo simbólico que nos permite aceder à 
verdade sem que sejamos condenados à negação absoluta da nossa identi
dade. Para além do carácter insuportável da verdade trágica do mundo, a 
força presente na criação artística permite ao homem transmutar o espec
táculo do inumano, conferindo sentido à existência que se presentifica 
impiedosamente no teatro trágico do real, tornando, desta forma, a vida 
possível e digna de ser vivida. 

A construção de uma justificação estética da existência terá necessa
riamente que ser equacionada no interior da conjuntura em que, como é 
anunciado no Crepúsculo dos ídolos, o mundo verdadeiro, símbolo da 
arquitectura metafísica do real, em nome do qual o século XX foi vítima 
da abominável fenomenologia da inumanidade, metamorfoseou-se numa 
fábula, uma vez que, de acordo com as palavras de Nietzsche, tornou-se 
numa "[. . . ] Ideia que já não serve para nada, [...] uma ideia que se tornou 
inútil, supérflua, por conseguinte, uma ideia refutada [ , . . ] " 3 5 . No interior 
da mundividência instaurada pela morte de Deus, o humano é 
confrontado com a impossibilidade de, através da glorificação dos simu
lacros, atribuir ao mundo da aparência a estrutura do onios on metafísico, 
para, desta forma, mediante um processo engenhoso, mas filosoficamente 
ilegítimo, restituir à fábula a dignidade perdida do mundo verdadeiro, na 
medida em que, como é afirmado explicitamente no texto nietzschiano, 
"[. . , ] ao eliminarmos o mundo verdadeiro eliminámos também o apa
rente"36. 

Colocado perante as ruínas da estrutura metafísica do mundo, o 
humano revela uma incapacidade de criar novas tábuas de valores, 
assumindo, por esta razão, duas atitudes existenciais que representam 
uma incapacidade de assumir a dimensão trágica da existência e que, por 
esta razão, permanecem prisioneiras do niilismo passivo que, não sendo 
capaz de realizar o niilismo completo e radical da transmutação efectiva 
de todos os valores, permanece prisioneiro das ilusões da aparência que, 
revestindo-se de um carácter absoluto, permitem conservar um estado de 
vida reactivo que não consegue vislumbrar para além de si-mesmo a ver
dade cruel da existência e a tarefa futura do Uebermensch. 

É neste contexto que surge a figura do homem infeliz, que proclama 
a agonia fatalista do em vão, própria das figuras do niilismo para quem 
"o mundo tal como é não devia ser e o mundo tal como devia ser não 
existe" e do homem ilusoriamente feliz 3 7, que permanece enclausurado 

3 5 Cf. FRIEDRICH NIETZSCHE, O Crepúsculo dos ídolos, Trad. de Delfim Santos, Lisboa. 
Guimarães Editores, 1985, p. 44. 

™ Ibid. 
3 7 A este respeito Cf. CLEMENT ROSSET, La Philosopkie Tragique, Paris, PUF, 1960, 

pp. 105-146. 
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numa lógica de hedonismo narcisista que se limita a colocar no lugar do 
absoluto supremo da metafísica - Deus - a estrutura egocêntrica do indi
víduo, substituindo os valores teológicos por valores provenientes da 
esfera imanente da antropologia. O narcisismo contemporâneo constitui, 
numa dinâmica que consiste em negar a evidência trágica do real, a ten
tativa de construir um espaço de significação ilusório que permita à reali
dade do humano resistir ao devir niilista da totalidade da existência. 
Como refere Gilles Lipovetsky, na obra A Era do Vazio: "o narcisismo 
contemporâneo afirma-se numa surpreendente ausência de niilismo 
trágico. (...) o narcisismo abole o trágico e surge como uma forma inédita 
de apatia feita se sensibilização epidérmica ao mundo e simultaneamente 
de profunda indiferença em relação a ele."38 A estrutura narcísica da 
contemporaneidade procura construir um ponto de Arquimedes que lhe 
permita escapar ao sentimento trágico da existência, provocado pelo 
naufrágio das categorias que constituíam a archê da cosmovisão metafí
sica do mundo39. 

A constatação do esvaziamento da mundividência metafísica do 
mundo, revela-nos de uma forma categórica que 1.°) não é possível optar 
por um regresso à dogmática ilusão metafísica de justificar teológico-
-racionalmente a presença do mal e do sofrimento no mundo; 2.°) não é 
possível colmatar a ruína da estrutura metafísica do mundo com uma glo
rificação do mundo da aparência, sob pena de permanecermos enclausu
rados na reactividade do niilismo passivo, presen ti ficada na atitude 
existencial do homem infeliz e do homem feliz e 3.°) Só e possível confe
rir sentido à totalidade do real, sem negar a essência trágica do mundo, 
mediante a construção de uma justificação estética da existência. 

Pensar para além da mundividência metafísica significa pensar a 
possibilidade da instauração de outra forma de realizar uma justificação 

3 8 Cf. GILLES LIPOVETSKY, VEre du vide (A Era do Vazio, Trad. de Miguel Serras Pereira 
e Ana Luísa Faria, Lisboa, Relógio D'Água, 1989, p. 35). 

3 9 Porém a estrutura narcísica da contemporaneidade não excede, como pretende 
Lipovetsky, o horizonte de sentido instaurado pelo Niilismo. A figura de Narciso -
símbolo do tempo presente - representa, na sua decisão existencial, o comportamento 
paradigmático do niilista. Narciso testemunha o comportamento niilista do Antropos -
os Homens Superiores que Zaratustra acusa de não saberem perspectivar o sentido da 
existência para além da mesmidade solipsista da Consciência-de-Si - que, após a ruína 
dos fundamentos Onto-Teológicos da existência, procura substituir os valores divinos 
por valores humanos. Como defendemos o narcisismo contemporâneo coloca no lugar 
do absoluto supremo da metafísica - Deus - a estrutura egocêntrica do indivíduo que, 
incapaz de realizar a transmutação, permanece prisioneiro do Niilismo. O Narcisismo 
não só preserva a estrutura egóica do Cogito, própria da metafísica na sua constituição 
Onto-Teo-Ego-Lógica, como comete o erro de, não reconhecendo que a ruína do 
EISOCT acarreta a ruína do mundo aparente, transferir para a dimensão da aparência, do 
espectacular e do imediato a essência do ontos on metafísico, fundando a sua cosmovi
são numa autêntica glorificação do império do efémero. 
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da totalidade da existencia no tempo em que, como refere Oswald Spen¬
gler na obra O Homem e a Técnica, se levanta o pano para o último acto 
da tragédia, que excederá todos os mundos possíveis criados por Esquilo 
e Shakespeare na sua fábrica do imaginário. 

A concretização efectiva dessa possibilidade implica a realização de 
duas etapas fundamentais, que estabelecem entre si uma relação de inter
dependência absoluta: 1.°) superar o niilismo da vontade que se limita à 
expressão reactiva de uma insatisfação impotente para criar; 2.°) perspec
tivar, sem sacrificar o patitos do pensar ao pur désir de durer, as linhas de 
força de um pensamento capaz de, para além da lógica do cavalo-vapor, 
estabelecer os princípios fundamentais que constituem a condição de pos
sibilidade da configuração efectiva de uma justificação estética da existencia. 

§5. Da Alegria 

A construção de uma justificação da existência como fenómeno 
estético, implica assumir, incondicionalmente, o fenómeno paradoxal da 
alegria. O paradoxo da alegria consiste, essencialmente, por um lado em 
assumir conscientemente a dimensão trágica do mundo e, por outro, em 
afirmar todas as formas de realidade independentemente do seu carácter 
positivo ou negativo, ou seja, em aprovar sem reservas a tragicidade 
essencial da existência 4 0. 

A alegria traduz-se existencialmente na decisão afirmativa de cele
brar e de se regozijar, pelo facto da existência existir. Tal decisão esté-
tico-existencial implica o reconhecimento de que existir o que é e não o 
nada, não obstante o seu carácter trágico constitui, como afirma Lyotard 
uma experiência do sublime. De acordo com as suas palavras: "O que é 
sublime é que no meio dessa iminência do nada, aconteça alguma coisa 
apesar de tudo [ . . . ] . " 4 1 . A experiência do sublime realizada pelo assenti
mento total à dimensão trágica da realidade, de uma forma mediata e indi
recta, possibilitada pela criação artística, permite, uma potenciação das 
forças vitais que representa, para além do prazer positivo proporcionado 
pela experiência da beleza, uma manifestação de admiração e respeito 
pela realidade irrecusável do que é 4 2 . 

4 0 "Le paradoxe de la joie, qui est de faire face à la tragedie, c'est-à-dire d'admettre sans 
dommage psychologique toute espèce de réalité, si peu désirable qu'elle puisse être." 
Cf. ROSSET, Op. cit., "Avant-propos". 

4 1 Cf. JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, L'lnhumain. Causeries sur le Temps (O Inumano, 
Considerações sobre o Tempo, Trad. de Ana Cristina Seabra e Elisabete Alexandre, 
Lisboa, Editorial Estampa, 1989, p. 91). 

4 2 "[•••] o sentimento do sublime é um prazer que surge só indirectamente, ou seja ele é 
produzido peio sentimento de uma momentânea inibição das forças vitais e pela efusão 
imediatamente consecutiva e tanto mais forte das mesmas." Cf. IMMANUEL KANT, 
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A afirmação suprema da alegria implica, num primeiro momento 
constatar a nossa presença no devir perpétuo da vida universal e admitir o 
facto de que estamos condenados a ser personagens do teatro trágico da 
existência, no qual somos sempre-já náufragos, para num segundo 
momento conceder um assentimento incondicional ao nosso enraiza
mento no mundo. O fenómeno paradoxal da alegria não consiste em 
negar a dimensão trágica da existência, refugiando-se na irrealidade do 
que não é, nem em injuriar a fatalidade trágica da condição humana, 
sujeitando, por um sentimento injustificado de injustiça, a existência à 
experiência da infelicidade. A alegria consiste, pelo contrário, em afirmar 
incondicionalmente aquilo que é, apesar de todas as experiências e de 
todos os infortúnios, próprios ou alheios, que perfazem os conteúdos con
cretos da existência, não porque os ignora, mas porque a sua força os 
vence e supera. A alegria trágica não provêm do sofrimento e das adver
sidades que sucedem na vida, mas da própria vida, ou seja, do que a vida é 
na afirmação da sua presença que se opõe radicalmente à morte e ao nada. 

O pensamento fiel à totalidade polifónica da existência traduz-se 
numa atitude que se caracteriza pelo facto de, com o poder estético da 
imaginação, a rainha das faculdades segundo Baudelaire, afirmar, apesar 
das inúmeras narrativas do terror, aquilo que é, celebrando, desta forma, a 
alegria de existir. Adoptar uma atitude desta natureza implica, neces
sariamente, superar os horizontes do realismo, que enclausurado na sua 
lógica de descrição exaustiva da multiplicidade fenoménica, fatalmente 
acaba por amaldiçoar o mundo por ser como é, pois não consegue supor
tar a fatalidade da sua presença trágica, refugiando-se, por essa razão, na 
triste ilusão do que não é, na infinidade de esperanças transcendentes que, 
na verdade, ao violarem o princípio de fidelidade ao sentido da terra, 
representam a "maior das blasfémias". Não obstante à semelhança de 
Sísifo termos sido sentenciados pelos deuses a empurrar eternamente um 
rochedo até ao cume de uma montanha, a asserção da alegria trágica 
implica como afirma Nietzsche no §54 de A Gaia Ciência43, dois momen
tos fundamentais: 1.°) adquirirmos consciência do perspectivismo radical 
da totalidade da existência, sob pena de postularmos uma instância trans
cendente em que a existência encontra a sua redenção ascética; 2.°) conti
nuarmos a sonhar, isto é, a afirmar o querer criador que liberta como con
dição necessária para não perecer, sob pena de a vida não ser possível. O 

Crítica da Faculdade do Juízo, Trad. de António Marques e Valério Rohden, Lisboa, 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992, §23, pp. 137-140. 

4 3 Cf. FRIEDRICH NIETZSCHE, Die fröliche Wissenschaft (A Gaia Ciência, trad. de Maria 
Helena Rodrigues de Carvalho, Maria Leopoldina de Almeida e Maria Encarnação 
Casquinho, Lisboa, Relógio D'Agua, 1998, pp. 63-64). 
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nosso dever é conferir sentido à condição trágica da nossa existência 4 4 

pois, como refere Albert Carnus "É preciso imaginar Sísifo feliz" 4 5. 

§6. Um Novo Infinito 

A construção de um sentido para a existência que se materialize na 
afirmação incondicional da totalidade trágica do que é, implica neces
sariamente, a construção de uma concepção estética da existência, porque 
só a arte nos permite sobreviver ao carácter insuportável da verdade, tor
nando a vida possível. 

No entanto, não é possível realizar o projecto de uma justificação 
estética da existência, sob pena do mesmo se tornar auto-contraditório e 
sucumbir à lógica da renúncia ao que é, renegando o império técnico do 
mundo contemporâneo, em que as múltiplas potencialidades tecnológicas 
ameaçam conceder ao homem a felicidade eterna, transformando em rea
lidade a utopia descrita por Aldous Huxley na obra O Admirável Mundo 
Novo, segundo a qual a civilização seria dominada pelo poder estrutu
rante dos processos Bokanovsky, nos quais a liberdade é suplantada pelos 
princípios da Identidade e da Estabilidade que representam o progresso 
supremo da sociedade esterilizada, em que as obras de Shakespeare cons
tituem um testemunho museológico do pensar anterior a Ford.46 

Na verdade, é o próprio devir interno da civilização científico-tecno
lógica, no momento constrangedor em que ameaça derrubar sob o peso 

4 4 Neste sentido afigura-se necessário fazer da existência a representação carnal do 
imperativo de Borges: "O fio perdeu-se, o labirinto perdeu-se também. Agora nem 
mesmo sabemos se nos rodeia um labirinto, um secreto cosmos, ou um caos impon
derável. O nosso mais grato dever é imaginar que há um labirinto e um fio. Nunca 
daremos com o fio; talvez o encontremos e o percamos num acto de fé, numa cadência, 
no sonho, nas palavras que se chamam filosofia ou na mera e simples felicidade." Cf. 
JORGE LUÍS BORGES, LOS Conjurados (Os Conjurados, "0 Fio da Fábula", Trad. de 
Maria da Piedade M. Ferreira e Salvato Teles de Meneses, Lisboa, Difel, s/d, p. 59). 

4 5 Cf. ALBERT CAMUS, Le Mythe de Sisyphe (0 Mito de Sísifo. Ensaio sobre o Absurdo, 
Trad. de Urbano Tavares Rodrigues e Ana de Freitas, Lisboa, Livros do Brasil, s/d, 
p. 152). 

4 6 A este respeito passamos a citar um excerto significativo do discurso de uma das 
personagens do romance, a saber, Mustafá Mond: "Pela primeira vez na história sabe¬
-se perfeitamente para onde é que se caminha. [...] - Porque o nosso mundo não é o 
mesmo que o de Othello. [.,.] O mundo é estável agora. As pessoas são felizes, conse
guem o que querem e nunca aquilo que não podem obter. Sentem-se bem, estão em 
segurança, nunca estão doentes, não receiam a morte, vivem numa serena ignorância 
da paixão e da velhice, não são sobrecarregadas com pais e mães, não têm mulheres, 
nem filhos, nem amantes, pelos quais poderiam sofrer emoções violentas, estão de tal 
modo condicionados que, praticamente não podem deixar de se comportar como 
devem." Cf. ALDOUS HUXLEY, Brave New World (Admirável Mundo Novo, trad. de 
Mário Henrique Leiria, Lisboa, Livros do Brasil, s/d, pp. 241-251). 
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dos seus frutos a árvore do conhecimento, aniquilando Adão, Eva e a 
infeliz serpente, que, por necessidade idiossincrática, representa a pos
sibilidade e/ou necessidade de um renascimento de uma concepção esté
tica da existência. E a civilização que fez a sua entrada na cena cósmica 
ao fim de 4 mil e 500 milhões de anos e que no "minuto mais arrogante e 
mais enganoso da história universal" inventou o conhecimento que, 
devido à impotência da razão para justificar os monstros criados no 
seu próprio seio e para assumir as consequências das suas acções, 2.°) ao 
reconhecimento dos limites e do relativismo do conhecimento, que repre
senta o fim do optimismo e da pretensão da ciência a constituir-se como 
valor e critério de verdade universais, necessita da protecção transfigura-
dora da arte, sob pena de padecer perante a verdade. 

As palavras proferidas por Nietzsche na obra O Nascimento da Tra
gédia, materializam, de forma paradigmática, a relação existente entre o 
devir do império técnico contemporâneo e a necessidade de uma justifi
cação estética da existência. 

"E então que a ciência, incitada pela sua enérgica ilusão, se apressa 
desenfreadamente e chega aos seus limites, nos quais fracassa o seu opti
mismo oculto na essência da lógica. Porque a periferia do círculo cientí
fico tem um número infinito de pontos [...] o homem nobre e dotado 
acaba, é inevitável, por chegar, ainda antes de atingir metade da sua exis
tência, a tais pontos limítrofes da periferia, onde só pode mirar fixamente 
o que não se deixa esclarecer. Ao ver aqui, para seu pavor, como nesses 
limites a lógica descreve círculos em torno de si mesma e morde por fim a 
própria cauda - aí irrompe a nova forma de conhecimento, o conheci
mento trágico que, para ser tolerado, necessita da arte como protecção e 
remédio."47 

O reconhecimento dos limites da ciência perante o inexplicável 
opera uma desconstrução radical dos pressupostos fundamentais da ilusão 
metafísica de que o pensamento pode, pelo poder lógico da causalidade, 
decifrar a essência do Ser. A força titânica da ciência, que enclausurou a 
natureza nos abismos do não-ser ao reduzir a sua essência à instrumenta-
lidade de um stock de energia disponível, é forçada a reconhecer o carác
ter perspectivista da realidade, em que a verdade assume o estatuto de 
acto estético ao ser pensada como um "exército móvel de metáforas, de 
antropomorfismos, [...] ilusões que foram esquecidas enquanto tais, 
metáforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu sentido, 
moedas que perderam o seu cunho e que agora são consideradas, não já 

4 7 Cf. FRIEDRICH NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie {O Nascimento da Tragédia, Trad. 
de Teresa Cadete, Lisboa, Relógio D'Agua, 1997, pp. 109-110). 
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como moedas, mas como metal"48. Desta forma, o optimismo científico é 
forçado a renunciar, peremptoriamente, ao estatuto inquestionável de 
verdade universal. 

