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EDITORIAL 

Com o presente número duplo, correspondente ao ano 2001, inicia-se 
um novo ciclo da revista Philosophica. Criada em Abril de 1993, já com 
dezasseis números publicados com uma regularidade só perturbada nos últi
mos dois anos, mas em vias de próxima recuperação, a revista foi, durante 
estes oito anos, dirigida pelo Prof. Doutor Joaquim Cerqueira Gonçalves, que 
lhe imprimiu a feição peculiar que a tem caracterizado com personalidade 
própria entre as publicações periódicas congéneres nacionais. Tendo entre
tanto solicitado e obtido a sua aposentação como Professor Catedrático da 
Universidade de Lisboa, o Professor Cerqueira Gonçalves entendeu não 
dever continuar a assegurar quaisquer cargos de natureza pedagógica ou 
científica na sua Universidade, nem mesmo o de direcção da revista Philoso
phica. Respeitando essa decisão, o Departamento de Filosofia da Universi
dade de Lisboa viu-se na necessidade de designar uma nova equipa respon
sável pela sua revista. Mas a nova equipa designada propõe-se prosseguir e 
aprofundar o projecto inicial de Philosophica, que consta no Editorial do seu 
I o número, subscrito pelo seu Director, agora no quadro dos respectivos 
Estatutos, entretanto aprovados pela Comissão Científica do Departamento 
de Filosofia. O contexto é hoje muito diverso daquele que se vivia no início 
dos anos 90. Nessa época, apesar de tudo não muito distante, não existia no 
país espaço ou órgão onde os investigadores de problemas filosóficos pudes
sem publicar com regularidade os resultados das suas investigações. Volvida 
uma década, a situação é quase a inversa: a produção de investigação já a 
custo chega para alimentar os órgãos de publicação periódica entretanto cria
dos. Num esforço de legítima afirmação da sua identidade e de saudável 
emulação, Departamentos de Filosofia de várias Universidades e alguns 
Centros de investigação foram criando os seus próprios órgãos periódicos de 
publicação dos resultados da investigação dos seus membros, para além da 
muita produção de reflexão filosófica que é canalizada para actas de coló
quios, congressos e seminários, que também têm proliferado. Nisso se revela 
a indesmentível vitalidade da pesquisa filosófica em Portugal, e pode mesmo 
dizer-se que pela qualidade e quantidade ela entrou já num estádio de pro
dução regular e sustentada. Esta nova situação não é fruto do acaso, mas 
resulta directamente da significativa alteração das condições institucionais e 
financeiras que a investigação científica conheceu na última década em Por
tugal, a qual tornou possível o aproveitamento do enorme potencial científico 
e humano silenciosamente criado nas universidades portuguesas ao longo das 
últimas três décadas. Só podemos desejar e esperar que a situação não se 
inverta, frustrando competências adquiridas e matando a inteligência e o pen
samento de que o país precisa. Neste novo contexto, Philosophica pretende 



manter o perfil que a tem caracterizado de abertura à pluralidade de perspec
tivas filosóficas, oferecendo-se à comunidade filosófica nacional e interna
cional como umforum aberto à proposta e ao debate de ideias, promovendo 
o diálogo interdisciplinar em tempos de reconhecida crise dos fundamentos 
da racionalidade. 

A nova equipa responsável pela revista assume como tarefas prioritárias 
da sua gestão as seguintes: recuperar e manter a regularidade, continuar a 
garantir a qualidade e a diversidade da colaboração, reatar a comunicação 
com os assinantes e leitores, promover a internacionalização da revista não 
só através de permutas com outras revistas filosóficas, mas também dando 
ainda mais espaço do que já temos dado à publicação de artigos de filósofos 
e investigadores de outros países, continuar a oferecer as páginas da revista 
aos jovens investigadores portugueses para que nela publiquem os resultados 
da sua investigação filosófica. 

Importa relembrar, no início deste novo ciclo de Philosophica, o que 
programáticamente escrevia o seu Director-Fundador na Apresentação do I o 

número de Abril de 1993. Philosophica, sendo uma publicação do Departa
mento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa tem o 
seu estilo e até a sua identidade institucional e científica. Mas estes não 
remetem para um horizonte de uniformidade, nem de conteúdos, nem de 
autores, nem de destinatários. Sendo expressão do trabalho de docência e 
investigação universitária, ela não vive em circuito fechado, mas deixa-se 
interpelar pelos novos problemas que requerem a reflexão e abre-se ao diálo
go com todos os saberes, estando particularmente atenta à investigação filo
sófica feita em Portugal. 

Este número duplo destaca-se pela variedade de tópicos que oferece. 
Num primeiro grupo de ensaios, são abordados aspectos da actualidade filo
sófica, desde a ética à filosofia da religião e à estética (as ambiguidades do 
actual retorno do ético, a problemática da ética animal, o confronto entre a 
noção de religião e a experiência do divino, o efeito sobre o pensamento 
actual da entrada das mulheres na filosofia, as profundas mutações ocorridas 
na sensibilidade estética contemporânea). Num segundo grupo, são reapre
ciados criticamente vários tópicos da história do pensamento filosófico (a 
definição da categoria de acidente no contexto da lógica e metafísica de 
Aristóteles, uma sinopse crítica sobre a filosofia árabe medieval, as relações 
entre filosofia e retórica no Renascimento, a questão da tolerância no pensa
mento inglês seiscentista, a filosofia política hegeliana vista desde o proble
ma da relação entre o concreto e o abstracto, a doutrina do sentido (Sinn) em 
Frege, a relação entre corpo e consciência em Merleau-Ponty). 

A partir deste número, a revista publica regularmente um Boletim do 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, que informa das suas inicia
tivas, publicações e actividades. 



ARTIGOS 

Do "CRESPÚSCULO DO D E V E R " 
À " V A L S A DAS É T I C A S " 

Cristina Beckert 
Universidade de Lisboa 

I - "O crepúsculo do dever" 

Se um final de século e, afortiori, um final de milénio, se anunciam 
sempre sob o signo da crise, ou seja, da cisão com uma mundividência 
em vias de passar, mas que anuncia, no seu crepúsculo, uma abertura de 
novas possibilidades, a situação da ética hoje não constitui excepção, 
sendo nosso intento responder a duas questões fundamentais: em que 
medida vivemos actualmente uma crise dos valores morais e, sendo esse 
o caso, qual a resposta adequada para ela. 

A maioria dos autores que se debruçam sobre esta questão está de 
acordo quanto à existência de uma crise, nomeadamente, a que afecta a 
moral, de cariz deontológico e proveniente da modernidade, diagnosti
cando, em simultâneo, uma tendência generalizada para a sua substitui
ção pela ética ou, mesmo, por uma pluralidade de éticas, mas nem todos 
estão de acordo quanto ao sentido dessa crise nem da própria ética, não 
só conferindo múltiplos sentidos ao termo, como por vezes opostos. É, no 
entanto, possível, destacar um ponto de referência comum, a saber, o 
conceito de democracia, quer este seja encarado positivamente, como 
acréscimo das responsabilidades individuais, quer negativamente como 
demissão das mesmas1. Com efeito, historicamente ligado ao de moral, 

1 Os protagonistas desta dupla posição são, respectivamente, P. Ricoeur c G. Lipovetsky 
que analisaremos adiante. 

Philosophica 17/18, Lisboa, 2001, pp. 5-19 
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ambos pressupõem a concepção de um sujeito autónomo, capaz de deci
dir por si mesmo, mas segundo os parâmetros de uma razão universal, 
cuja expressão mais acabada se encontra na moral kantiana, de tal modo 
que decidir por si não significa atender à irredutível individualidade de 
cada um, mas, ao invés, suspendê-la em função da capacidade inerente ao 
sujeito racional de universalizar as suas máximas, de modo a torná-las 
válidas para toda e qualquer entidade possuidora de razão 2. Ora, o que 
sucede nos dias de hoje é uma clara dissociação entre a esfera individual 
e a universal, dando origem à crise simultânea da moral e da democracia. 

Resta-nos, pois, tentar perscrutar as razões que presidiram ao fracas
so do ideal iluminista de uma moral universal e racional, socorrendo-
-nos, para isso, da tese defendida por Alain Finkielkraut, na obra 
UHumanité perdue. Segundo a óptica do autor, no projecto de emanci
pação das Luzes, a razão assume o papel fundador e legitimador de todos 
os discursos, ocupando o lugar deixado vago pela figura de Deus, de tal 
modo que uma moral racional e laica, suportada pelos ideais da revolu
ção francesa, vem substituir a moral religiosa fundada na fé. O discurso 
da razão ter-se-ia, assim, tornado no discurso triunfal do progresso e da 
história que caminha para a libertação final do homem, anunciada pela 
expansão económica, pela melhoria das condições sociais e pelo desen
volvimento técnico-científico3. Este último, em particular, introduz uma 
alteração irreversível na própria definição da razão prática, enquanto 
faculdade de universalização das máximas, uma vez que esta deixa de 
constituir o meio de aferição da moralidade dos actos do sujeito, para 
passar a razão normalizadora de comportamentos pela imposição de 
normas gerais que regulam a vida em sociedade. Trata-se, em última 
instância, de transformar a realidade social num sistema, à maneira da 
ciência, onde nada surge ao acaso, tudo tem uma função própria e tudo é 
previsível4. 

Esta extensão da razão a todas as esferas do real, tornando-as igual
mente manipuláveis, teria sido a causa determinante do seu próprio fra
casso, não por defeito, mas por excesso, ou seja, a normatividade racio
nal, levada ao extremo, deu lugar a uma razão paranóica que atingiu a 

2 Esta exigência de universalização das máximas constitui o cerne da razão prática kantia
na (cf., a título exemplificativo, Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Ak., IV, 
402-403). 

3 Cf. A. Finkielkraut, UHumanité perdue. Essai sur le XXe siècle, Paris, Seuil, 1996, 
p. 91. 

4 Este processo de "racionalização" da realidade social é proposto por Max Weber como 
aplicação da razão técnico-científica à ordem política e, por sua vez, denunciado por H. 
Marcuse enquanto forma de dominação ideológica (cf. H. Marcuse, "Industrialisierung 
und Kapitalismus" in Kultur und Gesellschaft, I I , Frankfurt, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1965). 
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sua expressão derradeira no projecto nazi de extermínio sistemático dos 
judeus5. A tese de Finkielkraut poderá, deste modo, resumir-se na afirma
ção de que o nazismo, enquanto pólo aglutinador da crise dos valores 
morais na contemporaneidade, constitui uma forma paradoxal de loucura, 
em que a razão se transmuta no seu contrário, isto é, em paixão, mas 
numa paixão que nunca deixa de ter a própria razão como objecto, confe
rindo uma capa de moralidade (racionalidade) à violência instituída. Por 
isso, "a violência nazi deve ser executada, não por gosto, mas por dever, 
não por sadismo, mas por virtude, não por prazer, mas por método, não 
no desenfreamento das paixões selvagens e no abandono dos escrúpulos, 
mas em nome de escrúpulos superiores, com uma competência de profis
sional e com a preocupação constante da obra a executar. [...] O poder 
hitleriano não instaurou o reinado do crime sobre as ruínas da moral: deu 
ao crime toda a aparência - e todo o aparelho - de uma moral com obri
gações e sanções." 6 

Uma análise da definição científica de paranóia virá confirmar esta 
tese de Finkielkraut, na medida em que podemos facilmente suipreender, 
no fenómeno acima descrito, a tripla característica desta psicose: o delí
rio sistematizado, o predomínio da interpretação e a ausência de enfra
quecimento intelectual7. Na verdade, a noção de sistema é fundamental 
porque permite estabelecer as ligações causais que levam sempre até 
onde o paranóico quer chegar, no presente caso, aos judeus como respon
sáveis por todo o mal que possa advir ao povo alemão, sob a forma de 
uma conspiração contra ele arquitectada. A afirmação, por parte de 
Hitler, de que a descoberta da falsidade do Protocolo dos sábios de Sião 
constituiria a prova acabada da sua autenticidade e da "manobra" dos 
judeus para ocultarem desígnios conspiradores, testemunha bem o meca
nismo de "vítima emissária" a que estes estavam a ser submetidos e o 
processo de racionalização que lhe subjaz. 

Por seu turno, a interpretação é essencial à própria inteligibilidade e 
coesão do sistema, pois permite dele excluir todo o elemento aleatório 

"Fou [ . . . ] , le nazi n'est pas 1'homme qui a perdu la raison. II est l'homme qui, ayant tout 
perdu sauf la raison, récuse le donné, toujours déconcertant, au profit d'une infalsifiable 
cohérence." (A. Finkielkraut, L'Humanité perdue. Essai sur le XXe siècle, p. 70). 

"La violence nazie doit être accomplie non par gout mais par devoir, non par sadisme 
mais par vertu, non par plaisir mais par méthode, non dans le déchaínement des pulsions 
sauvages et 1'abandon des scrupules mais au nom de scrupules supérieurs, avec une 
compétence de professionnel et dans le souci constant de l'ceuvre à exécuter. [...] Le 
pouvoir hitlérien [...] n'a pas instaure le règne du crime sur lcs ruines de la morale: Ü a 
donné au crime toute l'apparence - et tout l'appareil - d'une morale avec obligations et 
sanctions." (A. Finkielkraut, L'Humanite perdue. Essai sur le XXe siècle, pp. 76-77). 

Para a caracterização da paranóia como psicose, cf. J. L. Laplanche/J. B. Pontalis, 
Vocabulaire de la Psychanalyse, Paris, PUF, 1967. 
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que venha perturbar a sua unidade e, em simultâneo, desvenda o "verda
deiro" sentido da aparência que se encontra oculto. Este primado da 
interpretação sobre a realidade caracteriza, aliás, não só a ideologia nazi, 
mas a própria ideologia enquanto tal, que, longe de se identificar com a 
crença ingénua nas aparências, consiste na negação destas e da contin
gência enquanto tal, ao instituir a crença numa explicação última e radi
cal para tudo o que acontece, não deixando que as coisas sejam na "ino
cência do seu devir", mas forçando-as a enquadrar-se em padrões pré-
-estabelecidos 8 . 

Finalmente, sendo a razão a faculdade por excelência, tanto na doa
ção de sentido como na organização sistemática do mesmo, não é de sur
preender a sua hipertrofia na psicose paranóica em geral e no fenómeno 
do nazismo em particular. Dela depende a eficácia e a credibilidade ideo
lógicas, bem como a aparência de moralidade de todas as acções que, de 
outro modo, tomariam a forma da pura gratuidade e da violência sem 
razão. Assim, tudo o que aparentemente é violência e malignidade tem 
uma razão oculta de ordem moral que retira toda a afectividade ao mal e 
o legitima, de tal modo que a suspeita, sistematicamente dirigida aos nos
sos próprios sentimentos e aos dos outros, na exacta medida em que não 
obedecem a um plano racional, mas são da ordem do aleatório e do 
imprevisível, é incentivada até ao limite, transformando em dever moral, 
por exemplo, a denúncia mútua de pais e filhos ou a execução metódica 
de milhões de judeus, por chefes de família exemplares, sem que daí 
adviesse a mínima contradição. 

A derrota militar do regime nazi, mas, sobretudo, o processo autofá-
gico a que conduz uma razão que excede os seus limites e se torna para
nóica, fizeram do nazismo a expressão derradeira do primado absoluto da 
razão como critério de moralidade, pondo simultaneamente em causa a 
própria moral e exigindo novas fontes de avaliação para o agir. 

Este conceito de ideologia, distinto e mesmo oposto ao marciano, é defendido por H. 
Arendt, para quem o pensamento ideológico se caracteriza por uma "lógica implacável" 
e um consequente afastamento da realidade concreta, uma vez que, "in [its] claim lo 
total explanation, [...] ideological thinking becomes independent of all experience from 
which it cannot learn anything new even if it is a question of something that has just 
come to pass. Hence ideological thinking becomes emancipated from the reality that wc 
perceive with our five senses, and insists on a 'truer' reality concealed behind all 
perceptible things, dominating them from this place of concealment and requiring a 
sixth sense that enables us to become aware of it. [ . . .] Since the ideologies have no 
power to transform reality, they achieve this emancipation of thought from experience 
through certain methods of demonstration. Ideological thinking orders facts into an 
absolutely logical procedure which starts from an axiomatically accepted premise, 
deducing everything else from it; that is, it proceeds with a consistency that exists 
nowhere in the realm of reality." (H. Arendl, The Origins of Totalitarianism, San Diego 
et ai, Harcourt, 1994, pp. 470-471). 
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II - "A valsa das éticas" 

Marcada pelos eventos da grande guerra, a segunda metade do séc. 
XX caracteriza-se por uma dissociação entre a razão e a experiência 
moral: se a rigidez do dever ditado pela razão conduzira ao holocausto, 
havia que procurar refúgio no seu oposto, a saber, numa paixão sem 
razão ou numa "solicitude que nada quer saber". Tal é a atitude das ten
dências humanitaristas actuais, vocacionadas para atender à fragilidade e 
ao sofrimento alheio, sem discriminação de raça, cultura, credo político e 
religioso ou estatuto social, pois, se o estabelecimento de oposições -
qualquer que fosse a sua origem - constituía o cunho próprio da razão, 
legitimando as distinções morais entre o bem e o mal, já a indiferencia-
ção do objecto ou, mesmo, entre sujeito e objecto, representa o traço dis
tintivo da compaixão que ignora a polaridade axiológica do seu objecto. 
Porém, comenta ainda Finkielkraut, o excesso da paixão, ao excluir toda 
a actividade racional, enferma dos mesmos vícios do excesso da razão, 
dado que uma paixão sem razão pode ser tão injusta ou cruel como uma 
razão sem paixão. Vejamos o modo como o autor critica ambos os 
extremos, incarnados pelas figuras paradigmáticas do militante e do 
médico sem fronteiras: "o olhar do médico não é menos redutor do que o 
do militante. O militante apenas retinha dos homens o seu papel no 
drama da Razão. O médico do mundo não vê neles senão a miséria e a 
doença. Importava altamente ao militante saber a que campo e a que 
tempo pertenciam os feridos, se eram progressistas ou reaccionários, se 
sofriam no bom sentido ou contra a corrente [...]. Emocionado pelo 
sofrimento na sua contingência imediata, o actor humanitário já não tem 
preconceitos, nem por isso mesmo se preocupa com quem é o indivíduo 
que sofre, com o seu ser ou com a sua razão de ser, com o mundo para 
cuja construção ele quer contribuir, com os motivos por que é perseguido 
ou com as causas da sua agonia, com o sentido que pretende dar à sua 
história e talvez à sua morte. Salvar vidas: eis a mundial missão do médi
co do mundo; está tão ocupado em encher de arroz a boca que tem fome 
que não houve a boca que fala. [...] O que é evidenciado hoje pela absor
ção de todos os laços humanos num único sentimento de humanidade não 
é tanto a preocupação com os outros como uma invencível desconfiança 
relativamente à sua liberdade."9 

"Le regard du medecin, en effet, n'est pas moiiis reducteur que celui du militant. Le 
militant ne retenau des homines que leur role dans le dramc dc la Raison. Le medecin du 
monde ne voit en eux que la misere et la maladie. II importait au plus haut point au 
militant de savoir a quel camp el a quel temps appartenaient les blessds, s'ils etaienl 
progrcssisles ou rcactionnaires, s'ils souffraicnl dans le bon sens ou a contre-couiant 
[ . . . ] . Emu par la souffrance dans sa contingence immediate, 1'acteur humanitaire n'a 
plus de prejuges, mais il n'a pas pour autant le souci de qui est I'individu souffrant. de 
son eire ou de sa raison d'etre, du monde qu'il vcut contribuer a batir. des motifs de sa 
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Como se pode observar, as duas atitudes extremas representam 
outros tantos modos de encarar a alteridade. Enquanto a oposição para
nóica do militante confere a máxima autonomia e poder ao outro, de tal 
forma que só pode almejar à destruição daquele que ameaça a sua liber
dade e o seu próprio ser, tornando-se incapaz de descortinar nele qual
quer sinal de fragilidade, ao invés, a indiferença do médico que não quer 
saber a identidade do doente nem o porquê da sua situação destitui o 
outro da sua própria alteridade ou, no dizer do autor, da sua capacidade 
de falar ou de "dizer de sua justiça", de tomar posse de si como sujeito 
livre, na medida em que é reduzido à situação de total dependência em 
face dos cuidados que lhe são prestados. Encontrar-nos-íamos, assim, 
perante duas formas de ressentimento e de exercício do poder: uma, a da 
razão paranóica, conducente ao totalitarismo político; outra, a da paixão 
indiferente, própria de uma democracia formal, onde o outro conta ape
nas como indivíduo numérico, destituído de identidade própria 1 0. 

Outros autores, como Gilles Lipovetsky e Alain Etchegoyen, levam 
ao limite a crítica ao humanitarismo contemporâneo, baseando-a no con
ceito de democracia como demagogia e da ética como hipocrisia. Ao 
oporem irremediavelmente a ética à moral, chegam a retratá-la em termos 
de desmoralização, no duplo sentido de negação da moral e daquilo que 
constitui o seu âmago, a universalidade do dever, e de uma experiência 
de vazio, onde impera a equivocidade terminológica, geradora de uma 
pluralidade de éticas regionais, onde os domínios da aparência e da reali
dade se confundem. Com efeito, "estamos hoje desmoralizados. O que 
significa, aqui e agora, que já não temos moral. Os pontos de referência 
desapareceram, os deveres apagam-se e nós herdamos o vazio. [...] Desde 
há alguns anos, provenientes de fontes diversas, novas palavras se juntam 
à confusão, sob outros enfeites e outras palavras. As éticas substituem-se 
à moral, como um sucedâneo. A transição da moral singular para as éti
cas pluralistas é um sinal dos tempos"". 

persecution ou cie son agonie, du sens qu'il cníend donner à son histoirc et peut-être à sa 
mort. Sauver les vies: telle est la mondiale mission du medecin du monde; il est trop 
oceupé à remplir de riz la bouche qui a faim pour écouter la bouche qui parle. [ . . .] Ce 
qui manifeste aujourd'hui la resorption de tous les liens humains dans le seu! sentiment 
de 1'humanité, c'est moins le souci des atures qu'une invincible défiance envers leur 
liberte." (A. Finkielkraut, UHumaniié perdue. Essai sur le XX1' siècle, pp. 127-129). 

1 As palavras finais da obra mostram o pessimismo com que o autor encara o futuro e a 
possibilidade de superação do ressentimento: "Le regne du sentiment et la defaite - qui 
n'cst peut-être que provisoire - de 1'idéologie n'ont pas mis fin à ['empire du ressenti¬
ment. Inutilité du X X C siècle ?" (A. Finkielkraut, L'ihimaniie perdue. Essai sur le XXo 

siècle, p. 160). 

"Nous sommes aujourd'hui demoralises. Ce qui signific, ici et maintcnant, que nous 
n'avons plus de morale. Les repères out disparu, les devoirs s'effaccnt el nous hérilons 
le vide. [ . . . ] Depuis quelques années, jaillissant de sources três diverses, de nouvelles 
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Urna vez anunciado o "crepúsculo do dever" e o advento da(s) 
ética(s), importa perscrutar o significado que esta(s) aufere(m) nos dias 
de hoje e os parâmetros por que se rege(m). Lipovetsky procura estabele
cer uma correlação entre, por um lado, as características inerentes à 
época democrática que hoje se vive - laicismo, individualismo e plura
lismo - e os traços dominantes de urna ética pós-moralista, indolor e 
minimalista e regionalista. Se a vivencia laica representa uma herança da 
racionalidade moderna que, como foi mostrado, é, por sua vez, posta em 
causa pelo colapso dos valores morais durante a segunda guerra mundial, 
nos tempos que correm assiste-se a uma dupla laicização, não só respei
tante aos fundamentos religiosos da moral, como aos seus fundamentos 
racionais. Tendo, também ela, entrado em crise, a razão deixou de ser 
una e universal, para entrar nos diversos "jogos de linguagem" que lhe 
conferem sentidos distintos conforme o uso linguístico que dela é feito, 
tornando-se impossível descortinar o que há de comum entre todos eles, a 
não ser a sua componente lúdica 1 2. Assim sendo, se a razão moderna fora 
capaz de fundar uma moral (universal e normativa), a razão pós-moderna 
só pode legitimar cada projecto existencial (pessoal, profissional, social 
etc), dando-lhe um sentido, mas sempre restrito à esfera particular de 
acção a que se refere. Falta-lhe, porém, esse "sentido do sentido", dado 
pelo recurso a uma transcendência (Deus ou a Razão), enquanto garante 
que o sentido que eu dou ao meu projecto tem de facto sentido, isto é, 
não se esgota na arbitrariedade da minha escolha13. E esta renúncia a 
todo e qualquer fundamento que define a ética como pós-moralista ou 
"ética do terceiro tipo", depois de uma ética subordinada à religião reve
lada e de outra laicizada, mas em que permanece a incondicionalidade 
religiosa. Trata-se, agora, de uma ética que abdica da própria noção 
incondicional de dever, prescindindo dele ou travestindo-o de prazer. 

E, justamente, a falta de referências exteriores ao indivíduo, capazes 

paroles revienncnt dans la confusion, sous d'autres atours et d'autres mots. Les éthi-
ques se sont substituées à la morale, comine un succédané." (A. Etchegoyen, La valse 
des éthiques. Paris, François Bourin, 1991, pp. 13-14). Cf., também, G. Lipovetsky, Le 
crépuscule dit devoir. Uêihlque indolore des noiiveaux temps démocrailques, Paris, 
Gallimard, 1992, pp. 13-14 e 17. 

2 A noção wiltgensteiniana de "jogo linguístico" testemunha bem esta "regionalização" 
da razão, doravante subordinada aos diferentes tipos de discurso que, por sua vez. se 
formam por combinações aleatórias, à semelhança das parecenças familiares (cf. L. 
Willgenslein, Philosophische Unlersuclumgen, & 67). É, precisamente, o caso do 
"jogo ético", formado por palavras como ordem, mandamento, lei, dever, responsabili
dade, culpa, apresentando semelhanças com outros jogos (militar, jurídico, religioso) 
mas não sc reduzindo a eles. 

3 Para a noção de "sentido dos sentidos" como inteligibilidade última de todos os senti
dos particulares, cf. L. Ferry, L'fIomme-Dieu ou le seus de la vie, Paris, Grassct & 
Fasquelle, 1996, p. 16. 
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de balizar a sua vida, que o lança no vazio e o toma presa fácil da eficá
cia retórica dos outros, nomeadamente, dos meios de comunicação, cujo 
artifício se resume na persuasão da possibilidade de conciliar prazer e 
dever ou de obter prazer no exercício do dever. Esvaziada de toda a 
dimensão de interioridade e universalidade, a ética não passa de uma 
"estratégia de sobrevivencia", tendente à preservação do indivíduo nas 
melhores condições possíveis, mas sem horizonte de sentido para os seus 
actos, além da imediatez presente. Por isso, deve ser indolor e minima
lista, ou seja, garantir o mínimo de esforço e de dádiva, com o máximo de 
satisfação própria, não estando em causa a prática do bem para com o 
outro, mas o auto-sacrifício que tal implica. Daí a necessidade de tornar o 
próprio dever objecto de prazer e o outro, a quem a acção se dirige, dis
tante e anónimo, para não pôr em causa o bem-estar próprio. "Filantropia 
mediática", shows televisivos onde se apela passivamente à afectividade 
do telespectador, donativos anónimos e outras práticas fazem parte desta 
"lei do menor esforço e do maior prazer" para cada um que, longe de 
provocar qualquer tipo de má consciência, reverte, pelo contrário, para o 
bem-estar de um outro inacessível e sem rosto14. 

Finalmente, a renúncia a uma "ordem moral do mundo", caracterís
tica da era moderna, faz brotar uma pluralidade de mundos com as suas 
regras próprias de funcionamento, mas subordinadas a dois princípios 
essenciais: o da eficácia e o da imagem pública. De facto, se a ausência 
de um fundamento único para a acção dá azo à indistinção entre real e 
aparente, verdadeiro e falso, modelo e imagem, a única lei válida é a da 
eficácia da imagem, isto é, a capacidade de tornar real e credível uma 
imagem, como se esta fosse, ela mesma, modelo, paradigma de realidade 
e verdade. Ora, as éticas regionais têm, precisamente, a função de poten
ciar a eficácia no funcionamento dos diversos sectores da sociedade, 
através da imagem que transmitem para o exterior, conferindo uma apa
rência de moralidade ao que não é mais do que maximização da rentabi
lidade, mas que se torna na única moral hipocritamente real. 

Embora Lipovetsky utilize três éticas regionais a fim de ilustrar a 
sua tese - a "markética" ou ética empresarial, a ética verde e a bioética - , 

"La morale rigoriste culpabilisait les consciences, la nouvelle charite les dcculpabilisc 
dans le divertissement. [...] La bienlaisance mediatique est post-moral isle, elle 
fonctionne comme nouvelle modalite de la consommation de masse, frisson de la bonte 
live, «petite joie» participative, sans illusions ni effort. A travers la charite rock, i l n'y a 
nul rearmemenl ideologique de 1'Occident, nul renforcement de ses valeurs et de ses 
racines, mais spectacularisation des valeurs. gadgetisation de l'engagemenl ethique. 
[.,.] Ce qu'on appelle maintenant les reality-shows participe de la raerae logique 
postmoraliste. [...] Et ce, parce que la le reel est plus captivant, pins imprevu, plus 
spectaculaire que les programmes du show-business lui-memc, parce que nulle part le 
transport, t'auLhenticitc, 1'impact n'y sont aussi grands." (G. Lipovetsky, Le crepuscule 
du devoir. L'ctluque indolore des nouveaux temps democratiques, pp. 172-173). 
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tomaremos esta última como objecto da nossa análise, de modo a, através 
dela, exemplificarmos as categorias explicativas usadas pelo autor. 
Assim, a bioética médica representa uma dupla hipocrisia, enquanto se 
constitui como uma ética do compromisso e uma ética por procuração, 
dado que compromisso é, aqui, tomado em contraste com a rectidão do 
dever, e o termo procuração, como primado da aparência sobre a reali
dade, traduzindo-se na recusa do indivíduo em assumir-se enquanto 
sujeito autónomo de decisão. Por seu turno, a filosofia da investigação 
biomédica é identificada com um "[...] humanismo pragmatista que jus
tapõe firmeza do princípio do respeito pela pessoa e flexibilidade exigida 
pelo progresso científico; ela recusa transformar o homem em pura 
cobaia, mas também recusa privar-se de um meio necessário ao desen
volvimento do saber e à utilidade colectiva. É este compromisso entre 
realismo científico e idealismo ético, utilitarismo e kantismo, imperativo 
hipotético e imperativo categórico que caracteriza aquilo a que se pode 
chamar o pós-moralismo bioético.'"15 Figura exemplar deste compromisso 
bioético é a do consentimento esclarecido, encarado como forma de pro
mover o bem colectivo e o progresso científico à custa de uma pretensa 
autonomia individual que desresponsabiliza médicos, investigadores e a 
sociedade em geral pelas consequências que possam advir de experiên
cias ou tratamentos de risco, a que se alia essa outra atitude hipócrita de 
optar pela não remuneração de tais experiências, mas, simultaneamente, 
promover uma política de indemnizações 1 0. 