Após a ruína da justificação científica do real é possível e necessário, 
paia além da mundividência da cultura científico-tecnológica, pensar o 
renascimento de uma cultura trágica 4 9, que assuma a totalidade do ser 
com a alegria só possível na e pela arte, enquanto expressão sublime da 
essência trágica do mundo. 

Contestando a perspectiva defendida por Schopenhauer, na obra Da 
Necessidade Metafísica, segundo a qual a filosofia começa sempre como 
a abertura do Don Giovanni num tom menor, próprio do que é, por essên
cia, triste e melancólico, conduzindo, desta forma, o indivíduo a um pro
cesso de negação ascética da vontade, a possibilidade de edificar uma 
justificação estética da existência implica conferir sentido e afirmar, com 
a força criadora da alegria, a totalidade do real e, consequentemente a 
existência particular de cada indivíduo, isto é, a nossa existência. 

A construção de uma justificação estética da existência representa a 
responsabilidade suprema de criar, para além da lógica da razão totalitá
ria, uma nova perspectiva do mundo, que preserve eternamente na memó
ria a força simbólica da imagem de Nietzsche a chorar abraçado à cabeça 
do cavalo. 

RÉSUMÉ 

NIETZSCHE ET LE CHEVAL. POUR UNE JUSTIFICATION 

ESTHÉTIQUE DE L'EXISTENCE 

Dans cet article, on part de 1 ' interprétation d'un é p i s o d e particulier de la 

biographie n i e t z s c h é e n n e , ayant le but de ré f l éch ir sur la p o s s i b i l i t é de construire 

une justif ication e s t h é t i q u e de 1'existence dans la civi l isation technologique. 

Nous essayons de montrer que 1'histoire du v i n g t i è m e s i è c l e r e p r é s e n t e la fin de 

la vision m é t a p h y s i q u e du monde et le retour n é c e s s a i r e de la configuration du 

m ê m e comme p h é n o m è n e e s t h é t i q u e . Dans le domaine de 1'action humaine, 

cette conception est traduite par le sentiment paradoxal de la jo ie comme 

affirmation inconditionnelle de la tota l i té du rée l . 

4 8 Cf. FRIEDRICH NIETZSCHE, Über Wahrheit und Liige im aussermoralischen Sinne 
(Acerca da Verdade e da Mentira no Sentido Extramorai, Trad. de Helga Hook 
Quadrado, Lisboa, Relógio D'Água, 1997, p. 221). 

4 9 " [ . . . ] só depois de o espírito da ciência ler sido levado aos seus limites e a sua exigên
cia de validade universal ter sido destruída pela comprovação desses limites é que 
poderíamos ter esperança num renascimento da tragédia." Cf. FRIEDRICH NIETZSCHE, 
O Nascimento da Tragédia, op. cit., p. 121 
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"A escola e a universidade deveriam servir para fazer compre
ender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais que 
aquele. Ao invés, fazem tudo para fazer crer o contrário. Há 
uma inversão de valores muito difundida pela qual a introdu
ção, o aparato crítico e a bibliografia são usados como uma 
cortina de fumo para ocultar o que o texto tem a dizer e só pode 
dizer se o deixarem falar sem intermediários que pretendam 
saber mais que ele... Um clássico é uma obra que provoca 
incessantemente uma vaga de discursos sobre si mas que con
tinuamente se livra deles" (Italo Calvino, Porquê ler os Clás
sicos, definição 82). 

É nesta consideração que, a meu ver, se pode inscrever o valor de 
uma qualquer antologia na medida em que toda a antologia propõe um 
conjunto de textos fundamentais sobre um determinado tema. Não estu
dos críticos, não discursos de segunda mão, não comentários de comentá
rios, mas palavras que alcançaram a excelência, a durabilidade e a clareza 
que fazem delas referências incontornáveis. Clássicos, textos que, como 
diz Calvino, "nunca acabam de dizer o que têm a dizer" (op. cit., defini
ção 6). Ler para enfrentar a grandeza. Ler para se ligar à grandeza. 

1 IRENE BORGES-DUARTE, FERNANDA HENRIQUES, ISABEL MATOS DIAS (orgs.), Texto, 
Leitura e Escrita. Uma Antologia, Porto: Porto editora, 2000 . 

2 ITALO CALVINO, Porquê ler os Clássicos'? (trad. de José Colaço Barreiros), Lisboa: 
Teorema, 1994. 
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Uma questão se pode no entanto colocar. Porquê ler esses textos 
numa antologia e não no mundo próprio da obra de que foram recorta
dos? Duas ordens de razões podem ser invocadas. Em primeiro lugar, 
razões que têm a ver com o contexto alargado do nosso tempo: a imensi
dade da produção escrita, a dispersão de livros e autores, o sentimento de 
perdição que nos leva a sentirmo-nos tontos, sem saber por onde come
çar, por onde continuar, a terrífica concorrência da televisão que faz com 
que a pergunta "que devo ler" tenda hoje a ser substituída por aquela 
outra, bastante menos cândida, "que devo dar-me o trabalho de ler?"3 Em 
segundo lugar, razões que têm a ver com o contexto próximo do nosso 
país: a pobreza, a indigência das nossas bibliotecas, o horror das nossas 
livrarias universitárias (onde, num ano, se podem encontrar 100 exempla
res, por exemplo, do "Contrato social" e, a seu lado, nenhum exemplar do 
"Ensaio sobre a origem das línguas", do "Discurso sobre a origem da 
desigualdade entre os homens" ou das "Confissões" e isto porque, naque
le ano, há um professor que está a dar o "Contrato social" e não há 
nenhum professor que tenha incluído no seu programa outra qualquer 
obra de Rousseau). Acrescente-se a prática das fotocópias cuja exaustão 
afasta do contacto com o objecto livro e, finalmente, o facto de a grande 
maioria dos nossos estudantes não saber senão uma língua estrangeira, 
quase sempre o inglês (e um dos valores de uma antologia é ela oferecer 
sempre traduções). 

Antologia esta sobre o texto, a leitura, a escrita. Antologia que, como 
todas, é ela mesma uma leitura, a actualização de alguns textos, o esque
cimento, a exclusão necessariamente de outros. Estabelecimento de cor
respondências, tecitura de articulações, de relações secretas, clandestinas, 
interditas. Desenho de uma geografia imprópria, insuspeitada. Invasão de 
afectos, de preferências, de afinidades, de desejos. Projecção de uma pai
sagem que nos habita, de um espaço mental que é o nosso. 

Não se faz uma antologia para dizer o que o outro deve ler. Muito 
menos para dizer como deve ler. A pedagogia é um desígnio muito triste 
e, além do mais, ineficaz. É certo que poucos (estudantes e não só) lêem 
por amor à leitura. Que esses poucos aceitam com (excessiva) boa von
tade sugestões sobre o que devem ler. É por isso que, antes dos cálidos 
meses de férias, na expectativa de tardes de praia obrigatórias e escaldan
tes, os jornais se enchem de sugestões de leitura. Políticos, futebolistas, 
estrelas da passerele, apresentadores de televisão são então convidados a 
dar conselhos de leitura aos incautos leitores. 

3 Cf. HAROLD BLOOM, O Cânone Ocidental. Os livros e a Escola das Idades (trad. de 
Manuel Frias Martins), Lisboa: Temas e Debates, 1994, pp. 472-473. 
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Mas, a uma antologia não cabe dizer o que cada um deve ler. Quanto 
muito, talvez, aquilo que lemos e amámos. Mais uma vez como diz Cal
vino, "não se lêem os clássicos por dever ou por respeito mas por amor"4. 

De qualquer modo, fazer uma antologia implica necessariamente 
escolher. E escolher segundo critérios (obviamente) sempre discutíveis. 
Reunir o melhor, o mais vivo, na sua imediatez, na sua complexidade, na 
variedade de perspectivas que o tema de cruzamento reclama: uma "poli
fonia ... com diferentes registos e referências" como dizem as organizado
ras desta antologia (p. 13). 

No caso presente são escolhidos doze textos: nove traduções (e vale
rá a pena realçar o trabalho de notável cuidado e seriedade de uma equipa 
de onze tradutores de três línguas, o alemão, o francês e o espanhol) e três 
textos escritos em língua portuguesa. Nove homens e três mulheres. Dez 
autores vivos e dois mortos. A este propósito, permitam-me que recorde 
uma observação de Harold Bloom, tão divertida quanto pertinente. Ape
sar de reconhecer que os clássicos não são necessariamente figuras do 
passado, Bloom adianta que, no que toca à leitura, é preferível confiar 
mais nos mortos que nos vivos. "Os escritores contemporâneos podem 
dividir-se em duas classes: os nossos amigos e os nossos inimigos. Dos 
primeiros somos obrigados a pensar demasiado bem e dos últimos 
estamos dispostos e pensar demasiado mal"5. Razão que, se num primeiro 
momento, me podia ter levado a não aceitar o amável convite para 
apresentar esta obra, num segundo momento, me fez reconhecer que 
melhor fora ser eu a apresentá-la pois que, assim, ficava desde logo 
garantido que era um(a) amigo(a) que o fazia. 

Doze textos portanto: "textos originais" e "não menos originais 
comentários" nas palavras das organizadoras (p. 8), escolhidos segundo 
um (feliz) critério de "amplificação interpeladora" (p. 13). Textos que 
assumem claramente a sua opção hermenêutica. Diria mesmo exclusiva
mente hermenêutica. Devo explicar-me! 

Ao longo da sua história, a filosofia pouco se interessou pela leitura, 
pelo texto, pela escrita. Tese pacífica que é por diversas vezes reiterada 
nesta antologia. Por Samuel Ijsseling6, por Jean Louis Galay7 que chega 
mesmo a definir a filosofia como "um pensamento suspenso sobre o 

4 ITALO CALVINO, op. cit., p. 10. 
5 HAROLD BLOOM, op. cit., p. 472. 
6 "Husserl: Ler e Escrever. Sobre Textos"(trad. de Pedro M . S. Alves e Manuela Neves), 

pp. 29-46. 
7 "Intertextualidades e Poética do Texto Filosófico" (trad. de Maria do Rosário Barros), 

pp. 231-247. 
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impensado da obra, quer dizer, do texto"8. O próprio estudo de Maximi¬
lian Scherner9 que ocupa toda a I I parte da antologia, faz menos a história 
do conceito de texto do que a história da sua ausência. Conceito este de 
texto que, como mostra o autor, só emerge no século X V I I I (com uma 
primeira epifania na Poética de Opitz em 1624) e só com Schleiermacher 
acede a uma ampla tematização. Trata-se obviamente de uma tese que 
comporta algumas (grandes) excepções - Samuel Ijsseling reconhece 
algumas, St. Agostinho para a leitura, Hegel para a escrita e Husserl para 
o texto, e não refere outras de decisiva importância, como Platão, Leibniz, 
Spinoza, Rousseau ou Nietzsche - mas que não deixa por isso de consti
tuir uma descrição adequada da situação de esquecimento a que (com 
algumas grandes excepções) a filosofia historicamente votou o texto, a 
leitura, a escrita. 

Sabemos que situação é hoje em tudo diversa, que, ao invés, a filoso
fia do nosso século passou a dedicar grande atenção à escrita, ao texto, à 
leitura. Dois acontecimentos decisivos podem ser apontados para explicar 
este facto. Um, no início do século: a constituição das Ciências da Lin
guagem (A Linguística de Saussure e a Semiótica de Peirce). Outro, ter
minal, que se desencadeia no crepúsculo do século XX e na aurora do 
Século X X I . Referimo-nos ao fim da era guttenberguiana, ao inicio da 
galáxia cibernética, ao pressentimento das grandes transformações que a 
hipertextualidade introduz enquanto abertura infinita do texto, potencia
ção dos processos de leitura e de escrita, reforço da sua tradicional indis-
sociabilidade. Com o hipertexto, toda a leitura é inevitavelmente um acto 
de escrita. 

Ora, esta atenção que é hoje dedicada ao texto, à leitura, à escrita, 
materializa-se, segundo creio, em três grandes paradigmas. Em primeiro 
lugar, na linha da tradição exegética, a Hermenêutica, inspiração funda
mental desta antologia. Os textos de Gadamer, Ricoeur e Felix Duque10 aí 
estão para o demonstrar. Em segundo lugar, a Teoria da Literatura, 
enquanto forma de pensar a transformação dos modos de escrita sobre
tudo a partir de Mallarmé. Paradigma que não aparece nesta antologia, 
embora os seus principais teóricos, Barthes, Todorov, Blanchot, Paul de 
Man sejam referidos no Prefácio e/ou na Bibliografia e autores como 
Ingarden e Greimas sejam assinalados no referido estudo de Maximilian 

8 JEAN-LOUIS GALAY, op. cit., pp. 2 3 3 . 
9 "Texto. Subsídios para a História do Conceito"(trad. de Hélder Lourenço), pp. 125 -181 . 
1 0 Respectivamente, "Texto e Interpretação" (trad. de Irene Borges-Duarte e Maria 

Antónia Pacheco", "Elogio da Leitura e da Escrita" (trad. de Fernanda Branco e 
Richard Furtado) e "A pele Humana da Palavra. Uma visão da Hermenêutica" (trad. de 
Irene Borges-Duarte), pp. 63 -94 , 4 7 - 6 0 e 95-105 . 
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Scherner". Finalmente a Gramatologia, programa de Derrida que não 
surge aqui como modelo alternativo mas tão só como exemplo de inter
textualidade. 

E este é talvez o aspecto mais controverso desta antologia. O que 
está em causa não é o programa de Derrida não estar presente. Como 
vimos, também não é incuído nenhum texto da área da Teoria da Litera
tura. As organizadoras da antologia têm todo o direito de optar por uma 
perspectiva hermenêutica. O que está em causa é o facto de Derrida apa
recer como mera ilustração do trabalho de intertextualidade. Não se trata 
portanto de ignorar Derrida ou de não o contemplar mas de lhe não reco
nhecer o estatuto de modelo alternativo. Coisa de que, curiosamente, o 
próprio Gadamer dá conta, no texto de sua autoria inserto nesta antologia, 
ao referir a célebre polémica que travou com Derrida12. 

Uma opção hermenêutica, portanto, claramente assumida. Posição 
que se traduz numa proximidade fundamental a Ricoeur. Como declaram 
as organizadoras no Prefácio, "assumimos a posição ricoeuriana de que a 
interpretação de um texto se faz no interior da dialéctica entre explicação 
e compreensão" 1 3. 

Na verdade, o texto de Ricoeur intitulado "Elogio da Leitura e da 
Escrita" - texto que reúne três magníficas qualidades de brilho, clareza e 
rigor - é talvez o texto paradigmático desta antologia. Ele oferece ao seu 
leitor uma quase comovida defesa da escrita. Mais do que simples 
mudança de meio, mais do que mero desvio de exterioridade, Ricoeur 
esforça-se por mostrar que a escrita não é alienação em relação à voz, 
perda de reciprocidade dialógica, condenação ao emudecimento da letra, 
sintoma de separação, de desigualdade, de dissilumação, como querem 
esses majestosos "adversários da escrita" que são Platão e Rousseau (cf. 
p. 49 e segs.). A escrita é antes a própria realização do discurso que, já na 
voz, aspira à escrita a qual, por isso, mergulha no frágil sopro da fala as 
suas raízes primitivas (cf. pp. 52-54). A escrita é antes "alargamento do 
poder de dizer" (p. 51), "tripla libertação" (p. 52), libertação em relação 
ao locutor (o dito deixa de coincidir com a intenção de dizer), em relação 
ao interlocutor (o texto oferece-se a um público universal), em relação ao 
contexto imediato (o texto adquire a densidade do Mundo). Reconheci
mento pois da leitura como operação em que o texto escrito se cumpre e 
consuma (cf. p. 55). 

1 1 M . SCHERNER, pp. 158-162. 
1 2 Cf. HANS-GEORG GADAMER, op. eh., pp. 6 6 e segs. 
1 3 IRENE BORGES-DUARTE, FERNANDA HENRIQUES, ISABEL MATOS DIAS (orgs.), op. cit., 

P . I L 
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Texto que abre necessariamente para outros textos. A estante, a 
biblioteca, a citação, a referência explícita ou implícita, a refutação, a cor
recção, o desenvolvimento. Somos assim remetidos para a I I I parte desta 
antologia justamente dedicada ao tema das "Intertextualidades". Cada 
escrita remete para outras escritas, cada texto é um feixe de reenvios 
Aprender a ler é tomar-se familiar com uma literatura, com uma biblioteca 
inteira. As organizadoras incluem aqui dois grupos de textos. Um, de 
tematização do próprio conceito de intertextualidade (é o caso dos estu
dos de Labarrière e Jean-Louis Galay14). Outro, de exemplos de intertex
tualidade. Aqui que se inserem os textos de Derrida15 (leitura célebre de 
Rousseau enquanto momento decisivo do logocentrismo acompanhado de 
uma Introdução de Fernando Belo que, justamente, sublinha a especifici
dade da intertextualidade praticada pela leitura desconstrutora de 
Derrida), de Maria Lúcia Lepecki1 6 que faz uma leitura de "o Jardim sem 
limites" de Lídia Jorge e um último de Maria Filomena Mõlder 1 7, texto 
este que ostenta de forma exemplar a intertextualidade que cada texto tem 
como seu destino. Leitura em três estratos: Filomena Molder leitora de 
Colli por sua vez leitor de Nietzsche. 