Por outro lado, a democratização das decisões éticas acarreta o 
efeito paradoxal de transferir o poder de decisão, de uma consciência 
universal do dever, intrínseca a todo o sujeito de acção, para aqueles que 
detêm o saber e a competência em assuntos do foro bioético, a saber, os 
peritos que compõem as inúmeras Comissões de Ética, transformando a 

1 5 "La philosophic de la recherchc est un humanisme pragmatiste juxtaposant fermelé du 
príncipe de respect de la personnc et souplessc cxigce par le progrès scientifique, ellc 
refuse de transformer Thomme en pur cobaye mais tout autant de se priver d'un moyen 
nécessaire au développemeni du savoir et à Putilité collective. Cest ce compromis de 
réalisme scientifique et d'idéalisme éthique, d'utilitarismc et de kanlisme, d'impéralif 
hypothctique et cTimpératif catcgorique qui caractérisc ce qu'on pcut appeler le 
postmoralisine bioélhique." (G. Lipovetsky, Le crépuscule du devoir. Uéthique 
indolore des nouveaux temps démocraíiques, p. 287). 

1 6 A. Fagot-Largcault defende, a este respeito, uma política de transparência financeira, 
afirmando que a imoralidade não está na remuneração das experiências médicas, mas 
"ce qui est immoral c'est qu'on sous-estime ]'cxpérimentation humainc au point de nc 
même pas la considérer comme un travail qualifié; ce qui est immoral, c'cst que soient 
rémunérées des expertises incompetentes, faites sans soin et sans précautions, dans une 
ambiance frauduleuse." (A. Fagot-Largcault. L'Homme bio-éthique. Pour une déonlo-
logie de la recherche sur le vivant, Paris, Maloine, 1985, p. 145). Uma remuneração 
transparente traduzir-se-ia, mesmo, num aumento de competência e numa diminuição 
da compulsão moral. 
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ética numa técnica cuja complexidade exige a intervenção de profissio
nais. Assim sendo, "o regresso da moral é, antes de mais, uma ética por 
procuração [e] a reafirmação ética é uma ética sem cidadãos" 1 7 ou seja, 
uma ética tecnocrática que desmobiliza o cidadão comum, em vez de 
empenhá-lo na vida pública. 

Podemos, desde já, notar, que esta visão da bioética está dependente 
de um conceito de ética (como hipocrisia) e de um conceito de democra
cia (como demagogia), tornando-se imperativo questionar outros hori
zontes de sentido em que ambos se possam enquadrar, a fim de julgarmos 
a justeza da interpretação lipovetskiana. 

III - Uma outra ética do compromisso 

A única possibilidade de inverter a leitura pessimista de Lipovetsky 
acerca da ética contemporânea, dominada pelo império da imagem públi
ca, esvaziada de conteúdo, consiste em intentar outra leitura da relação 
entre ética e democracia, a partir da categoria da responsabilidade. É o 
que faz Paul Ricoeur, quando afirma que "a procura de ética está direc
tamente inserida numa crise da democracia representativa e numa parti
cipação insuficiente dos cidadãos na vida pública. [...] O que chamamos 
declínio das ideologias e escalada do individualismo revela uma reali
dade mais profunda, sobre a qual especulam muitos politólogos, a saber, 
que a democracia, contrariamente aos regimes que retiravam a sua auto
ridade de entidades anteriores ou superiores, está continuamente em vias 
de se fundar. O paradoxo aqui é que a moralização da vida política se 
destaca sobre um fundo problemático que não o é por acidente, mas por 
constituição. A democracia é o regime para o qual o processo da sua pró
pria legitimação está sempre em curso e em crise. Esta crise reage sobre 
todos os sectores da vida social, [...] na medida em que cada nova zona 
de poder é também uma zona de responsabilidade [ , . . ] " 1 8 

" [ . . . ] Lc retour de la morale est avant tout line ethique par procuration. Ce n'est pas le 
moindre des paradoxes que de voir comment de nos jours les institutions incarnant 
I'ethique travaillcnt, elles aussi, a la reproduction de la demotivation individualiste, a 
la promotion des specialistes, a l'expansion de 1'organisation «technocratiquc» dcs 
democraties: la reaffirmation ethique est une ethique sans citoyen." (G. Lipovctsky. Le 
crepuscule du devoir. L'ethique indolorc des nouveaux temps democratiques, p. 293). 
"La demandc ethique est directement grc(Tce sur une crise de la democratic representa
tive et sur une participation insuffisante dcs citoyens a la vie publique. [...] Ce qu'on 
appelle declin des ideologies et montcc de 1'individualismc rdvele une rcalite plus 
profonde, sur laquclle speculent maints politologues, a savoir que la democratic a la 
difference dcs regimes qui tiraient leur auiorite des entites prealables ou superieurcs, 
est sans cesse en train de se fonder. Le paradoxc ici est que la moralisation de la vie 
politique se detache sur un fond problemaliquc qui n'est pas tel par accident, mais par 
constitution. La democratic est ic regime pour lequet le proces de sa propre legitima
tion est toujours en cours et en crise. Cetle crise reagit sur tous les secteurs de la vie 
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Como se pode verificar, Ricoeur não nega que a ética brote do para
doxo interno à democracia enquanto regime político, segundo o qual a 
participação se anula na representação, ao reduzir-se a ela (em última 
instância, ao voto). Não entende, porém, que a solução para esta crise da 
democracia esteja num hipotético regresso a uma forma de fundamenta
ção ideológica e dogmática do poder político que, ao "resolver" a crise, 
poria igualmente em causa o exercício da actividade crítica inerente a 
todo o questionar dos fundamentos. Pelo contrário, advoga uma proble-
maticidade própria da democracia que traz consigo a constante necessi
dade de revitalizar a participação individual e a exigência de um acrés
cimo de responsabilidade tanto ética como política, ausente de uma 
moral que tinha como garantida, de forma não-problemãtica, a coincidên
cia dos interesses individuais e colectivos. Neste sentido, é precisamente 
porque se vive em democracia que não existem soluções definitivas para 
os problemas que a assolam, mas elas constroem-se a cada momento, 
tendo a ética a função prioritária de pôr em confronto as normas univer
sais de conduta e os desejos e convicções individuais, responsabilizando 
cada um pelas decisões individuais e colectivas, pois as primeiras têm 
crescentes implicações nas segundas19.Na verdade, com o alargamento 
espácio-temporal das coordenadas da acção, torna-se insuficiente um 
conceito de responsabilidade proporcional à liberdade com que cada um 
inicia o seu agir, porquanto as consequências que possam advir desse 
momento primeiro ultrapassam em larga escala a esfera da acção ime
diata do sujeito quer espacial quer temporalmente20. Daí a necessidade de 

sociale, [ . . . ] dans la mesure oü chaqué iiouvelle zonc dc pouvoir est aussi une zone de 
rcsponsabilitc." (P. Ricoeur, Posfácio à obra Le temps de la responsabililé. Paris, 
Arthème Fayard, 1991, pp. 255). 
É preciso notar que Ricoeur, contrariamente a Lipovetsky c a Erchegoyen, não opõe. 
de forma irreconciliável, ética e moral, mas fá-las dialogar. Assim, à ética estaria reser
vada uma função crítica das normas morais, quando estas se tornam dogmáticas ou 
incompatíveis entre si, ao passo que à mora! caberia fornecer os fundamentos univer
sais da vida cm comunidade e a arbitragem dos conflitos entre indivíduos. Embora 
ambas se completem, o autor defende o primado da ética sobre a moral, sempre que as 
normas se encontrem desajustadas ou se mostrem incompatíveis entre si, fazendo apelo 
à convicção íntima do sujeito como arbítrio último. Para a distinção entre ética e moral, 
cf. P. Ricoeur, Soi-même comine un autre. Paris, Seuil, 1990, estudos 7o, 8o e 9 o e, para 
uma versão mais abreviada, "Elhiquc et Morale" in Leaures I . Auíotir du Politique, 
Paris, Seuil, 1991, pp. 256-269. 

Além de Ricoeur, múltiplos são os pensadores contemporâneos, de Sartre a Levinas e a 
Jonas, que professam uma ética da responsabilidade como a mais adequada para fazer 
frente aos inúmeros problemas do nosso tempo. Mas, enquanto os demais se limitam à 
esfera das relações intersubjectivas, onde a reflexão levinasiana sobre a alteridade do 
outro homem como objecto exclusivo da ética, atinge a máxima radicalidade, H. Jonas 
alarga aquele conceito a entidades não-humanas que se encontram sob o poder técnico¬
-científico do homem. 



16 Cristina Heckert 

proclamar uma responsabilidade virtualmente infinita, não apenas por 
mim próprio e pelas minhas acções, mas por uma alteridade, porventura 
anónima e longínqua, que pode assumir as mais diversas figuras, desde a 
da diferença cultural, racial ou ocasionada por qualquer deficiência de 
ordem física, no interior da esfera humana, à da diferença específica ou, 
mesmo, a que concerne todas as entidades a-bióticas, como constituintes 
da natureza no seu todo, da qual o homem é parte integrante, mas pela 
qual tem também o dever de zelar. Esta nova dimensão da responsabili
dade permitir-nos-á reavaliar, por um lado, o significado do humanita
rismo, hoje, como fundamento último do exercício ético, e, por outro, a 
pertinência de éticas regionais. 

Quanto ao primeiro e à ausência de "sentido último" que tanto 
Finkielkraut como Lipovetsky surpreendem nas tendências humanitárias 
contemporâneas, resultante da laicidade instituída com a "morte de 
Deus", respondemos com a proposta avançada por Luc Ferry de um 
humanismo fundado na universalização do amor, não enquanto manda
mento proveniente de uma exterioridade (Deus, Dever, Razão), mas 
como sentimento interior que se exterioriza no outro, de tal modo que o 
"sentido do sentido" não é mais dado à partida, mas tem que ser cons
truído na própria relação intersubjectiva, no diálogo e na comunicação 
entre todos os homens. Nele está presente um duplo movimento de 
humanização do divino e de divinização do humano, onde se estabelece a 
confluência entre o sentido conferido por cada um à existência e o "sen
tido do sentido" que lhe dá legitimidade e justificação última. Para Ferry, 
só uma transcendência interior ao homem (não vertical, como a relação 
homem-Deus, mas transversal, expressa na relação homem-homem) lhe 
confere humanidade, ao mesmo tempo que lhe restitui a dimensão do 
sagrado21. Este é dado pelo amor que, por sua vez, não pode ser dissocia
do do acto com que cada um responde ao apelo de outrem, tornando-se, 
por ele, responsável. Assim sendo, "[. . . ] o auto-sacrifício, e o essencial 
reside aí, já não é imposto de fora, mas livremente consentido e experi
mentado como uma necessidade interior"; não vivemos numa era do pós-
-dever, como sustenta Lipovetsky, mas criamos os nossos deveres a partir 
de nós mesmos e não de um padrão pré-estabelecido, donde se segue ser 

"La premiere hypothése de ce livre est que la question du sens et celle du sacré [. . .] 
sont inseparables. La seconde est qu'elles se nouent aujourd'hui sur la base d'un 
double processus. D'une part le «désenehantement du monde» ou, pour mieux dire, le 
vaste mouvemcnt á'humanisation du divin qui caractérise depuis le XVIIP sicele la 
montée de la lai'cité en Europe. [ . . .] Mais, en paralléle, c'est aussi a une lente et 
inexorable divinisation de l'huma in que nous assistons [ . . . ] . Le mouvement va 
désormais de ['nomine á Dieu et non plus l'inverse. C'est l'autonomie qui doit 
conduire á l'hétéronomie, non cette derniére qui vicnt, en s'imposant á l'individu, 
contredire la premiere." (L. Ferry, l/Homme-Dieu ou le sens de la vie, p. 46). 



Do "Crepúsculo do Dever" a "Valsa das Eticas" 17 

a dimensão sagrada do sacrifício consequência do seu sentido ético e não 
o inverso22. 

Uma ética humanitária, a ser possível, exige, não só tornar o outro 
análogo a mim (e não só o outro próximo, mas o distante), como tornar¬
-me análogo a todo o outro, isto é, outro de mim. Sem este duplo movi
mento cair-se-á na indiferença denunciada por Finkieíkraut, apenas supe-
rável se compreendermos que a descoberta de que o outro é um eu se 
torna indissociável daquela segundo a qual o "eu é um outro"2 3. 

Quanto ao regionalismo ético, julgamos constituir mais uma conse
quência do alargamento da esfera da consideração ética, já presente no 
humanitarismo, tal como Luc Ferry o concebe, do que um qualquer 
recurso de mercado para promover os seus produtos, recorrendo à 
máquina publicitária. Lipovetsky confunde o aproveitamento económico 
e pelos media de certas tendências e ideais éticos vigentes na sociedade 
actual com essas mesmas tendências e ideais. Se constitui tarefa fácil 
tentar demonstrar que a ética empresarial tem como objectivo, não tanto 
o bem-estar e a dignidade daqueles que compõem o corpo de uma empre
sa, mas antes a maximização da performance dos seus membros, de 
modo a rentabilizar a imagem que esta transmite para o exterior, já apli
car a mesma ordem de argumentos à bioética médica ou à ética ambiental 
nos parece de todo abusivo. Indubitavelmente que a venda de produtos 
ecológicos, sem que se ponha em causa o seu modo de produção, bem 
como os lucros que resultam do culto hodierno do corpo, sob o pretexto 
de uma vida mais saudável, mais "verde", constitui um "efeito colateral" 
das preocupações éticas pelo ambiente, mas não constitu o seu âmago 2 4. 
Da mesma forma, o recurso ao compromisso, no contexto bioético, não é 
apenas sinal de hipocrisia, mas da necessidade de atender à pluralidade 

2 2 " [ . . . ] Je reste convaincu que nous ne vivons pas aujourd'hui le règne de «Paprès 
devoir». On pourrait même souienir, au-delà des apparences, que c'est dans 1'uni vers le 
plus laic que la notion de devoir accede à sa pleine vérité. La definition de la vertu 
comme action desintéresséc, comme arrachement à l'égo'ísme naturel de l'individu, me 
semble, à l'encontre de ce que suggère Lipovetsky, plus attestée que jamais dans nos 
representations de la véritable morale. [...] Le sacrifice de soi, et l'essentiel est là, n'est 
plus aujourd'hui imposé du dehors, mais librement consenti et ressenti comme une 
nécessité intérieure." (L. Ferry, L 'Homme-Dieu ou le sens de la vie, pp. 91 -92). 

2 3 "Je est un autre" (Rimbaud, Carta a Georges Izambard de 13 de Maio de 1871 in 
Poésies, Une saison en Enfer, Illuminations, Paris, Gallimard, 19842, p. 200). Lévi-
-Strauss, retomando esta fórmula e encontrando a sua origem e fundamentação em 
Rousseau, faz do processo de recusa de si ou de "objeclivação radical", o cerne da 
Etnologia que, por sua vez, é identificada com um "humanismo integral", liberto de 
todo o preconceito etnocêntrico (cf. C. Lévi-Strauss, "Jcan-Jacques Rousseau, fondateur 
des sciences de l'homme" in Anthropologic Slriicturale 11, Paris, Plon, 1973, p. 49). 

2 4 Para a posição do autor acerca da "consciência verde", cf. G. Lipovetsky, Le crépus-
cule du devoir, pp. 273-281. 
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de interesses, valores e projectos de vida numa sociedade democrática, 
onde a assunção da responsabilidade individual é a única forma de os 
garantir, pelo que o consentimento esclarecido, longe de constituir tão-só 
uma figura de retórica, representa o respeito pela autonomia da pessoa 
que tem uma palavra a dizer sobre o que lhe acontece25. No entanto, é 
necessário ir ainda mais além e contemplar todos aqueles que, por um 
preconceito antropocêntrico, ditado por uma imagem paradigmática do 
humano, têm permanecido nas margens da consideração ética, entre os 
quais se contam as crianças, os deficientes profundos, os animais e 
outros seres vivos, consoante as suas especificidades próprias, em rela
ção aos quais o respeito pela autonomia se inverte em responsabilidade 
pelo que é mais frágil e, por conseguinte, mais exposto ao exercício 
indiscriminado do poder humano. Para tal, não é suficiente o recurso à 
analogia como fonte de deveres indirectos para com estas entidades, mas 
é necessário considerá-las em si mesmas, na sua dignidade própria 2 6. 

Deste modo, uma ética do compromisso não poderá ser sinónimo de 
fraqueza, concessão ou hipocrisia, mas da desmesura trágica entre a 
irredutibilidade da existência individual e a exigência cada vez mais uni
versal de sentido, onde a etimologia de "com-promisso" remete para essa 
promessa de sentido que implica a responsabilidade radical de quem o 
produz. "O que nos acontece hoje é sabermos expressamente [que], em 
última instância, nós somos responsáveis pela desmesura e é-nos pedido 
que sejamos capazes de carregar e de regular com precisão e com pru
dência a ausência de toda a resposta dada e o eterno retorno do silêncio 
como resposta. Existir compromete-nos exactamente com isto. Trata-se 
da exigência mais rigorosa e mais severa."27 

Desde o Código de Nuremberga (1948), considerado o primeiro "acto bioético", até ao 
Relatório de Belmont (1978), onde se consignaram os três princípios bioéticos funda
mentais - autonomia, beneficência c justiça - , assistiu-se a uma evolução no sentido de 
substituir progressivamente a preocupação utilitarista, dirigida para o bem-estar indivi
dual e, sobretudo, social, pelo respeito devido à pessoa do paciente, capaz de decisões 
autónomas, não podendo, por isso, ser "sacrificado" em nome de um qualquer bem¬
-estar geral. 
L. Ferry recusa conferir direitos directamente a qualquer entidade natural, tornando-se 
necessário, para conceber uma teoria dos deveres para com a natureza, encará-la, "non 
bien-sOr, au sens oü elle serait le sujet et lc partenaire d'un contraí nature! - ce qui n'a 
guère de sens - mais parce que Véqiúvocité de certains êtres ne saurait laisser indiffé-
rents ceux qui tiennent aux idées qu'ils nous font lc bonheur d'incarner. Équivocité est 
bien le terme qui convient: êtres mixtes, synthèse de matière brute et d'idees cultivées, 
ils participent autant de la naturalité que de 1'humanité. II faudrait ainsi faire une 
phénoménologie des signes de l'humain dans la nature pour accéder à la conscience 
cíaire de ce qui, en elle, peut ct doit être valorisé." (L. Ferry, Le nouvel ordre écologi-
que. L'arbre, Vanimal et 1'homme, Paris, Grasset, 1992, pp. 211-212). 

"Ce qui nous arrive aujourd'hui, e'est précisément le savoir exprcs - savoir du non-
-savoir, encore - de ceci que toute signification supreme signifie toujours, au-delà 
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RESUMO 

O presente artigo pretende dar conta da passagem, ocorrida em meados do 
século X X , da moral à ética ou de um modelo racional, prescritivo e universal do 
agir, a um outro, pautado pelo primado da emoção e da dádiva. Através do con
fronto entre as teses de Alain Finkielkraut, Gilles Lipovetsky e Luc Ferry, procu
ra-se mostrar o laço entre democracia e ética, enfatizando a importância de um 
compromisso dialógico, irredutível à hipocrisia ética denunciada por Lipovetsky. 

ABSTRACT 

This paper tries to analyse the way rational, prescriptive and universal 
morals turns into emotional and charitable ethics, in the middle o f the twentieth 
centtiry. By means o f confronting different positions like Alain Fienkielkraut's, 
Gilles Lipovetsky's, and Luc Ferry's, it shows the importance o f the bound 
between democracy and ethics, through a dialogical commitment, thought as a 
sign o f ethical hypocrisy by Lipovetsky. 

d'clle-mcmc, la responsabilité d'une ultime irresponsabililé du sens. En dernicrc 
instance, nous sommes comptables dc la dcmesure, ct il nous est demandé d'etre capa-
bles de porter ct de réglcr avec precision et avec prudence ('absence dc loule rcponsc 
donnéc, et l'étcrncl retour de ce silence en réponsc. Exister engage á cela, tres exacle-
mcnt." (J.-L. Nancy, "Repondré de l'cxistence" in De üuói soinmes-noits responsa
bles?, Paris, Le Monde, 1997, p. 48). 





DA IGUALDADE. 
P E T E R SINGER E A D E F E S A É T I C A 

DOS ANIMAIS CONTRA O ESPECISMO* 

Sônia T. Felipe** 

Introdução 

Singer constrói a proposta ética de inclusão dos animais na conside
ração moral, por um lado, na perspectiva da crítica às tradições religiosas 
e filosóficas antropocêntricas e hierarquizantes das quais somos herdei
ros, e, por outro lado, na perspectiva do ideal da igualdade apregoado 
desde a modernidade pela mesma filosofia que fomenta o especismo,1 o 
preconceito contra seres de outras espécies. Sem perder de vista a exi
gência de coerência com o princípio da universalizabilidade, da general i -

* O presente artigo apresenta os primeiros resultados da investigação realizada através do 
projecto de pós-doutorado, "Por uma questão dc princípios (dever) ou por uma questão 
de direitos (obrigação); limites e alcance das propostas éticas de defesa dos animais em 
Peter Singer e Tom Regan; um estudo crítico", desenvolvido no período de Setembro de 
2001 a Agosto dc 2002, com a interlocução da Prof.* Dr." Cristina Bcckert, Coordena
dora do Projecto Bioética, Natureza e Meio Ambiente, do Programa de Pós-Graduação 
do Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa, e o apoio institucional da 
UFSC. Universidade Federal dc Santa Catarina (Brasil) c do Centro dc Filosofia da 
Universidade de Lisboa. 

** Professora e investigadora das áreas de Ética e de Filosofia Política da UFSC/Brasil. 
Doutora cm Teoria Política e Filosofia Prática pela Universidade de Konstanz (Alema
nha). Organizadora do I Simpósio Internacional sobre a Justiça (Agosto 1997/UFSC/ 
Brasil), organizadora do livro Justiça como Equidade (1998), co-autora de A violência 
das mortes por Decreto (Edufsc:1998), O corpo violentado (Edufsc: 1998), Tendências 
da Etica Contemporânea (Vozes: 2000) e de Nós e o Absoluto (Loyola: 2001), Bioéti
ca e Direitos Humanos (Editora da OAB/SC: 2002). Actua na área dos Direitos Huma
nos, da preservação do meio ambiente e da defesa ética dos animais em Florianópolis, 
onde ensina na Universidade Federal de Santa Catarina desde 1979. 

1 Cf. nota 16 para a definição de especismo proposta por Richard D. Ryder e adoptada por 
Peter Singer. 

Philosophien 17/18, Lisboa, 2001, pp. 21-48 
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dade e da não discriminação, constitutivos da ética, Singer prossegue a 
luta pela ampliação do âmbito no qual o princípio da igualdade configura 
a moralidade humana, na via aberta pelo utilitarismo de Jeremy Bentham. 
Diversamente do critério aristotélico-cartesiano estabelecido pela filoso
fia moral tradicional para assegurar a igualdade entre os homens - o dote 
da razão e da linguagem a ela associada - Singer define a sensibilidade 
como parâmetro para a defesa do princípio da igualdade. Os animais, 
dado que sentem dor e sofrem quando colocados em situações hostis ao 
bem-estar típico de sua própria natureza, têm interesses a serem conside
rados. O princípio da igualdade deve nortear a reflexão sobre todas as 
questões relativas aos interesses semelhantes de nossos iguais (em razão 
e linguagem), e de quaisquer outros seres destituídos de tais habilidades, 
mas iguais em sensibilidade e capazes, portanto, de sofrer. Se a igualdade 
deve ser um princípio universal, elemento forte da argumentação de Singer, 
o parâmetro para sua idealização deve mudar, a fim de que o maior número 
de seres seja incluído na consideração moral. Para o Autor, os critérios da 
razão e da linguagem restringem o número de seres contemplados pelo 
princípio da igual consideração, já mesmo na comunidade humana. Os 
interesses devem constituir o novo parâmetro e para ter interesses basta 
que o ser em questão seja capaz de sentir bem-estar e prazer, dor e sofri
mento. Desse modo o emprego do princípio da igualdade toma-se infinita
mente mais amplo, abrangendo não apenas seres da espécie Homo sapiens 
mas de todas as demais dotadas de sensibilidade e consciência. 

Com este artigo reconstituo a trajectória da ética animal moldada no 
princípio da igualdade desde o Século XVII I e na sua redefinição a partir 
das exigências do utilitarismo preferencial ao qual Singer se filia para a 
defesa dos animais. 

O princípio político da igualdade nos ideais do Século X V I I I 

A revolução burguesa apregoou em 1789 os princípios da liberdade, 
da igualdade e da fraternidade, cerne da Constituição Republicana da 
França em 1791. Rousseau, trinta anos antes, havia construído no Do 
Contrato Social um projecto político fundado no princípio da igualdade 
democrática, e do respeito à liberdade civilizada, única via, no seu enten
der, para garantir a vida, a integridade física e moral de indivíduos vulne
ráveis à lei da natureza, que impõe o domínio do mais forte e a submissão 
dos indefesos. O princípio da igualdade substitui, na obra de Rousseau, 
seguindo o sentido grego já presente na Ética a Nicómaco de Aristóteles, 
o conceito da justiça,2 que aparece apenas duas vezes em todo o texto. 

"... When Aristotle in Book V of the Nicomachean Ethics comes to grips with distribu
tive justice, almost the first remark he has to make is that justice is equality, as all men 



ua iguaiaaae 

Treze anos antes dos franceses, mas inspirados pelos vigorosos prin
cípios da igualdade e da liberdade, os norte-americanos haviam declarado 
a igualdade política e o direito de autodeterminação a todos os cidadãos, 
antecipando-se, assim, aos franceses, em declarar a independência e a 
não obediência à vontade política de outrem, no caso, à do Império Bri
tânico. A não subordinação de um sujeito aos interesses e ao domínio de 
outro, condição básica que assegura a igualdade de seres dotados de 
razão e de liberdade, passa a ser o ideal político e moral dos cidadãos 
daquelas duas novas repúblicas. Nessa via que impregna o princípio da 
igualdade de um carácter moral e político, desvencilhando-se do sentido 
teológico tradicional da "igualdade de todos perante Deus", a primeira 
grande batalha trava-se em favor da independência política dos homens, 
seguida da guerra pela abolição da escravidão. Em terceiro lugar aparece 
a luta pela emancipação das mulheres, e, por fim, o movimento pela 
libertação dos animais que deu origem, nas três décadas seguintes, à cria
ção das duas sociedades mais conhecidas de protecção aos animais: a 
ASPCA- Americam Society for the Prevention of Cruelty against Ani
mais (EUA) e a RSPCA - Royai Society for the Prevention of Cruelty 
against Animais (UK). 

No mesmo ano da Revolução norte-americana, em 1776, Humphrey 
Primatt publica em Londres A Dissertation on the Duty ofMercy and Sin 
of Cruelty to Brute Animais, um ensaio no qual condena a crueldade da 
caça e atribui a todos os seres sensíveis a igualdade moral. Assim, a 
revolução política europeia fundada sobre a liberdade e a igualdade para 
os homens, testemunha já nos seus primórdios um nascimento trigémeo, 
o início da luta pela liberdade e pelo fim dos tratamentos cruéis e escravi-
zantes, extensivos a outros seres além dos homens, aos negros, às mulhe
res e aos animais, trigémeos indesejáveis que os progenitores da igualda
de tentarão a todo custo esconder nos bastidores da história. 

Humphrey Primatt defende para os animais a libertação do jugo 
humano ao qual estão condenados, e sob o qual seus interesses não con
tam. Seguindo seus passos Jeremy Bentham escreve em 1780 também na 
Inglaterra An Introduction to the Principies of Morais and Legistation, 
publicado nove anos mais tarde. Nesse tratado ético 3 o Autor apela aos 
homens a buscarem o aperfeiçoamento moral através da inclusão dos 
animais dotados de sensibilidade na comunidade dos seres que devem ter 

believe it to be, quite apart from any argument.' And well they might if they are Greeks, 
for their ordinary word for equality, to ison or isotes comes closer to being the right 
word for 'justice' than docs the word dikaiosyne, which we usually translate as 'justice'. 
Thus, when a man speaks Greek he will be likely to say 'equality' and mean 'justice'." 
Gregory Vlastos. Justice and Equality. In: Waldron, Jeremy, Theories of Rights. Oxford: 
Oxford University Press, Sixth impression, 1995, p. 41. 

3 An Introduction to the Principles of Moral and Legislation. 
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seus interesses considerados. Bentham conclui, ao observar a declaração 
francesa da igualdade de todos os seres humanos, que chegara o momen
to de libertar também os animais da crueldade humana à qual estavam 
submetidos. O tratado de Bentham faz-se seguir, três anos depois, pelo 
tratado da primeira feminista inglesa, Mary Wollstonecraft, A Vindica¬
tion of the Rights of Women, que reivindica a igualdade não apenas para 
os homens mas também entre estes e as mulheres, e o fim da crueldade 
contra animais, preconizando uma junção que acaba por marcar a actuação 
das feministas no século XIX, 4 retomada pelas filósofas feministas no 
final do século XX, qual seja, a crítica à violência em suas várias formas 
de expressão: contra raças, sexo, condição económica, infância, animais 
e a natureza. Tal presunção feminina desencadeia o sarcasmo no filósofo 
Thomas Taylor, conterrâneo de Wollstonecraft, que edita A Vindication 
of the Rights of the Beasts, uma espécie de réplica ao texto da primeira 
filósofa feminista. Para aquele homem, o que Wollstonecraft reivindica 
-igualdade política, igual respeito e consideração para as mulheres-, na 
Inglaterra dos fins do século XVIII , soa tão estapafúrdio quanto o seria 
reivindicar à época, direitos para "... cães, gatos e cavalos...", lembra 
Singer.5 Ironicamente Thomas Taylor menciona justamente o que Primatt 
em 1776 e Bentham em 1789 haviam disseminado na Inglaterra: a reivin
dicação de direitos para "cães, gatos e cavalos", bem como para todo e 
qualquer ser sensível, conforme o apregoa o ensaio de Humphrey Primatt, 
tão bem explicitado por Jeremy Bentham em uma nota de rodapé do 
último capítulo de An Introduction to the Principies of the Moral and 
Legislation, que Singer adopta em seus próprios textos em defesa dos 
animais.6 As exigências implícitas no texto de Bentham podem ser 
resumidas em três: i . a ) que os filósofos deixem de estabelecer a razão e a 

4 Cf. Ryder, Richard D., Animal Revoluüon, Cap. 5. 
5 Cf. Singer, Animal Liberation, p. 1. 
ú " . . . Houve um tempo, lamento dizer que em muitos lugares isso ainda não faz parte do 

passado, no qual a maior parte das espécies, sob a denominação de escravos, foi tratada 
pela lei exactamente no mesmo plano que, na Inglaterra, por exemplo, animais de raças 
inferiores ainda são tratados. O dia chegará, no qual o resto da criação animal adquirirá 
aqueles direitos que jamais lhes deveriam ter sido negados pelas mãos da tirania. Os 
Franceses já descobriram que a escuridão da pele não é razão para que um ser humano 
seja entregue aos caprichos de um torturador. Chegará o dia em que pcrceber-se-á que o 
número de pernas, a pilosidade da pele, ou a terminação das vértebras sacrais, são razões 
igualmente insuficientes para se abandonar um ser sensível à mesma sorte. O que mais 
há que poderia traçar a linha insuperável? É a faculdade da razão, ou, talvez, a faculdade 
do discurso? No entanto, um cavalo adulto ou um cachorro, é, além da comparação, um 
animal mais racional e tratável, do que um bebé de um dia, ou de uma semana, ou 
mesmo de um mês. (...) A questão não é se eles podem raciocinar, nem se podem falar, 
mas, podem sofrer?" Cf. Op. cit., Ed. by J. H. Bums and H. L. A. Hart. The University 
of London: Athlone Press, 1970, p. 282-283, nota b (Nota: As passagens citadas 
directamente do original inglês foram traduzidas pela autora). 



Da igualdade 25 

linguagem como critérios para a consideração moral de qualquer ser; 2.a) 
que a questão seja a da sensibilidade do ser, sua capacidade para sentir 
dor e prazer, sofrimento e contentamento; 3.a) que os filósofos sejam 
coerentes com a exigência de universalizabilidade, generalidade e aplica
bilidade do princípio ético da igualdade, o qual deve ser válido para 
todos os casos semelhantes em quaisquer circunstâncias. 

Um princípio ético destina-se a servir de fundamento a todas as 
decisões morais que afectem indivíduos ou comunidades em semelhantes 
condições. Se urna decisão e a acção dela resultante acarreta experiência 
de dor ou de sofrimento para os que são afectados por suas consequên
cias, o princípio da moralidade ordena que se reprove tal decisão. É 
assim que Singer percebe a proposta de Bentham e a traduz no que desig
na princípio da igual consideração de interesses.1 O princípio ético 
presta-se, assim, a eliminar toda sorte de arbitrariedade na forma pela 
qual consideramos os interesses daqueles que estão submetidos ao nosso 
poder de decisão e de acção. 8 Se, por outro lado, empreendemos esforços 
para evitar que danos ou malefícios advenham de nossas decisões e 
acções, quando está em nosso poder o fazer, também quando os danos e 
malefícios afectam a outros devemos manter o princípio, pois a ética, de 
acordo com Aristóteles, não é ciência que investiga princípios para fun
dar a busca do próprio bem (pleonexia), mas a busca de princípios para 
fundar a igualdade ou justiça, e, pois, o bem do outro. 

A luta pela libertação animal no último quartel do Século XX 

Na década de 70 do século XX, ainda uma vez na Inglaterra, mais 
especificamente em Oxford, o movimento em defesa da libertação e da 
igualdade dos animais é retomado com força total, dessa vez por filóso
fos que, no entender de Richard D. Ryder,9 dão os passos definitivos para 
instituir, no meio académico e na política, formas mais contundentes do 
debate e da crítica contra os costumes - denominados por Ryder especismo 
- que submetem os animais aos interesses exclusivos dos seres humanos.10 

7 Cf. Ética Prática, Cap. 2, Da igualdade c suas implicações. 
8 Cf. Singer, Ética Prática, Cap. 1, O que a éüca não é. 
9 Tocados pelo ensaio da romancista Brigid Brophy, The Rights of Animals, publicado cm 

1965 no Sunday Times. 
1 0 Esse grupo, de acordo com Richard D. Ryder constitui-se dos seguintes autores e 

obras: Stanley and Rosalind Godlovitch and John Harris. Animals, Men and Morals 
(Oxford 1971); no mesmo ano Roslind Godlovitch publica ainda Animals and Morals; 
Peter Singer publica em edição norte-americana pela primeira vez em 1973 Animal 
Liberation, editado irès anos mais tarde cm Oxford: também cm 1976 Andrew Linzey 
(teólogo c filósofo) publica Animal Theology; e em 1975, do próprio Richard D. Ryder 
Victims of Science; desse grupo ainda faziam parle Stephen Clark, que publicou em 
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O especismo, e, com ele, a tradição moral, histórica e económica 
que lhe dá sustentação, tem sido questionado desde então por filósofos 
que constituíram o que Ryder diz ter sido informalmente denominado o 
Grupo de Oxford11 e por toda uma geração que o seguiu. Peter Singer 
destaca-se na luta em defesa da liberdade para os animais, conduzida 
através da defesa da expansão do princípio da igualdade na consideração 
de interesses, para acolher, no espectro da liberdade -da qual gozam os 
seres humanos dotados de razão, e sensibilidade-, os interesses de seres 
sensíveis não pertencentes à espécie Homo sapiens. Singer reafirma a 
urgência do emprego do princípio da igual consideração em todas as 
decisões que afectam interesses de seres considerados pessoas, indiví
duos conscientes de si no tempo e que demonstram, por seus actos, uma 
preferência por estar em vida em condições favoráveis à expansão de seu 
próprio ser, com as peculiaridades que sua constituição biológica, psíqui
ca, sexual e social lhe permite, e que indicam, também por seus actos, 
sua não preferência por condições biológicas e sociais, portanto, ambi
entais, hostis ao bem-estar físico e psíquico. A segunda razão que consi
dero constituir a força da teoria de Singer e de sua posição em defesa dos 
animais, é sua insistência em propor um conceito de ética cujo núcleo 
central se fundamenta na exigência de coerência no emprego de um 
princípio reiterado pela tradição liberal ocidental. 

A exigência do utilitarismo, destinada a regular as acções que afec
tam os interesses dos seres que se encontram submetidos aos nossos 
actos (utilitarismo de acção 1 2 e utilitarismo preferencial13), estabelece 

1977 The Moral Status of Animal e John Harris. Cf. Ryder, Animal Revolution, p. 5-8. 
Enquanto no entender de Ryder estas são as obras que desencadeiam o movimento 
filosófico e as acções políticas desses mesmos filósofos pela abolição do especismo, 
Singer, por seu turno, indica a obra de Ruth Harrison, Animal Machines, publicada em 
Londres por Vincent Stuart em 1964, como a denúncia pioneira mais contundente e 
oportuna ca condição de vida dos animais criados para o abate na Inglatcn-a. Este livro 
marca-o tão profundamente que o leva a escrever Animal. Liberation, considerado desde 
sua publicação em 1973 como o texto que dá fundamento a todo o movimento pela 
libertação dos animais na Europa c nos Estados Unidos na década de 80 do século XX. 

Ryder, Animal Revolution, p. 8. 
Singer define o que chama de utilitarismo de acção (act utilitarianism): "... An act is 
right i f and only if it would have best consequences, that is, consequences at least as 
good as those of any alternative act open to the agent". Definição de D. H. Hodgson, 
apresentada em Consequences of Utilitarianism, analisado por Singer. Cf. Singer, 
Peter, "Is act-utilitarianism self defeating?", In: The Philosophical Review, Vol. 81, 
Issue 1 (Jan. 1972), p. 95. 

Singer distingue uma vertente do utilitarismo, que não seguindo a versão clássica, 
adopta uma regra diferente para julgar se uma acção é ou não ética. Para o utilitarismo 
clássico a acção a ser empreendida é aquela que maximiza o montante de prazer ou de 
bem-estar c felicidade, ou minimiza o montante de dor, mal-estar ou infelicidade 
(sofrimento) no mundo. A outra maneira de preservar o utilitarismo c seu princípio do 
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que tomemos decisões no sentido de abolir práticas especistas e incoe
rentes com os ditos principios morais, para elevar os seres sensíveis de 
espécies não humanas ao mesmo padrão de consideração que pretende
mos seja respeitado quando se trata de abordar o sofrimento de seres da 
nossa própria espécie, dotados de sensibilidade, mas incapazes de acção. 
Tal exigência constitui ao mesmo tempo um apelo racional e emocional.14 

O especisrao 

Criada por Richard D. Ryder primeiramente em um panfleto em 
defesa dos animais e empregue em 1975 em Victims of Science, a expres
são especismo, do inglês speciesism15 acaba por tornar-se um dos concei
tos centrais, e, quem sabe, o mais inovador na teoria ética de Peter Sin
ger, que o utiliza em todos os textos publicados desde então. De acordo 
com o que Ryder propõe e o uso que Singer lhe dá, o termo especismo 
designa a forma discriminatória pela qual seres humanos tratam seres de 
outras espécies animais como se estes existissem exclusivamente para 
servir aos interesses daqueles.16 Interesses e preferências de um ser 

prazer e da felicidade, é a do que Singer denomina de utilitarismo preferencial. Em vez de 
fazer a somatória do prazer ou a subtracção da dor. para decidir se um determinado acto 
deve ou não ser praticado, o utilitarismo preferencial leva cm consideração a preferência 
daquele que será afectado pelo acto. A decisão é ética "... desde que façamos o movimento 
plausível de considerai' os interesses de uma pessoa com aquilo que, depois de pesarmos 
muito bem as coisas e reflectirmos sobre todos os factos relevantes, uma pessoa prefere." 
Singer. Peter, Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes. 1994, p. 104. 

1 4 No entender de Kheel, se o filósofo quiser limitar sua argumentação ao âmbito estrito 
da razão, torna-se "... praticamente impossível provar racionalmente de que modo 
alguém (anyone) ou alguma coisa (anything) deve ler direitos. Outra vez recaímos na 
necessidade de reconhecer e afirmar a importância dos sentimenlos (feelings) em 
nossas escolhas morais." Cf Marti Kheel, "Nature and Feminist Sensitivily", In: 
Regan. Tom & Singer, Peter, Animal Rights and Human Obligalion, 2"J. New Jersey: 
Prenüce Hall. 1989, p. 257. 

1 5 A tradução para o português acabou por receber a forma resumida especismo, em vez 
de especicsismo, que teria acompanhado o termo original, mas não soaria tão bem. 
Singer assim o reconhece e praticamente lamenta o lato de que o neologismo 
speciesism e não speciesm acabou por receber da Enciclopédia Britânica o ImprUnatur, 
e. desse modo foi incorporado à filosofia c à literatura. 

1 6 "... para descrever a discriminação generalizada praticada pelo homem contra outras 
espécies, c para estabelecer um paralelo com o racismo. Especismo e racismo são 
formas de preconceito que se baseiam em aparências - se o outro indivíduo tem um 
aspecto diferente deixa de ser aceito do ponto de vista moral. O racismo é hoje conde
nado pela maioria das pessoas inteligentes e compassivas c parece simplesmente lógico 
que tais pessoas estendam sua inquietação por outras raças também para outras espé
cies. Especismo, racismo (e até mesmo sexismo) não levam em conta ou subestimam as 
semelhanças entre o discriminador e aqueles a quem esle discrimina e ambas as formas 
de preconceito expressam um desprezo egoísta pelos interesses de outros c por seu 
sofrimento." Ryder, Richard D.. "Speciesism", In: Baird, Robert M . & Rosenbaum. 
Stuart E. (Eds.), Animal Experimenlation; the Moral Issue, p. 40. 
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humano são sempre colocados como inquestionavelmente superiores e, 
pois, prioritários em relação aos interesses de todos os demais animais, 
ainda que alguns interesses animais sejam exactamente os mesmos mani
festos em humanos, ou mesmo superiores aos daqueles. A mera constata
ção da diferença orgânica, para o racista assim como para o especista, 
parece constituir-se em um grande obstáculo à sua moralidade e tal 
obstáculo configura um limite para além do qual, no entender do espe
cista, não vale o dever de aplicação do princípio ético da igualdade. 

De facto não há, como bem o pontua Singer, urna igualdade factual 
entre os seres, já mesmo no âmbito da espécie Homo sapiens.11 O espe-
cismo fere o princípio da igualdade por discriminar, isto é, por tratar sem 
qualquer consideração os seres que biologicamente aparecem na vida 
numa "forma ou organismo"(Henry Salt, Richard D. Ryder) que por 
vezes e em alguns aspectos se assemelha, por outras e em outros não se 
assemelha à da espécie Homo sapiens. Do ponto de vista ético a luta 
contra o especismo desafia a vontade boa ou a moralidade humana, pois, 
por um lado, os seres a serem beneficiados por ela não pertencem à espé
cie Homo sapiens; exactamente por essa razão a abolição do especismo 
talvez seja dentre todas as acções morais até hoje institucionalizadas pelo 
homem, a acção singularmente moral, por princípio, pois ela visa o bene
fício exclusivo de seres que não são da nossa espécie, expressão pura do 
verdadeiro altruísmo; por outro lado, essa luta, ao contrário das demais, 
envolve os interesses de todos os animais humanos e não humanos. Natu
ralizamos de tal modo o costume de usar animais na alimentação, medi
cação, moda, desporto, lazer, que a abolição desses costumes implica 
uma verdadeira revolução económica, política e moral da humanidade. 

Os seres humanos, escreve Singer, em sua grande maioria, são espe-
cistas, de duas maneiras: 1) ou declaram-se francamente favoráveis às 
práticas violentas que submetem os interesses mais elevados dos animais 
aos interesses menos relevantes dos humanos, tal como, por exemplo, o 
interesse em permanecer vivo, por parte do animal, ao interesse em pas
sar uma ou duas horas "divertidas", por parte de seres humanos, aos 
quais não faltam alternativas de lazer; ou, 2) se um indivíduo não se 
declara tão explicitamente especista, ainda assim pratica o especismo ao 
contribuir directa ou indirectamente, com seu modo de vida e seus hábi
tos de consumo, para que o padrão económico e moral de conduta em 
relação aos animais o seja.18 Ryder, por outro lado, considera da mesma 
ordem o racismo e o especismo,19 pelo fato de que aqueles que pertencem 

Cf. Singer, Peter. Ética Prática. Cap. 2, Da igualdade c suas implicações. 
Cf. Singer, Animal Liberation, p. 9. 
"Se examinamos os argumentos apresemados pelos senhores de escravos", escreve, 
"para contrapor aos dos reformistas, podemos ver uma extraordinária semelhança com 
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a outras raças ou espécies são explorados e exterminados por conta da 
alegada inferioridade de seu aspecto físico e moral. 

A capacidade de sentir dor e de sofrer... o parâmetro da moralidade 
sugerido por Singer na ética animal. 

A capacidade de sofrimento, para as éticas utilitaristas, torna-se a 
característica básica que marca a distinção entre seres que têm interesses, 
isto é, seres em relação aos quais temos o dever de consideração, e os 
que não os têm. 2 0 Em relação a estes não estamos obrigados, do ponto de 
vista moral, a dispensar qualquer consideração. Isso não significa, no 
entanto, que seres destituídos de interesses, isto é, incapazes de sofrer, 
devam ser usados ou destruídos pelos humanos. Ainda que um ser não 
possa distinguir entre um estado de bem-estar e um estado de desconfor
to, há outras razões para que os humanos não o destruam, pois nenhum 
ser vivo é um objecto descartável e sem valor. Assim como não destruí
mos obras de arte, de arquitectura, de engenharia, instituições justas, por 
razões que nada têm a ver com sua capacidade de sofrer, as mesmas 
razões podem levar-nos a desejar que outros seres não sejam destruídos 
para servir a propósitos alcançáveis por vias alternativas.21 Podemos ter 
razões estéticas, poéticas, religiosas para preservar seres destituídos de 
consciência. Ou, dito de outra maneira, mesmo que não se possa afirmar 
que temos deveres directos para com seres destituídos de sensibilidade e 
consciência, pode haver um dever indirecto que nos impeça de destrui¬
-los. O caso da conservação do património natural, histórico e cultural da 
humanidade, por exemplo, enquadra-se muito bem nos deveres indirec-

a opinião expressa nos dias de hoje por aqueles que defendem a exploração de animais 
nas fábricas de criação, no comércio de peles, laboratórios e em outros lugares. (...) 
Afinal de contas, [afirma o criador de animais, ou o senhor de escravos...] suas condi
ções de vida são muito melhores do que nas florestas e, convenhamos, essas criaturas 
nunca conheceram prazeres refinados e desse modo não podem saber o que estão a 
perder. O observador não deve julgar os escravos de acordo com seu padrão- e acredi
tar que eles podem sentir c sofrer de modo semelhante ao seu é 'sentimentalismo'. 
Acima dc tudo, enfatizava-se, a escravidão era imprescindível à sobrevivência econó
mica." Ryder, Richard D. Speciesism. In: Baird, Robcrt M & Rosenbaum, Stuart E. 
(Eds.) Op. c/7., p. 36. Inspirada na analogia estabelecida por Ryder, entre as tentativas 
de justificação do escravismo, apresentadas publicamente pelos senhores de escravos 
contra a proposta abolicionista, e as tentativas de justificação apresentadas actualmente 
por produtores, consumidores e exploradores de animais, Marjorie Spiegel publicou 
em 1988 The Dreaded Comparison; Human and Animal Slavery, que nos oferece uma 
reconstituição dos discursos filosóficos, políticos, literários, poéticos, fotográficos e 
jornalísticos que confirmam a existência de uma mesma matriz cognitiva e de um 
mesmo padrão moral que dão sustentação ao escravismo, e, nas práticas contemporâ
neas, ao especismo, ou seja, ao uso, exploração, abuso e abate dos animais para forne
cer material de consumo humano. 

Cf. Singer, Animal Liberation, p. 7. 
Cf. Singer, Peter. Ética Prática, Cap. Meio Ambiente. 
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tos, pois os beneficiários desses bens não são os próprios bens, ao contrário 
do que ocorre com o cuidado que dispensamos aos animais e aos humanos, 
mas seres que sequer nasceram ainda. Conservamos o que há de bom, belo 
e útil, o património, para que o possam desfrutar as gerações futuras.22 

A convicção fundada nos pressupostos utilitaristas, que definem a 
sensibilidade como referência para a moralidade humana, em outras 
palavras, a convicção de que os seres directamente prejudicados pelo 
padrão moral tradicional, ou pelos costumes que o justificam, sofrem ao 
serem excluídos da liberdade de viver plenamente de acordo com as pos
sibilidades individuais e específicas, contribui para a luta abolicionista 
dos costumes machistas, escravistas e especistas. Os seres até agora 
empregues como meros meios para que os homens alcancem seus fins, 
mulheres, negros, crianças e animais, passam a ser sujeitos de um movi
mento que os tira da posição tradicional. Isso dificulta seu "uso" como 
meros objectos. 

A capacidade de sofrer tem sido o argumento dos libertários e aboli
cionistas na defesa dos animais e de todos os seres humanos em condi
ções hostis ao bem-estar físico, psíquico e social.23 A ideia de que há 
seres que sofrem com nossos actos - ou por estarem directamente subme
tidos aos efeitos daquilo que a acção desencadeia sobre si, a realidade ou 
o ambiente no qual vivem, no caso de outros por reprovarem tais práticas 
- tem sido apresentada como argumento para coibir práticas individuais e 
institucionais discriminatórias. Em relação aos animais o argumento eco
nómico, o alcance de imensos benefícios sem custos dolorosos para 
quem os alcança, ainda prevalece sobre o moral. Dado que os seres 
humanos - exceptuando-se os que aboliram deliberadamente de suas 
vidas o uso e o abuso dos animais em quaisquer formas - 1 4 preservam 

2 2 Cf. Id., Md. 
2 3 "... Defendo que (...) deveríamos empregar o mesmo grau de esforços à eliminação do 

sofrimento de outros - humanos e não humanos - que empregamos para eliminar um 
sofrimento semelhante quando c o nosso. Este é na verdade um padrão exigente, e devo 
dizer honestamente que apesar de analisar o argumento ... até esse ponto como alguém 
que o faz rigorosamente, o que segue é mais controverso...". Singer, Peter. The Signifí-
cance of Animal Suffering. In: Baird, Robert M. & Rosenbaum, Stuart E. (Eds.), 
Op. cit., p. 62. 

2 4 Os jalnistas constituem o grupo humano mais profundamente convicto do respeito a 
todas as formas de vida, incluindo-se a dos insectos e microorganismos. Jainístas não 
comem animais nem seus derivados, não usam derivados de animais para vestimentas 
ou artefactos, não usam animais no trabalho, lazer, esporte. Ao andarem pelos cami
nhos olham para não pisarem os insectos, e usam um lenço como máscara ao fazerem 
caminhadas, para impedir que os microorganismos entrem nas vias respiratórias e 
morram. De todos os exemplos humanos de respeito por todas as formas vida, os 
jainistas representam a posição mais radical e absoluta. Cf. Chapple, Christopher. 
Noninjury to Animais: Jaina and Buddhist Perspectives. In: Regan, Tom (Ed.), Anima! 
Sacrifices, p. 213-236. 
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costumes que os beneficiam às custas cio bem-estar e da vida de milhões de 
animais, a questão do sofrimento enfatizada pelas éticas de cunho utilita
rista os pode levar a repensar esses costumes no sentido de os abolir. 

No entender de Bentham, nenhum ser pode valer por mais de um, e 
cada um deve poder viver de modo a atender aos seus interesses, que, a 
levar-se a sério a regra "... cada um deve contar por um apenas e jamais 
por mais do que um" 2 5 por ele sugerida, jamais, deverão ser satisfeitos 
com o sacrifício do outro. Seguindo a via de Bentham também Henry 
Sidgwick afirma que "... o bem de um indivíduo não tem importância 
maior do que o de qualquer outro, do ponto de vista do universo."26 

Se todo juízo moral requer a universalizabilidade do princípio que o 
orienta, defender a tirania de uma forma de vida sobre as outras, em 
nome da superioridade física (questionável no caso dos humanos) ou 
intelectual, implica em sustentar o mesmo juízo em qualquer caso e em 
todas as circunstâncias. Consequentemente, no caso dos humanos, tam
bém os mais fortes e ardilosos em relação aos menos fortes devem poder 
fazer com os demais tudo o que entendem ser vantajoso para si mesmos. 

Singer adopta uma posição cautelosa em relação aos discursos filo
sóficos que, da afirmação de alguma habilidade especial deduzem direi
tos e privilégios para o sujeito que a possui. Mesmo em relação a Ben
tham, de quem herda a exigência de expansão do princípio da igual 
consideração de interesses para atender ao sofrimento de seres não 
humanos, Singer pondera "... Embora Bentham fale de 'direitos' (...), o 
debate é de fato muito mais sobre a igualdade do que sobre direitos. Na 
verdade, em uma outra passagem famosa Bentham descreve os 'direitos 
naturais' como fionsense' e 'direitos naturais e imprescritíveis' como 
'nonsense sobre andas'. Ele fala de direitos morais como a forma directa 
de referir a protecção que pessoas e animais moralmente devem ter; mas 
o peso real do argumento moral não assenta na afirmação da existência 
do direito, pois esse, por sua vez, deve ser justificado com base nas pos
sibilidades de sofrimento e de bem-estar. Desse modo podemos exigir a 
igualdade dos animais sem cair no emaranhado da controvérsia filosófica 
sobre a natureza dos direitos."27 

A luta em defesa dos animais acaba por ser a experiência política 
que mais desafia a exigência de universalizabilidade do princípio ético, 
sua generalidade e sua aplicabilidade. Ao propor estender, para seres de 
outras espécies, as garantias até hoje estabelecidas a muito custo exclusi
vamente para o bem estar de seres da nossa espécie, a ética fundada no 
princípio da igualdade ataca o ponto mais vulnerável da cultura con^m-

2 5 In: Singer, Pcicr, Animal Liberation, p. 5. 
2 6 In: Singer, Peter, Animal Liberation, p. 5. 
2 7 Singer, Peter, Animal Liberation, p. 8. 
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porânea: o da incoerência entre as ideias do sujeito moral, suas convic
ções, decisões e acções. A exigência de coerência entre o que se afirma e 
o que se pratica, bem como de firmeza no emprego de um princípio, 
independentemente da espécie de sujeito afectado por nossas decisões e 
acções, leva-nos a redimensionar os conceitos de moralidade, dever, 
igualdade, pessoa, a fim de eliminar preconceitos, em especial aqueles 
que contribuem para justificar benefícios aos seres de nossa espécie 
quando representam custos imensos aos de outras espécies. Um dos tra
ços mais fortes da ética animal singeriana é justamente a insistência em 
radicar no sujeito e não em uma lei positiva, e, pois, coercitiva, cuja 
força encontra-se fora do sujeito, o dever de expansão do princípio da 
igualdade, enquanto, por outro lado, insiste em que consideremos o 
sofrimento infligido àqueles que se encontram sob o domínio das nossas 
acções, como uma questão de coerência, pois o mesmo o fazemos em 
relação ao sofrimento de seres da espécie humana. Sem desqualificar o 
discurso dos direitos em relação aos animais, adoptado, por exemplo, por 
Tom Regan e por Andrew Linzey, Singer admite sua utilidade ou eficácia 
no sentido de constituir meios institucionalizados para a defesa dos ani
mais, mas defende que o caminho a ser percorrido para mudar nossas 
atitudes mais corriqueiras de consumo, que afectam de modo directo os 
interesses dos animais, não passa somente pela aprovação de leis.28 Para 
decidir não mais comprar nem usar produtos de origem animal, por 
exemplo, nenhum ser humano precisa de uma lei. Trata-se de uma deci
são moral de cunho pessoal. 

O especismo hoje em vigor, afirma-o Singer, deve-se ao facto de que 
cultivamos ainda "um preconceito que nos impede de levar a sério o 
sofrimento de um ser que não seja membro de nossa própria espécie". 2 9 

Em nossa cultura não há mais inocência. Se os cientistas e os empresá
rios da criação em larga escala para o abate e para a extracção de pro
dutos derivados dos animais vivos ou mortos, incorporam o especismo de 
modo institucionalizado, tais práticas somente podem existir com o 
conluio de todos os demais cidadãos que mantêm o costume de usar os 
produtos de origem animal na alimentação, vestuário e lazer, e de buscar 

2 8 "... Alguns filósofos conseguiram complicar muito ao desenvolver argumentos para 
mostrar que animais não têm direitos. Eles afirmam que para ter direitos um ser deve 
ser autónomo, ou deve ser membro de uma comunidade, ou ter a habilidade de 
respeitar os direitos dos outros, ou possuir um senso de justiça. Essas exigências são 
irrelevantes para a questão da Lisbcrtação Animal. A linguagem dos direitos é uma 
forma telegráfica conveniente. É ainda mais valiosa na era dos noticiários em trinta 
segundos de TV do que o era à época de Bentham: mas, no debate sobre uma mudança 
radical era nossas atitudes paia com os animais ela não é necessária." Singer, Peter. 
Animal Liberation, p. 8. 

2 9 Singer, Animal Liberation, p. 40. 
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minimizar os efeitos de sua forma imprópria de vida, sobre a saúde, a 
beleza da pele e da silhueta, às custas de produtos testados directamente 
em animais vivos, ou resultados da extracção de parte de seus organis
mos mortos. 

Para os seres dotados de sensibilidade, consciência, consciência de 
si e mobilidade, a vida não proporciona bem-estar a não ser que aquelas 
habilidades possam ser activadas, pois são essenciais àquela forma de 
vida. Em Animal Liberation Singer fala do especismo como uma linha 
divisória que separa acções humanas indiferentes à dor e ao sofrimento, à 
crueldade e violência, das acções humanas em favor da justiça e pelo fim 
da violência contra seres humanos e animais, ainda que estes estejam 
distantes e espalhados por todos os confins deste planeta.30 

Para se poder dizer que um indivíduo tem capacidade de sofrimento, 
tal deve apresentar, algum grau de: 1) sensibilidade para os eventos que 
afectam o próprio organismo; 2) consciência dessa afecção, ou, em outras 
palavras, uma espécie de percepção das próprias experiências afectivas, 
que vem acrescida, na maior parte dos seres sensíveis, daquilo que cha
mamos 3) memória, que torna o ser apto para reter ou manter o registo 
das informações de experiências passadas; 4) imaginação ou capacidade 
para ordenar as experiências sensíveis, as imagens da memória e a recor
dação consciente das mesmas de modo a prevenir-se contra situações de 
risco no presente. Quando tal capacidade se apresenta mais elevada, o 
indivíduo pode, ainda, apresentar outra habilidade, qual seja, a de 
5) ordenar actos em relação não apenas ao presente mas também ao futu
ro, demonstrando, desse modo, que tem 6) consciência temporal de si. 