Nenhuma escrita vive sozinha, fechada sobre si própria. Nenhum 
texto existe isolado. Um texto é sempre um nó numa rede, um ponto de 
costura numa pluralidade de p(l)anos que ele tece e nele se tecem. 

O leitor - esse - desloca-se na intermitência da linha, na superfície 
da página, no volume dos fólios, desliza por entre sucessivas ondas de 
significação, num oceano de continuidades, de surpresas também, de 
espanto, de liberdade. 

O leitor - esse - navega numa totalidade combinatória, caleidoscó-
pica, irradiante, infinitamente aberta. 

1 4 Respectivamente, "Textos sobre texto ou como silenciá-lo?" (trad. de Isabel Matos 
Dias) e "Intertextualidades e poética do texto filosófico" {trad. de Maria do Rosários 
Barros), pp. 185-192 e 231-247. 

1 5 " O exorbitante. Uma questão de método" (trad., introdução e notas de Fernando Belo), 
pp. 193-206). 

1 6 "Da performance como retórica (e vice-versa)", pp. 207-220. 
1 7 "Monumentos votivos", pp. 221-230. 
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ORÓSIO, História Apologética. O livro 7 das Histórias e outros excertos. 
Edição de Paulo Farmhouse Alberto e de Rodrigo Furtado. Colecção 
Obras Clássicas da Literatura Portuguesa. Lisboa, Colibri, 2000, 308 p. 

Num universo científico como o nosso, tão carenciado de edições 
credíveis mormente no que se refere ao esclarecimento da identidade cul
tural lusitana e das suas raízes mais recuadas, é grato encontrar obras que, 
resultando de uma generosa entrega a um saudável trabalho em equipa, 
colocam ao dispor da comunidade lusófona a possibilidade de uma melhor 
compreensão do passado, capaz de potenciar lúcidas construções de 
futuro. 

A obra em epígrafe é o resultado de um trabalho de colaboração, 
bem articulado, entre os seus dois autores, com o objectivo de trazer a 
público uma tradução credível do Livro 7 das Historiae de Orósio, acom
panhada de alguns excertos de outros Livros, e de lançar luz sobre algu
mas questões respeitantes à transmissão de texto e ao enquadramento 
histórico e cultural da referida obra do presbítero bracarense. 

A Introdução, de responsabilidade conjunta, apresenta um estudo 
cuidadoso, desenvolvido ao longo de 34 páginas. Nela se disponibilizam, 
por um lado, dados biográfios sobre Orósio e, por outro, elementos histo
riográficos que contextualizam a redacção das Historiae, justificando o 
texto no seu estilo apologético, esclarecendo as fontes orosianas, a sua 
dependência em face de Sto. Agostinho e estabelecendo um quadro cro
nológico para os sete Livros que compõem esta obra do presbítero braca
rense. Este estudo inicial encerra com uma análise dos "aspectos de per-
vivência das Histórias de Orósio" (pp. 34-43), onde os autores articulam, 
a um tempo, o historial da tradição manuscrita do texto e do percurso da 
obra já nos primeiros tempos do livro impresso, e a influência do texto na 
Europa medieval, mormente através de um levantamento das traduções 
conhecidas. Este estudo inicial está amplamente documentado e o traba
lho de pesquisa de fontes apresenta-se cuidadosamente referenciado. 
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As duas tarefas que completam esta obra encontram-se claramente 
distribuídas, cabendo a responsabilidade da tradução de texto a Paulo F. 
Alberto e a da redacção das notas a Rodrigo Furtado. Efectivamente, são 
trabalhos de natureza distinta, que os autores souberam articular harmoni
camente. 

Para além do Livro 7 das Historiae, cuja tradução é apresentada na 
versão integral, a obra disponibiliza, ainda, outros excertos, obedecendo a 
selecção "a critérios de economia e de representatividade" (p. 43). Esta 
selecção, claramente indicada por meio de títulos e subtítulos - da res
ponsabilidade dos editores e a revelar uma leitura atenta dos sete Livros 
das Historiae - é resultado de uma interpretação dos autores sobre aquela 
obra de Orósio e pretende trazer à luz aquilo que designam como "pers
pectiva historiográfica de Orósio" (p. 45). Assim, os excertos obedecem a 
uma divisão em seis capítulos a qual, incidindo sobre aquilo que se pode
ria designar por conceito orosiano de História, serve de algum modo 
como propedêutica à leitura do Livro 7 onde tal concepção se vem a con
firmar. A referida divisão explana, respectivamente, "o método historio
gráfico" (pp.45-52), "a História segundo Orósio: o presente face ao pas
sado" (pp.53-71), "a História como obra de Deus" (pp. 73-79), "Deus e o 
destino de Roma" (pp. 79-83), "a felicitas da pax Christiana" (pp. 83-85) 
e, finalmente, no sexto capítulo, "a experiência pessoal e a Hispânia" 
(p. 87), seguindo-se, imediatamente, a tradução integral do Livro 7. 

A tradução de texto apresenta-se em linguagem literária cuidada, de 
acordo com o estilo a que Paulo F. Alberto já habituou o seu público, 
primando por uma clareza que conjuga a fidelidade ao texto de origem e a 
transmissão de quanto o autor latino pretendeu pôr por escrito. Da conju
gação destas virtualidades resulta um texto que comunica facilmente a 
mensagem originalmente contida na versão latina, sendo esta hoje cada 
vez mais inacessível à maior parte do público lusófono. Todavia, tratan
do-se, afortunadamente, de uma edição bilingue, a obra em epígrafe per
mite, a quantos o queiram e possam fazer, o confronto imediato com a 
versão de que se partiu e que aí surge publicada - a versão fixada por 
Marie Pierre Arnaud-Lindet e reproduzida em Oróse. Histoire contre les 
Palens, 3 vols., Paris, Belles-Lettres, 1991. 

Rodrigo Furtado reservou para si a tarefa de anotar a obra em 
apreço. Entre as páginas 209 e 287 pode ler-se um conjunto profuso de 
anotações, num total de 562 notas, que acompanham pari passu o texto 
orosiano e que cumprem três objectivos primordiais: indicar as fontes 
empregues por Orósio ou confrontar, completando-as, as versões do 
nosso presbítero com outros relatos dos mesmos episódios, presentes em 
historiadores seus contemporâneos (v. gr. ns. 46 e 170); informar, com 
base na pesquisa de fontes historiográficas antigas e de estudos contem
porâneos, sobre a História de Roma, antes e depois da invasão de Alarico, 
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e os primórdios do cristianismo (v. gr. ns. 48, 54, 66, 188, 360); confron
tar a cronologia e o manuseamento orosiano das fontes historiográficas -
aquilo que Rodrigo designa como "manipulações cronológicas do pres
bítero hispânico" (cf. n. 193, p. 230) - com outras fontes, mostrando até 
que ponto, da finalidade apologética que Orósio imprimira à sua obra, 
resulta, ou não, um relato fidedigno dos acontecimentos históricos desde 
a Fundação da Cidade até ao advento do cristianismo e à progressiva 
desagregação do Império Romano do Ocidente (v. gr. ns. 126, 193, 213, 
338-39, 358, 366, 430). As notas que referimos ilustram tão-somente, de 
modo paradigmático, a divisão tripartida a que as sujeitámos. Sendo tão 
copiosas, é impossível abranger a sua riqueza num trabalho de recensão. 

A harmónica articulação entre o texto traduzido e as anotações faz 
da obra em epígrafe um excelente instrumento de trabalho para quem 
queira compreender Orósio no seu tempo e avaliar o seu contributo para a 
Historiografia, ou, ainda, para quem pretenda analisar aspectos particula
res das Historiai de Orósio, pois tem ao seu dispor, a partir de agora, uma 
versão credível, se bem que parcial, do texto, enriquecida por um imenso 
conjunto de referências a fontes historiográficas. Este, por seu turno, 
completa-se com o recurso a uma bibliografia selecta, contendo estudos 
recentes sobre o pensamento do presbítero bracarense e o seu enquadra
mento cultural, amplamente manuseada ao longo da obra e devidamente 
identificada nas pp. 289-297. A obra em apreço conta, ainda, com um 
índice onomástico, sempre útil num trabalho de semelhante envergadura. 

De modo inconcusso, a obra de Paulo F. Alberto e Rodrigo Furtado 
constitui um estudo de referência obrigatória para quem queira estudar 
Orósio, em português e em Portugal. 

Paula Oliveira e Silva 

LUIS ALBERTO DE BONI, Filosofia Medieval. Textos. Colecção Filo
sofia, Porto Alegre, EDIPUCRS, 2000, 418 p. 

Dedicando-se desde há mais de 20 anos à docência e investigação 
em Filosofia Medieval, Luis A. De Boni traz a público a obra em epígrafe 
no intuito de contribuir para preencher as carências de edições de textos 
filosóficos pertencentes ao designado período medieval e de os tornar 
acessíveis, sobretudo, aos alunos. O autor justifica a presente antologia 
por uma exigência pragmática que insere em contexto histórico: a cada 
vez mais diminuta existência de leitores familiarizados com o idioma de 
Cícero, mormente entre os discentes das Licenciaturas de Filosofia. 
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Como introdução a esta sua obra, De Boni tece um conjunto fecundo de 
considerações acerca do estatuto da Filosofia Medieval, percorrendo, em 
síntese feliz, o destino do pensamento ocidental entre os séculos IV e XX da 
nossa era, quer em termos de produção filosófica, quer no que se refere à 
pervivência dos textos e da valorização do seu conteúdo no seio das institui
ções académicas. De Boni identifica, ainda, algumas das causas do descré
dito, actualmente vigente em alguns meios científicos, em tomo do pensa
mento produzido no período que, de forma cómoda mas não incontestada, se 
costuma designai" por Idade Média. A fecundidade deste diagnóstico deriva, 
com efeito, da análise que De Boni elabora sobre a conjuntura histórica em 
que se enquadra a produção filosófica medieval, nomeadamente a referente 
ao período escolástico, e das linhas de rumo traçadas pelo seu ulterior desen
volvimento. 

Alertando para os indícios de uma nova atitude cultural ante a 
medievalidade - e apontando, entre as causas explicativas para o fenó
meno, a progressiva desvinculação entre pensamento medieval e labor 
apologético, bem como o implemento da crítica textual que se verifica 
desde os meados do século XIX - , De Boni sublinha a urgente neces
sidade de disponibilizar textos em língua vernácula e de implementar o 
estudo deles nas instituições competentes, sob pena de se continuar a ali
mentar a lacuna cultural, vigente durante cerca de 400 anos, nos quais se 
acreditou "que a Idade Média era um estágio definitivamente ultrapas
sado da história da humanidade" (p. I I ) . 

Redigindo a sua nota introdutória com a liberdade de espírito e a 
competência científica que o caracterizam, Luis A. De Boni obriga a 
reflectir sobre o atraso cultural de uma comunidade científica - e da civi
lização que ela constrói - que ignore mais de catorze séculos de cultura 
produzida à escala cósmica e não apenas no mundo ocidental. Neste sen
tido, o autor apela à responsabilidade daqueles a quem a comunidade 
confiou o cargo de produzir cultura, no sentido de implementarem estu
dos que permitam o acesso de um público cada vez mais amplo à fecun
didade do pensamento medieval e à compreensão do seu forte influxo na 
mentalidade hodierna. 

Como o autor explicitamente afirma, a presente obra tem um carácter 
marcadamente didáctico. Resultando do trabalho docente, ela dirige-se 
prioritariamente aos alunos, emergindo de uma comprovação de facto: 
"ninguém mais lê latim" (p. 29). Fazendo notar que não é a primeira vez 
que, na história da civilização ocidental, um idioma "se extingue", dado 
que o mesmo sucedeu com o grego ante a expansão do Império Romano, 
De Boni acrescenta: "Estamos de volta a uma situação semelhante à dos 
medievais: eles precisaram de traduzir do grego (e do árabe) para o latim; 
nós precisamos de traduzir do latim para as línguas modernas" (p. 30). 
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A obra em apreço percorre um conjunto, amplo e significativo, de 
textos de autores que se situam entre os séculos IV e XV, apresentando-
-os por ordem cronológica. Por seu turno, a selecção de cada conjunto de 
excertos é antecedida por uma breve notícia biográfica sobre o respectivo 
autor, tornando possível, de modo quase fotográfico, inserir ambos, texto 
e autor, em contexto histórico. A esta notícia acrescenta-se, ainda, uma 
bibliografia sumária, onde é visível o critério de selecção: apresentar 
fontes e estudos em versões de fácil acesso para a comunidade lusófona 
(edições brasileiras ou portuguesas, espanholas ou italianas). O autor, 
poliglota, indica sempre, em nota de pé de página, a edição de que parte 
para a tradução. Na maioria dos casos segue a edição latina mas tal facto 
nem sempre se verifica. A título de exemplo, para autores como A l -
-Farabi, De Boni transcreve a versão brasileira (J.I. Iskandar, Porto Ale
gre, 1999); para Avicena, traduz da versão francesa (M. Achená e H. 
Masse, Paris, 1955) e, no caso de Averróis, fá-lo a partir da edição caste
lhana (Cruz Hernandez, Madrid, 1989). 

Percorrendo um amplo elenco de textos que contempla autores como 
Aurélio Agostinho, Severino Boécio, Pseudo-Dionísio, João Escoto Eriú-
gena, AL-Farabi, Avicena, Pedro Abelardo, João de Salsburgo, Averróis, 
Roberto Grosseteste, Alberto Magno, Boaventura, Tomás de Aquino, 
Roger Bacon, Boécio de Dácia, Eckart, Duns Scoto, Marsílio de Pádua, 
Ockam, Nicolau de Autrecourt e Nicolau de Cusa, esta antologia consti
tui-se como um guia que permite, a um público não especializado, um 
primeiro contacto com textos e autores que constituíram um marco no 
período da história do pensamento filosófico que ela contempla. A anto
logia disponibiliza, ainda, uma tradução das 219 teses correspondentes às 
condenações de Paris, em 1277 (pp. 271-294), seguindo o elenco propo
sto por P. Mandonnet em Siger de Brabant et l 'averroisme latin au XUe. 
Siècle (Louvain, 1901-1908, 2 vols.). 

De Boni lamenta não ter ordenado tematicamente a sua antologia. De 
facto, registando a diversidade de estilos - expositivo, epistolar, dialógico 
ou, no caso de alguns textos do período escolástico, a típica formulação 
em quaestiones - os trechos que se podem ler na obra em epígrafe abar
cam temas tão diversos como a natureza da alma, o desejo e conquista da 
felicidade, a natureza e o conhecimento de Deus ou mesmo questões ins
critas no âmbito da lógica, da ética ou da filosofia política. Não obstante 
correr o risco de produzir uma certa dispersão do espírito, esta amplitude 
temática revela, por um lado, a fecundidade dos textos e a vivacidade do 
contexto histórico em que se inserem e, por outro, a actualidade das 
inquietações filosóficas dos autores glosados. A título de exemplo, 
vejam-se as transcrições de texto do comentário de Averróis à República 
de Platão, onde se pode ler uma reflexão do Comentador sobre a condição 
feminina (p. 160); de R. Grosseteste, que De Boni traduz da versão alemã 
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(ed. Baur, Münster, 1912), os trechos sobre a refracção e reflexão da luz 
(pp. 164-170); de R. Bacon, no seu Opus Mayus, as considerações sobre a 
ciência experimental e suas prerrogativas (pp. 195-202: trad. de Carlos 
Arthur do Nascimento); de Marsílio de Pádua, os trechos de filosofia 
política e do direito, retirados do seu Defensor da Paz (pp. 322-341: trad. 
José António de Souza); enfim, de G. de Ockham, os paradigmáticos tex
tos sobre lógica dos termos e a questão da suppositio (pp. 344-380: trad. 
Fernando Pio de Almeida, Porto Alegre, 1999). Uma análise desta breve 
seriação permite concluir que, no que se refere ao trabalho de tradução, a 
antologia resulta de um trabalho conjunto, no qual intervêm de modo 
directo outros autores ou, indirectamente, através da concessão de direitos 
de reprodução de texto já publicado. No seu conjunto, e não obstante a 
diversidade de autores, os textos primam por um labor literário cuidado e 
pela clareza de redacção. 

Tratando-se de uma obra de carácter didáctico, a tradução não se faz 
acompanhar pela versão original. Poder-se-á compreender este facto con
siderando a eventual divergência da realidade do ensino universitário da 
Filosofia no Brasil, quando comparada com a portuguesa. Todavia, em 
nosso entender, a consciência da necessidade de encontrar, para o período 
medieval, edições em línguas modernas acessíveis a um vasto público, 
não obsta a que nelas se reproduza o texto latino de cuja versão se parte. 
Com efeito, para a sobrevivência e aprofundamento do pensamento 
medieval, é indispensável o contacto com a versão original dos textos que 
o veiculam. Nesta medida, cremos que o desafio que supõe a preparação 
de uma edição bilingue, quer em termos de investimento de investigação, 
quer de integração no mercado, pode incluir-se entre aquelas medidas de 
implemento do estudo do medievo, permitindo, a quem o queira e possa 
fazer, o confronto com o texto original e, a quem encontre nessa impos
sibilidade uma limitação real, a disposição para o estudo do latim, coa
gindo, deste modo, as instituições académicas a viabilizarem uma tal 
aprendizagem. 

O apelo à leitura do texto integral, o desafio a que se accionem 
meios capazes de revitalizar o estudo dos textos e do pensamento por eles 
veiculado no amplo período a que se reporta a presente antologia, o 
enquadramento de um vasto conjunto de textos e autores na sua época, a 
consciência da actualidade das temáticas seleccionadas, tornando vivo um 
passado de que, por ignorância, o público hodierno facilmente se alheia, 
constituem virtudes fundamentais da obra em epígrafe. 

Paula Oliveira e Silva 
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JOSÉ M A R I N H O , Obras, vol. I V , O Pensamento Filosófico de Leonardo 
Coimbra e outros textos, edição de Jorge Croce Rivera, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 2001. 