Qualquer restrição em relação ao ambiente natural e social que 
constitui a base do bem-estar, quando o indivíduo é um ser dotado das 
habilidades acima arroladas, não importa o grau das mesmas, representa 
para si uma "privação", uma "perda" e o que resulta de tal experiência é 

"Nós toleramos crueldades infligidas a seres de outras espécies que nos indignariam 
caso fossem infligidas a membros de nossa própria espécie. O especismo permite aos 
cientistas considerarem os animais nos quais fazem os experimentos como itens do 
equipamento, muito mais como instrumentos de laboratório do que seres vivos e 
capazes de sofrimento. Na verdade, nos grandes projectos apoiados por agências do 
governo os animais são colocados na lista dos 'suplementos', junto com os tubos de 
ensaio c aparelhos de gravação". Singer, Animal Liberation, p. 69. Todos sabemos que, 
ao contrário do que o afirma Descartes, "... o sistema nervoso de outros animais não é 
construído artificialmente - como o pode ser o de um robô - para imitar o comporta
mento que expressa a dor cm humanos. O sistema nervoso animal evoluiu do mesmo 
modo que o nosso, c na realidade a história da evolução de seres humanos e outros 
animais, em especial dos mamíferos, não divergiu até que as características centrais do 
nosso sistema nervoso passaram a existir. A capacidade de sentir dor amplia a 
perspectiva de sobrevivência da espécie, pois leva seus membros a evitar o que os 
injuria." Ibiã., p. 11. 
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que o indivíduo perde o bem-estar padrão de sua espécie. A experiência 
imposta da privação pode-se denominar "sofrimento". A capacidade de 
sofrer distingue os indivíduos que têm interesses, daqueles que, por nada 
sentirem, não podem ser afectados pela privação em nenhuma de suas 
variantes. O princípio da igualdade moral, para Singer, estabelece-se a 
partir da condição à qual os indivíduos de natureza sensível estão sub
metidos: da capacidade de sofrer com a privação das condições neces
sárias, ou a imposição de outras não necessárias e hostis ao bem-estar 
físico e psíquico. Não importa a aparência orgânica que um ser sensível, 
ou um ser sensível e dotado de consciência de si tenham, para que seus 
interesses sejam considerados moralmente relevantes. O que importa é 
que cada um deles, guardadas as proporções que suas capacidades lhes 
configuram para torná-los susceptíveis às experiências da dor e do sofri
mento, seja respeitado com igual consideração, o que significa dispensar 
o tratamento adequado ao fim pretendido, qual seja, o de minimizar a dor 
ou o sofrimento. Os graus de refinamento que permitem a um ser dotado 
de consciência de si ter uma noção clara de sua condição, não justificam 
que tire a vida de outros seres para atender a necessidades e desejos que 
não servem sequer ao fomento dessa sua consciência de si. 

Singer reconhece que a intensidade da dor pode ser maior ou menor 
dependendo não apenas do objecto que a produz, mas também do indiví
duo que a sente.31 Por essa razão, ao atender a um animal, humano ou 
não humano na tentativa de minimizar sua dor, é natural que diferentes 

Em relação a algumas espécies os neurologistas chegam mesmo a afirmar que possivel
mente seja ainda mais forte a experiência da dor em dadas situações, do que ocorre cm 
humanos. Richard Serjeant, por exemplo, afirma: '"Cada detalhe da evidência factual 
sustenta a afirmação de que os mamíferos vertebrados superiores experimentam a 
sensação de dor no mínimo tão intensamente quanto nós. Dizer que eles sentem menos 
porque são animais inferiores é um absurdo; pode-se mostrar facilmente que muitos de 
seus sentidos são muito mais agudos do que os nossos -acuidade visual em certos 
pássaros, audição na maior parte dos animais selvagens, e tacto em outros: esses 
animais dependem mais do que nós hoje o fazemos da mais aguçada consciência de um 
meio ambiente hostil. Deixando de lado a complexidade do córtex cerebral (que não 
percebe directamente a dor) seus sistemas nervosos são quase idênticos ao nosso e suas 
reacções à dor nitidamente semelhantes, embora (tanto quanto o sabemos) sem as 
conotações filosóficas e morais. O componente emocional também é inteiramente 
evidente, na maior parte na forma de medo e raiva."'. In: Singer, Peter. Animal Libera
tion, p. 12. Para corroborar tal afirmação, Singer cila os estudos feitos por cientistas na 
década de 80 do século XX, para confirmar o que os filósofos defensores dos animais 
vinham denunciando desde o século XIX, que apesar da dor causada nos animais os 
homens mantinham-se irredutíveis da posição mecanicista cartesiana, c continuavam a 
infligir-lhes todo tipo de dor, sofrimento e tortura. Obras que apresentam os resultados 
da investigação sobre a mente, a dor e o sofrimento animal, do ponto de vista de cien
tistas: Animai Thoughts (Stephcn Walker), Animal Thinking (Donald Griffin), Anima! 
Sufferíng; The Science of Animal Welfare (Marian Stamp Dawkins). C f Singer, Peter, 
Anima! Liberation, p. 13. 



Da Igualdade 35 

cuidados sejam tomados, em função da capacidade individual e especí
fica do ser em questão. Isso conduz a tratamentos desiguais para o 
mesmo problema, mas, do ponto de vista ético, a resultados iguais: a dor 
é minimizada ou abolida, e o sofrimento evitado. 

Ao cuidado que dispensamos aos seres sensíveis em estado de dor, 
Singer sugere que acrescentemos uma consideração especial relativa às 
demais aptidões que os indivíduos têm em função da espécie à qual per
tencem. A consciência da experiência pela qual estão a passar é um com
ponente significativo da capacidade de sofrimento maior ou menor dos 
seres de diferentes espécies. Se um ser sabe o que está a acontecer consi
go e tem noção da dor que ainda terá que sentir até o pleno restabeleci
mento ou a morte, sua capacidade de sofrimento é muito maior do que a 
de um outro que não tem, portanto, a autoconsciência, a noção de si 
mesmo. A capacidade de previsão, a memória mais detalhada, o conheci
mento mais amplo do que se passa consigo torna o ser humano mais vul
nerável ao sofrimento do que talvez o seja um rato em situação idêntica. 
A angústia mental é o que torna a situação humana tão mais difícil de 
suportar, escreve Singer. 

Essas outras habilidades tornam o humano mais apto para o sofri
mento. Isso não significa, porém, que todos os seres humanos, em deter
minadas situações, sofram com a mesma intensidade. Por essa razão Sin
ger não defende um padrão único de consideração para todos os huma
nos, mas, um padrão que leve em consideração a possibilidade de cada 
indivíduo de sofrer. A mesma complexidade mental que torna um 
indivíduo humano capaz de sofrer com a condição na qual se encontra, o 
torna também apto a raciocinar sobre as perspectivas de saída desse esta
do, a informar-se sobre os meios disponíveis para sua reabilitação, a 
pedir ajuda a outros para superar os percalços de sua condição dolorosa. 
Com relação aos animais que não são dotados de uma forma de lingua
gem decifrada pelos humanos, e, que, por isso, não podem dizer-nos o 
que sentem, nem sugerir o que podemos fazer para minimizar sua dor, o 
sofrimento pode ser maior. Para um animal selvagem, por exemplo, ser 
capturado representa ameaça de morte iminente, pois encontra-se imobi
lizado, algemado ou aprisionado, o que significa impedido de procurar os 
meios de subsistência. 3 2 O terror do indivíduo nesse caso será muito 
maior do que, por exemplo, o seria, para um humano, estar "aprisionado" 
e "amarrado" em uma ambulância ao ser levado ao hospital mais pró
ximo para receber socorros. 

A presença ou ausência de consciência e de autonomia num ser não 
são determinantes para a decisão ética acerca do dever que temos de 
considerar seus interesses. E verdade que elas podem distinguir grande 

3 2 Cf. Singer, Peter, Ética Prática, p. 68-70. 
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parcela dos humanos de outros animais, mas, se forem tomadas como 
critério para estabelecer distinções e privilégios, há que convir que elas 
também distinguem seres humanos de outros seres humanos. Se tais carac
terísticas asseguram algum status moral, então, é preciso que se reconheça, 
no entender de Singer, que muitos animais estão acima do status concedido 
a muitos humanos inconscientes ou sem qualquer autonomia.33 

Não se deve concluir do que ficou expresso acima que deveríamos 
tratar os seres humanos destituídos de consciência e de autonomia com 
menor consideração. Singer propõe que sejamos coerentes com o princí
pio que empregamos para lidar com casos dessa natureza quando se trata 
de seres de nossa espécie, e, desde que concedemos a estes o direito de 
serem bem tratados, que seja igualmente concedido a todos os animais o 
mesmo tratamento. "A mudança que sugeri", escreve Singer, "poderia 
não fazer diferença alguma para o tratamento que dispensamos aos seres 
humanos, ou poderia, até mesmo, aperfeiçoá-lo. (...) É bem importante 
lembrar que o objectivo do meu argumento é elevar o status dos animais 
e não diminuir o dos seres humanos. (...) Gostaria que a nossa convicção 
de que seria errado tratar os deficientes mentais dessa maneira (como tra
tamos os demais animais) fosse transferida para os animais não humanos 
em níveis semelhantes de autoconsciência e com uma capacidade seme
lhante de sofrimento."34 

Vimos que Singer adopta de Bentham o respeito pela dor e pelo 
sofrimento, e não a glorificação da racionalidade e da linguagem humana 
como finalidade da ética. A questão que interessa ao Autor esclarecer é: 
"... o facto de um ser ter consciência de si habilita-o a algum tipo de prio
ridade de consideração?" Respondendo a essa questão Singer reconhece 
que aquele que possui autoconsciência pode ter uma vida com um valor 
mais elevado. Mas esse valor mais elevado não atribui ao ser autocons-
ciente qualquer prerrogativa ou privilégios que representem direitos 
absolutos sobre a vida e a morte de terceiros. Mantém-se, desse modo, a 
regra de Bentham e de Sidgwick: a vida de um vale por um, não mais do 
que um. A vida de um ser sensível e autoconsciente vale por uma apenas, 
não podendo este eliminar a de outros para favorecer-se.35 

Cf. Singer, Peter, Ética Prática, p. 85. 
Singer, Peter, Ética Prática, p. 87. 
"... Não estamos examinando casos cm que as vidas dos seres autoeonscientes estão cm 
risco, mas sim casos em que os seres autoeonscientes continuarão vivos e com as suas 
faculdades intactas, seja qual for a nossa decisão. Nesses casos, se a existência da auto
consciência não afecta a natureza dos interesses em cotejo, não fica claro por que deve
ríamos forçar a inclusão da autoconsciência na discussão, nem por que deveríamos 
forçar a inclusão de espécie, raça ou sexo em discussões semelhantes. Interesses são 
interesses e devem ser considerados por igual- sejam eles os interesses de seres huma
nos ou de animais, com ou sem consciência de si." Singer, Peter, Ética Prática, p. 84. 
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Há animais reconhecidamente capazes de fazer uso da linguagem, 
ainda que em níveis muito elementares. Se a linguagem é indício de 
consciência e de autonomia, essas devem, então, ser reconhecidas naque
les. Singer descreve no capítulo 5 da Ética Prática casos de primatas 
superiores que aprendem a linguagem humana de sinais e podem comuni
car-se correctamente para expressar desejos, reconhecer objectos, pes
soas e situações. 3 6 Dizer que os animais são destituídos de linguagem é 
um absurdo. Não ter nenhuma linguagem é uma coisa, escreve Singer, 
não ter a linguagem humana é outra completamente distinta. Para sair do 
impasse que o homem cria para a ciência e a ética ao dominar exclusiva
mente sua linguagem, Singer sugere que se comece a dar maior atenção 
aos sinais não linguísticos nos animais. "... Não há nada de inteiramente 
inconcebível no fato de um ser ter capacidade de pensamento conceptual 
sem que tenha uma linguagem; existem exemplos de comportamento 
animal extraordinariamente difíceis, quando não categoricamente impos
síveis de serem explicados, a não ser que se parta do pressuposto de que 
os animais estão pensando conceptualmente."37 

A memória do passado e expectativas em relação ao futuro, por 
outro lado, indícios de que o ser que as possui tem consciência de si e 
autonomia em relação aos seus movimentos, são comprovadas habilida
des em animais de laboratório, domésticos e selvagens. "... Seres sem lin
guagem podem pensar em moldes bastante complexos. (...) Não é só em 
experiências de laboratório que o comportamento dos animais aponta 
para a conclusão de que eles têm memória do passado e expectativas 
quanto ao futuro, que têm consciência de si, que articulam intenções e 
agem de modo a concretizá-las. 3 8 

Cf. Ética Prática, p. 120 e ss. 
Singer, Peter. Ética Prática, p. 123. Contra Wittgenstein, que afirma não poder atribuir 
consciência aos seres destituídos de linguagem, Singer replica: "... Em lodo caso, a 
linguagem pode ser necessária para o pensamento abstracto em um determinado nível; 
mas estados como o da dor são mais primitivos e não têm nada a ver com linguagem." 
E, contra o argumento de que humanos dizem uns aos oulros quando estão a sentir dor 
e os animais não o fazem, Singer levanta duas questões: cm primeiro lugar, todos nós, 
incluindo os que podem dizer o que estão a sentir, comunicamos nossas emoções por 
diversos modos, não apenas verbalmente. Usamos a linguagem corporal para expressar 
nossas emoções, do mesmo modo como o fazem os primatas superiores, por exemplo. 
E, por outro lado, o fato de alguém dizer algo não nos prova que o que diz é verdade. 
Humanos mcnlcm. Por fim, se o argumento para não causar dor for baseado na exigên
cia de que o ser pronuncie alguma frase do tipo, sinto dor, não me machuque, então 
uma grande parte dos seres de nossa espécie não vai ser respeitada, pois não está em 
condições de dizer tal frase. Cf. Animal Liberation, p. 14. 

Singer, Peter, Ética Prática, p. 124. Nesta passagem Singer descreve observações 
feitas por elólogos, psicólogos e antropólogos no habitat dos animais. 
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O especismo na pesquisa científica 

Singer critica a crueldade, a trivialidade e a inutilidade da maior 
parte das pesquisas feitas em animais, assim como o facto de que tanto os 
cientistas ambientais quanto os comportamentais prosseguem com um 
tipo de observação ofensiva ao bem-estar do animal, que, em muitos 
casos, como no emprego de choques eléctricos, dos experimentos com 
produtos químicos, cosméticos e farmacológicos, o lesam e matam.39 Em 
muitas dessas experiências não há vantagem alguma para os humanos. 
Além disso, para o montante de crueldade praticada contra os animais 
não se pode apresentar qualquer justificativa ética. 4 0 Entre os próprios 
cientistas há quem declare a inutilidade de tais experimentos, como o 
fazem H. F. Harlow, que, segundo Singer, examinou ao longo dos 12 
anos nos quais foi o editor da Journal of Comparaüve and Physiological 
Psychology mais de 2.500 artigos "científicos" submetidos para a publi
cação naquela revista, sobre os quais declara: "... a maior parte dos expe
rimentos não era digna de realização e os resultados obtidos não o eram 
de serem publicados".41 Para corroborar a tese da inutilidade de experi
mentos cruéis realizados em animais, Singer cita Christopher Smith, 
médico do sector de emergências de Long Beach, Califórnia, que, refe
rindo-se ao Draize Test,42 afirma: "... 'Os resultados desses testes não 

Cf. Singer, Animal Liberation, p. 11-94. 
Singer, Animal Liberation, p. 65. Apresenta a lista de experimentos feitos em animais, 
compilada dos arquivos dos institutos de pesquisa norte-americanos: "... 'Acceleration', 
'Aggression', 'Asphyxiation', 'Blinding', 'Centrifuge', 'Compression'. 'Concussion', 
'Crowding', 'Crushing', 'Decompression', 'Drug Tests', 'Experimental Neurosis', 
'Freezing', 'Heating', 'Hemorrhage', 'Hindleg Beating', 'Immobilization', 'Isolation', 
'Multiple Injuries', Trey Killing', 'Protein Deprivation', 'Punishment', 'Radiation', 
'Starvation', 'Shock', 'Spinal Cord Injuries', 'Stress', 'Thirst'..." p. 65. A descrição 
minuciosa da maior parte desses testes pode ser lida no cap. 2 de Animal Liberation. 

Cf. Singer, Animal Liberation, p. 73. 
"Cosméticos e outras substâncias são testadas nos olhos dos animais. O teste Draize de 
irritação dos olhos foi usado pela primeira vez nos anos 40, quando J. H. Draize, ao 
trabalhar para a U. S. Food and Drug Administration, desenvolveu uma escala para avaliar 
quanto uma substância irrita ao ser aplicada nos olhos de coelhos. Os animais são 
colocados em aparelhos nos quais apenas suas cabeças ficam expostas. Isso impede que 
esfreguem ou cocem seus olhos. A substância a ser testada (tal como branqueadores, 
shampoo, ou tinta) é então aplicada em um dos olhos de cada coelho. O método usado c 
puxar a pálpebra inferior e colocar a substância no pequeno 'copo' que se forma. O olho é 
então mantido fechado. Algumas vezes repete-se a dose. Os coelhos são observados 
diariamente para verificar inchaço, ulceração, infecção c cegueira do olho. Os experi
mentos podem prolongar-se até três semanas. Um investigador empregado de uma grande 
companhia química descreveu o grau máximo de reação do seguinte modo: (...) 'Perda 
total da visão devido a danos internos graves na cónica ou na estrutura interna. Os animais 
aflictos mantêm os olhos fechados. Podem guinchar, esfolar os olhos, pular e tentar fugir.' 
(...) Mas, é claro, se estão presos ao aparelho os coelhos não podem nem coçar os olhos 
nem fugir. Algumas substâncias causam danos tão sérios que os olhos dos coelhos perdem 
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podem ser usados para prever a toxicidade ou para orientar a terapia no 
caso de humanos expostos. Como um profissional habilitado da medicina 
de emergência, com 17 anos de experiência no atendimento de envenena
mento acidental e exposição a tóxicos, não conheço um exemplo sequer 
no qual o resultado dos testes em animais tenha servido para ajudar a 
lidar com envenenamentos acidentais. Médicos de emergência apoiam-se 
em casos relatados, experiências clínicas e dados experimentais resul
tantes de testes em humanos para determinar a linha mais eficaz de tra
tamento de seus pacientes."43 

A crítica de Singer aos experimentos em animais volta-se em espe
cial contra aqueles que não trazem benefício algum para o avanço nem da 
medicina humana nem da animal, e decorrem com grande sofrimento 
para os animais. São meros "experimentos", não "experiências científi
cas" e o sofrimento animal acaba por ser o ponto de discordância entre o 
filósofo e os realizadores de tais experimentos. E engano acreditar, escre
ve Singer, que os experimentos atendem a objectivos médicos vitais. Eles 
atendem, em sua maior parte, aos interesses da produção de cosméticos e 
corantes artificiais para alimentos, ou a invenção de produtos baseados 
em substâncias tóxicas, 4 4 não essenciais à preservação da vida e da saúde 
humanas. São testes desnecessários para impedir sofrimento humano. Há, 
para além desses experimentos, porém, casos nos quais, mesmo servindo 
a propósitos exclusivamente terapêuticos e não cosméticos, o malefício 
para os humanos resulta exactamente do facto de serem os testes feitos 
em animais, como o comprovam a Talidomina, cujos efeitos atrofiadores 
no embrião humano fizeram-se conhecer já na década de 60 do século 
passado. Também entram na lista dos erros de se investigar em animais o 
Opren, da Eli Lil ly, para o tratamento de artrite, suspenso na Inglaterra 
após ter causado a morte de 61 pessoas e danos em mais de 3.500, o 
Practolol, para o tratamento do coração, que causa cegueira, e o 
Zipeprol, para tosse, que produziu ataques e coma em algumas pessoas 
que o usaram.45 

iodas as características próprias - a íris, pupüa, e a córnea começam por parecer uma só 
massa infectada. Os investigadores não são obrigados a usar anestesias, mas, às vezes eles 
empregam uma pequena quantidade de anestesia local ao aplicar a substância, desde que 
não interfira no teste. Isso não contribui em nada para aliviar a dor que resulta por receber 
limpador de forno nos olhos ao longo dc duas semanas. Os relatórios do U.S. Department 
of Agricultuie mostram que em 1983 os laboratórios de testes toxicológicos usaram 
55.785 coelhos, c indústrias químicas outros 22.034. Pode-se afirmar que muitos desses 
foram usados no teste Draize, embora lais números não sejam acessíveis." Singer, Peter, 
Animal Liberation, p. 54-55. 

4 3 Singer, Animal Liberation, p. 56. 
4 4 Cf. Singer, Peter, Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 75; e Animal 

Liberation, p. 40. 
4 5 Cf. Singer, Animal Liberation, p. 57. 
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Dentre todas as ciências que fazem uso de animais em sua investiga
ção, a psicologia tem sido a mais cruel. Seus experimentos, via de regra, 
envolvem choques eléctricos, confinamento e isolamento, quando não 
outras formas de maus tratos, tais como a alteração deliberada das condi
ções ambientais necessárias ao bem-estar do organismo animal (priva
ções), para propiciar a observação de sintomas orgânicos e psíquicos -
depressão, por exemplo - já conhecidos por qualquer indivíduo que 
alguma vez tenha permanecido em contacto duradouro com animais, seja 
na criação para o abate, seja na adopção para companhia.46 

Singer considera, sempre do ponto de vista ético, que experimentos 
em animais somente deveriam ser aprovados se, após cuidadoso exame 
pudessem vir a ser considerados dignos de serem feitos em seres huma
nos. "Este princípio", escreve Singer, "dá-nos um guia em direcção à 
resposta à nossa questão. Desde que um preconceito especista é tão 
injustificável quanto o racista, um experimento não pode ser justificável 
a menos que seja tão importante que o uso de um humano com danos 
cerebrais pudesse ser justificável." 4 7 Casos assim, no entanto, conclui 
Singer, seriam tão raros que levariam praticamente à abolição do uso de 
animais na pesquisa. 

Se hoje os cientistas são livres para usar e abusar de animais na rea
lização de seus protocolos de investigação, a adopção da ética singeriana 
na ciência inverte a situação. Nenhum cientista tem liberdade para 
empregar animais para testes de quaisquer produtos. Apenas o podem 
fazer os que tenham recebido de uma comissão de ética - constituída 
também por profissionais que não realizam testes em animais - permissão 
para realizar o protocolo de pesquisa. O que define a relevância de uma 
pesquisa em animais, no entender de Singer, é a finalidade exclusiva de 
minimização do sofrimento, de humanos e de animais.48 Tudo o mais, 
que não representa a busca de minimização da dor e do sofrimento, não 
pode servir de justificativa para o experimento animal.49 

Uma descrição minuciosa de certas práticas típicas dos laboratórios de psicologia e 
neurologia pode ser Üda no cap. 2 de Animal Liberation, p. 25-53. 
Singer, Animal Liberation, p. 85. 
"O costume de experimentar em animais não humanos como há hoje em dia pelo 
mundo afora revela as consequências do especismo. Muitos experimentos infligem 
dores intensas sem a mais remota possibilidade de beneficiar seja seres humanos seja 
outros animais. Tais experimentos não são exemplos isolados, mas parte de uma 
indústria poderosa." Singer, Peter, Animal Liberation, p. 36. 

Nesse sentido, escreve Singer, "... Tudo o que precisamos dizer é que experimentos 
que não servem directamente a propósitos urgentes deveriam ser suspensos imediata
mente, e nas demais áreas da investigação deveríamos sempre que possível procurar 
substituir os experimentos que envolvem animais por métodos alternativos que não o 
fazem." Singer, Peter, Animal Liberation, p. 40. 
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Em Animal Liberation Singer defende a continuação de experimen
tos em animais exclusivamente em casos comprovados de urgência e de 
necessidade, e a abolição de todos os demais experimentos e sua substi
tuição por métodos alternativos.50 

0 utilitarismo preferencial defende que a ética seja a busca de um 
princípio para regular nossas acções em favor das preferencias dos sujei
tos em condições vulneráveis. E a preferência de um ser por um estado 
(vivo) ou outro (morto), por exemplo, que define ser errado ou não, matá-
-lo. 5 1 Do mesmo modo, a preferência por um estado de bem-estar e não 
por um estado de dor define o limite da liberdade de um sujeito moral em 
relação a outros indivíduos. O fundamento para se afirmar que os animais 
sentem dor é o mesmo que nos leva a dizer que uma criança a sente: os 
animais comportam-se de um jeito muito parecido com o humano, embo
ra não falem. Bebés também não falam, mas expressam a dor sentida 
manifestando-se de outras formas. "... o sistema nervoso de todos os 
vertebrados, sobretudo o de pássaros e mamíferos, é basicamente pare
cido. As partes do sistema nervoso humano que dizem respeito à sensa
ção de dor são relativamente antigas em termos de evolução.(...)" 5 2 O 
maior paradoxo da pesquisa dolorosa feita em animais aparece no cinis
mo de alguns cientistas que não negam ao animal a capacidade de sentir 
dor, mas realizam nele seus experimentos, para buscar descobrir o meca
nismo da dor e de sua eliminação. 5 3 

Nas pesquisas comportamentais, os choques eléctricos são o meio 
mais usado, seja para treinamento preliminar, para condicionar o animal 
a reproduzir um procedimento que o investigador quer observar (associa-

5 0 Mais adiante afirma que só há um modo de "... acabar com o sofrimento que tais testes 
provocam: (...) até que tenhamos desenvolvido suficientemente alternativas a eles, 
como um primeiro passo, devemos simplesmente passar sem as substâncias novas 
potencialmente danosas, que não são essenciais à nossa vida." Cf. Ética Prática, p. 40 

5 1 "... uma acção contrária à preferência de qualquer ser é errada-a menos que essa prefe
rência seja superada, em lermos do seu valor, pelas preferências contrárias. Matar uma 
pessoa que prefere continuar vivendo é, portanto, errado, sendo iguais as demais 
condições.... O mal é praticado quando a preferência é frustrada." Singer, Peter, Ética 
Prática, p. 104. 

5 2 Singer, Peter, Ética Prática, p. 79-80. 
5 3 "... os defensores da experimentação animal não negam que os animais sofram. Eles 

não podem negar o sofrimento animal, pois precisam enfatizar as semelhanças entre 
humanos e outros animais para poder afirmar que seus experimentos podem ter certa 
relevância para os propósitos humanos. O investigador que força ralos a escolher entre 
morrer de fome ou levar choques eléctricos para ver se desenvolvem úlceras (o que 
fazem) procede desse modo porque o rato tem um sistema nervoso semelhante ao do 
ser humano, e presumidamente sente o choque eléctrico de modo semelhante." Singer, 
Peter, Animal Liberation, p. 40. 
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do ou não a algum outro factor), seja para que o observador possa ver 
como o animal reage à punição por "ter se comportado mal", ou "feito a 
coisa de modo errado". Muitos animais, escreve Singer, morrem já no 
primeiro dia dos choques preliminares e não chegam, desse modo, sequer 
a entrar para a segunda etapa do experimento. Experimentos dessa natu
reza conduzem, via de regra, a conclusões banais, e, por terem alcançado 
resultados triviais os cientistas afirmam necessitar de novos experimen
tos, ou do aumento do número de animais testados. Da relevância de tais 
"estudos" não se pode falar. Muito menos da legitimidade moral para os 
fazer. Um comité britânico computou o número de pesquisas realizadas 
em animais e comparou-o com o número de artigos que saíram publi
cados. Apenas 25% obteve reconhecimento científico para publicação. 5 4 

O restante não têm valor científico algum, isto é, não traz resultado 
algum digno de nota, seja para a comunidade humana, seja para a animal.55 

Seres humanos e pessoas 

As preferências de uma pessoa devem ser levadas em conta na for
mulação de um juízo sobre a eticidade ou não de uma determinada deci
são que a afecta. Toda decisão que implique em levar uma pessoa a frus
trar-se em relação às suas preferências deve ser reprovada do ponto de 
vista ético. No capítulo 4 de Ética Prática Singer apresenta o conceito de 
pessoa, diferenciando-o do conceito de ser humano. Este último remete a 
uma base genética e ao facto de um indivíduo poder ser identificado com 
o grupo do qual descende, por herdar suas características orgânicas 
(biológicas) e poder reproduzir-se passando adiante essa herança. O ser 
humano, nesse sentido, é um indivíduo da espécie Homo sapiens. Todos 
os indivíduos que possuem os cromossomos dessa espécie são seres 
humanos: embriões, bebés anencefálicos, outros indivíduos com lesões 
neurológicas irreversíveis são seres humanos.56 

Singer prefere denominar pessoas, no entanto, apenas os seres cons-

Cf. Singer, Peter, Animal Liberation, p. 41. 
Singer conclui: "Não é fácil ver de que modo tal investigação beneficia. (...) Na 
verdade, de modo geral, o que mais confunde nos exemplos de investigação dados 
acima, é que apesar do sofrimento pelo qual os animais passam, os resultados obtidos, 
ainda quando relatados pelos próprios investigadores, são triviais, óbvios c sem 
sentido. A conclusão dos experimentos citados acima mostra, de modo suficientemente 
claro, que psicólogos comportamentais envidaram muitos esforços para nos dizer em 
jargão científico aquilo que bem o sabemos, e o que poderíamos ter concluído por vias 
menos prejudiciais em poucas palavras - e lais experimentos são supostamente mais 
significativos do que outros que não chegam sequer a ser publicados." Singer, Peter, 
Animal Liberation, p. 49-50. 