Para gáudio de todos aqueles que reconhecem em José Marinho uma 
das mais interpelantes figuras do pensamento filosófico português con
temporâneo, foi finalmente publicado o quarto volume das suas Obras. 
Como o seu título indica, colige, desde logo, este volume a obra que 
Marinho publicou na década de quarenta sobre o pensamento filosófico 
do seu Mestre, Leonardo Coimbra (O Pensamento Filosófico de Leonar
do Coimbra - introdução ao seu estudo, 1945), bem como, ainda sobre o 
autor do Criacionismo, duas séries de textos - "Textos sobre Leonardo 
Coimbra" e "Apologia de Leonardo". Ainda que não na mesma medida, 
têm, a nosso ver, todos estes textos um triplo valor. Em primeiro lugar, 
abrem-nos as mais amplas e profundas perspectivas sobre o pensamento 
filosófico de Leonardo - não tivesse sido Marinho, para além de um emi
nente filósofo, um dos mais argutos hermeneutas do pensamento filosó
fico português, em especial do contemporâneo. Em segundo lugar, eluci
dam-nos quanto à relação entre Leonardo e o próprio Marinho - relação 
tão intensamente pessoal quanto filosófica, apesar dos divergentes per
cursos de ambos. Em terceiro e último lugar, dão-nos ainda algumas pis
tas de decifração do próprio pensamento filosófico de Marinho - não 
estivesse muitas vezes o autor da Teoria do Ser e da Verdade a falar de si 
mesmo quando, aparentemente, nos fala de outro pensador. 

Para além deste extenso conjunto de textos relativos a Leonardo 
Coimbra, permitimo-nos destacar ainda neste volume, pela sua particular 
riqueza, três outros conjuntos de textos. O primeiro deles é-nos apresen
tado sob o título genérico de "Lições aos Médicos" e resultam de uma 
série de conferências realizadas entre os anos de 1946 e 47 a convite do 
hematólogo Almerindo Lessa, as quais José Marinho chegou mesmo a 
ponderar publicar sob o sugestivo título de "Condição e Destino do 
Homem", dada a orientação - "antropológica", mas não, de todo, "huma
nística" - que procurou ao longo delas seguir - como o próprio desde 
logo antecipou no plano da primeira dessas conferências ou lições: 
"Quanto à orientação que vamos seguir, será ela nitidamente antropoló
gica. Não que tratemos apenas do homem: essa tendência que se chama 
humanística morreu já. O homem será para nós não o centro exclusivo da 
reflexão, mas o centro de reflexão irradiante. Tem-se minorado o homem 
moderno de muito se preocupar consigo. Não se alcança saúde ou felici
dade pensando muito nelas. Posso dizer-vos isto em mais rigorosos ter
mos: é imprescindível, é necessário, no rigoroso sentido da palavra, ver 
além do homem e mais que o homem para compreender o mesmo 
homem." Eis aqui, com efeito, a orientação que Marinho procurou seguir 
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- não só ao longo dessa série de conferências, mas ao longo de toda a sua 
obra. Daí, a título de exemplo, o ter-nos dito que "é por todo o outro que 
passa o meu ser para ser ele próprio", ou que "ser verdadeiramente 
homem significa entretanto um além infinito". 

Ainda nesse seu plano da primeira das "Lições aos Médicos" escre
veu José Marinho o seguinte: "...não está o problema em ver ou dizer 
como se restabelecerá a perdida verdade harmoniosa, Está em ver como 
ela é e como, se aparentemente se altera, nada essencialmente a afecta." 
Tal, igualmente, a visão, a invertida visão, em torno da qual o autor da 
Teoria procurou (re)orientar todo o seu pensamento. Prova disso é essa 
outra série de textos aqui coligidos sob o título de "Iniciação Filosófica". 
Como o próprio Marinho fez questão de frisar em múltiplas ocasiões, 
"toda a filosofia é iniciática" e "é iniciática na medida em que radica 
numa interrogação". Tal o que aqui, num destes textos, nos reitera - nas 
suas palavras: "Toda a filosofia radica numa interrogação a que o homem 
chega sempre sobre si próprio e tudo quanto existe, sobre as origens e os 
fins. Filosofar é responder o melhor possível a essa interrogação e não 
outra coisa. Tudo quanto se estuda e aprende tem como fins formular em 
melhores termos a interrogação e responder-lhe." Eis pois assim, segundo 
Marinho, a interrogação na qual se funda todo o pensar filosófico, a 
interrogação que designa como "fundamental", "a que - como escreveu 
na Teoria - não pode dar-se por cumprida, a que nunca é feita e recusa 
todo o facto enquanto tal, a que jamais se cumpriu num passado, ou está 
segura nalgum presente de último e definitivo responder, a que só apa
rentemente se cumprindo e anulando em qualquer forma de saber filosó
fico, teológico ou científico, sempre se restabelece". 

A última série de textos que neste volume destacamos intitula-se 
"Textos sobre Filosofia e Filosofia em Portugal". Destacamo-la por dois 
motivos primaciais: em primeiro lugar, porque a teorização do conceito 
de "filosofia situada" e a defesa de uma "filosofia situadamente portugue
sa" é, por muito que isso seja por alguns escamoteado, uma das traves 
mestras do pensamento marinhiano; em segundo lugar, porque José 
Marinho faz essa teorização do conceito de "filosofia situada" e essa 
defesa de uma "filosofia situadamente portuguesa" da forma, a nossa ver, 
mais adequada. Com efeito, Marinho tanto se distancia dos cultores do 
"apressado conceito de cidadão do mundo e de universalidade do pensa
mento" - contra os quais pertinentemente adverte que "a cidadania mais 
ampla não se alcança sem trânsito pelas formas mais modestas" - , como, 
no extremo oposto, dos "cultores da filosofia paroquial que se julga intér
prete do universo", que "batem palmas desde que se fale de filosofia 
portuguesa". Tão distante desta como daquela posição - por serem 
ambas, na sua simetria, unilaterais - Marinho defende, por seu lado, que 
"a filosofia é o desenvolvimento de uma visão autêntica do ser e da ver-
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dade numa situação concreta do homem e do pensar do homem no espaço 
e no tempo". Quanto ao "espaço", que cada um saiba, pois, encontrar, de 
forma inteiramente livre, o seu. Quanto ao "tempo", ao "nosso tempo", 
diz-nos ainda o autor da Teoria num destes textos: "Nós achamo-nos hoje 
na consciência extrema da cisão e a filosofia, para nós, consiste, por um 
lado, em enunciar essa mesma cisão, e, por outro lado, em restabelecer a 
imprescritível verdade perdida." 

Que cada um saiba estar à altura desta "situação", eis, tão-só, o que 
Marinho nos pede. 

Renato Epifânio 

THOMAS BALDWIN, Contemporary Philosophy: Philosophy in English 
since 1945, Oxford: Oxford University Press, 2001, 294 pp. 

O volume que a Oxford acaba de editar é o oitavo da heterogénea 
História da Filosofia Ocidental. Juntamente com o volume English¬
-Language Philosophy 1750-1945, de J. Skorupski (OUP: 1993), que 
abrange os primeiros 50 anos da filosofia analítica, ficamos com uma boa 
imagem da história da filosofia analítica de expressão inglesa - excluindo 
portanto a sua vertente de língua alemã. 

O livro apresenta 11 capítulos, sendo o primeiro de carácter intro
dutório e o último como que um epílogo. Não se trata de uma história da 
filosofia superficial, que se limite a mencionar de longe as ideias mais 
gerais dos filósofos deste período, relacionando-as com o contexto histó
rico, social, político, etc. Trata-se antes de uma história filosófica da filo
sofia, isto é, uma história da filosofia em que o autor apresenta com 
algum pormenor as ideias dos filósofos e o modo como elas têm sido dis
cutidas, expondo os seus pontos fracos e denunciando as suas impreci
sões. Na realidade, é quase impossível fazer uma história da filosofia 
analítica que não proceda deste modo, já que uma das suas características 
mais salientes é precisamente o facto de os seus praticantes exercerem 
plenamente a sua liberdade de pensar, criticando as ideias dos colegas e 
dos seus antecessores, procurando refutar teorias, corrigir argumentos e 
eliminar confusões. Isto dá à filosofia analítica uma dinâmica que qual
quer boa história da filosofia tem de espelhar, e Baldwin consegue fazê-lo 
com desenvoltura. A dificuldade que uma história da filosofia deste tipo 
enfrenta é a de se tornar excessivamente especializada para o leitor 
comum, mas Baldwin consegue evitá-lo. Estamos por isso perante uma 
história da filosofia contemporânea de língua inglesa útil para profes
sores, estudantes e público em geral interessado em saber o que andaram 
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os filósofos a fazer nos últimos 50 anos - ideal, portanto, para fazer 
repensar, pela força do exemplo, a ideia de que a filosofia morreu. 

O primeiro capítulo («Setting the Scene: 1945») apresenta alguns 
aspectos gerais da filosofia de língua inglesa do séc. XX. Uma das carac
terísticas que marca a evolução da filosofia analítica no séc. XX é preci
samente a atitude perante a linguagem e o seu lugar na filosofia. Numa 
primeira fase da filosofia analítica, a linguagem surge como a «água de 
alcatrão» cujo esclarecimento permitirá resolver definitivamente os pro
blemas intrincados da filosofia. A Teoria das Descrições Definidas de 
Russell era o paradigma da análise filosófica. O antigo problema do não-
-Ser, de Parménides e Platão, dissolve-se através da correcta compreen
são do funcionamento da linguagem. Este estado de graça, contudo, não 
iria durar muito tempo. Precisamente porque na filosofia analítica o espí
rito critico é cultivado no seu mais elevado grau, os filósofos da geração 
posterior avaliaram criticamente a Teoria das Descrições de Russell. Foi 
o que fez Strawson e o seu artigo «On Referring* {Mind, 59, 1950) marca 
o início da segunda fase da filosofia analítica. 

Nesta segunda fase, apesar de a linguagem continuar a ocupar um 
lugar de destaque na filosofia, começa a emergir a ideia de que a lingua
gem é muito mais complexa, subtil e vaga do que as análises da primeira 
metade do século sugeriam. E este espírito que está presente nas Investi
gações Filosóficas de Wittgenstein, no referido Strawson, e no chamado 
«movimento de Oxford», a filosofia da linguagem corrente, comandado 
por Ryle e Austin. Entretanto, a filosofia analítica americana era conside
ravelmente diferente. Influenciada sobretudo pelo positivismo lógico, 
passou um pouco incólume ao movimento reformista de Oxford. Quine e 
Davidson continuavam em grande parte a considerar a linguagem de um 
ponto de vista mais próximo da filosofia analítica do princípio do século. 

É a partir dos anos 70 que a filosofia analítica se liberta resoluta
mente da «viragem linguística», como Rorty lhe chamou, atingindo a sua 
maturidade e passando a enfrentar directamente os problemas tradicionais 
da filosofia, de modo que hoje, nos meios analíticos, 

[...] many contemporary philosophers repudiate the conception of philo
sophy characteristic of the linguistic turn, and take the view that philoso
phy is best conceived as the reflective understanding of the implications 
of our knowledge of ourselves and the world, particularly knowledge 
gained through the natural sciences, (p. 11) 

Esta nova atitude deu à filosofia um novo ímpeto, de modo que 
Baldwin sentiu a necessidade de restringir a sua história da filosofia, 
excluindo a filosofia política, a filosofia da arte e da religião, e grande 
parte dos debates da epistemologia e da metafísica. Baldwin apresenta-
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-nos assim apenas alguns debates suscitados por algumas ideias centrais 
de Wittgenstein, Ryle, Austin, Strawson, Carnap, Quine, Davidson, 
Chomsky, Sellars, Dummett, Kripke, Putnam, Popper, Kuhn e Hare, entre 
outros. Baldwin limita-se assim a apresentar alguns aspectos da filosofia 
da linguagem e da mente, da ética e da metafísica, da filosofia da ciência 
e da epistemologia. 

O segundo e o terceiro capítulos são dedicados a Wittgenstein e ao 
movimento de Oxford, o quarto e o quinto a Quine e Davidson. O sexto e 
o sétimo capítulos são dedicados ao essencialismo de Kripke e à filosofia 
da ciência de Popper e Kuhn, abordando o autor o problema do cepticis
mo acerca do mundo exterior e da indução no oitavo capítulo. Os capítu
los 9 e 10 são dedicados respectivamente à filosofia da mente e à ética. 
Baldwin apresenta com rigor mas simplicidade as principais ideias dos 
filósofos e das áreas referidas, dando uma excelente ideia do que há de 
emocionante na filosofia analítica: o seu debate contínuo de ideias. Quem 
quiser conhecer parte da dialéctica da discussão filosófica actual e do 
passado recente tem neste livro um bom ponto de partida. 

O sucesso da filosofia analítica reside na liberdade e no espírito crí
tico. Ao contrário do que por vezes se pensa, não há pressupostos meto
dológicos ou doutrinários na filosofia analítica - diferentes escolas de 
filosofia analítica adoptaram ao longo do tempo diferentes métodos e 
doutrinas, e este facto é claramente visível nesta obra. Infelizmente, é 
comum hoje em dia pensar que a filosofia analítica se reduz ao entretanto 
desaparecido positivismo lógico, ou ã filosofia da linguagem comum. Isto 
é tão errado como pensar que a filosofia continental se reduz ao existen
cialismo ou à fenomenologia. A ideia de que a filosofia analítica se 
caracteriza metodologicamente por pensar que a solução dos problemas 
filosóficos reside na análise lógica da linguagem resulta de um desconhe
cimento da filosofia analítica dos últimos 50 anos, limitação que este 
volume pode ajudar a resolver. 

Por outro lado, a ideia de que a filosofia analítica reduz o seu objecto 
de estudo à filosofia da linguagem e disciplinas associadas é tão errada 
quanto a ideia de que a filosofia continental reduz o seu objecto de estudo 
à metafísica. E verdade que no início a filosofia da linguagem e os estu
dos lógicos constituíram o centro das preocupações de muitos filósofos 
analíticos; e o positivismo lógico ficou famoso por lutar contra aquilo a 
que chamavam «metafísica» (sem que, contudo, conseguissem eles mes
mos evitar pensar sobre questões metafísicas), ao mesmo tempo que a 
ética era relegada para o domínio da expressão das emoções. Todavia, 
hoje em dia, a ética, aplicada e normativa (e não apenas a meta-ética), é a 
área da filosofia analítica mais estudada. E a metafísica floresce, tal como 
a filosofia da arte e da religião, a filosofia política e a teoria do conheci
mento. 
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A própria ideia de «análise», que algumas pessoas pensam que 
caracteriza a filosofia analítica, está longe de ser um pressuposto meto
dológico comum aos filósofos analíticos. Um dos artigos mais citados (e 
exemplarmente mais pequenos: duas páginas apenas) da filosofia analí
tica1 é um argumento para mostrar que as análises de conhecimento pro
postas até então estão erradas. No sentido robusto, uma análise de um 
dado conceito C consiste em apresentar um dado conjunto de outros con
ceitos mais simples C¡,..., C„ tal que a frase «C é C¡ e C2Q •.. e C„» seria 
uma verdade analítica. Neste sentido robusto, a maior parte dos filósofos 
analíticos pensa hoje em dia que tal coisa não se pode fazer em relação a 
grande parte dos conceitos centrais da filosofia. Contudo, num sentido 
mais fraco, a filosofia, analítica e tradicional, sempre foi análise de con
ceitos: neste sentido mais fraco, os filósofos procuram esclarecer o signi
ficado e as relações dos conceitos filosóficos centrais. 

Paralelamente à confusão que resulta da palavra «análise» ocorre 
uma confusão no que respeita à palavra «continental». A filosofia conti
nental não se caracteriza por estai' localizada no continente europeu. 
Nestes termos descritivos, grande parte da filosofia analítica dos primei
ros tempos era continental - pense-se em Frege e no Círculo de Viena. As 
expressões «filosofia analítica» e «filosofia continental» não devem ser 
entendidas como descrições, mas como nomes. Isto é, a primeira expres
são não descreve um modo de filosofar que proceda por análise (no sen
tido forte), e a segunda não descreve uma filosofia geograficamente loca
lizada no continente europeu. 

Se fizermos o elenco das confusões que rodeiam as noções de filoso
fia continental e filosofia analítica, uma delas pode infelizmente ser ali
mentada pelo livro de Baldwin. Refiro-me à ideia errada de que a filoso
fia analítica é filosofia de expressão inglesa. Apesar de ser verdade que a 
maior parte da filosofia de expressão inglesa do séc. XX é filosofia analí
tica, nem toda o é. E apesar de ser verdade que a maior parte das filoso
fias de expressão alemã e francesa do séc. XX são filosofia continental, 
nem todas o são. E hoje, em países sem grandes tradições analíticas, há 
cada vez mais filósofos analíticos, nomeadamente em Espanha, França, 
Alemanha, Itália e Portugal. Isto resulta por um lado da falência da filo
sofia continental como modelo verdadeiramente redutor do pensamento 
autêntico, mas também da imensa vitalidade da filosofia analítica, que lhe 
permite responder ao que os seres humanos querem ver efectivamente 
respondido, ao invés de meramente aludido. 

Compreende-se melhor o que diferencia a filosofia analítica se pen
sarmos no seguinte. Quem fizer, como Baldwin neste volume, um elenco 
das mais fecundas ideias filosóficas da tradição analítica e dos filósofos 

1 «Is Justified True Belief Knowledge?», de Edmund Gettier (Analysis, 23, 1966). 
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mais respeitados nesta tradição poderá verificar que, ao longo dos anos, 
todas essas ideias e todos esses filósofos têm sido objecto de crítica, dis
cussão e tentativas (conseguidas ou não) de refutação. Por outro lado, as 
ideias e os filósofos centrais da tradição continental são outros tantos 
«paradigmas» que se aceitam ou recusam como pontos de partida, mas 
que não podem ser discutidos sob pena de sermos acusados de blasfémia. 
Uma conferência, um artigo ou um livro em que alguém procura mostrar 
que a teoria da verdade de Davidson está errada é corrente na tradição 
analítica e encarada como normal; uma conferência, um artigo ou um 
livro em que alguém procura mostrar que a teoria da verdade de Hei¬
degger está errada é um escândalo, uma blasfémia. Esta é a diferença 
fundamental entre as duas tradições: de um lado, a discussão directa de 
ideias; do outro, o «trabalho de texto», o «comentário» e tudo o mais 
excepto a discussão directa das ideias dos filósofos. 