Singer, Peter, Ética Prática, p. 96 
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cientes de si que têm um senso de futuro e passado, autocontrole, capaci
dade de relacionar-se com e de ter preocupação por outros seres, comuni
cação e curiosidade, enquanto aceita a expressão genérica ser humano 
para designar aqueles dotados efectivamente dos cromossomos da espé
cie, mas sem as características de uma pessoa. Desse modo, todos os 
seres da nossa espécie são, geneticamente falando, seres humanos, mas 
nem todos os seres humanos são, moralmente falando, pessoas. Dado, 
por outro lado, que a razão e a autoconsciência aparecem em muitos indi
víduos de outras espécies, Singer sugere que o conceito de pessoa seja 
extensivo a eles, não restringindo-se mais, como tradicionalmente tem 
sido utilizado, à designação exclusiva de seres humanos.57 A preferência 
da pessoa é uma das razões a serem levadas em conta, "juntamente com a 
preferência das demais pessoas", escreve Singer, quando se toma 
decisões que as afectam.53 Quando se trata de afirmar o "direito à vida", 
Singer indaga se há ou não, de acordo com o conceito de pessoa acima, 
algum fundamento, "para atribui-lo às pessoas, enquanto seres distintos 
de outros seres vivos". 5 9 Michael Tooley, filósofo americano que vincula 
a categoria dos direitos à de pessoa, afirma: "os únicos seres que têm 
direito à vida são aqueles que podem conceber-se como entidades distin
tas que existem no tempo - em outras palavras, como pessoas."60 Portan
to, só uma pessoa poderia ter o direito à vida".6 1 Singer evita fundar a 
ética em defesa dos animais na categoria de direitos. A tese de Tooley 
torna-se problemática no caso de seres que não estão em estado conscien
te, e que não podem, assim, desejar coisa alguma em relação ao futuro, 
bem como em relação aos seres que ainda não desenvolveram as habili
dades de uma pessoa, e outros que, por acidente ou doença degenerativa, 
já as perderam. 

O valor da vida,., dos seres sentientes... dos humanos... das pessoas 

Vimos acima a distinção entre os conceitos de ser humano e de pes
soa adoptada por Singer. Esses dois conceitos remetem a um outro, sobre 
o qual os filósofos não têm obtido consenso: o do valor da vida. Quando 
se toma conhecimento da ética de Singer sem que se tenha feito uma lei-

"... O embrião, o feio, a criança com profundas deficiências mentais e o próprio bebe 
recém-nascido são lodos membros da espécie Homo sapiens, mas nenhum deles é auto-
consciente, tem senso de futuro ou capacidade de se relacionar com os outros." Singer, 
Peter, Etica Prática, p. 96. 
Singer, Peter, Etica Prática, p. 105. 
Singer, Peter, Ética Prática, p. 106. 
Singer, Peter, Ética Prática, p. !0ó. 
Cf. Singer, Peter, Ética Prática, p. 106. 
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tura cuidadosa de seus livros e artigos, parece que a proposta do princí
pio da igual consideração de interesses e a exigência de sua expansão 
para que os interesses dos animais sejam considerados do ponto de vista 
moral, assenta-se sobre uma concepção do igual valor da vida de todos os 
seres em relação aos quais se está a fazer a reivindicação de respeito. 
Singer distingue, no entanto, o valor da vida de um ser dotado de cons
ciência, 6 2 do valor da vida de um ser dotado desta e também de autocons
ciência. 6 3 Tal distinção implica em considerar de modo específico os 
interesses dos animais de acordo com o alcance e o limite que sua cons
ciência e autoconsciência possibilitam. Um ser dotado de consciência 
(sentiente) tem interesses relativos ao conforto e bem-estar físicos 
imediatos. Outro, dotado de autoconsciência, além dos interesses comuns 
àquele, tem, ainda, interesses relativos ao seu bem-estar presente e futuro. 

Na devida proporção cada ser sentiente ou autoconsciente empreen
de movimentos no sentido de garantir seus interesses. O valor da vida, 
para cada um deles, acaba por configurar-se na exacta proporção da satis
fação daqueles interesses. Quanto mais sofisticados os interesses, asso
ciados à capacidade de sentir dor e de sofrer, de ter prazer e bem-estar, 
memória, projecção de desejos em relação ao futuro, maior será o inves
timento do ser na busca dos meios que garantem sua forma específica de 
vida. Esse investimento acaba por contribuir para que o valor da vida seja 
diferenciado do valor de outras vidas que não podem ser vividas nessa 
extensão. 

O problema ético ao qual a distinção entre o valor da vida sentiente 
e autoconsciente dá origem é o da hierarquização dessas duas formas de 
vida. Singer afirma que se imaginamos as formas de vida de alguns ani
mais e as comparamos com a nossa, concluímos sempre que a nossa é 
"preferível" a de qualquer uma daquelas, a de um cavalo, cão, galinha, 
etc..64 E, mesmo se se considerar a possibilidade de vir algum dia a 
nascer em uma dessas outras espécies de vida, ainda assim, algumas nos 
parecem mais interessantes do que outras. Conclui-se, pois, diz o Autor, 
que "a afirmação de que a vida de todos os seres tem igual valor é muito 
frágil", pois a perspectiva a partir da qual avaliamos o valor das demais é 
subjectiva.65 Não é especista reconhecer que a vida de um ser capaz de 
pensamento abstracto, consciência, planejamento futuro, de actos com
plexos de comunicação, é mais valiosa do que a de seres não capazes de 

Seres conscientes são seres sentientes e capazes de sentir dor c prazer, mas não dotados 
de razão e de autoconsciência, tais como bebés recém-nascidos, alguns seres humanos 
com deficiências mentais, c muitos animais. Cf. Singer, Peter, Ética Prática, p. 111. 
Singer, Peter, Ética Prática, Cap. 4, p. 1 15. 
Singer, Peter. Ética Prática, Cap. 4. p. 116. 
Singer, Peter, Ética Prática, Cap. 4, p. 117. 
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tudo isso. Mas, acrescenta Singer, é preciso primeiro discutir a questão 
do valor da vida de modo geral, para se poder fazer uma discussão do 
valor dela do ponto de vista ético, que compara, então, a vida, como um 
interesse a ser igualmente considerado.66 

Da valorização distinta que Singer faz da vida humana não decorre 
nenhum juízo moral ou discriminação contra os interesses de seres não 
dotados dessa forma de vida. A espécie a qual um ser pertence não pode 
ser a razão pela qual infligimos a esse ser, dor e sofrimento, ou propicia
mos a ele prazer e bem-estar. "Dar preferência à vida de um ser simples
mente por ser membro de nossa espécie coloca-nos na mesma posição 
dos racistas, que dão preferência aos que são membros de sua raça." 6 7 

Desse modo Singer garante que sua posição não se confunde com a tradi
cional, na qual qualquer vida humana é sempre tida como .superior (Sin
ger não usa tal expressão) a qualquer vida não humana.68 Só há, para ele, 
valor especial na vida de uma pessoa. De qualquer modo Singer sugere 
que empreguemos a expressão caracter sagrado da vida pessoal, em 
substituição à antiga expressão caracter sagrado da vida, por não reco
nhecer que qualquer vida, em qualquer que sejam as condições, tenha 
sempre o mesmo valor. "Alguns membros de outras espécies são pessoas; 
alguns membros da nossa espécie não o são," 6 9 escreve o Autor. A saída 
é abandonar o qualificativo superior, mantendo-se, porém, o reconheci
mento das distinções típicas de cada uma das vidas em apreço. 

Por fim, o atraso das ciências em relação à capacidade mental da 
maior parte das outras espécies animais não nos permite concluir que os 
demais animais não podem ter a existência de pessoas. Até há alguns 
anos, dizia-se de todos os animais que eram incapazes de sentir dor, pra
zer, de pensar e de comunicar-se. Hoje diz-se de muitos que são capazes 
disso a seu modo. Enquanto não temos estudos mais refinados que nos 
permitam concluir que outros seres são incapazes de se tornarem pes
soas, o melhor é "conceder-lhes o benefício da dúvida", 7 0 e isso significa, 
tratar a todos como se fossem pessoas, dispensando a eles os cuidados e 
prevenções que dispensamos a uma pessoa para minimizar seu sofri
mento ou proporcionar seu bem estar. "... A condição de sentiente basta 
para que um ser seja colocado dentro da esfera da igual consideração de 
interesses"71 e a qualidade de vida desse animal até o momento da morte 
expressa o nível de moralidade daqueles que o mantiveram vivo. 

6 6 Cf. Singer, Peter, Ética Prática, Cap. 3, p. 71. 
6 7 Singer, Peter, Ética Prática, p. 98. 
6 8 Singer, Peter, Ética Prática, p. 98. 
6 9 Singer, Peter, Ética Prática, p. 127. 
7 0 Singer, Peter, Ética Prática, p. 128. 
7 1 Singer, Peter, Ética Prática, p. 140. 
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Há, pois, razões indirectas para não se matar animais sentientes: o 
sofrimento causado aos mesmos na hora da morte pelo abate (marreta,72 

choque eléctrico, 7 3 degola, cozimento vivo, sangria), tanto para o animal 
que o sofre, quanto para os que o cercam. Como a criação em larga 
escala para o abate sempre implica em sofrimento para o animal, a forma 
mais segura de manter-se ético é mesmo evitar matar todo e qualquer tipo 
de animal para comer ou fabricar acessórios, conclui Singer.74 Carnívoros 
e vegetarianos podem juntar forças para abolir os maus tratos contra os 
animais na criação e no abate. A questão que os une neste momento his
tórico, escreve Singer, não é, ainda, se uns comem e outros não comem 
animais, mas, se são contrários às práticas que produzem sofrimento nos 
animais durante seu tempo de vida, o transporte e o abate.75 E o desafio 
que os move é o de enfrentar e superar hábitos e práticas que remontam 
há mais de dois mil anos, "para que possam construir um fundamento 

7 2 "O poleax (machado dc abate) é na verdade muito mais um pesado martelo (marreta) 
do que um machado. A pessoa que maneja a marreta de cabo longo fica dc pé acima do 
animal e tenta deixá-lo inconsciente com um só golpe. O problema é que o alvo está 
em movimento e o longo balanço acima da cabeça deve ser cuidadosamente calculado; 
pois, para acertar, a marreta deve bater em um determinado ponto na cabeça do animal, 
e animais assustados movem suas cabeças. Se o movimento desvia o alvo em uma 
fração a marreta pode acertar os olhos ou nariz do animal; então, enquanto o animal 
debate-se em agonia e terror, muitos mais golpes precisam ser desferidos para o 
derrubar inconsciente. Não se pode esperar, mesmo do mais treinado profissional de 
marreta que acerte o golpe perfeitamente todo tempo. Dado que o trabalho requer que 
mate oitenta ou mais animais por hora, se a marreta erra uma vez em cada cem 
movimentos o resultado ainda assim será uma dor terrível para muitos animais todos os 
dias. É preciso ainda lembrar que para treinar em alguém sem experiência a habilidade 
de usar a marreta é preciso fazer muito exercício. Ta! exercício é feito em animais 
vivos." Singer, Peter, Animal Liberation, p. 152. 

7 3 Sobre os choques eléctricos dados nos animais antes do abate Singer afirma, baseado 
em estudos feitos por especialistas e cm relatos de vítimas de choques eléctricos 
acidentais ou pacientes mentais, que não garantem o abate indolor. "... Dr. Harold 
Hillman, professor de fisiologia e Director da Unidade de Laboratório em Neurobiolo-
gia Aplicada da Universidade de Surrey, lembra que as pessoas que recebem choques 
eléctricos, seja acidentalmente, seja durante a terapia eletroconvulsiva para doenças 
mentais relatam dores intensas. É significativo que agora a terapia eletroconvulsiva seja 
administrada com anestesia geral. Se o choque eléctrico resultasse imediatamente na 
incapacidade do paciente em sentir dor isso não seria necessário. Por essa razão o Dr. 
Hillman duvida que a eletrocução, usada como método de pena de morte em alguns 
Estados Americanos seja humana; o prisioneiro na cadeira eléctrica pode por um 
momento ficar paralisado, mas não inconsciente. Dr. Hillman volta-se, então, para o 
choque eléctrico nos abatedouros: 'Dar choques é tido como humano, porque pensa-se 
que o animal não sofre dor ou mal estar. Isso é quase com certeza falso, pelas mesmas 
razões indicadas no caso da cadeira eléctrica.' Desse modo, é bem possível que o abate 
não seja de modo algum indolor, ainda que executado corretamente num abatedouro 
moderno." Singer, Peter, Animal Liberation, p. 152. 

7 4 Singer, Peter, Ética Prática, p. 143. 
7 5 Singer, Peter, Animal Liberation, p. 159-160. 
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sólido para a abolição dessa exploração." 7 6 No entanto, em um prazo 
mais longo, a inconsistência ou incoerência em se defender os animais e 
continuar a fazer uso deles como se fossem meros objectos disponíveis 
para servir exclusivamente aos propósitos humanos, torna-se o calcanhar 
de Aquiles da proposta abolicionista.77 
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ABSTRACT 

This article both introduces and reconstructs Singer's arguments in favor o f 
the extension o f the ethical principle o f equality to protect the interests o f sentient 
animals. The concepts o f speciesism, suffering and the value o f life, as well as the 
distinction between the life o f a human being and the life o f a person are 
specially considered in this reconstruction o f Singer's animal ethics and its 
utilitarian influence. 



A R E L I G I Ã O E A EXPERIÊNCIA DO DIVINO 

Carlos João Correia 
Universidade de Lisboa 

" A religião (hosiotês) e a piedade (ensébela) consistem no 
cuidado dos deuses? É mesmo isso que tu dizes?" 

Pla tão , Êutifron 13b 

I 

O objectivo fundamental deste artigo1 consiste em destrinçar algo 
que no passado e, em particular, no Ocidente, esteve sempre confundido, 
a saber, a «atenção religiosa» e o «cuidado pelo divino». Para entender
mos o sentido desta distinção, nada melhor do que contar urna historia 
que hoje circula amiúde nas escolas talmúdicas da religião judaica. Essas 
casas de estudo rabínicas, designadas em hebreu pelo termo «Yeshivah», 
longe de serem locais de silencio sepulcral, são, pelo contrário, sítios 
extremamente ruidosos e efervescentes em que estudantes discutem, em 
pequenos grupos em volta de uma mesa, a interpretação da Torak. Esta 
última é habitualmente entendida como a Lei divina, ou se se preferir, 
como a instrução divina da vida que se surpreende tanto nos textos bíbli
cos hebraicos como na tradição judaica em geral. De tal modo essa Lei, 
essa interpelação ou instrução divina, é importante que frequentemente 
nos confrontamos com uma sentença, aparentemente blasfema, segundo a 
qual se deve amar mais a Torah do que a Deus, pois o inverso só pode 

Este artigo constitui uma reformulação sintética de uma extensa comunicação apresen
tada no Cine Fórum do Funchal (8 de Abril de 2000), com o título "A Religião e o 
Sentido da Vida". 

Philosophica 17/18, Lisboa, 2001, pp. 49-59 
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significar idolatria2. Ora, nas Yeshivot conta-se com frequência a seguinte 
narrativa, tão ao gosto da tradição judaica: 

"Um mestre perguntou, um dia, aos seus discípulos: 
- Qual é, para vós, a maior catástrofe que aconteceu ao povo judaico na 
sua história? 
- Os quatrocentos anos de escravatura no Egipto, disse um primeiro dis
cípulo. 
- Não! Disse o Mestre 
- A destruição do Templo, propôs um segundo. 
- Não, disse o mestre. 
- O exílio, aventou um terceiro discípulo. 
- Não, disse o mestre. 
- A Shoah [Holocausto], disse ainda um quarto. 
- Não, disse o mestre, não foi nem a Shoah, nem o exílio, nem a destrui
ção do Templo, nem a escravatura. 
- Não sabemos qual foi, confessaram em coro os discípulos. 
- A maior catástrofe que aconteceu ao povo judaico, disse o mestre, foi 
quando a Torah se tornou uma religião!"3 

Esta história é tanto mais surpreendente quanto sabemos que ela é 
claramente proferida num contexto que nos habituámos a classificar 
como «religioso»; trata-se afinal de um mestre religioso que fala aos seus 
discípulos sobre o sentido da fé numa narrativa de estilo talmúdico con
tada nas casas de estudo da religião judaica. No entanto, não é difícil 
apreender o sentido deste pequeno apólogo que quer, afinal, fazer res
saltar a diferença entre o verdadeiro espírito da palavra, identificado com 
a interpelação divina, e a religião, na sua exterioridade, que parece ser 
desclassificada para um estatuto menor de mero código ritual e legal da 
acção humana. E assim se torna evidente a necessidade sentida pelo pen
samento judaico de preservar o espírito vivo da sua tradição para lá de 
qualquer código normativo e cultural, necessidade bem patente no pen
samento de Hillel, um dos grandes mestres da religião judaica. Este últi
mo foi, um dia, interrogado por um gentio (goy) que lhe perguntou se ele 
seria capaz de lhe ensinar toda a Torah enquanto ele se aguentava num 

"C'cst précisément une parole, non incarnée de Dieu, qui assure un Dieu vivant parmi 
nous. La confiance en un Dieu qui ne se manifeste para aucune autoritc terrestre ne pcut 
reposer que sur l'évidencc intérieure ct la valeur d'un enseigncment. Elle n'a, pour 
i'honneur du judai'sme, rien d'aveugle. D'oü cette phrase de Yossel ben Yossel [.. .]: «Je 
Taime, mais j'aime encore davantage sa Thora... Et mcme si j 'étais déc,u para iui et 
comme detrompé, je n'en observerais moins les préccptes de la Thora.»" (Levinas, 
"Aimer la Thora plus que Dieu", Difficile Liberté. Essais sur le Judai'sme, Paris, Albin 
Michel, 19762, p. 204). 

Marc-Alain Ouaknin, Les Dix Commandements, Paris, Seuil, 1999, p. 8. 
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único pé, a que Hiilel, sem pestanejar, lhe respondeu simplesmente: 
«Não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Isto é toda a 
Torah e tudo o resto não são mais do que comentários. Vai e estuda» 4. 

Será uma particularidade da religião judaica esta permanente exi
gência de uma interpelação espiritual mais funda que transcenda as dife
rentes formas da sua expressão cultural? Longe de estarmos em face de 
uma idiossincrasia deparamo-nos antes com uma constante do pensa
mento religioso humano. Citemos as afirmações de um dos maiores teó
logos católicos deste século, Joseph Moingt, que nos diz estas palavras 
surpreendentes: "No processo e na morte de Jesus, vislumbro uma saída 
de Deus para fora da religião e uma entrada de Deus no mundo profano 
dos homens. [...] Eis, para mim, a Boa Nova: Deus sai do recinto do 
sagrado onde estava encerrado. Já não se acha confinado em lugares (a 
montanha, o templo) [...] Deus liberta-nos do peso da religião e do sagra
do, com todos os terrores que a tal estão ligados e todas as servidões que 
daí decorrem. [...] O melhor culto que se pode prestar-Lhe é o serviço do 
próximo, o amor aos outros, a justiça feita a todos"5. Esta identificação 
do Cristianismo com o «amor ao próximo» e a «justiça feita a todos» 
permite a Joseph Moingt sublinhar a necessidade de uma superação per
manente do legalismo e do ritualismo que marca, segundo o autor, a vida 
religiosa em geral, pois a religião assenta na necessidade psicológica e 
social de certezas, na exorcização do medo e na constituição de um 
«espaço público e social da fé»6. Um breve olhar sobre o longínquo 
Oriente mostra-nos esta mesma exigência, expressa por vezes num tom 
bem acerbo como, por exemplo, na pequena fábula do budismo japonês 
que nos conta o momento em que um discípulo quis demonstrar a solidez 
dos seus conhecimentos. Quando o mestre lhe perguntou o que ele sabia, 
o discípulo querendo provar o seu zelo e conhecimento manteve-se em 
silêncio e sentou-se num canto, com as pernas cruzadas, numa atitude de 

4 Talmud, Haggada in The Talmud, ed. Charles F. Home, Nova Iorque el ai, Kessinger 
Publishing (The Sacred Books and Early Literature of the East ill), p. 222. 

5 "Dans le proccs et la mort de Jesus, jc vois une sortie de Dieu hors dc la religion, et Line 
entree dc Dieu dans le monde profane des homines. [...] Voila pour moi la Bonne 
Nouvclle: Dieu sort de ['enceinte du sacre ou II ctail cnferme\ II n'est plus confine dans 
des licux (la montagne, le temple) [...]. Dieu nous libcre du poids de la religion et du 
sacre, avec toutes les lerreurs qui y sont liees et toutcs les servitudes qui en decoulent. 
[...] Le meillcur culte a Lui rendre, e'est le service du prochain, 1'amour des autres, la 
justice rendue a lous" (Joseph Moingt, "Le Dieu des chretiens" in Bottero/ 
/Ouaknin/Moingt, La Plus Belle Histoire de Dieu. Qui est le Dieu de la Bible? Essai, 
ed. H. Monsacre/J-L. Schlegcl. Paris, Seuil, 1997, pp. 143/144). 

6 "La religion est l'exprcssion publique et sociale de la foi. Ellc donnc des rcperes et des 
assurances. Elle resultc aussi, bien souvent. dc la peur. Nous avons retrouve le lcgalismc 
et le ritualismc qui sont si esscnliels aux religions et a la vie concrete des religions. Mais 
Jesus nous enseigne leur depasscment toujours necessaire." (Ibidem, p. 145). 
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aparente profunda meditação. Diga-se que permaneceu, assim, por muito 
pouco tempo, pois o mestre sacudiu-o violentamente ao mesmo tempo 
que lhe gritava: «Fora! O meu mosteiro já tem muitos Budas de pedra. 
Não necessitamos de mais nenhum» 7. E este mesmo tom tem talvez a 
tradução mais visível, neste mesmo contexto budista, quando numa céle
bre sentença nos é dito: "Se vires um Buda, mata-o»8. Mais do que um 
exemplo dos paradoxos tão caros ao pensamento oriental, o que aqui se 
revela é esta permanente tensão entre a experiência viva e interpelativa 
de qualquer grande tradição espiritual e as formas culturais da sua 
expressão, condenadas, no limite, à esclerose inevitável e ao legalismo 
vazio. 

Como todas as palavras da língua natural, o termo «religião» assume 
várias significações, nem sempre concordantes, tomando-se evidente que 
aquilo que é visado pelo mestre rabínico, pelo teólogo católico e pelo 
monge budista é exorcizar uma das suas significações mais visíveis que 
apenas vê na religião um fenómeno extrínseco e circunstanciado. Ora, a 
tese que procurarei defender neste artigo consiste em entender a religião 
- naturalmente no seu sentido vivo e criativo - como sendo uma expe
riência simbólica do imaginário humano que tem como função organizar 
as nossas reacções primordiais em face dos grandes dilemas da vida 
humana, sendo, por sua vez, o divino a tradução última do limite do 
nosso pensar e da nossa experiência. Numa palavra, se a religião consa
gra a plenitude da nossa linguagem simbólica, pelo contrário, o divino 
indicia o limiar do dizível e do imaginário, onde a palavra se cala e a 
imagem se silencia. E evidente que este tipo de relação entre o poder 
simbólico da religião e a experiência-limite de Deus não se fez sem ten
sões, sendo possível descortinar na história das religiões zonas de con
fluência, como se pode, por exemplo, surpreender na representação ima
ginária do divino como sendo a «mãe natureza geradora» ou o «pai que 
nos vigia e protege» 9. Mas tal facto não obsta que a identificação do 

Cf. Murillo Nunes de Azevedo, "Zen-Budismo. O caminho directo" in Daisetz Teitaro 
Suzuki Introdução ao Zen-Budismo, organizada por Christmas Humphreys, Lrad.port., 
São Paulo, Editora Pensamento, 1992/93, p. 34. 
"One ninth-century master, who founded the Lin-Chi line of Zen Buddhism, even went 
so far as to command his disciples, «lf you meet the Buddha, ki l l the Buddha»" (Karen 
Armstrong, Buddha, Harmondsworth el at, Penguin, 2001, p. xi). 

Em termos mais precisos, poderíamos decifrar no «imaginário do divino» uma estrutura 
psicológica arquetípica fundada em dois pares de opostos: masculino versus feminino; 
estático versus dinâmico. "Four basic patterns underlie all human activity. These 
patterns are revealed in behavior, motivation, dreams, fantasies, and other aspects of 
psychic functioning. They operate in family and social systems, and they underlie basic 
culture patterns. The four patterns are the static feminine, the dynamic masculine, the 
static masculine, and the dynamic feminine." (Garelh S. Hill, Masculine and Feminine. 
The Natural Flow of Opposites in the Psyche, Boston e Londres, Shambala, 1992, p. 3). 
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«religioso» com o «divino» se tenha baseado num equívoco, que não faz 
justiça nem à riqueza fabulosa do imaginário religioso nem à experiência 
fascinante dos limites do nosso pensar. 

I I 

Se é inegável que Deus constitui uma noção central da experiência 
religiosa, mesmo para aqueles que O pensam como uma projecção alie
nante e ilusória da natureza humana, torna-se, no entanto, redutor subor
dinar o religioso à crença no divino. Um simples olhar sobre o imaginá
rio cultural do mundo contemporâneo mostra-nos a presença de múltiplas 
religiões nas quais a questão de Deus não se coloca directamente. Por 
exemplo, o Confucionismo, uma das religiões mais populares na história 
da China, assume como postulado nuclear o mesmo princípio, há pouco 
referido, a propósito do mestre rabínico Hillel, postulado conhecido 
como a «Regra de Ouro» (Jeri), enquanto fundamento de toda a morali
dade (li): «não faças aos outros o que não queres que façam a ti» 1 0 , sendo 
o culto religioso confucionista dirigido aos antepassados dos seus cren
tes. Não só Confúcio (Kung Fu-tzu) pretende desmistificar as crenças 
enraizadas em seres sobrenaturais, mostrando que, na sua raiz, estão ape
nas projecções imaginárias de virtudes éticas, como estabelece, enquanto 
propósito último, a obtenção de um aperfeiçoamento pessoal de cada um 
de nós no seio da sociedade. Como essa auto-realização pessoal e social 
tem na educação a sua expressão mais feliz, o Confucionismo, que tanto 
marcou a civilização chinesa, assume claramente uma matriz ética, assim 
como a rejeição de quaisquer propósitos especulativos. Diz-nos Confú
cio: "Se não sabemos o que é a vida, como poderemos saber alguma 
coisa sobre a morte?"11 Outros exemplos significativos se podem apontar 
que nos mostram como, no mundo contemporâneo, não tem sentido 
caracterizar a religião como sendo uma relação do homem com Deus. 
Não só o Budismo - religião que se quer universal e soteriológica - nega, 
nas suas diferentes escolas e variantes, a ideia de um Deus providencial, 
como o Jainismo - um dos grandes movimentos religiosos tradicionais da 
índia - apresenta uma visão do mundo claramente ateia, sendo o culto 
dirigido aos seus vinte e quatro mestres {Tirthankara, literalmente "pas
sadores do rio"), fundadores da sua religião. Mais do que uma fé em 
Deus, o fundamento das crenças jainas encontra-se na noção de purifica-

As imagens religiosas das Venus de Willendorf, de Prometeu, de Zeus e das Musas são, 
a nosso ver, exemplos privilegiados destas quatro configurações do imaginário. 

10 Lun-Yu (Analectos) IPPartc, V 23 (15:23). 
11 Lun-Yu (Analectos) IPPartc. 1 11 (11:11). 
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ção permanente da alma alcançada pelo princípio de nao-violência 
(ahimsã) em relação a todas as formas de vida. 

Se tivermos em atenção, por outro lado, os estudos de história das 
religiões e da antropologia cultural, uma vez mais comprovamos a ideia 
de que é precipitada a caracterização da religião como sendo «a relação 
do homem com Deus». Por vezes, afirma-se que um simples olhar sobre a 
história da religiosidade humana nos demonstra a presença marcante na 
crença em divindades, concepção geralmente designada por politeísmo. E 
assim se justificaria a ideia de que a crença no divino seria uma cons
tante do pensamento religioso humano, tomando-se os exemplos orien
tais atrás apontados meras manifestações de um movimento ideológico 
de cariz marcadamente ético que percorreu a cultura humana, no seu 
conjunto, nos séculos VI-IV aC e que os historiadores habitualmente 
designam como sendo a «era axial» 1 2. Não subscrevemos este argumento 
por várias razões: em primeiro lugar, existe uma diferença crucial entre a 
convicção religiosa na existência de Deus («monoteísmo») e as crenças 
politeístas em múltiplas divindades. Sem dúvida que a visão de Deus que 
podemos surpreender nas três grandes religiões monoteístas tem uma 
história e que esta radica, no limite, em crenças politeístas vigentes na 
região actualmente compreendida entre o Egipto e o Irão. Podemos, se 
assim o desejarmos, apreender no politeísmo da Antiguidade, seja no 
Egipto Antigo, na Suméria ou na índia, visões antecipativas do que virá a 
ser mais tarde o monoteísmo. Este último não nasceu por decreto sendo 
possível, para utilizar a bela expressão de Jorge Luis Borges, ver «o deus 
sem rosto que há por detrás dos deuses» 1 3. Mas a larga maioria das divin
dades politeístas é apenas uma ampliação ou projecção imaginária mais 
ou menos conseguida das nossas faculdades. Como nós, os deuses poli
teístas desejam, sonham, apaixonam-se, embriagam-se, litigam, morrem. 

Com efeito, tanto Confúcio (551-479 aC), como Siddharta Gautama (563-483 aC), 
como Mahavira (540-486aC), como aliás Sócrates (469-399 aC), no Ocidente, são 
praticamente contemporâneos. Karen Armstrong designa este período como a «Era 
Axial» (Axial Age) da história da humanidade. "Change was in the air throughout the 
Oikumene. The period 800-200 BCE has been termed the Axial Age. In all the main 
regions of the civilised world, people created new ideologies that have continued to be 
crucial and formative. [...] For reasons that we do not entirely understand, all the chief 
civilisations developed along parallel lines, even when there was no commercial 
contact (as between China and the European area)." (Karen Armstrong, A History of 
God. From Abraham to the Present: the 4000-year Quest for God, Londres et ai. 
Vintage, 1999 (1993),p. 36). Sobre este tema, cf. ainda da mesma autora, Buddha, 
p. 10-11. Por sua vez, o escritor norte-americano Gore Vidal recriou ficcionalmente 
esta época no seu excelente romance, Creation. A novel. Nova Iorque, Random House, 
1981. 