Se escolhi os exemplos de Davidson e Heidegger foi precisamente 
porque é importante desfazer outra das ideias erradas acerca da filosofia 
analítica: a de que os textos dos filósofos analíticos são claros. Donald 
Davidson, David Wiggins e Bernard Williams são extremamente obscu
ros, mas estão longe de ser filósofos continentais. A diferença não é entre 
a clareza e a obscuridade, mas entre o que é valorizado e o que é despre
zado nas duas tradições. Um estudante num contexto analítico vê o seu 
esforço de rigor ser não apenas compensado mas positivamente estimu
lado; é obrigado a explicar-se directa e pormenorizadamente, evitando 
ambiguidades, e generalidades vagas; é obrigado a defender as suas ideias 
com argumentos, e a responder a contra-exemplos e contra-argumentos; 
os jogos de palavras são permitidos como forma de humor, mas não como 
substituto da argumentação sólida. Um estudante num contexto conti
nental vê esse mesmo esforço tomado como arrogância e superficialidade; 
o que conta é o estilo grandiloqüente, os jogos de palavras, o volume de 
páginas e citações, a «originalidade» das interpretações baseadas em 
associações aleatórias de ideias, e o respeito religioso pelos grandes mes
tres, cujas ideias nunca podem estar erradas, e cujos argumentos nunca 
podem ser discutidos directamente. 

E esta diferença que explica dois fenómenos interessantes. 
O primeiro é que podemos fazer história da filosofia em termos con

tinentais ou analíticos. No primeiro caso, limitamo-nos a reinterpretar o 
que os grandes filósofos do passado disseram, sem que avaliemos se têm 
razão ou não. No segundo caso, procuramos determinar o que os grandes 
filósofos do passado pensaram, avaliando criticamente as suas ideias e 
argumentos. No primeiro caso, não precisamos de saber filosofia para 
fazer história da filosofia - tal como uma pessoa não tem de saber eco
nomia para fazer história da economia, se tudo o que lhe for pedido é que 
repita mais ou menos os textos clássicos de economia. No segundo caso, 
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temos de ter uma formação filosófica sólida, para poder avaliai' os argu
mentos e ideias apresentados pelos grandes filósofos do passado. 

O segundo fenómeno interessante é o que se passa hoje em dia em 
países sem tradições analíticas: estudantes que abordam os filósofos ana
líticos sem, paradoxalmente, qualquer espírito analítico - com o objectivo 
único de repetir vagamente as suas ideias, sem espírito crítico mas com 
muitos símbolos de lógica, sem se perguntarem se tais ideias serão verda
deiras, quais serão os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, sem 
estudarem as críticas mais importantes, e sem tomarem posição, excepto 
para dizer que o «mestre» tem razão. Temos assim o paradoxo de hoje ser 
possível ler um trabalho não-analítico sobre Frege ou Russell, ao mesmo 
tempo que podemos ler um trabalho analítico sobre Heidegger ou 
Nietzsche. 

Thomas Baldwín enfrenta no último capítulo («The End of Philoso-
phy?») uma das críticas mais famosas à tradição analítica. Trata-se da 
crítica «pós-moderna» de Rorty. Rorty, recorde-se, introduziu a ideia de 
que era a «viragem linguística» que caracterizava a filosofia analítica 
(como vimos, esta ideia está ultrapassada - e é interessante que, quando 
foi introduzida em Portugal, já estava ultrapassada). Do ponto de vista de 
Rorty, a filosofia está condenada porque não há um método seguro que 
nos permita distinguir a verdade da falsidade, de modo que estas próprias 
categorias devem ser abandonadas. 

A crítica de Rorty resulta ainda do mesmo tipo de pressupostos filo
sóficos que caracterizavam o positivismo lógico. Efectivamente, a crítica 
de Rorty à filosofia analítica, a crítica de Feyerabend e Kuhn (numa leitu
ra radical) à ciência, e a crítica dos positivistas lógicos à metafísica têm 
um denominador comum: a ideia de que sem um processo automático de 
decisão, sem um modo de verificação a toda a prova, não há quaisquer 
outros critérios para distinguir as ideias melhores das piores. Curiosa
mente, o pragmatismo de William James, no qual Rorty se filia, é preci
samente o oposto deste tipo de atitude. A ideia de William James não era 
a de que sem processos de decisão ou métodos de verificação a toda a 
prova nada podemos saber, mas antes a de que podemos saber sem dis
pormos desses processos ou métodos. O resultado é uma compreensão 
mais subtil da actividade científica e filosófica, que consiste em grande 
parte em tentativas e erros, numa atitude crítica constante perante os nos
sos próprios métodos, e a consciência de que esses métodos são falíveis. 
Daqui não se segue uma qualquer falta de confiança na «Razão», mas 
antes a compreensão de que uma prática cognitiva é tanto melhor quanto 
melhores forem os seus métodos, e os seus métodos são tanto melhores 
quanto mais probabilidades tiverem de distinguir a ilusão da verdade e o 
erro do acerto, sem que essa probabilidade seja jamais 1. Não se segue 
desta posição a ideia de que «vale tudo», como pensa Rorty e como pen-



Kecensoes 133 

savam Feyerabend, Kuhn (numa certa leitura) e os positivistas lógicos 
(em relação à metafísica e à ética). Como Baldwin afirma: 

[...] nothing is beyond question; but the absence of a decision-procedure 
concerning the issues raised by philosophical arguments shows, not that 
they are not truth-oriented, but that they concern questions which are so 
fundamental to our understanding of ourselves and the world that no 
assumptions can be legitimately regarded as beyond question. Anyone 
who really thinks that, in the absence of a decision-procedure, questions 
of truth are empty or illegitimate, is s imply committed to the self-refuting 
positivist thesis that the only truths are those which can be conclusively 
established as true. (p. 275) . 

Como Mark Twain comentou quando circularam notícias da sua 
morte, o anúncio da «morte» da filosofia é algo exagerado. A imensa flo
resta de novas ideias que a filosofia analítica tem dado ao mundo, algu
mas das quais Baldwin apresenta neste livro, é a prova desta asserção. 

Desidério Murcho 





RESUMOS DE DISSERTAÇÕES 

NATUREZA E FUNÇÃO DO SÍMBOLO NA METAFÍSICA ESTÉTICA DO 
JOVEM NIETZSCHE 
por Carlos Alfredo do Couto Amaral 
Dissertação de Mestrado em Filosofia, Faculdade de Letras da Universi
dade de Lisboa, Lisboa, 2000, 205 páginas. 

1. Nesta dissertação analisámos o conceito de símbolo tal como o 
jovem Nietzsche o tratou entre os anos de 1871 a 1873, correspondendo à 
época de O Nascimento da Tragédia. Em termos gerais, Nietzsche abordou 
a problemática da função simbólica a partir do mito e da arte como domí
nios integrantes duma tarefa hermenêutica. A este propósito enunciamos 
o seu enraizamento num período da filosofia que foi dos mais marcados 
pela simbólica, referimo-nos concretamente ao romantismo alemão. 
Desde o início que destacamos na concepção de Nietzsche a transposição 
como a categoria fundamental do símbolo, a qual indica o transporte e a 
mudança de uma imagem e de um significado para outro contexto. O 
símbolo é assim apresentado como um elemento essencial da comunica
ção que relaciona as diferentes dimensões em jogo na estética. 

Para este filósofo, o símbolo e a metáfora equivalem-se parcialmente 
enquanto processos artísticos que estabelecem relações inventivas. De 
forma implícita Nietzsche mostra-nos que, apesar de existirem traços 
comuns entre o símbolo e a metáfora, tal não é suficiente para os confun
dir e identificar, pois o símbolo radica na profundidade do inconsciente 
musical, enquanto a metáfora se processa à medida da dimensão da lin
guagem poética, a qual em último caso tem uma matriz literária. Neste 
sentido, o símbolo pretende estar próximo dos fluxos da vida. Não redu
zimos o símbolo à metáfora, pois a música tem um papel essencial na 
metafísica estética de Nietzsche sem se subordinar à imagem. 

A relação da imagem com o símbolo corresponde à intuição que leva 
o sujeito a conceber a presença do objecto. A força da fantasia vem 
desempenhar aqui a função de um pensamento que se desenvolve através 
de associações livres das imagens. Nesta sequência, Nietzsche trata a 
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imaginação como a faculdade simbólica por excelência, que estabelece a 
unidade entre as diferentes imagens através de conjecturas audaciosas. Na 
verdade, o sujeito ao fantasiar estabelece comparações que transpõem os 
significados para domínios desconhecidos, como acontece com a más
cara, a qual revela e esconde a força da vontade, transfigurando comple
tamente a realidade em causa. 

Entretanto, pensa Nietzsche que o corpo concentra e transfigura 
através da simbólica da dança e do bailado as características fundamen
tais da essência da natureza no que se refere à força e à energia. A força e 
a potência aqui retratadas permitem compreender a própria transposição e 
transfiguração simbólica da arte. O nosso filósofo pensa que a partir da 
relação dialéctica entre a força e o significado (inerentes ao símbolo) 
podemos compreender as forças da natureza e o modo como estas transi
tam para a arte. 

2. Ao investigar a origem do símbolo na força matricial que o sus
tenta, Nietzsche detecta que existe um fundo inconsciente orgânico e 
'sapiencial' que é necessário tornar consciente. Apesar disso, não existe 
para ele uma ponte segura para a transposição deste elemento para aquele, 
pois o nível inconsciente não se deixa submeter aos princípios formais da 
lógica que são a panaceia onde se esconde a fragilidade do racionalismo 
abstracto. 

Em contrapartida, considera Nietzsche que os impulsos cegos do 
organismo são transpostos de modo simbólico, primeiramente para as 
vivências sentimentais e depois para as actividades culturais; ou seja, o 
inconsciente é a fonte energética do processo simbólico. Identifica ele 
nessa potência subterrânea uma torrente que atravessando os sentimentos 
se constituem como referenciais semânticos com a capacidade de produ
zirem novos símbolos. Na perspectiva do nosso filósofo todo este proces
so é indirectamente controlado pela vontade; e, como se sabe, a categoria 
da vontade no jovem Nietzsche depende da filosofia de Schopenhauer. 
Com efeito, ambos os filósofos concebem o ser e o mundo como entida
des dinâmicas, pensando que o mundo é uma representação e manifesta
ção da vontade. 

Implicitamente o génio aparece aqui como a entidade "subjectiva" 
que sente a força da vontade a pensar com ele acerca da produção das 
novas formas; o que significa que o génio é o culminar dessa orgânica da 
vontade, procurando dominar a 'Força da Vida' para a partir desse fundo 
inconsciente poder criar as formas simbólicas, as formas míticas, as for
mas poéticas. 

3. No desenvolvimento de tal aspecto, o mito e a arte desempenham 
em Nietzsche uma função simbólica acrescida na medida em que os uti-
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liza, altera e recria como narrativas e ilustrações do seu próprio modo de 
pensar. Logo ao entender o que é essencial no pensamento deste filósofo, 
convertemo-nos em intérpretes dos seus mitos e dos respectivos símbolos 
artísticos. No entanto, se já vimos como nascem os símbolos, agora con
vém observar como é que eles desaparecem. No prosseguimento dos 
românticos, o jovem Nietzsche critica a ausência das crenças míticas no 
que se refere à modernidade, revelando a decadência que é provocada 
pela racionalidade, a qual tudo quer explicar e desvendar, banindo o 
espaço da incerteza, da dúvida e do espanto. O mesmo é dizer que o 
"Iluminismo" ['Aufklärung'], ao projectar uma compreensão das cren
ças, dos sentimentos e dos símbolos acaba por os destruir. Na perspectiva 
de Nietzsche, o desaparecimento dos símbolos míticos leva à uniformiza
ção mental e à falência da civilização moderna que "perdeu a pátria míti
ca" por se ter desenraizado culturalmente das forças criadoras da vida. 

Ao diagnosticar este ambiente de decadência, Nietzsche considera, 
no entanto, a possibilidade duma regeneração por meio do retorno nostál
gico ao mítico, a partir de um diálogo vivo entre a música e a filosofia. 
Tudo isto porque a música é a área cultural em que os símbolos ainda 
vivem, constituindo-se assim como o centro regenerador da criação e do 
pensamento. Aqui recorre-se à inspiração de Wagner, na medida em que 
este ousou pensar por meio de acontecimentos visíveis e sensíveis através 
de um envolvimento mítico. Considera Nietzsche que em Tristão e Isolda 
e na trilogia do Anel dos Nibelungos encontramos um género de narrativa 
dramática que desenvolve as ideias metafísicas sob a forma simbólica. A 
música constitui desta forma a nova inteligibilidade do pensamento sem 
negar a sensibilidade, permitindo reflectir sobre a arte a partir dela 
mesma. Pensa Nietzsche que a música de Wagner é um mote para a refle
xão, possibilitando uma compreensão metafísica mais elevada do que 
qualquer filosofia já conseguiu. Como corolário, Nietzsche considera que 
a música é o espírito que origina a tragédia, participando na génese do 
coro (que é o elemento da união mítica entre a música e a palavra). Deste 
modo, o mito é o elemento comum que permite estabelecer a mediação 
entre a tragédia grega e o drama musical wagneriano. 

Posto isto, pretende Nietzsche uma fundamentação mais recuada, 
procurando na Grécia Arcaica as condições ideais da formação dos mitos 
da tragédia; é neste sentido que analisámos um dos mitos, entre outros, a 
que ele mais recorre. Trata-se com efeito da história de Édipo, que é o 
símbolo dionisíaco do homem trágico, encontrando-se em luta e sofri
mento face à interpretação do seu destino. Essa figura mítica é concebida 
por Nietzsche de modo ambivalente, considerando que Édipo é uma más
cara do sofrimento dionisíaco, mas também é o "símbolo da ciência", por 
interpretar os mistérios mais profundos da natureza humana. Notámos 
que Édipo escuta vaticínios horríveis acerca de si próprio; no entanto, à 
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medida que se vai descobrindo, o seu próprio destino irracional é reali
zado. Este herói interpretou o enigma da Esfinge e, ao revelar-lhe o 
segredo desmistificou-a, matando-a com as armas da razão. No fundo, 
Édipo representa a união do pensamento mítico com a emergência de 
uma reflexão simbólica e filosófica, por se apresentar como o decifrador 
dos enigmas; todavia, apenas aquele que está na posse da 'ciência' da 
interpretação dos símbolos pode decifrar o enigma com verdade. Neste 
caso a 'adivinha' é apresentada pela Esfinge, que é a figura por excelên
cia da razão enigmática. 

4. Em analogia com esta concepção, Nietzsche apresenta Apolo 
como o símbolo da ilusão, do sonho e também da adivinhação. Torna-se 
deste modo evidente que Apolo se identifica com Édipo, por este herói e 
aquele deus partilharem uma faculdade oculta. Já na mitologia grega 
Apolo era apresentado como o deus do oráculo que possuía os poderes da 
adivinhação do futuro. Com efeito, ele representava uma modalidade da 
razão que tinha por finalidade decifrar os mistérios. 

Em contraposição a Apolo, considerámos que Nietzsche aborda a 
figura de Dionisos como o símbolo dilecto do seu próprio modo de pen
sar. Através desta divindade o filósofo trágico representa o êxtase da 
embriaguez, o excesso, a criatividade, a paixão sexual e as forças naturais 
da vontade. Pretende Nietzsche compreender as forças que estão na 
origem dos símbolos e das obras de arte, apresentando o dionisíaco e o 
apolíneo como paradigma da relação dialéctica de luta e de união dos 
opostos. As noções de conflito e harmonia dos opostos procuram dar res
postas às confrontações entre as entidades polarizadas, tanto no plano 
natural, como no plano simbólico e metafísico. Deste modo, o conflito 
retrata a dissonância e o sofrimento tal como é abordado na obra trágica. 

Teve Nietzsche a intuição de que na arte existe a comunicabilidade 
entre os diferentes níveis da realidade, descrevendo-os através da trans
posição da linguagem não figurativa (dionisíaca) para a linguagem figu
rativa (apolínea). Esses elementos diversos ora se unem, ora entram em 
litígio estimulando a produção das novas obras. De facto, o acto criador 
espelha e perpetua o conflito - Dionisos avança com a força desmedida 
que Apolo equilibra através do saber configurado!-. A tragédia ática é pre
cisamente o resultado da conciliação entre essas forças antagónicas. Veri
fica Nietzsche que existe na tragédia uma forma de criatividade que leva 
à harmonização das duas figuras simbólicas, de tal modo que as relações 
complexas dos princípios apolíneo e dionisíaco podem ser traduzidas 
numa aliança de recíprocas conversões linguísticas, que identificam a 
comunicação ontológica e estética. Enfim, este processo 'dialéctico' 
representa a transposição criativa no qual a informe vontade dionisíaca se 
manifesta na linguagem da forma teórica apolínea, tornando fecundo 
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assim o casamento entre estes princípios opostos. Nietzsche sublinha, 
contudo, que a conciliação instintiva dos contrários se gera nos abismos 
da razão inconsciente, revelando uma cisão ontológica, que no plano 
biológico é traduzido pela luta e atracção entre os sexos. 