"El dios sin cara que hay detrás de los dioses" (Jorge Luis Borges, "La escritura del 
dios", in ElAleph, Madrid, Alianza Editorial, 1999 [1949], p. 140). 
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A «morte dos deuses» é, a título de exemplo, uma constante cultural das 
religiões politeístas: Osíris, na religião do Egipto Antigo, morre e é res
gatado pela sua mulher e irmã, Isis; Baal, na cosmovisão mítica das reli
giões do Canaã, morre e é salvo pela sua irmã e amante Anal; Tammuz, 
na concepção babilónica do mundo, morre e é ressuscitado pela sua mãe 
e amante, Ishtar; o deus Visnu da religião hindu, nas suas diferentes 
incarnações morre ciclicamente; Wotan/Odin, na mitologia germânica, 
enforca-se na árvore do mundo, o freixo Yggdrasil, para obter o máximo 
poder e conhecimento; Hunahpu e Xbalanque, gémeos divinos da reli
gião dos Maias, descem ao reino dos mortos, a Xibalba, mas conseguem 
ressuscitar apesar dos seus ossos terem sido moídos em pó 1 4 . Na verdade, 
os deuses politeístas apenas se diferenciam da condição humana pelos 
seus poderes, residindo em locais especiais, na maior parte dos casos no 
interior de templos expressamente construídos para que o seu culto se 
pudesse realizar. 

Mas quando as três grandes religiões monoteístas afirmam a sua fé em 
Deus não estão a pensar numa entidade mais ou menos poderosa - seria, no 
entender delas, um resquício de uma visão ainda mágica do mundo - mas, 
sim, no Ser infinito enquanto fundamento criador de tudo o que existe, 
numa palavra, a realidade última, limite, de todo o ser15. Esta visão mono
teísta, que por facilidade podemos designar, embora incorrectamente, como 
«mosaica» não irrompeu subitamente na mente humana. Provavelmente, 
tem as suas raízes nas crenças de Akhenaton e Nefertiti na afirmação do 
deus Aton como sendo a única verdadeira divindade, como se expressa 
claramente no Grande Hino a Aton: "Quando eclodes magnífico no 
horizonte do Céu, Disco vivo, o primeiro a viver, brilhando no horizonte do 

Plutarco, Peri Isidos kai Osiridos (Moralia 356a-358e); "Poems about Baal and 
Anath" in The Ancient Near East I An Anthology of Texts and Pictures, ed.James 
B.Pritchard, Princeton University Press, 1958, pp. 92-118; "Dumuzi and Innana. The 
Ecstasy of Love" in The Ancient Near East I ! An Anthology of Texts and Pictures, 
ed.James B.Pritchard, Princeton University Press, 1975, pp. 197-199/ "Descent of 
Ishtar to the Nether World" in The Ancient Near East I, pp. 80-85; Mahãbhãrata X V I 
(Mausalaparvan secção IV) ; "Sayings of the High One" 138, The Poetic Edda, ed. 
Carolyne Larrington, Oxford et al, Oxford University Press, 1996, p. 34; Popol Vuh. 
The Mayan Book of the Dawn of Life, ed. Dennis Tedlock, Nova Iorque et al., 
Touchstone, 199 6 2, p. 116esgs. 

O monoteísmo não deve ser confundido com a crença num único Deus, por muito 
poderoso que se apresente. "Se monoteísmo fosse apenas a crença num único Deus, 
não se tinham cunhado os termos dc henoteísmo e monolatria para designar respecti
vamente o reconhecimento c o culto de um só deus, sem excluir a existência e o 
legítimo culto de outros deuses. Todas as grandes religiões do Próximo Oriente antigo 
conheceram o henoteísmo e a monolotria temporários num politeísmo de fundo. 
Ninguém dirige a sua oração ou ergue monumentos a um estado-maior divino" (Nunes 
Carreira, "Akhenaton - Moisés - Monoteísmo", in Poiética do Mundo. Homenagem a 
Joaquim Cerqueira Gonçalves, Lisboa, Colibri, 2001, p. 831). 
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Oriente, toda a Terra se enche da tua beleza. [...] Ó Deus único, pois não 
existe outro; Solitário em espírito tu formas a terra. Os humanos, [...] os 
pequenos animais [...] tu conferes a cada um o seu justo lugar"16. 

Podemos ir mesmo mais longe e perguntar se, na raiz da palavra 
«Deus», não se pode surpreender, no limite, essa busca de um princípio 
incondicionado de toda a realidade, Como se sabe, a palavra «deus», 
como aliás a grande maioria dos termos das nossas línguas europeias 
provém da enigmática língua comum, habitualmente designada por indo-
-europeu. O termo «deus» significa etimologicamente algo muito sim
ples: «o céu brilhante» e não deixa de ser interessante verificar como 
essa mesma palavra está sub-repticiamente presente tanto na raiz da prin
cipal divindade grega Zeus, como em Júpiter (que significa literalmente 
«o pai do céu»). E é natural que assim seja pois os povos indo-europeus 
eram inicialmente povos nómadas, o que significa que o ponto de refe
rência constante das suas vidas era a abóbada celeste. E pode-se imaginar 
o seu fascínio, assim como o seu temor, quando em noites de tempestade 
viam a eclosão de raios luminosos. Quase poderíamos ver aí o eco desse 
medo curioso dos celtas de que o céu lhes caísse em cima a que de, 
algum modo, o escritor americano Paul Bowles, vai responder, com o seu 
trágico romance «O Céu que nos Protege» 1 7. E evidente que povos 
sedentários, agrícolas, para quem a Terra constituía o seu ponto de refe
rência permanente fossem levados a sacralizar divindades femininas18; 
assim como povos caçadores tivessem um fascínio natural por deuses 
com forma de animais (o «totemismo»), em que cada divindade simboli
zava o princípio de identificação de uma comunidade (habitualmente um 
animal sob o qual pesava interdições mais estritas de preservação e que 
apenas em momento solenes era morto e consumido pela comunidade). O 

"Le Grand Hymne à Aton", in Hytnnes de la religion d'Alon (Hymnes du XlVe siècle 
avant J.-C), ed. bilingue de Pierre Grandet, Paris, Seuil, 1995, pp. 97-133; foi este 
hino que levou, por exemplo, Freud, em Moisés e o Monoteísmo (Der Mann Moses 
und die monotheistische Religion, 1939), a afirmar que Moisés, enquanto príncipe do 
Egipto, teria sido educado nessa visão do mundo que entretanto se tornou herética. 
"Freud pôs Moisés na corte e na escola de Akhenaton, adepto do seu monoteísmo de 
Aton, fugindo do Egipto com o grupo de judeus após o fracasso." (José Nunes 
Carreira, "Akhenaton - Moisés - Monoteísmo", pp. 821-822). Se esta hipótese é 
especulativa, o mesmo não se deve dizer em relação à visão monoteísta do faraó 
Akhenaton. "Ao contrário de Akhenaton, Moisés não foi monoteísta." (Ibidem, p. 830). 

Enquanto para a mitologia céltica, o céu oscilava entre uma vertente protectora (deus 
Dagda) e ameaçadora, no romance de Bowles o céu protege-nos da noite infinita, 
fazendo-nos esquecer o abismo que nos cerca. Cf. Paul Bowles, The Sheltering Sky, 
Nova Iorque, New Directions, 1949. 

Cf. Adele Getty, Goddess. Mother of Living Nature, Londres, Thames and Hudson, 
1990; Adam McLean, The Triple Goddess. An Exploration of the Archetypal 
Feminine, Grand Rapids, Phanes Press, 1989; Shahrukh Husain, The Goddess. Power, 
Sexuality and the Feminine Divine, Londres, Duncan Baird Publishers, 1997. 
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que está em causa em todo este processo é a progressiva criação da ideia 
de um ponto de referencia - seja ele pensado como o céu paterno dos 
povos nómadas, a terra materna dos povos agrícolas ou o símbolo toté-
mico dos povos caçadores. Ponto de referencia que confere sentido e 
inteligibilidade a um mundo apreendido como estranho e enigmático e, 
sobretudo, impermanente. Ora, será esta conjugação entre a busca de 
urna referencia central e a irrupção das primeiras ideias especulativas de 
«ordem», de «organização», de «universo», de fundamento último que 
irão estar na revelação de Deus enquanto fundamento criador de tudo o 
que existe. Este Deus tem, como diz o título do belo livro de Karen 
Armstrong, uma historia, uma biografia19. Mas se é possível, se é mesmo 
desejável, fazer a historia do monoteísmo, seria estranho não nos darmos 
conta da sua radical novidade na vivencia religiosa da humanidade. Diz¬
-nos George Steiner: "O molde intelectual, as formas sociais, as conven
ções linguísticas que acompanharam a transformação, talvez no oásis de 
Kadesh, do politeísmo na concepção mosaica de um Deus único, estão 
para além do alcance da memoria. [...] Não temos modo de saber como 
foram substituídas as antigas concreções de culto nem os velhos reflexos 
naturais de um animismo multiforme. [...] O que devemos apreender de 
novo e guardar presente no espírito [...] é a singularidade, a estranheza 
assombrosa da ideia monoteísta. [...]. A qualidade abrupta da revelação 
mosaica, o carácter definitivo do credo do Sinai, abalou a alma humana 
nas suas raízes mais profundas. A ferida jamais cicatrizou por comple
to." 2 0 O desejo do povo judaico em preservar Deus de qualquer 
representação antropomórfica é de tal forma grande que não só o seu 
lugar no templo era marcado pela ausência como o seu nome nunca era 
invocado directamente. Ora, é óbvio que esta Ausência desmedida e 
incomensurável enquanto expressão religiosa do ser incondicional e infi
nito, enquanto fundamento e criador de tudo o que existe, não pode estar 
na génese e origem da experiência religiosa. Com efeito, é uma noção 
tardia e pouco tem a ver com as visões antropomórficas das divindades 
mitológicas. Diga-se a este propósito que esta Ausência desmedida se 
torna, no fundo, numa Presença avassaladora. Observe-se, a este propósito, 

9 Cf. obra ja citada de Karen Armstrong: A History of God, 1993. 
0 "The cast of intellect, the social forms, the linguistic conventions which accompanied 

the change, may be in the oasis at Kadesh, from polytheism to the Mosaic concept of 
one God, are beyond recall. [ . . .] But how the ancient concretions of worship, the 
ancient, natural reflexes of multitudinous animism were replaced, we have no way of 
knowing. [...] What we must recapture to mind [. . .] is the singularity, the 
brainhammermg strangeness of the monotheistic idea. [ . . . ] The abruptness of the 
Mosaic revelation, the finality of the creed at Sinai ;ore up the human psyche by its 
most ancient roots. The break has never really knit." (George Steiner, In Bluebeard's 
Castle. Some Notes Towards the Re-definition of Culture, Londres e Boston, Faber & 
Faber, 1971, p. 36). 
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esta pequena história judaica: "Um grande mestre da tradição hassídica, 
Ytzhak Meier, era ainda criança quando alguém lhe disse, para se divertir: 
«Dou-te um florim se me disseres onde mora Deus». «E eu» - respondeu a 
criança - «dou-te dois florins se me disseres onde não mora»" 2 1. 

Por sua vez, mesmo a própria noção de divindade mitológica tem 
uma génese e seria errado pensar-se que a crença politeísta em múltiplas 
divindades, seria necessária para a existência de uma religião. É evidente 
que podemos sempre conferir sentidos ao termo «religião» de tal modo 
que a experiência religiosa seja sempre identificada com a crença no 
divino. Não estamos só a pensar na hipótese, feliz na intenção, mas 
errada etimologicamente, de Lactando, um dos primeiros patriarcas 
cristãos, a sugerir que na raiz da palavra religião se encontra religare -
reiigação de um elo perdido entre o homem e Deus. Na verdade, a raiz é 
relegere como salienta Cícero, palavra que significa "escrúpulo", "acção 
cuidadosa"22. Nesta identificação isomórfica do religioso com a atenção 
ao divino estou naturalmente a referir-me a Frazer, o antropólogo escocês 
que nos ofereceu, no princípio deste século, uma das obras mais profun
das do pensamento contemporâneo, The Golden Bough22. Marcada pelo 
positivismo, então vigente, Sir James Frazer proporá uma evolução do 
espírito humano fundada em três momentos capitais e distintos na sua 
história: a magia, a religião e a ciência. No momento mágico do pensa
mento humano, a visão do mundo é estritamente impessoal e neutra, 
supondo o princípio de eficácia derivada da acção de semelhança ou de 
contiguidade da magia; num segundo momento, o pensamento humano 
ter-se-ia inclinado para uma visão religiosa assente numa visão pessoal 
do universo, o que supunha a constante invocação e interpelação das for
ças pessoais (os «deuses») que governavam o mundo, e, finalmente, 
desde a era moderna, ter-se-ia constituído uma visão científica, igual
mente neutra e impessoal do mundo assente agora nos princípios da estri
ta lógica racional. Se dissolvermos este esquema positivista, fica-nos a 
ideia rica de que a adesão a deuses, ou mesmo a personagens mitológi
cos, é tardia, sendo o essencial a vivência de um cosmos profundamente 
mágico, pleno de ressonâncias e de forças subtis mais ou menos contro
ladas ritualmente. A origem do religioso não estaria na crença animista 

"Un grand maitre de la tradition hassidique, Yitzhak Meier, etait encore enfant, quand 
quelqu'un lui dit en s'amusant: - Je le donne un florin si tu me dis ou hahitc Dieu. - Et 
moi, repondit l'enfant, je te donne deux florins si tu me dis oü il n'habite pas." (Jean¬
-Claude Carricrc, l^e Cercle des menteurs. Conies philosophiques du monde enlier, 
Paris, Plön, 1998, p. 31). 

"Qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligentcr retractarent et tanquam 
relegerent, sunt dicti religiosi ex rclcgcndo" (Cicero, De natura deorum I I 72). 
Sir James Frazer, The Golden Bough. A Sludy in Magic and Religion (1890), Oxford/ 
Novalorque, Oxford University Press, 1994. 
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de «almas» omnipresentes e divinizadas mas, sim, na emoção de espanto 
e de temor perante forças e poderes que ultrapassavam a condição humana. 

Muito antes das civilizações terem estabelecido a convergência entre 
o religioso e o divino, descobre-se esse espanto, essa emoção primordial 
em face dos problemas fundamentais da vida sejam eles os mistérios do 
nascimento e da sexualidade; da morte e do amor; do destino e da felici
dade, do sofrimento e da violência. Deus é inegavelmente uma categoria 
importante, senão mesmo fascinante, na reflexão sobre o imaginário reli
gioso mas não é, de forma alguma, uma categoria universal da experiên
cia religiosa da humanidade. Como nos diz Eugénio Trias, "o fenómeno 
religioso não espera o aparecimento dos deuses para se constituir. Bem, 
pelo contrário, esta aparição é singularmente tardia. Como se os deuses 
fossem os convidados de honra do grande banquete que constitui a festa 
religiosa, mas que se fizeram esperar"24. 

RESUMO 

O objectivo deste artigo consiste em distinguir dois conceitos centrais da 
Filosofia da Religião, a saber, a experiência religiosa da humanidade e a noção de 
Deus. Sustentamos a tese de que a religião deve ser entendida como uma cons
trução simbólica e cultural, enquanto que o conceito de divino traduz a experiência 
dos limites do pensar humano. Por vezes, ao longo da história da humanidade, estas 
duas experiências cruzaram-se mas não são conceptualmente idênticas. 

ABSTRACT 

The goal of this paper is to distinguish between two main concepts in 
Philosophy of Religion: the religious human experience and the notion of God. It 
argues that religion must be understood as a symbolic and cultural construction 
while the concept of the divine means the experience of the limits of human 
thought. Sometimes, throughout human history, these two experience meet but 
they are not conceptually the same. 

" [ . . . ] El fenómeno religioso no espera a la aparición de los dioses para constituirse. 
Antes bien, esa aparición es singularmente tardía. Como si los dioses fuesen los invita
dos principales del gran banquete que constituye la fiesta religiosa, pero que se 
hicieran esperar [ . . . ] . " (Eugenio Trías, Diccionario del Espíritu, Barcelona, Planeta. 
1996, pp. 154/155). Desconhecer a dimensão histórica da experiência religiosa é, a 
meu ver, a principal razão das leses segundo as quais o conceito de Deus é a noção 
mais englobante de todas as experiências religiosas da humanidade. Cf Keith Ward, 
Concepts of God. linages of the divine in five religious traditions, Oxford, Oncworld, 
1998. Esta obra de Keith Ward foi originalmente publicada com o título: /mages of 
Eternity. Concepts of God in five religious traditions, Londres, Darton, 1987. 





As M U L H E R E S E N T R A M NA F I L O S O F I A 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 
Universidade de Lisboa 

1. A entrada das mulheres na filosofia do séc. XX 

Momentos antes de morrer, Sócrates despede-se dos amigos, dos 
filhos e da família. O relato tocante que Platão nos deixa no Fédon é por 
demais conhecido. No entanto, há nele uma breve referência que passa 
despercebida à maior parte dos leitores: a ordem dada pelo filósofo para 
que as mulheres se retirem1. Ausentes em todo o diálogo preparatório da 
morte, são mandadas sair quando esta vai concretamente ocorrer, como 
se só os discípulos, homens todos eles, pudessem assistir ao suicídio for
çado do filósofo, do mesmo modo que só eles acompanharam as suas 
diatribes oratórias na cidade. 

Este abandono (imposto) das mulheres no que respeita à filosofia, 
retrata bem o estatuto que as mesmas ocuparam no pensamento ocidental 
- a ausência. Uma ausência não deliberada mas compulsiva, não expressa 
mas subrepticiamente justificada por razões outras que não as filosóficas. 

A saída das mulheres, ordenada por Sócrates, é aceite pelos discí
pulos deste como algo de natural. Há um silêncio conivente dos filósofos 
para os quais a condição feminina se circunscreve ao espaço privado, 
enquanto a filosofia é um acontecimento público, mesmo quando se 
desenrola num quarto e diz respeito ao acto íntimo de morrer. Um silên
cio que se mantém ao longo de séculos. Intercalada por algumas interven
ções femininas, a voz dominante da filosofia é masculina. O que é pro
blemático para as suas actuais cultoras. De facto, como dizer às mulheres 
que hoje se interessam por filosofia - estudiosas, professoras, investiga
doras, estudantes - que não existem, enquanto mulheres, na mente dos 
filósofos? Como fazê-las aceitar a universalidade do conceito de homem, 

1 Fédon, 116 b. 

Philosophien 17/18, Lisboa, 2001, pp. 61-77 
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pelo qual são designadas? Como convencê-las de que tudo o que as 
identifica enquanto diferentes, é desinteressante para a filosofia? E que 
reacção esperar por parte de quem permanentemente se defronta com o 
silenciamento, a anulação ou a secundarização de temáticas que conside
ra relevantes? 

Com algumas excepções, os filósofos têm olhado as mulheres de um 
modo negativo, ou, quanto muito, condescendente2. A tese platónica 
difundida no Timeit, segundo a qual a mulher representa uma forma infe
rior de humanidade3, perdura até Freud, que, retomando Aristóteles, 
entende a mulher como um homem castrado. 

Com o século XX esta situação altera-se, e podemos dizer que a 
partir dos anos sessenta ocorre uma mutação nas relações entre a filoso
fia e as mulheres. Os movimentos feministas que então ganham força, 
sobretudo nos EUA e países de língua inglesa, levam ao incremento dos 
Women Studies ou Gender Studies, incluindo-os de pleno direito nos cur
ricula universitários e nos projectos de investigação. A filosofia, essa 
"disciplina recalcitrante"4 que dificilmente se abre à inovação, sofre no 
nosso século o impacto deste "boom". Uma das mudanças manifesta-se 
em novas maneiras de apreciar o pensamento dos filósofos, mediante 
chaves de leitura que permitem uma visão diferente das suas teses, 
nomeadamente no que respeita à consistência interna das mesmas. Como 
diz Nancy Tuana5, não basta interpretar certos sistemas procurando neles 
a parte (geralmente mínima) que consagram às mulheres. É preciso arti
cular o que é dito sobre esta temática com a totalidade de um pensamen
to, de modo a que o resultado global do mesmo seja congruente. O que 
nem sempre acontece. 

Uma outra linha de investigação, ainda ligada à história da filosofia, 
pretende restituir a voz a filósofas do passado, dando-lhes visibilidade e 
mostrando o impacto que tiveram. Habitualmente catalogadas como dis
cípulas deste ou daquele nome sonante, começa-se a reconhecer nelas um 
pensamento autónomo, expresso através dos meios em que lhes era pos
sível divulgá-lo, quer se trate de ensaios, de tratados, ou simplesmente de 
cartas. 

Um outro campo que tem dado frutos releva temáticas tipicamente 
femininas, habitualmente não trabalhadas pelos pensadores tradicionais e 

2 Para aprofundar esta temática veja-se Maria Luisa Ribeiro Ferreira, (org.) O que os 
Filósofos pensam sobre as Mulheres, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, 1998. 

3 Timeu, 41 d-42 d. 
4 O termo c usado por Christine Battersby. num artigo que intitula "Philosophy: The 

Recalcitrant Discipline", Women: A Cultural Review, 3, n° 2 (1992). 
5 Nancy Tuana, Woman and the History of Philosophy, New York, Paragon House, 1992. 
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agora redescobertas nas potencialidades filosóficas que encerram. Nele 
se inclui uma abundante literatura consagrada a questões como o nasci
mento, a relação maternal, o cuidado com os outros, o modo feminino de 
fazer ética, epistemologia, ontologia, lógica. 

Antes de considerarmos algumas destas questões, esclareceremos o 
que vulgarmente se entende por filosofias feministas e filosofias no femi
nino, de modo a obviar equívocos. 

2. Filosofias feministas, filosofías no feminino. Será o feminismo 
uma filosofia? 

Os termos filosofia e feminista conotam-se habitualmente com uma 
multiplicidade de significados. Parece-nos útil, para evitar equívocos, 
apresentar muito sucintamente o modo como utilizamos estes conceitos 
no presente artigo. 

Por feminismo designamos um conjunto de movimentos diversifica
dos que se manifestam em reflexões e actuações sobre a situação das 
mulheres com o objectivo muito concreto de compreender a condição 
feminina e de lutar em prol da sua plena realização6. Uma filosofia femi
nista debruça-se essencialmente sobre o tema dos direitos da mulher, 
tendo como fim último denunciar abusos, identificar preconceitos e anu
lar injustiças7. É uma designação abrangente pois inclui uma multiplici
dade de perspectivas. 

Sendo objectivo imediato da filosofia feminista uma modificação do 
"status quo" e uma intervenção social reivindicativa, por vezes mesmo 
agressiva, perguntar-se-á se é legítimo entendê-la como uma disciplina 
filosófica. De igual modo se considera paradoxal na filosofia feminista o 
seu carácter particular, concreto e situado, contrastando com a objectivi
dade e universalidade da filosofia8. 

Questões como estas não impedem que consideremos filosóficos 
certos contributos do pensamento feminista. Na verdade eles situam-se 
de pleno direito no campo da filosofia, pelo tipo de questões levantadas, 
pela linguagem em que se formulam tais questões, pelos conceitos que 
manuseiam, pelas correntes em que se integram. A base que sustenta as 
teorias feministas é crítica, argumentativa e racionalmente fundamentada. 
As pretensões defendidas assentam (ou deveriam assentar) numa reflexão 

6 Abordaremos algumas correntes essenciais do feminismo no ponto 3. deste artigo. 
7 As diferenças aqui focadas entre filosofia feminista e filosofia no feminino seguem de 

perto o que escrevemos em "Espinosa, Hobbes e a Condição Feminina", O que os 
filósofos pensam sobre as mulheres, pp. 111 e segs. 

8 Vj . Emanuela Bianchi (org.) Is Feminist Philosophy Philosophy?, Evanston, Illinois, 
Northwestern University Press, 1999, p. XV. 
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sobre problemas inequivocamente filosóficos, poderíamos mesmo dizer 
problemas clássicos da tradição ocidental, como por exemplo a questão 
antropológica do que é um ser humano, ou as temáticas metafísicas da 
essência ou natureza, ou da identidade e da diferença. 

Uma filosofia no feminino, cruzando-se muitas vezes com uma filo
sofia feminista, não tem o carácter aguerrido desta, não se afirma como 
movimento, não visa imediatamente alteração sociais. É certo que o tra
balho que desenvolve é o material consistente que as feministas utilizam 
para dar força aos seus argumentos e para racionalizar as suas pretensões. 
Sendo seu objectivo dar visibilidade às mulheres num domínio em que 
aparentemente tiveram um estatuto de sombras, a sua tarefa é eminente
mente reconstrutiva, quer desvelando a presença oculta (porque indirecta) 
da mulher na história da filosofia, quer destacando no território filosófico 
coordenadas femininas que dele estiveram afastadas, quer mostrando a 
produção filosófica das mulheres pela divulgação de textos que por 
várias razões se mantiveram desconhecidos. Numa palavra, uma filosofia 
no feminino inclui todas as linhas que permitam relevar a presença da 
mulher na filosofia. 

Note-se que as próprias designações de filosofia feminista e de filo
sofia no feminino não são pacíficas. A título de exemplo apresentamos 
duas perspectivas - a de Mary Warnock e de Geneviève Lloyd - que 
manifestam uma total discordância quanto à relação feminismo/filosofia 
e sobretudo quanto ao tema da especificidade de uma filosofia no femi
nino. 

Warnock tem-se preocupado em divulgar mulheres filósofas mas 
contesta uma "gendered philosophy"9. Para ela, a filosofia tem determi
nadas exigências como por exemplo a generalização, a racionalização, a 
explicação, a significação, a argumentação. Ora o sexo e o género não 
desempenham qualquer papel num discurso deste tipo. Segundo Warnock, 
a especificidade das várias filosofias deriva de diferenças individuais. A 
prova é que ao longo dos tempos houve mulheres filósofas. 

Geneviève Lloyd, sustentando uma posição contrária, defende o 
carácter próprio de uma filosofia feminina bem como a necessidade de o 
tornar evidente. Em The Man of Reason10 acompanha a génese da razão 
ocidental que considera masculinizada, fazendo o levantamento de certos 
estereótipos filosóficos em que triunfa uma maneira masculina de ver o 
mundo e de o problematizar. A ela opõe um novo modo de perspectivar o 
real, numa busca de parâmetros diferentes dos até então usados. 

9 Mary Warnock, Women Philosophers, London, Everyman, 1996. 
1 0 Geneviève Lloyd, The Man of Reason. Male and Female in Western Philosophy, 

London, Routiedge, 1984. 
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Referenciámos estas posições porque embora tenham um objectivo 
comum - a divulgação do pensamento de mulheres - divergem profun
damente quanto ao modo de fazer filosofia. Mas quer nos sintamos mais 
perto de Warnock quer dêmos razão a Lloyd, é inegável que a perspecti
va filosófica tem estado presente nos estudos sobre as mulheres pois 
muitos dos temas que preocupam os diferentes feminismos são de cariz 
filosófico. E a actualidade dos mesmos de modo algum anula o seu entro
samento com a história e com a tradição. 

3. Os diferentes feminismos 

Uma dificuldade, comum a todos os que contactam com estes temas 
é a multiplicidade de orientações e de movimentos que, sob a designação 
de femininos ou de feministas, se digladiam entre si ou pelo menos sus
tentam, sobre temáticas comuns, posicionamentos diferentes. 

Se quisermos optar por uma taxionomia genérica, podemos seguir a 
proposta de Janet Radcliff Roberts" que distribui a multiplicidade de 
orientações feministas em dois grandes grupos: liberais e radicais. O 
feminismo liberal, também designado por igualitário, ou mesmo tradicio
nal, engloba as correntes que defendem a igualdade. E um movimento 
eminentemente reivindicativo, que ao constatar a menoridade a que as 
mulheres têm sido sujeitas exige para elas uma uniformidade de direitos. 
Enquanto parte desfavorecida da sociedade, a mulher tem que ser defen
dida numa luta que só terminará quando o seu estatuto social e político for 
considerado equivalente ao do homem. Note-se que o feminismo igualitário 
pode ser (e tem sido) defendido quer por homens quer por mulheres, assen
tando em valores universais que todos deverão partilhar. É uma orientação 
que se inicia na Idade Moderna, na qual se destacam os pensadores ilumi
nistas. Relevamos como figura cimeira Mary Wollstonecraft com as suas 
obras A Vindication ofthe Rights ofMen e A Vindication ofthe Rights of 
Women, publicadas respectivamente em 1790 e 1792. 

O feminismo radical, como o nome indica, apela para uma alteração 
de princípios, defendendo uma nova maneira de estar no mundo e uma 
profunda mudança social e cultural. Os direitos das mulheres surgem 
como lógica consequência dessa mudança. Por sua vez ela processa-se 
porque os valores femininos se impõem, podendo dizer-se que é a reava
liação positiva dos mesmos que conduz a uma outra mundividência. De 
um modo geral são feministas radicais as correntes que pretendem uma 
transformação social a partir de valências diferentes das (predominante
mente masculinas) que prevalecem na nossa cultura. A sexualidade é 

Janet Radcliff Roberts, The Sceptical Feminist. A Philosophical Enquiry, London, 
Harmondsworth, 1994, p. 385 esegs. 
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uma questão central, nomeadamente a sexualidade masculina, muitas 
vezes entendida como um constructo, como uma forma de poder que se 
perpetua para que o domínio dos homens se mantenha. Daí a crítica à 
heterosexual idade e a tónica colocada na "sisterhood", nas redes ou grupos 
de mulheres. O feminismo radical sofreu um incremento considerável a 
partir dos anos sessenta, tendo como marco fundante o livro de Betty Frie-
dan, The Feminine Mystique, cuja primeira edição data de 1963. 

Se esta divisão em dois grupos nos parecer redutora, podemos optar 
pela perspectiva de Judith Evans, identificando uma gama mais ampla de 
orientações, com particular realce para as "escolas" liberais, radicais, 
culturais, socialistas e pós-modernas 1 2. Temos assim o feminismo liberal, 
o feminismo radical e o feminismo socialista a defender a igualdade, 
enquanto que os feminismos cultural e pós-moderno acentuam a diferença. 

Nas suas primeiras manifestações, o feminismo liberal sustenta que, 
para além das óbvias diferenças biológicas, há uma homogeneidade entre 
os comportamentos femininos e masculinos. Para quem segue esta linha, 
as diferenças psicológicas, linguísticas, morais, ou outras, são social
mente construídas, decorrendo do género e não do sexo. Daí a defesa de 
uma igualdade de oportunidades para as mulheres, exigindo para elas as 
mesmas regalias que a sociedade ocidental confere aos homens. A partir 
dos anos sessenta, embora as pretensões de igualdade se mantenham, dá¬
-se alguma relevância à diferença, realçando-se certas características e 
tarefas femininas que são valorizadas. As mulheres já não pretendem "ser 
como os homens". O seu objectivo é que os valores femininos sejam con
siderados. Exemplificam esta posição, entre outras, Susan Okin, Alice 
Rossi, Nathalie Bluestone, para além das já mencionadas Betty Friedan e 
Janet Radcliff Richards. 