Em suma, o nosso filósofo critica a racionalidade fundada na lógica 
abstracta, mas, em contrapartida, defende uma racionalidade que com
porta as forças da vontade na sua transformação e contradição. Trata-se 
de uma razão viva que é percorrida e animada pelos símbolos criadores 
da natureza, do mito e da arte. O que significa que o problema do símbolo 
traduz as diferentes formas da razão orgânica se apresentar e comunicar, 
pois através do processo transpositivo ela estabelece a unidade no seio da 
metafísica estética. Enfim, pretendeu Nietzsche desenvolver um pensa
mento que estivesse ao serviço da renovação civilizacional, considerando 
que os símbolos morrem se não desenvolvem a capacidade da constante 
criação dos seus significados. Daí o filósofo da tragédia ter sido o arauto 
da renovação que ainda está em curso, criticando na modernidade a des-
vitalização e a morte dos significados simbólicos. 

ILUSTRAÇÃO. IDEIA POÉTICA E IMAGEM GRÁFICO-PLÁSTICA 
por Ana Cristina Acciaioli de Figueiredo Cravo 
Dissertação de Mestrado em Estética e Filosofia da Arte, Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 2000. 

De um modo geral, este exercício teórico tem como principal inten
ção especificar as qualidades da imagem artística não verbal, dentro do 
domínio das artes plásticas bidimensionais (fundamentalmente no dese
nho, pintura e técnicas mistas) e a sua relação com a expressão verbal. 
Desenvolvendo uma abordagem de diferentes e sequenciais aspectos da 
criação artística, são consideradas algumas das referências, comuns e não 
comuns, entre a imagem visual e a linguagem verbal, formulando antigas 
e actuais questões que se colocaram e colocam sobre a transmissão plás
tica de ideias, sentimentos e emoções. Podemos dizer, também de um 
modo geral, que a imaginação, a criatividade e a criação poética têm um 
papel determinante neste estudo e na relação que desenvolvem com a 
comunicação, a cultura e a educação estética do Homem. 

Assim, é criado um percurso de investigação em três capítulos - I . 
"O Tom e a Luz", I I . "Da Visão da Imagem à Ilustração'''' e I I I . "Ilustra
ção - Poética das Imagens Gráfico-Plásticas", que organiza algumas 
ideias acerca do carácter da imagem poética e da imagem poética visual, 
que vão trazer, de um modo cruzado, uma reflexão em tomo de uma defi
nição essencial da imagem ideal ou, dito mais modestamente, apontar 
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razões para o sentido ilustrativo da imagem poética e "a táctica" para 
encontrar a melhor das imagens. De modo que à definição essencialista 
de ilustração se substitui uma questão fenoménica onde se acrescenta a 
relação entre imagens, os seus contempladores e os seus criadores; 
recriando uma ideia sobre os processos que vale a pena tomar em conta 
para ilustrar, assim como sobre a obra que permanece como imagem 
visual ilustrativa. Deste modo, a imagem da ilustração acaba por surgir 
exemplificada em obras plásticas não só como as de uma iluminura 
medieval - o Fólio n.° XXIX das Cantigas de Santa Maria de Afonso X -
e pinturas de Paula Rego, mas também de George Rouault, Mareei 
Duchamp, Caspar D. Friedrich, entre outros, acentuando que na obra 
visual permanece um desejo ou conteúdo do poder significante e seus 
paradigmas; alargando a referência dos sistemas gráfico-plásticos relati
vos à ilustração de livros e recusando uma análise documental deste tipo 
de imagens e criadores como correspondentes únicos à ideia de obras de 
ilustração ou ilustradores. 

Este exercício compreende como princípios a importância e a ordem 
da imagem na formulação da consciência e do próprio pensamento filosó
fico, o que, por conseguinte, se vai introduzindo como discussão central 
desde a antiguidade clássica até aos nossos dias, quer as imagens poéticas 
tenham sido vistas na sua intersecção apelativa, quer num substrato de 
independência e paralelismo, quer ainda criando-lhes um diferente mundo 
próprio. De modo que o primeiro capítulo "O Tom e a Luz" enceta a dis
cussão em torno do problema fundamental, discutido por Platão, Kant, 
Schelling, Bachelard, Durand (entre outros) acerca de uma ordenação da 
imagem poética e do seu papel no desenvolvimento da estética e da filo
sofia da arte. 

Compreendemos, à partida, que a imaginação foi vista de diferentes 
modos na história da estética e da filosofia e que todos comparados ajus
tam uma melhor compreensão do assunto. Salientando-se, contudo, que 
se seleccionámos algumas teorias filosóficas foi porque as considerámos 
mais interessantes para criar a discussão do tema deste trabalho e para dar 
um acordo à ordenação de ideias que este deveria seguir. Assim, para nós, 
todos as leituras filosóficas apresentadas têm como pontos comuns a 
importância da visibilidade e a relação afectiva dos artistas perante o 
papel dado à imaginação poética pelos sistemas estéticos e filosóficos, 
Consideramos, ainda com referência a esta escolha, que a relação da arte 
inverte e utiliza muitas vezes perversamente, o conhecimento da filosofia 
da arte e da estética, mas que, não obstante, foi esse mesmo facto que 
também veio ajustar-se à nossa tentativa de criar um percurso da imagem 
e do seu criador, que reflectisse a relação entre a universalidade e a sub
jectividade da arte, desde a mitologia clássica até ao modernismo. 
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Lembramos que a ideia da Ferida, "o Punctunr' da Câmara Clara de 
Roland Barthes1, se contrapôs ao "tom feliz" de Bachelard2, o que fez 
criar um nódulo questionável sobre a fatalidade da imagem e a procura de 
uma relação de semelhança entre a imagem e a sua origem mítica. Assim, 
a Roland Barthes e aos modernistas juntou-se Julia Kristeva e as suas 
Visions capitales2, e, por contiguidade, a imagem icónica, o Mito de Per-
seu4, o tema do rosto e a ideia de "transcendência que se apresenta na 
imagem do rosto do outro" de Emmanuel Lévinas5. De certo modo, todo 
este percurso foi para nós um permanente questionar sobre "tal nódulo", 
de maneira que as próprias hesitações que suscitou poderão descobrir-se 
alusivamente nas suas páginas, mesmo que de Roland Barthes pareça ter 
ficado apenas o subtítulo de um capítulo {"Ferida ou emanação") e de 
Lévinas uma breve referência explícita. Enfim, esta foi a organização que 
animou este exercício, a que se devem acrescentar ainda as leituras de 
Gilbert Durand6 e Carl Jung7, também cruciais no mesmo intuito de res
ponder à questão colocada pela "anima equilibradora" de Bachelard em 
contraponto à "imagem fatal". E foi tudo isto que criou uma linha de 
pensamento que veio, ainda, juntar-se à hipótese de especificar "uma 
ética da ilustração". 

O terceiro capítulo ("A comunicação e a identidade da Imagem grá¬
fico-plástica") desenvolve a ideia de uma táctica criativa, argumentada 
pela intersecção poético-filosófica entre a contemplação, a comunicação e 

1 Ideia de R. Barthes sobre a existência de um ponto (um sinal ou uma forma visual) 
numa imagem fotográfica, que cria uma intriga visual captando o olhar de modo acuti
lante e que se relaciona, ainda, com a ideia de que uma imagem fotográfica é uma 
testemunha permanente de uma existência no tempo, mas que está sujeita ao contraste 
entre a sua factualidade de verdade histórica e a perenidade de ser objecto, ou pessoas 
ou circunstâncias. Cf. Punctum e Noema, em ROLAND BARTHES, A Câmara Clara, 
Lisboa, Edições 70. 

2 A imaginação, em Bachelard, é uma imaginação apaziguadora, redentora de um culto 
em torno da infância que se torna assim transfigurável num dinamismo poético para a 
construção de imagens essenciais à construção do Ser. Cf. BACHELARD, La Poétique de 
la Rêverie, Paris, PUF, 1960, p. 18. 

3 A ideia de que a imagem permanece desde a sua origem ligada ao sentido fatal, perverso 
e feminino é ilustrada por Medusa, mesmo como referência que se mantém através de 
toda a história da imagem visual, é desenvolvida por JULIA KRISTEVA em Visions 
Capitales, Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux. 

4 Relembramos apenas que Perseu é aquele herói da mitologia que mata Medusa (a feia 
Górgona que ninguém poderia olhar sem correr o risco de ficar petrificado) com a ajuda 
de um espelho e de outros atributos mágicos emprestados pelos deuses. 

5 Cf., entre outros textos, E. LÉVINAS, Transcendência e Inteligibilidade, Lisboa, Edições 70. 
6 Referimo-nos sobretudo a Les structures anthropolagiques de Vimaginaire e L'imagi-

nation symbolique. 
7 Referência sobretudo a CARL GUSTAV JUNG, Arquétipos e Inconsciente Colectivo, 

Barcelona, Paidós, 1994 e Word and Image, Princeton University Press, 1983. 
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a identidade da imagem poética. Para tal, acabámos por anuir à poética 
bachelardiana, já que a posição de Bachelard parece criar uma concor
dância entre todos os níveis das questões, dando também a unidade aos 
três capítulos que constituem a dissertação. Quanto às imagens gráfico-
-plãsticas, que entretanto ilustram o terceiro capítulo, temos que referir 
que a sua escolha poderia ter sido diferente, embora não tenha sido alea
tória, visto que refere a ideia de existirem percursos de autores cruciais na 
história da imagem, com alusões fundamentais ao tema da ilustração e à 
questão já referida - da importância da fatalidade da imagem" e da pos
sibilidade de "crermos que não seria bem assim". Por último, pensamos 
defender uma imagem que emana, num termo que nos parece convir para 
esclarecer a transposição de uma poética consignada ao fatalismo da ima
gem. 

Temos, então, uma tentativa de encontrar e especificar o campo das 
imagens poéticas e a intersecção que ele faz com toda a dimensão huma
na. Apesar de um certo enleamento e uma dificuldade enorme em desig
nar distinções entre as imagens, diferenciámos três grandes núcleos de 
interesse, já que referimos que elas se encontram mais correctamente 
ditas como um sistema complexo e afim da comunicação e do conheci
mento humano: 

-as imagens verbais poéticas; 
- as que intersectam textos escritos, ilustram livros de histórias, etc; 
- as que se apresentam independentes do texto ou da fala e consti

tuem obra gráfico-plástica de autores no domínio das artes visuais. 

Mais do que uma classificação, interessa-nos, neste processo, a ideia 
que se ilumina pela imagem e a imagem que se ilumina, quer como ima
gem verbal, quer como imagem visual ou, quiçá, aquela mesmo que é 
incapaz de deixar de oscilar entre uma e outra, sem que pensemos apenas 
no sentido mais livresco da ilustração. Neste contexto, a imagem verbal e 
a imagem gráfico-plástica apareceram como os casos peculiares acima 
definidos, e, no meio dessa capitulação comparativa, a imagem visual 
abriu-se, cada vez mais, ao domínio da expressão gráfico-plástica e da 
sua especificidade de narrativa ou discurso visual pictórico. 

Considerámos, primeiramente, um percurso da imagem que nos 
permitiu compreender como ao aparecimento da filosofia platónica ficou 
ligada a dicotomia entre a verdade inteligível e a imagem poética no seu 
inerente modo sensível. Mas, como a verdade inteligível e a verdade sen
sível se separam num paradoxal conceito de ideia e modelo visual, esta 
divisão manteve o seu eco ao longo da história da imagem revelando-se 
como um permanente valor paradigmático sobre o carácter e valor ilus
trativo que a imagem poética não possui em Platão. Do mesmo modo, 
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compreende-se. que o problema filosófico da imagem poética aparece 
sempre filosoficamente relacionado com a ideia de identidade do ser 
humano. Portanto, tornou-se possível reconsiderar que o mote da imagem 
e da visão platónica se tenham constituído como referência filosófica, 
muito para além da filosofia antiga, especialmente alimentando uma 
misteriosa vocação de tornar visível o invisível e que continua a chegar 
até nós, através da obra de arte. Por isso, procurou explicar-se que ao 
lugar da imagem poética como um substrato pôde corresponder o desen
volvimento de um culto que se organizou em torno do ver e dar a ver 
uma Forma Velada, fundamentando-se, também, como a arte e os artistas 
foram cultivando essa Forma Velada e os seus dons simbólicos e como a 
imagem poética se foi revelando uma forma aperfeiçoada para a contem
plação recôndita, ou se tornou uma forma mística de comunicação. 

E assim, esta dissertação procura recriar o caminho que demonstra 
uma reverberação do potencial simbólico e do valor da identidade e, por 
outro lado, da ideia paradigmática de existir uma possibilidade de trans
cendência cultivada na forma poética, que tem o seu modelo de apoteose 
na poética filosófica do romantismo. No cruzamento de tudo isto, o 
modernismo também reaparece como um novo processo de pensar a arte, 
animando-a de um sentido de especulação filosófico, ou requerendo uma 
obra de arte que se apresenta como objecto artístico e expressão de uma 
epistemologia da arte. Contudo, ao reconhecer-se que o modernismo 
acentuou, também, a ideia de um papel alargado da identidade do homem, 
atribui-se-lhe, simultaneamente, um resfriar na crença da coincidência 
romântica entre a verdade filosófica e a forma da arte, pois os valores 
simbólicos modernistas revelam-se hoje esgotados enquanto discursos 
afirmativos. 

O segundo capítulo ("Da Visão da Imagem à Ilustração") desen
volve especificamente o carácter da visão da imagem, procurando com
preender o papel da imagem e a sua ressonância na consciência, a identi
ficação do sujeito contemplador e da imagem icónica. Neste capítulo, as 
ideias de contemplação, comunicação e modelo da imagem propõem a 
semelhança entre os contempladores e os criadores de imagens. Pressu
pondo que, no mesmo domínio visual, se poderá chegar à ideia de uma 
contemplação criativa, através da compreensão do processo de ressonân
cia simbólica na consciência do contemplador e de um modelo de hetero-
nímia que tanto o mito como a ilustração parecem fazer consolidar na 
"imagem de ícone". 

Continuando a ideia de que o mito pode propor-se como unidade 
icónica e dela transportar-nos até um núcleo crucial da ilustração, por 
entre todos os tempos e até ao modernismo, "Da Visão da Imagem à Ilus
tração" continua a auscultar, quer a relação dos filósofos com a ideia de 
ícone, quer o desenvolvimento de uma intersecção entre a Ideia da con-
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templação da imagem e a sua comunicação e criação, que se julgam 
serem fundamentais para a ideia de ilustração poética. Tal ideia acaba por 
particularizar-se no terceiro capítulo {"Comunicação e Identidade da 
Imagem Gráfico-Plástica") que analisa obras e exercícios ilustrativos 
gráfico-plásticos de pintores e artistas plásticos8. 

Faz-se, então, desta forma, uma passagem, da visão contemplativa à 
concepção criadora da imagem poética visual, compreendendo o seu pro
cesso formal de ser um modelo icónico, um modelo de contemplação e um 
modelo de comunicação. Para tal, recorremos ao Mito de Perseu, um mito 
sobre a especularidade, que consideramos genuinamente ilustrativo da ideia 
de imagem poética. Através dele, foi elaborada uma discussão em torno da 
ideia da imagem icónica, de modo que esta se revela um apoio importante 
da discussão entre as qualidades da imagem gráfico-plástica e a sua relação 
com o modelo ilustrativo, o que é proposto no fim do segundo capítulo e 
que se aprofunda nas questões apresentadas no terceiro. 

Todas estas comparações deram-nos a ver, através da imagem do 
espelho, que o homem nem sempre teve consciência de que essa relação 
simbólica tem o seu contexto cultural, numa unidade separável. Ao tomar 
consciência do ícone, num crescendo que vai da figura difusa à forma 
simbólica e ao próprio ícone, o homem foi tomando consciência da meta
física poética e, deste modo, pôde valorizar a universalidade poética e ver 
como ela tem correspondência reflexiva na sua própria identidade como 
ser humano. 

Assim se explica, no decurso do segundo capítulo, a ideia de como o 
limiar espãcio-temporal da imagem foi progressivamente ganhando uni
dade formal, constituindo-se como modelo de relação entre a transcen
dência e a identidade cultural, de modo a consignar o homem numa liber
dade e esperança para além da fatalidade da morte e, ainda, a criar a 
consciência da existência de uma universalidade simbólica separada de 
outros saberes. E deixando como conclusão que tal separação conferiu à 
imagem um papel alterno para comunicação e, nesse aspecto, criam o 
primeiro considerando para a ideia visual de ilustração - Ilustrar será 
fazer luz sobre alguma ideia poética, tal como filosofar é isolar o saber 
mais universal da identidade sensível, por isso, o ilustrar da imagem é 
sobretudo um fazer luz na identidade recôndita do ser. 

Assim, considera-se a presença mítica como paradigmática da arte, 
por referência ao símbolo do espelho, da iniciação do herói, pela identi-

8 São desenvolvidas leituras visuais sobre o sentido simbólico e a forma expressiva de 
nove imagens: Iluminura XXIX das Cantigas de Santa Maria de Afonso X; de Hugo 
Van Der Goes, Descida Da Cruz; Monge à Beira-Mar de C. David Friedrich, O Velho 
Rei de Rouault; Traça, A Noiva; e Quieta de Paula Rego e La Mariée e Etant Donnés II 
de Mareei Duchamp. 
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dade do reflexo e pelos seus atributos simbólicos que medeiam a univer
salidade e a intimidade do olhar. Mais a mais, vê-se que ela se tornou 
ilustrativa do processo de maturação poética que nos propõe Bachelard e 
que consideramos como uma meditação poética sobre a relação entre a 
universalidade e a identidade do ser. De modo que, no segundo capítulo, 
a ideia de que a consciência do ser evolui na sua relação subjectiva com a 
universalidade poética acaba por ter a mesma ressonância que a ideia de 
que a visão ¿cónica se torna meditação criativa. Desta maneira, também, 
Bachelard é apresentado para resolver o problema do outro e o da sub
jectividade emergida da revolução kantiana. A sua Rêverie concilia uma 
identidade solitária e um sujeito devaneador na dimensão do ver claro e 
imenso, numa pluralidade discursiva que mantém a unidade da consciên
cia como reflexo de uma forma velada, mas dimensionando-a para o cres
cimento de uma moralidade intuitiva. Compreende-se, pois, que Bache
lard é quem está mais próximo de mediar os paradigmas propostos pelo 
espelho, desde os seus ecos românticos até às angústias meta-linguísticas 
modernistas, falando-nos da metáfora poética e de um processo táctico da 
sua meditação, que além de tudo têm um valor fundamental para o equilí
brio do homem. 

Da ideia de ícone e da sua envoltura mítica e aventurosa também se 
depreende, tanto a contemplação e a comunicação, quanto a consonância 
ilustrativa. O facto de entendermos que contemplar é imaginar um espaço 
sagrado e separado, formalmente identificado na imagem da máscara, do 
outro, mostrou-nos como se pode falar numa comunicação que se identi
fique nesse outro, numa posse alterna, ou numa iniciação à heteronímia. 
E, ilustrativamente ainda, como esse Outro é uma presença potencial 
idêntica à que faz passar o ilustrador pela alteridade até à comunicação 
em simpatia de autores. 

Podemos concluir que da visão da imagem à ilustração o processo 
da meditação se identifica, formalmente, com o processo que designámos 
por sentido táctico, que está já implícito no ver, e que está contido nas 
qualidades perfeitas de contemplação do ícone e na força velada do mito 
de Perseu. Entretanto, torna-se evidente que a arte mantém muitos dos 
paradigmas românticos corno modelos potenciais. Os criadores reflectem 
esses paradigmas, sobretudo numa vontade a que chamamos o sentido de 
posse da ideia. No terceiro capítulo, também este sentido de posse da 
ideia se ligou à dimensão cósmica9 do devaneio bachelardiano, à ideia 
expressa pela meditação como contemplação apelativa. 

Por isso, consideramos que, para criar uma ética da ilustração, 
temos que juntar a identidade, a comunicação e a alteridade, todas elas 
transpostas no sentido de comunicação do Outro. Trata-se, assim, de uma 

9 Cf. BACHELARD, LM Poétique de la Rêverie, p. 166. 



IDO Resumos ue uissvriuuue.'i 

tripla consideração que faz de novo surgir a ideia de que a ilustração é 
uma imagem que reflecte uma contemplação meditativa de um ver - tor¬
nando-se contemplação criativa. 

Estas são as qualidades inferidas da relação entre a consciência indi
vidual e o símbolo ou, como se designa mais contundentemente, com o 
ícone. Para nós, o ícone é esta forma de imagem crucial de perfeição sim
bólica contextual e relativa ao ver. Desenvolve-se, ainda, a ideia de que 
um ícone é visualmente um símbolo que emana, que transborda de si, mas 
que constitui um problema para quem o contempla, o que, também, impli
ca dizer-se que existe um momento em que se atinge o limiar da contem
plação e que nomeámos como inumação, compreendendo o termo como 
um momento de luta relativo à impregnação interna da forma comu
nicante. Mas aquilo que nesta dissertação se propõe como entidade táctica 
é que: 

Numa imanação, o deixar-se possuir pela alteridade resume o 
momento em que aquele que contempla resiste à meditação poética pura e 
à mudança inevitável, pois a criação contemplativa pressupõe uma meta
morfose ou a revolução dessa relação de imanência, procurando-se expli
car que o lado de lá do limiar da contemplação pode chegar a criar um 
novo potencial de emanação, uma comunicação que nasce de novo; num 
Outro-Ser. 

Chegamos, então, à intuição poética do Outro, na condição de uma 
transposição da ideia de ferida desde que esta seja entendida como um 
desafio que se vence, o que acabará por significar uma aprendizagem 
permanente da intuição poética, constatada no seu equilíbrio apaziguador. 

Considerámos que a imagem gerada na ideia de ferida pode perma
necer como imanação se não for acreditada como uma transcendência, 
isto é, se não chegar a ser vista como uma emanência que faz uma meta
morfose e não uma especulação em cima de uma cicatriz. 

Este exercício teórico deixa ainda em consideração a questão da 
transcendência do Outro permanecer como o poder alterno da obra de 
arte, quer seja em La Mariée de Mareei Duchamp, quer seja no Velho Rei 
de Rouault, e adivinhando-se-lhe a possibilidade desse carácter ter exten
são a muitas outras imagens. Contudo, as imagens modernistas vêm dar¬
-nos conta de uma visão ainda mais dessensibilizada do sentido do Outro, 
propostos pela forma icónica e pelo ícone, não obstante ressalvar-se que, 
nas suas alusões meta-linguísticas, os modernistas mantêm ainda a para
digmática vontade de especulação sobre o modelo da arte, podendo, 
assim, concluir-se que, através dos tempos, o modelo icónico permane
ceu, e permanece ainda, como uma presença mítica e mediadora, tanto do 
poder significante da imagem como da vontade de o considerar como tal. 

Considera-se, finalmente, que o ícone resume a crucialidade de um 
percurso simbólico, de uma maturidade poética do ver e, no caso das 
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imagens gráfico-plásticas, é o resultado de um momento culminante de 
uma intuição poética, ubíqua de significado, de luz. Esta visão intuitiva é 
considerada própria de uma identidade mais profunda e da veracidade 
vernacular poética de criar imagens, ou da intuição moral poética de um 
discurso livre. Também vemos o ícone como forma aberta, arquétipo 
simbólico da unidade poética da imagem, testemunho e desafio à capaci
dade de transbordan cia modal do ser poético. Ele é imagem de emanação 
que, como disse Bachelard, deve ser contemplado até à visão da sua ver
ticalidade. E, assim é, que a qualidade de emanação nos faz descobrir a 
ilustração como uma unidade, argumentada de acordo com o carácter 
reflexivo de uma contemplação criativa. 

EXPOSIÇÃO DA TEORIA DO SER E DA VERDADE - UMA VIAGEM 
ATRAVÉS DA VIAGEM DE JOSÉ MARINHO 
por Renato Manuel Laia Epifânio 
Dissertação de Mestrado em Filosofia, Faculdade de Letras da Universi
dade de Lisboa, Lisboa, 1999. 

Quando, no âmbito dos nossos estudos de Licenciatura em "Filoso
fia", deparámos, pela primeira vez, com a obra de José Marinho, poucas 
eram as nossas expectativas. José Marinho era, para nós, na altura, um 
nome quase que por inteiro desconhecido. Longe estávamos pois, então, 
de supor que daí para diante José Marinho passaria a ser o nosso principal 
interlocutor filosófico. Foi, contudo, isso, precisamente, o que sucedeu. 
Desde esse primeiro encontro, José Marinho tem sido o filósofo com que 
nós mais frequentemente temos dialogado. Ainda que nem sempre o 
acompanhemos nos caminhos por si propostos - quer por assumida dis
cordância, quer, tão-só, por incompreensão - , é, no entanto, a ele que 
sempre temos voltado ao longo dos caminhos que nós próprios temos 
procurado trilhar. 

Foi por isso com toda a naturalidade que decidimos realizar, no 
âmbito dos nossos estudos de Mestrado em "Filosofia em Portugal", uma 
dissertação sobre o pensamento de José Marinho. Essa não poderia deixar 
de ter sido a nossa escolha - fizemo-la, aliás, ainda antes de termos ini
ciado esse Mestrado. Do mesmo modo a obra: a Teoria do Ser e da Ver
dade. Como escrevemos no "prólogo" da nossa dissertação: "A Teoria do 
Ser e da Verdade é, muito claramente - e para o próprio José Marinho, 
como é facilmente comprovável - , o grande marco de referência de todo 
o trajecto marinhiano - é já na projecção da Teoria que José Marinho 
redige as suas primeiras obras, desde logo, os seus Aforismos sobre o que 
mais importa; é ainda no diálogo, no confronto com a Teoria que José 
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Marinho redige as suas últimas obras, os seus últimos textos.". Nessa 
medida, como igualmente aí dissemos, "teria pois que ser esta obra, a 
Teoria do Ser e da Verdade, a obra por nós escolhida". 

Como o próprio José Marinho em múltiplas ocasiões fez questão de 
frisar, a Teoria é, desde logo, uma "viagem" - nas suas palavras, "a via
gem que o amor da verdade determina no homem que se não quer iludir". 
Dir-se-á que isso não é nada de novo, que a filosofia sempre foi essa 
"viagem que o amor da verdade determina no homem que se não quer 
iludir" - daí, desde logo, para não recuarmos ainda mais, o exemplo pla
tónico da "alegoria da caverna". Nada de mais exacto, diria o próprio 
Marinho - de resto, ele próprio assume, logo na sua "introdução" à Teo
ria, que nesta "nada se inova, limitando-se o autor a reinterpretar o saber 
antigo ou sem idade". Daí, aliás, toda a sua originalidade. Como lapidar-
mente escreveu Leonardo Coimbra, seu Mestre, "Original é o que vem de 
Origem" - da origem do ser, da origem, do princípio, do próprio pensar. 

Sendo a Teoria, desde logo, isso - uma "viagem" - , foi isso, preci
samente, o que, desde logo, procurámos salientar na nossa dissertação. 
Daí, aliás, o seu propósito - ser, ela própria, uma "viagem", uma "viagem 
através da viagem de José Marinho", ou seja, uma tentativa de reconsti
tuição da viagem marinhiana, no pressuposto de que só quem procura 
realizar a viagem a pode verdadeiramente compreender... Daí, de resto, o 
nosso ponto de partida - não o daquele que "já fez a viagem" e que vem, 
por fim, narrar "como foi", mas, ao invés, o daquele que a procura narrar 
em tempo real, ou seja, à medida que a realiza.. .Tanto mais porque é esse 
o ponto de partida do próprio Marinho: o primeiro olhar é o daquele que 
ainda nada sabe, ainda que já tenha realizado a "visão unívoca", a visão 
da própria verdade... Tal como Parsifal, o "idiota puro", que da primeira 
vez que vê o "Santo Graal" não compreende o que vê, assim também a 
visão inicial da Teoria é de tal modo avassaladora que só após uma 
"longa viagem" é dado compreender, de facto, todo o seu alcance. 

Daí, em suma, nos dois casos, toda a razão de ser da viagem: com
preender, enfim, a visão principiai. 

Entretanto, e tal como acontece na história que Wagner operatica¬
mente adaptou, por via dessa "viagem" cumpre-se também a auto-desco-
berta do "viajante" - no caso da "viagem" marinhiana, o próprio homem, 
ou seja, pelo menos potencialmente, todos nós. Simplesmente, na medida 
que ela se vai cumprindo, descobre o homem que não é ele o verdadeiro 
protagonista dessa "viagem", que não é ele o verdadeiro "viajante" - nas 
palavras do próprio Marinho: "Estranha é, porém, a viagem, estranho o 
viajante. De início, é a viagem do homem, depois gradualmente não é o 
homem que viaja mas o espírito e o pensamento.". Daí, aliás, a dupla 
perspectiva que percorre toda a Teoria: uma a partir do homem; a outra 
não já a partir do homem, mas a partir do "pensamento", do próprio 
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"espírito", por Marinho renomeado como "insubstancial substante". Na 
primeira funda-se a religião - e a sua concepção de um "Deus" que só 
existe para salvar o homem. Na segunda funda-se a filosofia, a própria 
metafísica - e a sua concepção de um "divino oculto e impassível". 

Equacionando-se a partir dessa dupla perspectiva, sob uma perspec
tiva dupla é igualmente equacionável a própria Teoria. Assim, sob uma 
perspectiva minimalista, a Teoria é apenas uma teoria do conhecimento, 
do processo de conhecimento, tal como ele se cumpre no homem. Sob 
uma perspectiva maximalista, a Teoria é já uma teoria sobre o "Abso
luto", em que o próprio "Absoluto" aparece como o oculto mas real sujei
to de todo esse processo de conhecimento. Uma não exclui, aliás, a outra. 
A teoria que Marinho formula na sua Teoria - a "teoria da cisão e da 
união cumulativa" - tanto é válida para o "ser em sua plenitude" como 
para qualquer outro ser - nas suas próprias palavras: "Tudo quanto surge 
nasce de outrem antes de se encontrar a si. Esta proposição não é suscep
tível apenas de uma aplicação determinada, ao momento tal ou tal da rea
lidade, como também ao ser em sua plenitude.". Tal, ainda nas palavras 
do próprio Marinho, todo o "enigma", todo o "enigma do ser": "O ser 
enquanto ser é sem verdade./ O ser para assumir a verdade de si torna-se 
outro: cinde-se.". Tal, cumulativamente, todo o "drama", todo o "drama 
da existência" - o qual, precisamente, apenas se sublima na apreensão de 
toda essa enigmaticidade. 

Nessa apreensão de uma enigmaticidade na qual se sublima o sentido 
dramático, senão mesmo trágico, da existência, radica, aliás, a nosso ver, 
o maior legado filosófico de José Marinho, o seu maior contributo para o 
pensamento filosófico contemporâneo, em particular, para a corrente 
existencialista, a qual, nas suas certeiras palavras, "só resolve o problema 
passando do sentido da angústia ao sentido do enigma". Daí ainda, 
nomeadamente, a sua valorização do ateísmo e do niilismo. Enquanto 
fenómenos marcantes da nossa contemporaneidade, de todos os mais 
marcantes, não vale a pena negá-los - tal levar-nos-ia ao mais demente 
autismo filosófico. Importa, contudo, também não cair no extremo opos
to, considerando-os como horizontes insuperáveis. Tal, precisamente, a 
via outra que Marinho nos propõe. Partindo da caracterização da nossa 
época como a "época da cisão extrema", o mesmo é dizer, da "extrema 
separatividade [do homem] em relação a Deus e à Natureza", procura ele 
pensar o que por via dessa cisão mais oculta mas mais verdadeiramente se 
cumpre: porventura, a extrema (re)ligação entre "Deus", a Natureza e o 
homem. 

Como por certo já foi dado perceber, explicitar, em todas as suas 
implicações, o pensamento de José Marinho, não é tarefa para uma 
dissertação de Mestrado - é tarefa para toda uma "viagem", para toda 
uma vida. Sempre, aliás, tivemos consciência de que com esta nossa dis-
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serração não iríamos dar por encerrada a nossa meditação sobre o pensa
mento marinhiano - e por isso escrevemos, no "posfácio", que "a viagem 
que realizámos através dessa viagem que é a própria Teoria não termi
nava aí". Hoje podemos acrescentar, ainda com maior convicção: "não 
terminou aí, aí começou". É , com efeito, assim, como um "ponto de par
tida", que olhamos hoje para esta nossa dissertação. E por isso não nos 
martirizamos com os seus defeitos de estruturação, ou mesmo de análise. 
Não obstante esses defeitos, ela tem sido, efectivamente, o "ponto de par
tida" de muitos dos estudos que entretanto temos realizado, inclusiva
mente da dissertação de Doutoramento que estamos a preparar. E por isso 
a ela temos voltado muitas vezes, cada vez mais, assim prosseguindo a 
"viagem". E, de resto, assim que temos encarado todo o nosso trabalho de 
investigação: como um esforço permanente de aprofundamento, de aper
feiçoamento. Sabendo, à partida, que jamais chegaremos a atingir a per
feição, a "obra perfeita". 

Ainda bem. Chegar a atingir a perfeição, a "obra perfeita", seria a 
nossa perdição. 

A DISTÂNCIA COMO VALOR ESTÉTICO 
por Rui Cambraia 
Dissertação de Mestrado em Estética e Filosofia da Arte apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2000. 

A Distância como valor estético é o título de uma dissertação que se 
fundamenta em toda a sua extensão na ideia de uma natureza como escala 
relacional e na distância como seu princípio relacional primordial. 

Tendo a distância como princípio relacional, o conceito de natureza 
aqui presente afasta-se relativamente da esfera da ecologia ou da biologia, 
assumindo-se assim a vertente fitosófico-especulativa deste estudo, que, 
nesse sentido, procura aprofundar uma reflexão1 em torno da afirmação de 
Bachelard segundo a qual o homem, enquanto objecto natural, é referido 
como contradição da própria natureza: "o homem é talvez o primeiro 
objecto natural em que a natureza tenta contradizer-se" (A Psicanálise do 
Fogo). 

Foi assumido desde o início do projecto que esta dissertação teria um 
carácter de interpretação e não de exposição. Nesse sentido, as obras dos 
autores estudados foram explicitadas apenas na extensão, e profundidade, 
consideradas necessárias para a fundamentação desta tese. Foram os auto
res estudados a vir ao encontro dos temas deste trabalho, e não o contrá
rio, verificando-se que não há nenhum capítulo dedicado a qualquer autor 
por si mesmo, mas tão somente ao sub-tema que respeita à continuidade 
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da dissertação. Na verdade, sendo o tema da distância tão vasto como a 
própria vida, uma vez que a natureza se assume aqui como tudo aquilo 
que está em relação - e porque tudo está em relação - , seria absoluta
mente impossível realizar este trabalho se não fosse severa e obstinada
mente circunscrito, mesmo no aspecto das referências que o fundamen
tam. 

A grande quantidade de referências explícitas ou implicadas na 
estrutura desta reflexão apresenta-se como que tecida sob a forma de uma 
rede ou fragmento de rede - na qual cada capítulo é preparado no ante
rior, referindo cada um sempre de alguma forma os anteriores —, em torno 
de dois sub-temas centrais: um sublinha a absoluta interdependência 
entre todas as coisas; o outro o facto de que nada pode ser determinado 
que não se alicerce na nossa relação com nós próprios; neste último, afi
gura-se ancorada a ideia de que essa relação entre nós e nós próprios 
depende profundamente da existência do outro. 

Assim, logo na apresentação da dissertação são explicitadas quatro 
formas de distância observáveis distintamente: 1 - Distância entre as coi
sas; 2 - Distância entre nós e as coisas; 3 - Distância entre nós e nós pró
prios; 4 - Distância entre nós e o outro. Estes quatro planos relacionais 
emergem de uma síntese de temas e trabalhos teóricos coligidos ao longo 
do nosso percurso académico, síntese essa onde se afirmam os seguintes 
aspectos gerais de reflexão: 

- a distância é relação, um princípio de distinção: distinguir é rela
cionar, a distinção é a relação primordial. 