O feminismo radical tem as suas representantes mais conhecidas na 
nova esquerda americana, iniciando-se na luta pelos direitos dos negros, 
contra o regime capitalista e contra as instituições sociais e políticas em 
que este se escuda. A luta pela emancipação da mulher é parte de um 
processo mais vasto no qual se combatem todos o tipos de opressão -
racial, classista, étnica, etc. 

Tal como as feministas liberais, também as defensoras do feminismo 
radical consideram irrelevantes as diferenças sexuais por ficarem cir
cunscritas à relação sexual propriamente dita e ao facto de só a mulher 
poder ter filhos. Contudo, diferentemente das feministas igualitárias, as 
feministas radicais inscrevem-se num processo revolucionário para o 
qual defendem uma liderança feminina pois "sisterhood is powerful"1 3. 

1 2 Judith Evans, Feminist Theory Today. An Introductton to Second Wave Feminism, 
London, Sage Publications, 1995. 

1 3 É o título de uma colectânea, organizada por Robin Morgan. Sisterhood is Powerful. 
New York, Vintage Books, 1970. 
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São particularmente representativas desta corrente Shulamit Firestone e 
Juliet Mitchell. Apesar da diversidade e especificidade das suas teorias, 
partilham entre si o ideal de uma democracia participada e um certo 
basismo que contesta as elites, os líderes e as hierarquias. 

O feminismo socialista constitui-se numa tentativa de atender ao 
papel que as mulheres poderão desempenhar numa democracia, conside
rando-as em paralelo com outros grupos desfavorecidos. Iris Marión 
Young é uma figura paradigmática desta linha pois o seu percurso inicia¬
-se com um radicalismo revolucionário encaminhando-se progressiva
mente para um socialismo humanista. 

O feminismo cultural integra as diferentes escolas que com maior ou 
menor ênfase realçam a especificidade e universalidade de uma cultura 
feminina, positivamente re-avaliada. Trata-se de um movimento essen-
cialista e separatista, que não pretende mudar o mundo mas sim dar mais 
força às mulheres, realçando as características do seu universo. A mater
nidade, a aproximação com a natureza e com a terra, a defesa da ecologia 
e de uma ética do cuidado ("ethic of care") são preocupações das parti
cipantes desta linha, sem dúvida aquela onde o peso da filosofia mais se 
faz sentir. Nela destacamos os trabalhos de Mary Daly, Sarah Rudick, 
Andrée Collard, Adrienne Rich bem como da psicóloga Carol Gilligan 
pela atenção dada a um pensamento moral especificamento feminino. 

Os feminismos pós-modernos são designados deste modo por se terem 
constituído sob a influência de Derrida e Lyotard, especialmente pelo 
contributo por eles dado à fragmentação do eu e à perda de identidade. O 
relativismo destes e de outros pensadores que se empenharam no ataque às 
grandes narrativas e na rejeição das leituras privilegiadas do real, constituiu 
um repto para a causa feminista, levando à desconstrução dos conceitos 
"essenciais" de homem e de mulher, bem como à contestação das clássicas 
oposições natureza/cultura, sexo/género, masculino/feminino. Se a procla
mada morte do sujeito humano, professada pelos pós-modernos, pode 
representar uma ameaça séria à causa feminista, também é verdade que esta 
se amplifica pois ganham voz múltiplos grupos que se assumem como 
diferentes - lésbicas, mulheres negras, facções políticas, etc. São particu
larmente importantes nesta linha as obras de Judith Butler14, no que repre
sentam de ataque ao conceito de género e ao contributo prestado à descons
trução dos conceitos de "igualdade" e de "diferença". Em França as teses 
de Luce Irigaray15, profundamente influenciadas por Derrida, são significa
tivas desta escola, visando a construção de uma subjectividade feminina 
não constrangida pela lógica masculina dominante. 

Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York 
and London, Routledge, 1990. 
Vj . especialmente de Luce Irigaray, Ce sexe qui n' en est pas un, Paris, Minuit, 1977. 
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4. Haverá uma filosofia feminina? 

As múltiplas correntes que referimos não respondem ao problema da 
especifidade de uma filosofia feminina ou feminista. Revelam sobretudo 
orientações divergentes ou complementares mas deixam em aberto uma 
questão: será que as mulheres fazem filosofia de um modo diferente dos 
seus colegas filósofos? 

O "modus philosophandi", temática recorrente no universo filosó
fico, é hoje recolocado pelas feministas. Mas não é uma questão pacífica. 
A discussão de uma filosofia feminina divide as investigadoras que 
levantam problemas quanto à diversidade de metodologias e quanto à 
relevância do sexo na produção filosófica. Se há vozes que, em sintonia 
com Wamock, respondem negativamente a esta última questão, outras há 
como Janice Moulton 1 6 ou Sarah Rudick17 que defendem uma filosofia 
feminina autónoma e específica. 

Moulton denuncia um modelo de filosofia que valoriza a agressivi
dade e a utiliza como método. Por isso contesta aquilo que designa por 
"método de contenda" ("adversary method") que usa o raciocínio dedu
tivo para derrotar teses, esquecendo outras formas de argumentação mais 
dialogantes. O "adversary method" tem-se imposto como modelo domi
nante do filosofar. Moulton critica-lhe a sobrevalorização dos processos 
dedutivos, a fragmentação dos problemas com vista a uma melhor análise 
dos mesmos e o uso de contra exemplos. No artigo em causa, admite que 
o recurso ao contra exemplo possa ser um meio eficaz para derrotar 
adversários mas considera-o uma maneira deficiente de pensar pela invia
bilidade de o aplicarmos a situações complexas. Como alternativa propõe 
uma atenção aos pressupostos gerais e às teses abrangentes, nas quais 
esses exemplos se enquadram. 

A perspectiva de Moulton permite-nos reflectir sobre o método ou 
métodos filosóficos. O realce que dá ao processo hermenêutico leva-nos 
a confrontar diferentes modelos de trabalho filosófico e a perceber que é 
possível fazer filosofia de um modo não agonístico, não bélico, pela 
valorização das diferentes experiências e vivências 1 8. 

Sarah Rudick é (tal como Moulton) uma profissional da filosofia, 
entendendo esta como um discurso racional e argumentativo que secun-
dariza ou mesmo afasta a emoção. Mas quando se debruça sobre obser-

6 Janice Moulton, "A paradigm of philosophy: the adversary method" em Anne Garry 
and Marilyn Pearsall (eds.), Women, Knowledge and Reality. Explorations in Feminist 
Philosophy, London. Routledge, 1996, pp. 5-20. 

7 Sarah Rudick. Maternal Thinking. Towards a Politics of Peace. Boston. Beacon Press. 
1989. 

8 Note-se que o modelo que Moulton contesta tern como paño de fundo a filosofía 
analítica. 
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vações feitas sobre mulheres e homens que cuidam de crianças e sobre o 
papel social das mães. Rudick conclui que as funções ligadas às tarefas 
maternais - por ela designadas como "mothering" - poderão dar azo a 
uma maneira específica de pensar: o pensamento maternal ("maternal 
thinking"). Neste, razão e paixão inter-actuam fortemente pois há que 
reflectir e agir em situações onde a carga emotiva..é por vezes muito 
intensa. E uma tese que ilustra sobremaneira a passagem de uma expe
riência vivida para a conceptualização e teorização da mesma, tornando 
bem evidente que as actividades comuns e aparentemente triviais podem 
conduzir à reflexão filosófica. 

Moulton e Rudick são duas vozes entre muitas outras que se debru
çaram sobre o modo feminino de fazer filosofia, um problema que se insere 
no tema mais vasto de uma escrita feminina. Menos polémica é a questão 
da especificidade das temáticas. De facto, é possível apontar no século XX 
alguns núcleos de filosofemas sobre os quais as mulheres se têm particular
mente debruçado. E o caso da ontologia na qual a temática do feminismo 
radica, pelo relevo dado ao conceito de natureza humana. Quer considere
mos a homogeneidade desta, quer a entendamos de um modo bipolar em 
função do sexo ou do género, quer a neguemos ou a fragmentemos, a natu
reza humana é sempre um marco incontornável, a partir do qual se levan
tam outras questões. E é na abordagem da natureza feminina que surgem 
dois problemas clássicos que nenhuma das orientações feministas ignora: o 
da igualdade e da diferença e o da relação sexo / género. 

Também no domínio da lógica verificamos como são importantes 
para o pensamento feminista os temas da razão e da racionalidade bem 
como o da argumentação. No que respeita à ética, há toda uma controvér
sia relativa à universalidade dos valores morais e à possível existência de 
uma moral feminina com os seus parâmetros próprios, colocando a tónica 
na contextualização e no envolvimento e despresando a abstracção e a 
generalização. No que concerne à antropologia temos questões relativas à 
identidade individual, ao sujeito humano e a uma possível diferenciação 
do pensamento feminino. Também a epistemologia tem sido um terreno 
profícuo nos debates feministas, nomeadamente no que se refere ao papel 
do género na captação do real, à legitimidade de um método científico 
universal e ao peso da masculinidade na construção científica. Por fim, 
relativamente à ecologia e à filosofia da natureza há correntes feministas 
com visões muito próprias, nomeadamente na aproximação feita entre as 
mulheres e a natureza, englobando-as numa mesma opressão que sobre 
elas tem pesado ao longo dos tempos. 

Não pretendendo esgotar a questão, apresentamos de seguida algu
mas temáticas que a possam ilustrar. A escolha das mesmas apenas se 
justifica pelo interesse pessoal, com a plena consciência de que muitos 
campos foram omitidos. 
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5. Natureza humana/natureza feminina 

Uma das grandes questões levantadas pelos feminismos continua a ser 
a da igualdade e da diferença. As fortes críticas a perspectivas essencia-
listas, na ameaça fixista e determinista que encerram, levam a que o termo 
"natureza feminina" tenha sido praticamente proscrito, substituído por 
outros, considerados menos polémicos como é o caso de "identidade". 

Na sequência de algumas pensadoras que não temem o conceito de 
"natureza" pois o entendem como algo de dinâmico e de interactivo19, 
manteremos o termo em causa e formulamos a questão do seguinte modo: 
é lícito falar de natureza humana em geral ou teremos que a diferenciar 
sexualmente, distinguindo uma natureza feminina e outra masculina? 

O feminismo trouxe achegas suplementares para o problema filosó
fico da natureza humana. De facto, as diferentes "escolas" tomaram posi
ções firmes no já clássico debate entre "es s ene i alistas", que defendem ser 
a natureza dada, e "existencialistas", partidários de que ela é construída. 
Entre as orientações radicais ganha sentido a ideia de uma "essência" ou 
natureza feminina, conotada positivamente, a qual pretendem impor 
como modelo cultural benéfico. As feministas liberais defendem a andro-
ginia, procurando homogeneizar mulheres e homens num modelo 
comum. Também as orientações marxistas enfatizam a igualdade, preo
cupando-se sobretudo com a realização de uma natureza humana na qual 
as diferenças sexuais pouco pesam. Já as orientações pós-modernas 
questionam a universalidade do sujeito humano (feminino ou masculino), 
acentuando as divergências, relevando a convivência de múltiplas orien
tações e dando voz às minorias sexuais. 

O tema de uma natureza feminina tem raízes no mundo grego, 
nomeadamente em Platão e Aristóteles, altamente responsáveis pelo modo 
como a mulher foi subsequentemente representada na filosofia ocidental. 
Na verdade, encontramos nestes filósofos orientações que mais tarde serão 
retomadas, discutidas e contestadas no debate sobre a igualdade e a 
diferença. Referimo-nos concretamente aos posicionamentos que defendem 
a androginia, a bi-polaridade / complementaridade, e a diferença. 

A defesa de um género humano uno e homogéneo, remonta a Platão, 
quando pela boca de Aristófanes nos relata o mito do andrógino e a partir 
dele traça a génese do desejo sexual e do amor20. Hoje a temática da 
androginia é recorrente em certas orientações feministas. As defensoras 
de um feminismo igualitário tomam como ponto de referência a humani
dade em geral, advogando um estilo de vida semelhante para homens e 

E o caso de Mary Midgley, Beast and Man- The Roots of Human Nature, London, 
Routledge, 1979. 
Banquete, 189 a-193 d. 
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mulheres. Consideram que para além das óbvias diferenças biológicas 
não é possível identificar outras. As divergências de temperamento e 
comportamento que tradicionalmente se detectam dever-se-iam exclusi
vamente a factores sociais e culturais. 

A causa da diferença encontra em Aristóteles um lídimo defensor 
pois a ontologia aristotélica preza as dicotomias. O par forma / matéria é 
uma das suas manifestações, da qual se seguem outras sexualmente 
conotadas como é o caso da oposição masculino / feminino, activo / pas
sivo, razão / paixão, e outras do mesmo teor21. Note-se que os elementos 
constantes no binómio homem/mulher são desigualmente valorizados 
pelo estagirita pois a menoridade feminina é sempre enfatizada: a mulher 
sendo naturalmente inferior é feita para obedecer ao homem22; ela é um 
homem incompleto23; o seu corpo é mais fraco e imperfeito24, etc., etc. 

Trata-se de um debate que os feminismos contemporâneos retomam 
invertendo a positividade dos papéis. De facto as feministas culturais 
enaltecem a benignidade de uma cultura feminina entendendo-a mais 
próxima da natureza e enfatizando os valores de solidariedade e de parti
cipação nela presentes. Mas mesmo entre elas há vozes discordantes, que 
nos chamam a atenção para o perigo de dogmatizar o tema da natureza 
feminina, entendendo-a como algo de estático 2 5. Há também quem alerte 
para o perigo de identificar o natural com o eticamente válido. A contro
vérsia estende-se ao próprio tema da diferença dado que considerar a 
mulher diferente é pressupor a existência de parâmetros avaliativos rela
tivamente aos quais ela é confrontada. O que mais uma vez levaria a 
atender ao pressuposto masculino como padrão de referência. 

Para concluir esta breve incursão no tema da diferença lembramos 
que ela não se esgota no par homem / mulher pois não só falamos de 
diferenças entre sexos como também no interior destes. As orientações 
feministas de inspiração marxista são sobretudo sensíveis à diversidade 
de etnias (brancas e negras), de classes (baixa, média e alta), de compor
tamentos sexuais (lésbicas e heterossexuais), etc. etc. E há ainda que 
considerar as diferenças individuais, que tornam único cada indivíduo. 
Como diz Elisabeth Spelman "though ali women are women, no woman 
is only a woman"26. 

2 1 Carol Goulcl, Beyond Domination. New Perspectives on Women and Phdosophy, New 
Jersey, Rowman & Littlefield, 1984, pp. 69-71. 

2 2 Política, 1254 b 6-14. 
2 3 Geração dos Animais, 737 a 27-28. 
2 4 Ibidem, 727 a 24-25. 
2 5 Sobre esta temática é excelente a análise de Diana Fnss, EssentiaUy Speaking, New 

York and London, 1980. 
2 6 Elisabeth Spelman (ed.) Inessential Woman, London, The Women's Press, 1990, 

p. 187. 
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6. A reivindicação de uma outra ética 

Fará sentido atender ao sexo e ao género no que respeita à ética e 
aos comportamentos morais? Poder-se-á faiar de uma moral masculina 
oposta a (ou diferente de) uma moral feminina? Tal como noutras temáti
cas filosóficas, também neste campo o pensamento feminista é diversifi
cado. Há quem denuncie o predomínio de valores masculinos na moral 
do ocidente, essencialmente conotada com a racionalidade e com a abs
tracção; há quem saliente e mesmo sobrevalorize um modo feminino de 
pensar os valores, propondo uma sociedade diferente onde os juízos 
morais se legitimam em função de situações concretas; há quem defenda 
uma universalidade de valores considerando ser neles irrelevante o peso 
do sexo ou do género. 

A investigação de Carol Gilligan no início dos anos oitenta27 consti
tui um marco, não só pela contestação empreendida à génese dos princí
pios morais e à universalidade dos mesmos, como pela polémica que 
provocou e pela literatura abundante que a partir dela surgiu. Aluna de 
Kohlberg, Gilligan contesta os modelos aplicados por este psicólogo no 
estudo da génese do pensamento moral. Partindo dos estudos piagetianos 
sobre a cognição e tomando como pano de fundo as teorias filosóficas de 
Kant e Rawls, Kohlberg constrói uma escala de desenvolvimento moral, 
destacando nela seis estádios. No primeiro, os indivíduos movem-se num 
universo regido pelos critérios de recompensa e de castigo, privilegiando 
a obediência como valor supremo. O sexto estádio, o mais alto, é o da 
universalidade ética. Nele a justiça identifica-se com a imparcialidade 
("fairness") dando-se particular relevo a princípios racionais e abstrac
tos28. Entre o primeiro e o último há outros escalões, orientados por valo
res éticos específicos. 

Curiosamente, na aplicação desta escala a mulheres, verificou-se 
que a maioria não ultrapassava o terceiro estádio, aquele em que as 
opções morais se regem pela concordância interpessoal e pela obediência 
às normas vigentes Esta aparente "menoridade" ética intriga Gilligan, 
levando-a a procurar razões mais satisfatórias. Negando a explicação 
freudiana de um superego feminino inferior porque dependente das 
paixões, a defensora de "uma voz diferente" questiona a validade do 
modelo conceptual seguido por Kohlberg, demonstrando que os estádios 
nele considerados se perspectivaram em função de um ponto de vista 
predominantemente masculino. Deste modo, as respostas dadas pelas 
mulheres não revelam qualquer inferioridade mas sim um desfasamento 

2 7 Carol Gilligan, In a Different Voice, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 1982. 

2 8 Lawrcnce Kohlberg, Essays on Moral Development, San Francisco, Harper & Row, 
1981,2vols. 
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de perspectivas, visto não ter sido considerada a diferença de género na 
elaboração de uma escala de valores. A "gender theory" aplicada ao 
plano moral, alerta-nos pois para a especificidade de um pensamento 
feminino. Este, mais do que a universalidade e a abstração, destaca os 
aspectos concretos e contextuais, dando um particular relevo ao envolvi
mento com os outros. O paradigma em que se integra é o da relação, ele
gendo como significativa a relação mãe / filho, 

O pensamento morai masculino acentua a imparcialidade, a objecti
vidade e o distanciamento. O indivíduo é considerado na sua autonomia, 
por vezes mesmo na oposição ao outro. Elege como referência a transac
ção, privilegia as relações de tipo contratual, acentua os direitos suscep
tíveis de promover o indivíduo. Nas situações dilemáticas utilizadas por 
Kohíberg para detectar a génese do pensamento moral, atende-se à objec
tividade, ao valor da justiça e à abstracção. São valores que se adequam 
ao público masculino pois sintonizam com os critérios e as referências do 
mesmo. Tal não acontece quando se aplicam à população feminina. Esta 
é sensível a dimensões afectivas e relacionais como por exemplo a res
ponsabilidade, o empenhamento pessoal, a atenção aos outros. Assim, ao 
analisarem as situações dilemáticas propostas, as mulheres não as des-
contextualizam, antes se envolvem nelas, mostrando-se particularmente 
tocadas pelas situações concretas e não por princípios gerais e abstractos. 
Daí o facto de poucas alcançarem o último estádio na escala de 
Kohíberg. 

O estudo empreendido por Gilligan, nomeadamente o inquérito que 
realizou a um grupo de mulheres confrontadas com a questão do aborto, 
levou-a a considerar a existência de uma ética feminina do "cuidado" 
("ethic of care"), assente na capacidade de compreensão, de empatia, de 
preocupação com os outros ("caring") e de amor. Tal "ética do cuidado" 
considera as atitudes de generalização abstracta e de não envolvimento 
como verdadeiros obstáculos para a compreensão da problemática moral. 

A partir das conclusões de Gilligan o debate acendeu-se e as posi
ções extremaram-se. As feministas radicais usaram as conclusões desta 
psicóloga para denunciar uma moral masculina - a "ética da justiça" -
alicerçada na competição, analisando os problemas de um modo abs
tracto, normalizando deveres e direitos. A ela opõem uma "ética do cui
dado", baseada na atenção ao outro, na relação e nos afectos. 

Quer nos situemos na perspectiva de Gilligan quer a contestemos 
(e a contestação foi grande mesmo dentro dos movimentos feministas), é 
inegável que o seu livro veio chamar a atenção para a excessiva valoriza
ção racional no plano ético, em detrimento de elementos afectivos que 
também deverão ser tomados em conta. A exigência de "uma voz dife
rente", em todos os planos e sobretudo no ético, mostrou que a formali
dade e o carácter abstracto do pensamento que habitualmente valoriza-
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mos não pode colocar-se como critério moral absoluto. Alertou-nos para 
as implicações de um excessivo peso atribuído ao valor da neutralidade. 
Foi sobretudo importante para uma re-avaliação positiva de práticas do 
cuidado. Com ela certas actividades atribuídas às mulheres e muitas 
vezes desvalorizadas pelo seu carácter gratuito (cuidar de crianças, de 
doentes, de idosos, etc), revestiram-se da maior importância, constituin
do-se como elementos primordiais para a determinação quer de conceitos 
quer de critérios éticos. 

7. Uma razão feminina? 

Dado que o tema da razão ocupa um lugar dominante na filosofia 
europeia, compreende-se que as feministas se tenham debruçado sobre 
ele. Destacamos a perspectiva de Geneviève Lloyd como paradigmática 
das críticas a um humanismo predominantemente masculino e à identifi
cação entre masculinidade e racionalidade. Num artigo dos anos oitenta, 
"The man of reason", cujas linhas de força desenvolveu num livro mais 
tarde publicado com o mesmo nome29, Lloyd debruça-se sobre o conceito 
de razão, criticando a sua colagem a perspectivas masculinizantes e pro-
pondo-se repensá-lo de um modo diferente. Tal como outras filósofas, 
entende que a racionalidade tem sido considerada de um modo estreito 
pois tem privilegiado determinados modelos epistemológicos que de 
modo algum a esgotam. São modelos que sobrevalorizam a perspectiva 
formal, restringindo a razão aos princípios lógicos e contribuindo para o 
estabelecimento de dicotomias rígidas. Neles a razão afirma-se numa 
oposição à paixão, à imaginação e à sensibilidade, sendo estas relegadas 
para o plano do irracional e combatidas como actividades intelectual
mente menores, associadas ao feminino. 

A aliança entre racional e masculino tem uma longa história, sendo 
Aristóteles, como atrás referimos, um dos maiores responsáveis pelo 
afastamento da mulher. Ora, longe de ser combatido, tal preconceito con
solidou-se na época moderna e fez durante muito tempo parte do nosso 
"inconsciente filosófico". De facto, o conceito de racionalidade que her
dámos e que hoje algumas feministas denunciam foi veiculado pelo 
modelo epistemológico proposto por Descartes. Para o autor da Medita
ções Metafísicas a razão é a centelha divina no homem - a marca 
impressa por Deus na criatura humana - que o distingue dos outros seres 
vivos e lhe permite ter acesso à verdade. O conhecimento filosófico é um 
meio privilegiado de conduzir a razão. A sua verdade é avaliada pela evi
dência clara e distinta dos princípios racionais em que assenta. A dedu
ção é valorizada como caminho epistemológico correcto, aceitando-se o 

2 9 Vj. nota 10. 
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isomorfismo entre razão e realidade. As Regulae surgem como panaceia 
para o erro, como garantia de conhecimento seguro, fundamentado numa 
intuição racional, clara e distinta. A res cogitans distingue-se radical
mente da res extensa, reforçando-se a dicotomia platónica entre espírito e 
matéria e erradicando-se definitivamente da mente todo o elemento cor
póreo. 

O afastamento da mulher deste modelo de racionalidade deve-se ao 
facto de se considerarem femininas certas características tais como a sen
sibilidade, a emotividade e a imaginação. E até um iconoclasta dos pre
conceitos como foi Espinosa, secundariza a imaginatio e fala desdenho-
samete da piedade feminina, considerando-a perigosa para um bom fun
cionamento da mente30. 

Outras razões, de índole cultural e sociológica, contribuíram para o 
afastamento das mulheres do plano da racionalidade. De facto, quer as 
temáticas quer as metodologias consideradas próprias do conhecimento 
racional não constam da educação que lhes era ministrada. Veja-se o 
modo como Kant nas suas Obser\>ações sobre o sentimento do Belo e do 
Sublime considera aberrantes as mulheres que estudam grego ou que se 
dedicam à física. Também a personagem de Sofia no Emile de Rousseau 
é paradigmática desta relegação do feminino para o plano dos afectos. E 
mesmo a reavaliação da emotividade e da imaginação, ocorrida poste
riormente, no Romantismo, não favorece a causa feminina pois reforça o 
carácter irracional da fantasia e do devaneio valorizando a mulher pelo 
facto de as possuir. 

As teses de Lloyd colocam-se na sequência de perspectivas que cri
ticam o predomínio masculino nas diferentes manifestações da cultura 
ocidental (política, ciência, arte, filosofia, etc.) e que nos alertam para 
distinguir os aspectos sociais e culturais de um determinado conceito de 
razão que exclui as mulheres31. 

Note-se que nem todas as feministas subscrevem estes pontos de 
vista, considerando-os quer pouco rigorosos quer perigosos para a causa 
do feminismo. Como ilustração do primeiro caso temos Karen Green32 e 
do segundo Janet Radcliffe Richards na obra que já referimos33. Green 
contraria a ideia de uma razão pensada e modelada por homens pois, tal 
como existe uma comunidade de pontos de vista e de estilos na mundivi-
dência masculina, também podemos detectar constantes no pensamento 

3 0 Espinosa, Ética, IV, prop. 37, schol. 
3 1 Vj . Sandra Harding, "Is Gender a Variable in Conccplions of Rationality? A Survey of 

Issues" in Gould, 1984. 
3 2 Karen Green, The Woman of Reason. Feminism,Humanism and Political Thought, 

Cambridge, Polity Press, 1995. 
3 3 V j . nota 11. 
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das mulheres, presentes quer em filósofos que se debruçaram sobre a 
condição feminina quer em mulheres que reflectiram sobre a sua situação 
ou que simplesmente escreveram filosofia. Nem todos os escritos filosó
ficos partilham da tese aristotélica da inferioridade da mulher e é pos
sível e desejável recuperar, na tradição filosófica, uma concepção especí
fica da racionalidade e objectividade femininas. Embora no passado as 
mulheres não tivessem possibilidades para se colocar fora do modelo 
masculino, não quer dizer que algumas o não fizessem. E é a essa presen
ça de uma razão feminina que certas feministas querem dar voz, traçando 
a sua genealogia e dando visibilidade a um humanismo feminista que 
integre o corpo e as emoções sem abdicar da razão. 

Também as reservas levantadas por Janet Richards dizem respeito a 
excessos presentes nalgumas orientações do feminismo radical (Redsto-
kings e outras). Por um lado alerta-nos quanto às generalizações simplis
tas que levam a considerar negativa a racionalidade ocidental pelo facto 
de ter sido construída por homens. Por outro denuncia o perigo que 
representa uma sobrevalorização de aspectos para-racionais e irracionais 
bem como a identificação dos mesmos com a mundividência feminina. 
Para J. R. e outras que como ela pensam, as feministas não podem pres
cindir de racionalidade mas devem sim alargar este conceito, admitindo 
modos diferenciados de organizar o real nos quais a diferença sexual 
tenha um papel determinante embora não determinista. 

8. O século das Mulheres? 

Este é o título dado por Victoria Camps a um dos seus últimos 
livros 3 4. Nele constata que para a mulher de hoje, emancipada e detentora 
de direitos, já não se põe o problema da igualdade pois ele é-lhe dado 
como algo de natural. Mas é grande a distância que vai da aceitação teó
rica e formal à concretização no quotidiano. E um caminho que exige 
uma mutação nas regras de convivência e na política, postulando uma 
outra gramática do poder. 

É para essa "feminização da sociedade" que a obra de V. C. nos 
alerta nesta proposta inegavelmente filosófica. Subscrevemo-la, lem
brando que a filosofia teve, tem e terá um papel determinante em todas as 
mutações culturais pois o carácter teórico e especulativo que lhe pertence 
não a isenta de uma dimensão prática que a leva a enraizar-se na acção. 

Muitos temas novos surgiram no panorama filosófico do séc. XX, 
desmentindo os defensores de uma filosofia perene, para os quais tudo de 
importante já foi pensado e dito. Alguns dos novos filosofemas inscre-

Victoria Camps, El siglo de las Mujeres, Barcelona, Ediciones Cátedra, 1998, trad. 
portuguesa de Regina Louro, O Século das Mulheres, Lisboa, Presença, 2001. 
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vem-se num paradigma que muito deve a contributos femininos - o cui
dado. Circunscritas durante séculos à privacidade de um espaço domés
tico, as mulheres nele aprenderam determinados valores que hoje preten
dem transpor para o domínio público, reivindicando para si, e para todos, 
uma maneira diferente de estar no mundo. 

A transformação das virtudes privadas em valores públicos 3 5 é uma 
tarefa que se iniciou no nosso século, pela mão das mulheres. E se der os 
frutos que promete, será então lícito afirmar que o séc. XX é, verdadei
ramente, o século das mulheres. 

R É S U M É 

Quand Socrate, dans Phédon, ordonne aux femmes de sortir de sa chambre, 
pour qu ' i l puisse mourir entouré de ses disciples, i l a marqué la place des femmes 
dans la philosophic - I'absence. Cette situation commence à être contestée au 
X X è m e siècle. 

Après 1'éclaircissement des concepts de "philosophie féminis te" et de 
"philosophic au féminin", ce texte se propose analyser les différentes orientations 
philosophiques contemporaines qui considèrent la femme et le féminin comme 
des ph i losophèmes légitimes. I I termine avec la discussion de quelques questions 
inévitables pour qui se penche sur la place des femmes en philosophie: la 
spécificité d'une philosophie au féminin, la validité d'une nature féminine, la 
possibiíi té d'une é thique de la différence. 