- a ideia de uma "sensibilidade" como atributo primordial da matéria 
e das substâncias. 

- a distinção entre uma perspectiva ontológica e uma perspectiva 
antropológica na nossa postura face a qualquer problema ou tema de 
reflexão. 

- o estabelecimento de uma relação entre o conceito de arte e o con
ceito de amor. 

- a extensão do conceito de estética para fora do universo da arte, 
enquanto vertente qualitativa de todo o tipo de relações, o que afirma a 
estética como uma filosofia da relação, ou seja, como uma filosofia da 
sensibilidade. 

* 

No primeiro capítulo sobre a distância entre as coisas, encontrámos 
Leibniz que, com a Monadologia, fundamentou aqui a ideia de uma esté
tica como carácter relacional de perfeição, constituído na própria condi
ção da matéria e da diversidade - de onde emergem uma animação pri-
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mordial e uma multiplicidade corpórea ordenada que se estendem desde a 
substância elementar até à concepção moral da comunidade espiritual. 
Numa natureza traduzida enquanto unidade constituída por entes ou ele
mentos providos de identidade, aí se revela o apetite monádico como a 
génese da multiplicidade e da diversidade primordial universal: como 
actividade, como receptividade, afecção ou interferência, erosão - como 
Verbo. A estética é a qualidade, a adequação, é harmonia, carácter e graça 
- é Adjectivo em cada relação, numa escala onde um ser se caracteriza 
fundamentalmente pelo lugar que ocupa no tecido das relações, ou seja, 
se caracteriza pelas relações que estabelece. 

O segundo capítulo, sob o título de distância entre nós e as coisas, 
inicia-se com a questão: o que significa e como é que nos distinguimos 
das coisas? Procurámos explicitar uma extensão da sensibilidade enquan
to propriedade primordial de afecção - constituinte de toda a matéria - , à 
dimensão antropológica da nossa relação com as coisas. Kant sustentou a 
ideia de uma "revolução coperniciana", filosoficamente falando, cuja 
referência era absolutamente incontornável face ao tema desse capítulo, e 
fundamentou uma perspectiva analítica onde abordámos o tema da sen
sibilidade como alicerce do conhecimento e da experiência estética. 

O tema da arte germinou no seio da nossa reflexão, quando estudá
mos a articulação da faculdade da imaginação, no exercício livre das suas 
possibilidades, com o entendimento, sempre presente, sobretudo para que 
essa liberdade seja verdadeiramente profícua. Foi com Merleau-Ponty 
que o tema da arte se desenvolveu, e onde se afirmaram ideias funda
mentais para uma compreensão do fenómeno da percepção sensível, que 
subjaz à expressão e à fruição artística: como a ideia de uma matriz (de 
um modo de ser próprio) preexistente entre nós e o mundo; uma inspira
ção e expiração ou uma respiração do ser através de nós, veiculada por 
uma linguagem - um logos dos elementos visuais. A este universo da 
nossa cumplicidade sensível com o mundo, sustentado fundamentalmente 
pela visão, chamou Merleau-Ponty uma filosofia que está ainda por fazer. 

No terceiro capítulo, onde se estuda a distância entre nós e nós pró
prios, colocou-se de início a questão: o que significa e como nos distin
guimos de nós próprios? 

Nós somos simultaneamente o que vê e o visível - somos videntes e 
visíveis para nós próprios, do mesmo modo que vemos um mundo do 
qual nós próprios fazemos parte. Afirma-se aqui a necessidade de distin
guir objectivamente a perspectiva ontológica da perspectiva antropoló
gica, que alicerçam paralelamente todas as reflexões desta dissertação, 
uma vez que em nós - ou numa abordagem à relação entre nós e nós pró
prios - , essa dualidade do nosso olhar sobre o mundo se apresenta fun
dida, no próprio momento em que somos, reflectimos e escrevemos. Em 
nós o universo ontológico e o universo antropológico têm um só corpo, 
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uma só existência, que longe de qualquer fusão, pelo contrário se distin
guem e articulam numa profunda e coesa simultaneidade. 

O pensamento de Feuerbach foi aqui estudado com a pretensão de 
expor o sentido da integralidade humana, da relação imediata entre nós e 
a nossa natureza não-humana, e todos os problemas referentes à coexis
tência de um eu e de um não-eu em nós, e à forma como essa distinção de 
"partes" na nossa existência, se resolve no exercício da sensibilidade e, 
consequentemente, numa relação estreita com a natureza. Lançámos a 
partir dessa simbiose os fundamentos para um processo de transcendência 
que conduz o ser-humano à essência do fenómeno artístico. 

Foi já no quarto capítulo, a partir do estudo da nossa relação com 
outrem - como caso particular da nossa relação com nós próprios - , que 
encontrámos, em O Ser e o Nada de Sartre, os fundamentos para um pro
cesso de transcendência que conduz o ser-humano à vivência do amor, 
completando-se assim um ciclo quaternário de reflexão sobre a natureza 
enquanto cosmos - enquanto teia relacional profunda e extensa, revestida 
de distâncias elas próprias tão distintas e diversas quanto distintas e 
diversas são as coisas concretas e possíveis, que é o fundamento de toda a 
estética. Aqui se determina um espaço-humano como dimensão da exis
tência, anuladora de uma reversibilidade contínua do ser-eu e ser-tu, ou 
seja, das possibilidades que somos como ser-objecto e como ser-sujeito, 
conduzindo ao estabelecimento efectivo da relação sujei to-suje i to na 
transcendência possível - na ausência e na arte. 

* * 

Nada se encontra verdadeiramente separado. 
Mesmo a percepção, na perspectiva da sensibilidade, é uma relação 

que se estabelece, ou melhor, percepcionar, como distinção relacional, é 
uma distância que se cumpre. 

É o espaço interposto entre as coisas que lhes confere a substância, 
que concorda com a sua possibilidade relacional, ou seja, que afirma o 
seu ser. E é dessa forma que toda a afirmação da mais profunda unidade 
mais não é do que uma afirmação da mais absoluta distinção. Assim, 
quando nos referimos a algo como qualquer coisa portadora de universa
lidade, ou mesmo de sacralidade, como na arte e no amor, estamos a afir
mar o carácter de perfeição da relação que estabelecemos com essa coisa 
- referimo-nos ao ajuste perfeito entre nós e essa coisa. 

Nas artes plásticas, utilizamos frequentemente o verbo funcionar 
com carácter adjectivante, ou seja, querendo dizer que uma peça está 
bem, é boa ou bonita, que é especial, em suma, que a peça funciona. Não 
é por acaso: o bem, o belo ou o especial, são expressões que nada nos 
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dizem da verdade articulada ou relacional dos objectos artísticos, que é 
tão somente a essência do acto, do fazer, do olhar e do próprio pensa
mento. O belo será a última das coisas imediatamente dadas neste mundo. 
Ora a estética é precisamente a forma necessária como as coisas só são o 
que são porque estão em relação. A estética é a forma como a relação 
entre as coisas funciona e tende naturalmente para uma perfeição - numa 
pintura, na vida. É neste sentido que podemos afirmar que a estética é 
atributo de todas as coisas e não só do mundo da arte ou da criação huma
na, ainda que tenhamos que considerar sempre que nada podemos percep
cionar que não se funda na nossa relação particular com o mundo. 

Se a Aesthetica de Baumgarten pôde entender-se como a ciência da 
arte e do belo, a estética proposta ao longo desta dissertação pode ser 
entendida como uma filosofia da relação - e sendo que tudo é em rela
ção, a própria vida é o mobile desta filosofia. 

BATAILLE E A SOMBRA DE BRETON 
por Francisco José da Silva Gomes de Oliveira 
Dissertação de Mestrado em Estética e Filosofia da Arte, Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2001, 217 pp. 

A primeira e maior dificuldade que se coloca a quem assumir o risco 
de apresentar Georges Bataille, cujo pensamento, por si só, já é difícil e 
retorcido, resulta directamente do facto de se tratar de escrever um traba
lho, organizar um pensamento, numa palavra, desenvolver um projecto, 
acerca de alguém cuja originalidade consiste precisamente na denúncia 
do carácter reducionista do mundo do trabalho e cujo projecto é abando
nar o domínio do projecto. Exponencialmente difícil é fazê-lo em alguns 
parágrafos apenas, como é o caso, pelo que me limitarei a desenvolver 
um pouco o Resumé que acompanha este exercício no final. Ou seja, que 
se trata de um trabalho sobre a obra e pensamento de Georges Bataille, 
confrontando-o com o daquele que é pacificamente reconhecido como 
figura central do panorama artístíco-intelectual francês da primeira metade 
do século XX. Falo obviamente de André Breton, também conhecido, com 
todas as implicações a que a expressão obriga, pelo papa do surrealismo. 

No que diz respeito à estratégia, mesmo antes de dizer em que con
siste, talvez fosse conveniente referir outras igualmente possíveis, mas 
que não tive particularmente em consideração. Uma porque transformaria 
o trabalho numa cronologia, num trabalho arqueológico, outra porque o 
condenaria à repetição, tomando-o inútil. Falo agora da ideia de um tra
balho que se limitasse a dar conta das variações de intensidade com que 
as obras dos autores "chocam" e se estimulam, e da leitura política igual-
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mente possível, já feita por Houdebine em L'ennemi du dedans e que 
condenaria portanto o meu à redundância. Embora não as desconsidere de 
todo, o que seria impossível, e até também porque isso me permite 
enquadrá-la historicamente, preferi adoptar a abordagem temática. Verifi
cando neste caso como é que ambos os autores reflectem e se posicionam 
face àquela que podemos considerar a primeira grande descoberta do 
século vinte, o inconsciente. 

A ideia de que para lá da vigilância diurna existe uma actividade 
psíquica inconsciente, como revelou Freud, e sobretudo que inconsciente 
não é sinónimo de ineficiente, como também disse e que as investigações 
em torno da histeria, desde Charcot, muito ajudaram a confirmar; ou se 
quisermos, como virá a dizer Blanchot, outro crítico do activismo metafí
sico ocidental, a ideia de que vivemos cada acontecimento numa dupla 
relação, umas vezes como algo que dominamos e suportamos, outras 
como algo que nos ultrapassa e não permite qualquer mestria; é de facto, 
por diversos motivos e de diferentes modos, como penso ter deixado 
claro ao longo do estudo, uma ideia recorrente nos autores. Daí a ter-me 
concentrado em Nadja e Edwarda, respectivamente de Bretón e de 
Bataille, cujas protagonistas, heroínas de uma nova modernidade, pare
cem directamente saídas dos manuais de psiquiatria, foi um passo. 

Não se trata, no entanto, embora isso esteja suposto, de uma análise 
literária que se bastasse a dissecar as afinidades e diferenças entre os 
textos. Mas de um pretexto para uma análise mais profunda das concep
ções de razão e de homem naqueles que, embora aí tenham recorrido, não 
se confinaram ao género literário. Ou seja, uma razão total e hegeliana no 
caso de Bretón, uma razão que integra as diferenças e contempla aquilo 
que a ultrapassa, numa palavra, uma razão idealista. E uma razão parado
xal que vive da permanente afirmação e superação de si mesma no caso 
de Bataille, numa palavra, um materialismo dualista ou, se quisermos 
ainda, uma razão erótica, que só se satisfaz quando se despe do enun
ciado, da necessidade de fazer sentido, e se transforma em delapidação, 
em dispêndio descentrado e assim em exercício de morte, como diz Blan
chot, só possível no espaço literário porque livre da pedagogia. 

Gostaria ainda de deixar bem claro que embora pareça que o traba
lho se desenvolve ao ritmo da comparação, verificando de que modo a 
partilha de um mesmo bas-fond, a psicanálise, dá origem a duas orienta
ções distintas, é de um trabalho de confrontação que se trata, como se 
torna bem evidente pelo abandono da simetria por que opto no capítulo 
final dedicado às respectivas concepções de homem. Querendo mostrar 
com isso (fazê-lo tem ainda mais força que dizê-lo), de acordo com a 
grande ideia de Bataille - a ideia de que a transgressão não tem outra 
força senão a que vai buscar à firmeza e necessidade do interdito violado, 
isto é, que o excesso sucede ao saber porque o supõe, é essa, aliás, a rela-
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ção entre a filosofia, o sistema, e a literatura, o seu excesso, e de que a 
estrutura de Edwarda é o melhor exemplo - , que se tomamos por referên
cia André Bretón é porque ele representa, como poderia representar 
Hegel, o grande sistemático, ou de um modo mais geral o cristianismo, 
outra referência por demais evidente, o modelo e a norma em relação aos 
quais Bataille representa a fuga e o desvio a partir do que se constitui. 

Se há uma grande ideia que pudesse reunir a deliberadamente desor
ganizada e, talvez melhor, a descentrada obra de Bataille, que cruza 
vários géneros e se multiplica numa infinidade de focos de interesse, a 
transversalidade temática é total e assumida - o autor interessa-se pela 
filosofia, pela arte, pela religião, pela política, pelo erotismo ... - , é de 
facto, no seguimento daqueles dualismos - o saber e o excesso, a norma e 
a transgressão, a filosofia e a literatura, o enunciado e a carne, o santo e o 
maldito, o professor e o escritor, o profano e o sagrado, a homología e a 
heterologia, a retótica e a erótica - , esta grande ideia económica: a de que 
à vontade de capitalização e acumulação, com o equilibrio daí resultante e 
uma vez levada ao limite dos possíveis, em consonância com o ritmo 
geral com que as forças produtivas e destrutivas se sucedem à escala do 
universo, se segue o domínio do dispêndio e da delapidação das energias 
acumuladas inaproveitáveis, que se não forem olhados de frente podem 
gerar o desequilibrio para que naturalmente remetem - falo já da neces
sidade do potlatch cuja ideia Bataille pediu de empréstimo a Mareei 
Mauss. Daí a também eu terminar o trabalho que academicamente talvez 
exigisse uma conclusão clássica, falo da reiteração em condensado das 
teses avançadas ao longo do trabalho, com uma incursão pela macro-
-economia foi outro passo. E isto por diferentes razões: 

• em primeiro lugar porque, como já disse, penso que mais impor
tante do que dizê-lo é fazê-lo, isto é, mais importante do que dizer que 
Bataille se interessou e experimentou todos os géneros, da filosofia à 
economia política, seria também eu experimentá-los e, depois de ter pas
sado pela filosofia, pela religião, pela literatura que também experimento 
sumariamente a propósito da escrita automática, sem qualquer justifica
ção, como se impõe, também eu fazer uma incursão pela esfera econó
mica. Convertendo assim, à semelhança daquilo que Bataille faz com a 
sua obra, ao mesmo tempo que confirmo a assimetria, o meu trabalho 
num espaço múltiplo, desigual, sem centro, excêntrico, onde se respira a 
ideia de que se não podemos ser tudo nada nos impede de nada excluir, 
mesmo o impossível. Estas são, aliás, em paráfrase, algumas das últimas 
palavras conhecidas de Bataille: não creio na possibilidade de evitar ir ao 
fim das coisas. 

• em segundo lugar porque, como disse também, à semelhança de 
todos os grandes autores, podemos reduzir o pensamento de Bataille a 



Kesumos üe Dissertações 179 

uma única ideia, e essa é uma ideia económica, a ideia de uma razão que 
capitaliza e simultaneamente se confronta com o seu excesso, o mesmo é 
dizer sem voltar costas ao desperdício, aos restos ou, para utilizarmos 
uma expressão cara ao autor, que olha de frente para a sua parte maldita. 

• por último, porque por se tratar de uma lei estrutrural e sem querer 
prender a uma conjuntura histórica um pensamento que nunca será actual, 
isto é, que se não dá com a acomodação - a esperança é a primeira a mor
rer - , essa ideia nos pode ajudar a comprender e a evitar os perigos da 
conjuntura actual: quer mostrando de que modo Bataille está hoje pre
sente, verificando, por exemplo, como o desejo e o excesso, isto é, o 
desequilibrio e a crise de que Bataille é o zelador, se tornaram moeda de 
troca e foram integrados pelo sistema, como fica bem visível na provoca
ção estratégica de crashs, veja-se a crise da Ásia, nos nada humanistas 
despedimentos em massa ou ainda no desprezo pelo equilibrio ecológico 
que vai cada vez mais sendo subalternizado, como se passa na Nigéria, 
em favor dos valores económicos que falam mais alto; quer questionando 
de um modo mais amplo a tão propagandeada globalização que, no 
mesmo esforço de síntese, não representa senão, como Bataille deixaria 
antever e outros não quiseram acreditar, a total sobreposição e presidên
cia da economia em relação a todos os outros domínios da realidade que 
assim se veriam relativizados, o mesmo é dizer, o desequilibrio entre o 
centro que se expande e a periferia totalmente à mercê do modo como 
aquele se alimenta da gestão do desnível provocado, tal como adverte 
Noam Chomsky, em A democracia e os mercados na nova ordem mun
dial, outro nome que gostaria de ter citado na conclusão e que confirma a 
premência de um debate a este nível. 

O papel do artista, daí o registo assumido no final, como também 
disse Bataille, na senda de Nietzsche, que aquele quis levar às últimas 
consequências, é no que a isso diz respeito fundamental, uma vez tratar
l e do único exercício verdadeiramente autotélico e desnecessário, não 
obstante o autofágico mercado da arte, e assim o melhor meio para 
denunciar de modo independente aquilo que importa denunciar. Agradeço 
por isso a todos os meus amigos artistas por continuarem insubmissos e 
soberanamente a esbanjar, a celebrar, longe do mundo do trabalho e do 
princípio da utilidade que nos vai sufocando e mutilando. Por isso, artis
tas, dai-nos festas, e festas, diz Bataille, "festas em todos os sentidos da 
palavra, um riso, uma dança, uma orgia que nunca se subordinem, um 
sacrifício parodiando de todos os fins, materiais e morais." O resto, é 
assim que termina Edwarda, é ironia, longa espera pela morte. 
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