É uma das propostas que V. Camps defende na obra citada {pp. 65 e segs. da tradução 
portuguesa). 





PENSAR O SENTIR DE H O J E 
MUTAÇÕES DA SENSIBILIDADE E S T É T I C A 

Adriana Veríssimo Serrão 
Universidade de Lisboa 

1. Do sentir nos nossos dias 

U m qualquer olhar que dirija a sua atenção sobre a situação cultural 
das últimas décadas notará a multiplicação de produções artísticas e 
eventos sociais de índole estética que não se conciliam bem com as 
estruturas mentais e os esquemas interpretativos habitualmente associa
dos à esfera de significações da obra de arte ou ao campo experiencial da 
fruição estética. O que poderia significar, numa primeira análise, que o 
panorama oferecido pelas artes actuais se teria alterado tão rapidamente e 
o leque das suas manifestações diversificado a um tal ponto, que tanto a 
nossa capacidade de as pensar como a nossa linguagem se veriam reite
radamente confrontadas com a estranheza perante formas cada vez mais 
heterogéneas e, nessa medida, difíceis de assimilar e classificar. 

O problema contido na situação presente não interessa porém 
somente a uma sociologia da arte, nem mesmo a uma teoria crítica da 
arte, uma vez que não se restringe à constatação neutra da mutação das 
linguagens artísticas, em cuja génese sempre esteve a vontade de pôr em 
causa caminhos anteriormente trilhados. Nem se trata de comprovar a 
diversidade dos estilos e das correntes, indícios que são da energia cria
dora dos artistas e do impulso criativo que os move. Para além do alar
gamento do âmbito da obra de arte que proporcionaram, linguagens como 
a fotografia e a banda desenhada ou, mais recentemente, diversas expres-

* Uma primeira versão deste estudo foi apresentada no Ciclo de conferências "Filosofia e 
contemporaneidade: tarefas da Filosofia no limiar do 3" milénio" (Funchal, 7 e 8 de 
Abril de 2000), promovido pelo Cine Fórum do Funchal em colaboração com o 
Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Philosophica 17/18, Lisboa, 2001, pp. 79-102 
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soes em vídeo - para referir somente algumas orientações - correspon
dem ao esforço de explorar os materiais, de pesquisar as capacidades 
plást icas de suportes não tradicionais, de inventar gramáticas inéditas, 
podendo ser ainda inseridas numa linha de desenvolvimento intrínseco 
das artes visuais. 

Refiro-me, sim, a novos tipos de solicitação em termos de resposta 
sensitiva e afectiva que são pedidos ao sujeito por parte do objecto esté
tico e que se enquadram mal nos parâmetros das doutrinas clássicas do 
gosto. 

Notemos algumas facetas destes novos tipos de relação entre sujeito 
e objecto. 

O espectador de televisão é submetido a um fluir incessante de ima
gens passageiras, que não se podem fixar, sendo ao mesmo tempo percor
rido pela sensação de lhe escapar esse fluxo fugidio, que procura no 
entanto preservar recorrendo a diversas técnicas de gravação. Televisão e 
vídeo cumprem neste caso funções antagónicas, mas complementares: 
naquela domina a velocidade das mensagens e a incapacidade de as reter 
integralmente; neste, a possibilidade de reordenar a sequência inicial das 
imagens, recompondo um percurso originariamente fugidio para que 
permaneça e seja conservado na memória . O video pode mesmo substi
tuir a experiência do visionar televisivo directo, dada a possibilidade de 
gravar um programa mesmo sem o ter visto, funcionando o aparelho 
como uma provisória memória substitutiva anterior à percepção real. Mas 
tanto a percepção da imagem televisiva como a memória que a fixa não 
estão a observar nem a guardar recordações de cenas efectivamente v i v i 
das, mas a observar e a reter virtualidades. 

Estar íamos a assistir a uma alteração da experiência perceptiva da 
realidade, a par de uma mutação profunda da própria realidade. Coisas e 
imagens, realidade vivida e realidade artificial, coexistem e interpene-
tram-se a um ponto que faz prever a iminente fusão de ambas numa outra 
dimensão em que o virtual se poderá tornar ele próprio em "natural". 
A l é m de veículo de mensagens e instrumentos de comunicação, os meios 
tecnológicos ganharam autonomia, tornando-se eles mesmos em objectos 
de arte. A arte cibernética usa e expõe a tecnologia como uma linguagem 
própr ia , precipitando a mul t ip l icação vertiginosa das imagens a uma 
velocidade delirante, praticamente inapreensível, e desenvolvendo uma 
sensibilidade de tipo apocalíptico, que não só se acostuma à coexistência 
do natural com o virtual, mas tende a inserir a realidade natural na esfera 
virtual, como esta fosse tão-só uma das suas zonas1. 

1 Exemplificativas desta orientação são grande parte das actividades experimentais paten
tes na Exposição "Cyber 99" (Lisboa, Centro Cultural de Belém) e no "Festival 
Atlântico 99. Sensibilidade Apocalíptica" (Lisboa, Galeria Zé dos Bois). 
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Outro dos caminhos mais perseguidos, e certamente uma das linhas 
de força das artes nas últimas décadas do século X X , diz respeito à u t i l i 
zação, levada a limites impensáveis, do corpo humano. Não j á aquele 
corpo esteticizado e idealizado que foi eleito como objecto de figuração 
por uma longa tradição da representação do nu. Nem o corpo expressivo, 
matriz das artes performativas, como o teatro ou a dança. Nem mesmo o 
corpo, ao mesmo tempo sujeito e obra, da performance, na qual o artista 
é a matéria-prima sobre a qual trabalha e a obra que se dá aos outros, mas 
que se esgota no instante fugaz do seu próprio aparecer. 

E, sim, o corpo-feito-objecto, desti tuído de identidade e vida pró
pria, manipulado pela análise experimental da ciência e da anatomia ou 
pelos procedimentos da medicina legal. E o corpo exposto no campo de 
concentração e nos lugares de massacre, onde a vida cede o lugar à morte, 
a beleza ao disforme, a perfeição ao sofrimento, a harmonia ao desmem
bramento. A exploração ilimitada do corpo como tema obsessivo encon
tra o seu auge na oferta como espectáculo da sua própria mutilação, seja 
na desnecessária série de intervenções plásticas a que voluntariamente se 
submete ou quando se oferece como cobaia de um "corpo a vir", entre
gando-se à transfiguração desumanizante num ciber-corpo implantado de 
e léc t rodos 2 . 

Se não estamos perante meros projectos disseminados, que poderiam 
ser ignorados ou simplesmente relegados para o campo do não-artístico, 
mas face a propostas generalizadas e consistentes que suscitam respostas 
positivas de adesão e para as quais existe público, o problema encerrado 
nestes breves exemplos, todos eles amplamente documentados em expo
sições recentes de grande divulgação 3 , constitui um dos maiores desafios 
que se coloca presentemente à Estética filosófica e ao qual ela não deve 
ficar indiferente. 

Precisando melhor. No campo reflexivo em que se desenvolve, a 
Estética não procura um ju ízo sobre o valor objectivo da obra de arte 

"Aludidos aqui são, respectivamente, os trabalhos auto-experimentais de Orlan c Stcrlac. 
Para uma reflexão sobre estes casos e, em geral, sobre a objectualização contemporânea 
do corpo, v. Cristiana V. SIMÃO, "Mens Sana in corpore sano! Reflexões sobre o 
enigma do corpo", Philosophica, Lisboa, 9 (1997) 207-223. 

3 A exposição "O Século do Corpo" (Lisboa, Cullurgest, 1999) sintetizou as principais 
tendências do entendimento do corpo na arte do século XX, desde a sua estilização 
ainda enquanto todo coeso até às diversas vias da sua fragmentação, como sejam a 
exploração radiológica dos órgãos c microscópica das células como formas de auto¬
-retrato. Um exemplo-limite oferece-o a exposição itinerante de plastinados do médico 
Günther von Hagen, de Heidelberg, realizados a partir de corpos reais de pessoas 
mortas, provocando a ambiguidade entre preparados anatómicos destinados ao ensino da 
anatomia externa e interna e a cuidada exibição como objectos de arte ("Kõrperwelten. 
Dic Faszination des Hchten", Berlim. 2001). 
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enquanto tal (tarefa mais própria da teoria crítica da arte), mas considera¬
-a na sua validade estética, como objecto que possui a capacidade de 
interpelar o sentimento, de despertar a adesão, ou seja, de suscitar o 
efeito estético. E não obstante a dificuldade que existe em pensar o nosso 
tempo enquanto presente multiforme que parece escapar a toda a con-
ceptual ização, a Estética deverá sentir-se solicitada por tais fenómenos, 
sob pena de separar com excessivo rigorismo e precipitação a cultura e a 
ignorância, a cultura erudita e as subculturas marginais, incorrendo no 
preconceito de um conservadorismo caduco indiferente a uma parte 
importante da vida que, fora dela, continua a pulsar. 

Poderá a Estética, enquanto doutrina compreensiva do sentir, assimi
lar estas mutações da sensibilidade e integrá-las em categorias englo
bantes, numa perspectiva que, por um lado, esclarece o curso evolutivo 
das artes, mas que, por outro lado, e sobretudo, aprofunda o conheci
mento da natureza humana, o ser do humano, e pode mesmo ajudar a 
entender o sentido que os homens imprimem à sua existência? 

Serão estas formas de sentir, de gostar, indicadores de uma alteração 
enriquecedora das experiências humanas, j á que desvendam modalidades 
ainda latentes da sensibilidade, ou pura e simplesmente sintomas de crise 
e eventos passageiros que a filosofia poderá ignorar? 

Serão as experiências da temporalidade efémera, da realidade vir
tual, do fascínio pelo monstruoso, pela deformidade, pela crueldade, 
ainda experiências estéticas, ainda compreensíveis à luz das categorias 
clássicas, ou será que patenteiam uma crise de identidade humana e con
firmam o seu carácter inteiramente problemático? 

E objectivo do presente estudo questionar a Estética filosófica sobre 
estes problemas, recorrendo, no leque de categorias que têm procurado 
lançar luz sobre a actualidade4, a algumas das mais consistentes orienta
ções contemporâneas , elaboradas todas elas na última década do século 
X X , que confrontam o sentir da nossa época com o de épocas passadas e 
conjugam a análise descritiva com uma visão prospectiva da esteticidade. 

4 Um panorama dos mais recentes ensaios de categorização estética é oferecido na 
colectânea Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Àsthetik, 
Leipzig, Reclam, 1990. Destacaria, deste conjunto, as propostas dc Hannas Bòhringer, 
que substitui a separação tradicional entre o claro e o escuro pelo "claro-obscuro" e de 
Shuhei Hosokawa, que sintetiza a associação dc velocidade c efémero na noção de 
"efeito walkman". Nos restantes textos aqui coligidos surgem diversas versões do tema 
da separação c da dissociação como sendo o traço mais decisivo do nosso tempo - o 
"sujeito fractal" dc Jean Baudrillard, o "aleatórico" de Daniel Citarles, o "instante" de 
Jean-François Lyotard, a "fragmentação e desaparição" de Paul Virilio - além da 
"ecologia da destruição" proposta por Walter Sciller. 
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2. A configuração kantiana do gosto: sentir é pensar 

Para ver mais claro nesta difícil tarefa, comecemos por recordar os 
contornos do gosto clássico, tal como foram estabelecidos por Kant na 
Crítica da Faculdade de Julgar, a obra que inaugura a modernidade 
estética ao sublinhar a especificidade do sentir e a sua autonomia relati
vamente à esfera do conhecimento e à moralidade. Prazer (ou desprazer) 
são experiências essenciais de cada sujeito que se podem vivenciar inde
pendentemente da função cognoscitiva ou do valor moral dos objectos 
com os quais ele se relaciona. E só no caso de esta independência se veri
ficar se pode falar de prazer estético, ou seja, do puro prazer vivido em si 
mesmo e por si mesmo. Porém, ao defender a autonomia do gosto, Kant 
acentua simultaneamente diversas exigências associadas à experiência 
estética autêntica: a reflexão, a liberdade e a comunicabilidade. 

O sentir estético nasce de uma ligação entre a faculdade de sentir e a 
faculdade de reflectir, exprimindo um dinamismo mental das faculdades 
do ân imo pelo qual se distingue de qualquer simples impressão de afecto 
obtida como resposta automática à acção de estímulos exteriores. Sentir é 
t ambém pensar, sendo o prazer esse mesmo movimento interior pelo qual 
o sujeito procura compreender o objecto, conferir-lhe sentido, dotá-lo de 
inteligibilidade. Há por isso uma fruição serena na atitude contemplativa, 
um deleite na atenção demorada que é dedicada ao objecto e que se vai 
intensificando, num crescendo, como sensação de pacificação e harmonia 
interior - "nós demoramo-nos na contemplação do belo, porque esta 
contemplação se fortalece e reproduz a si própria" 5 . 

Da í que a contemplação seja expressiva, é actividade e espontanei
dade, distinta da passividade resultante de uma impressão passageira, e o 
gosto um lento saborear das coisas sensíveis. A contemplação exige uma 
temporalidade distendida, precisa de calma bastante para que a sensação 
de novo que a suscitou se mediatize e complexifique. Feita de cadências 
lentas, a situação estética é avessa à rapidez do espanto (Verwunderung), 
à dúvida que começa por contrair e suspender o observador mas cessa 
assim que o fenómeno é integrado num quadro de determinação que o 
identifica e conceptualiza. A admiração (Bewunderung), por sua vez, é 
"um espanto que está sempre a voltar, apesar do desaparecimento dessa 
dúv ida" 6 . Ela tem, como o espanto, origem num momento inicial de 
surpresa face a um objecto da intuição, mas o inédito e a novidade per-

5 "Wir weilen bei der Betrachtung des Schönen, weil diese Betrachtung sich selbst stärkt 
und reproduziert [ . . . ] . " KANT, Kritik der Urteilskraft § 12. Ak. V, 38. 

6 " [ . . . ] Bewunderung aber ist eine immer wiederkommende Verwunderung, ungeachtet 
der Verschwindung dieses Zweifels-" Kritik der Urteilskraft § 62, Ak. V, 277. 
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sistem nela como motivo de encantamento, apelando à nossa reflexão; o 
efeito de surpresa não pode diluir-se nem o problema ser resolvido numa 
expl icação ou num conhecimento. 

A atitude reflexionante processa-se à margem da esfera da determi
nação conceptual, como uma busca de inteligibilidade imanente ao pró
prio objecto. Reconheço-o decerto como uma flor ou como uma obra de 
arte pictórica, não posso porém retirar desse elenco de conhecimentos o 
sentido profundo que me faz pensar e sentir que "esta flor é bela" ou que 
"esta pintura é bela" e que me faz estar diante de uma representação 
estética. A beleza é um a priori, mas "sem conceito", uma síntese cujo 
fundamento é puramente subjectivo, uma ligação objectivamente inde
terminada, entre a representação do objecto e o sentir do sujeito. 

N ã o obstante a ênfase colocada por Kant no sujeito como agente da 
estet icização, sendo o sujeito estético o ser humano sensível aberto ao 
mundo sensível, o papel do objecto não é de modo algum descurado. O 
objecto estético não é um agregado de impressões indiferenciadas, é uma 

forma sensível, uma representação já unificada e sintetizada pela imagi
nação. Este objecto-forma é responsável pelo despoletar de um encontro 
que escapa à lógica dos nexos causais. Kant descreve-o falando de um 
"suscitar" ou um "despertar", o que significa que a relação estética nunca 
se coloca em termos de causa e efeito. Nenhum dos termos é causa de um 
efeito, o que implicaria uma conexão mecânica destituída de liberdade, a 
sequencialidade temporal de anterior e posterior, mas também, e sobre
tudo, a dependência do causado relativamente à causa. 

A intuição sensível mediatiza-se através de uma reciprocidade dia
logante, na reflexão que busca um sentido para uma forma. Sustenta-se 
num acordo entre a finalidade da forma (do objecto) e a finalidade formal 
(do sujeito). A relação a fins que a funda como seu princípio a priori 
exprime uma simultaneidade de presenças, uma momentaneidade simul
tânea, numa palavra, uma harmonia entre dois singulares sentida sem 
razão de ser conceptual e sem um f i m determinado 7. A intuição imediata 
toma-se "percepção que reflecte" (reflektierende Wahrnehmungf, vira
gem do contemplador sobre o concreto sensível, acompanhada da vira
gem sobre si mesmo: na experiência estética o sensível é sentido inte
riormente como sentimento. O prazer mental espalha-se como estado 
interior anímico e bem-estar corporal, um sentimento vital que realiza a 
plenitude da harmonia das faculdades entre si e, ao mesmo tempo, da 
ligação ao corpo, isto é, que, como em mais nenhuma outra experiência 
humana, recompõe a unidade e a totalidade antropológica 9 . 

7 Cf. Kritik der Urteilskraft §§ l i e 14. 
8 Kritikder Urteiiskrafl, Einleiíung VII , Ak. V, 191. 
9 Cf. Kritikder Urteilskraft, Ak. V, 332. 
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Esta autonomia, este reivindicado exercício próprio do sujeito indi
vidual, prende-se indissoluvelmente com a afirmação da liberdade. É 
necessário que a atitude estética seja a manifestação pessoal de uma capa
cidade singular de ajuizamento e de apreciação, conduzida por cada um a 
partir de si mesmo, sem se moldar subservientemente a quaisquer normas 
impostas ou a regras sociais de gosto. A predefinição do que é belo, ou 
seja, do que deve ser gostado, venha essa imposição do conceito intelec
tual, do modelo artístico ou de critérios empíricos como a moda, é sem
pre um entrave à afirmação da escolha singular. Como o é a mescla do 
agrado sensitivo, ou da cmocionalidade. que viciam o ju ízo de gosto e lhe 
retiram imparcialidade - ' 'O gosto permanece ainda bárbaro, sempre que 
precisa da mistura dos atractivos e das emoções para a satisfação, e mais 
ainda se os tomar como medida da sua aprovação ." 1 0 

A liberdade do acto de julgar rebate-se sobre o objecto. A liberdade do 
contemplador torna livre o objecto, libertando-o das condições da objecti-
vação e da referência a um f im objectivo, seja interno como a perfeição, ou 
externo como a utilidade. O jogo é a imagem mais pregnante desta relação 
livre de dois termos. Há um recreio do sujeito consigo mesmo, liberto do 
constrangimento, e do objecto não se cuida de saber se é perfeito ou se é 
útil. Também ele é jogo - jogo de figuras ou jogo das sensações - , que pre
valece sobre quaisquer elementos acidentais meramente aditivos como os 
ornamentos e os atractivos, esteticamente relevantes somente quando inte
grados como elementos orgânicos da unidade da forma 1 1 . 

Acompanhada de perto pelo entendimento, que permite realizar um 
reconhecimento mas que busca em vão o conceito e não o encontra, a 
imaginação é a faculdade chamada a conduzir este jogo com as figuras e 
as sensações. Cabe-lhe recompor a forma percebida, criando novas pos
sibilidades perceptivas, produzindo uma legalidade indeterminada e livre 
- "o gosto é uma faculdade de apreciar um objecto em relação à livre 
legalidade da imaginação. Ora, se no juízo de gosto a imaginação tem de 
ser considerada na sua liberdade, ela não será em primeiro lugar compre
endida como reprodutora [ . . . ] , mas sim como produtora e espontânea 
(enquanto criadora de livres formas de intuições poss íveis )" 1 2 . 

1 0 "Der Geschmack ist jederzeit noch barbarisch, wo er die Beimischung der Reize und 
Rührungen zum Wohlgefallen bedarf, ja wohl gar diese zum Maßtabe seines Beifalls 
macht." Kritik der Urteilskraft § 13, Ak. V. 38. 

11 Kritik der Urteilskrafi, Ak. V, 225-226. 
1 2 " [ . . . ] daß er [der Geschmack] ein Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes in Bezie

hung auf die freie Gesetzmäßigkeit der Einbildungskraft sei. Wenn nun im Geschmacks
urteile die Einbildungskraft in ihrer Freiheit betrachtet werden muß, so wird sie erstlich 
nicht reproduktiv, [...] sondern als produktiv und selbsttätig (als Urheberin 
willkürlicher Formen möglicher Anschauungen) angenommen [. . . ] ." Kritik der 
Urteilskraft, Ak. V, 240. 
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O alargamento (Enveiterung) será a imagem que melhor sintetiza a 
solidariedade de sentimento e ajuizamento (Beurteilung) na dinâmica da 
esteticização e cujo termo final é um juízo, momento em que o sujeito 
individual se abre a outros e a experiência pessoal se torna acto comuni
cativo. Por isso, segundo Kant, a vivência estética individual não condu
zirá ao egoísmo, ao isolamento de cada um na sua esfera privada. Teste
munho proferido e declaração pública de um acto pessoal, o gosto é ao 
mesmo tempo um modo de estar em comum e funda uma maneira alar
gada de ver o mundo em que os juízos são confrontados e discutidos num 
espaço de autonomia partilhada e de liberdade conjunta 1 3. 

Se solicitada a pronunciar-se sobre o gosto de boje, a doutrina kan
tiana rejeitaria como fenómenos estéticos puros qualquer tipo de fruição 
rápida, ou manifestações como o consumo social da arte, ou o sentir pro
vocado pelos meios de comunicação em espectadores desprovidos de 
gosto próprio ou, pelo menos, não estimulados na capacidade de o reve
lar. Tal como o carácter pensante e reflexivo subtrai a ludicidade do 
estét ico a qualquer confusão com um hedonismo primário, uma vez que 
acompanha toda a vivência de um elemento crítico e selectivo: o gosto é 
"uma faculdade de discriminação e de aprec iação" 1 4 . 

Por provir de um época histórica centrada no valor da autonomia 
individual, a fundamentação kantiana da beleza tem sido com frequência 
considerada como ineficaz para explicar o gosto nas complexas e mas
sificadas sociedades contemporâneas , pretendendo algumas teorias esté
ticas e artísticas rever-se ou buscar preferentemente as suas raízes na 
estética kantiana do sublime. Ao promover na arte valores como o 
enorme, o incomensurável , o informe ou o ilimitado, a arte dos finais do 
século X X estaria a superar os caminhos que ao longo de séculos a pren
diam à beleza e a circunscreviam à produção das belas formas, e a apro
priar-se, finalmente, do poder de criação do excessivo, um atributo que 
Kant apenas admite nas manifestações naturais. Face a uma natureza 
inteiramente humanizada e finitizada que careceria definitivamente desse 
poder, a arte assumiria doravante sozinha o privilégio de produzir e sus
citar a impressão de infinitude. 

Mas nesta filiação procurada, esqueceu-se o elemento mais rele
vante que Kant empresta a esta vivência - o desprazer e a impotência 
sensível preparam o contemplador à elevação espiritual, ou seja, o subli
me apenas pode emergir da conjunção do sentimento estético com o sen
timento moral. 

13 Cf. Kritik der Urteilskraft §§ 40 e 57. 

14 Kritik der Urteilskraft § 1, Ak.V, 204. 
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Diversamente da experiencia do belo, que funda uma síntese harmo
niosa entre sujeito e objecto e consolida um elo entre homem e mundo, a 
experiencia do sublime é bem mais complexa, uma vez que a capacidade 
humana de apreensão, finita e limitada, se confronta com manifestações 
da natureza que a transcendem pela magnitude ou pela excessividade da 
força. Sublime refere um sentimento que se desencadeia frente à infinitu¬
de evidenciada por aqueles objectos que nos surgem ou como incomen
surável mente grandes ou como extraordinariamente poderosos. A beleza 
transcorre na horizontalidade do semelhante, o sublime implica verticali
dade, a submissão respeitosa perante algo de superior. Há, pois, na base 
da vivência estética do sublime um inevitável conflito entre o finito e o 
infinito que desencadeia a sensação de desconforto e desarmonia do 
homem face aos grandiosos ou temíveis espectáculos do mundo. 

O sentimento de pequenez ou de esmagamento face à ¡nfinitude 
exterior é porém somente uma das faces da vivencia sublime. A impoten
cia e humilhação da sensibilidade não é ainda o sublime, mas ainda e só a 
preparação de um clímax que acontece quando o infinito visível fora de 
nós é substi tuído pela presença do infinito em nós, ou seja, pela cons
ciência da superioridade espiritual da razão prática - "Assim, a sublimi
dade não está contida em nenhuma coisa da natureza, mas apenas no 
nosso ânimo, na medida em que podemos tornar-nos conscientes de ser
mos superiores à natureza em nós, e daí, à natureza fora de n ó s " 1 5 . 

Fora do âmbito da experiência estética ficam os casos de exposição 
da grandeza enquanto tal, como sucede no monstruoso (Ungeheuer), a 
grandeza que ainda pode ser contida num conceito mesmo que pareça 
desconforme à ideia de um f im, ou no colossal (Kolossalisch), uma gran
deza de tipo conceptual que dificilmente encontra uma apresentação sen
sível adequada16, que não exigem o esforço da imaginação para produzir 
esquemas novos, mas tão-só o ajuste teórico entre a faculdade de julgar e 
os conceitos. Fora do âmbito da experiência estética fica igualmente a 
exposição da fealdade desprovida de elaboração formal, ou seja, os casos 
de seres ou situações naturais que causam repugnância (Ekel) e que a arte 
se limita a reproduzir exactamente como existem na natureza1 7. 

1 5 "Also ist die Erhabenheit in keinem Dinge der Natur, sondern nur in unserm Gemüte 
enthalten, sofern wir der Natur in uns, und dadurch auch der Natur [...] außer uns, 
überlegen zu sein und bewußt werden können." Kritik der Urteilskraft § 28, Ak. V. 
264. 

1 6 Kritik der Urteilskraft § 26, V, 253. 
17 Kritik der Urteilskraft § 48, V, 312. 
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3. U m a Estética depois do " f i m das vanguardas" 

No seu l ivro Homo Aestheticus, Luc Ferry constrói uma interpreta
ção da actualidade à luz da história dessas entidades indefiníveis, mas 
fundamentais na formação do gosto, que são as vanguardas. Como se 
sabe, a extraordinária mutação das artes que se operou desde o final do 
século XÍX e atravessou a primeira metade do século X X deveu-se em 
grande medida a movimentos de ruptura com as formas anteriormente 
tomadas como adquiridas, procurando cada género artístico depurar a sua 
linguagem de elementos acessórios e encontrar a essência que lhe seria 
própria. Deste esforço de recuperação da genuinidade e pureza nasceram 
as grandes tendências que, nas artes plásticas, deram origem à arte não-
-figurativa, ao futurismo ou ao cubismo e que, na música, fizeram surgir 
a exploração de estilos como o atonalismo e a dissonância. Uma van
guarda incarna o desejo do novo e entende-o como um corte radical com 
o passado, uma ruptura porém deliberadamente construtiva, uma vez que 
o acto que põe em causa e destrói estilos considerados retrógrados é 
somente a outra face da vontade consciente de uma nova construção. 

O espírito do vanguardismo poderia, segundo Ferry, identificar-se 
por alguns aspectos comuns. Por um lado, pela presença marcante da 
vontade individual de um artista, pela força das ideias de uma personali
dade criadora que é capaz de estar à frente do seu tempo e de antecipar o 
futuro. Uma vanguarda possui um chefe-de-fila que a protagoniza e que, 
por meio dos seus seguidores e admiradores, consegue formar uma 
eli te 1 8 . A esta componente individualista, que acentua o papel dinamiza
dor de uma figura emblemática na génese de um movimento cultural, 
haverá que acrescentar a componente objectivista do vanguardismo. Na 
convicção de que aquilo que se toma vulgarmente como real é demasiado 
estreito, de que a visão comum do mundo está definitivamente ultrapas
sada, uma vanguarda introduz uma nova ideia de realidade, noutros ter
mos, um realismo19, assumindo este acto sempre uma forte consistência 

1 8 "Les tro is moments de l'avant-gardisme sont ici clairement articules: e'est parce que 
i'artiste de génie est doué d'une personalité qui le place "en avatit " de son temps - ses 
admirateurs, qui forment pourtant deja une élite, ont quelque chose de "compact" -
qu'il est voué a la solitude réservée á l'élite de cette élite." Luc FERRY, Homo 
Aeslhelicas. L'invention du goñt á l'áge démocraíkpie, Paris, Grasset, 1990. p. 279. 

1 9 " I I nous faut done distinguer, au sein des premieres avant-gardes, entre deux moments 
divergents, pour ne pas dire contradictoires: d'un cóté la volonté - élitiste, nistoriciste, 
et "ultra-individualiste" - de rompre avec la tradition pour creer du nouveau radical; 
mais de I'autre, le projet non moins remarquablc de mener l'esthétique classique á son 
terme, de la conduire á ses limites au nom d'un réalisme nouveau [. . .] ." Homo 
Aesthelicns, p. 323. 
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teórica, como o comprovam os diversos projectos estéticos que os van
guardismos legaram nos seus manifestos. Caberia à arte ampliar os hori
zontes da realidade, rasgar a estreiteza das visões banais, introduzir novas 
regras e educar os modos do gosto 2 0. A ampliação dos fundamentos e do 
âmbito da realidade encontra-se muitas vezes consignada na íntima cola
boração com a ciência, de que são exemplos a introdução, no surrealis
mo, do imaginário inconsciente da psicanálise ou da quarta dimensão das 
geometrias não-euclidianas na música de Schõnberg e no cubismo 2 1. 

As vanguardas inauguraram caminhos e desbravaram corajosamente 
vias originais, opondo-se, tantas vezes com decidida veemência e mesmo 
provocação, quer aos academismos escolares quer ao público inculto, 
mais disposto, num primeiro momento, a rejeitá-las do que a tentar 
entendê-las. Assumiram-se, segundo uma analogia com a táctica militar, 
como frentes de ataque ao conservadorismo anquilosado das retaguardas 
e embriões criadores de novas possibilidades que vieram de facto a 
fomentar o aparecimento de elites informadas e esclarecidas. Em con
traste com este potencial criador, Luc Ferry diagnostica na situação pre
sente todo um conjunto de sintomas que reconduz ao fenómeno oposto 
do declínio das vanguardas. 

O panorama actual da arte denota um eclectismo que raia por vezes 
a indiferença, causando a impressão de que tudo j á foi explorado ou dito, 
suscitando as obras sentimentos de desdém quando deveriam fomentar 
novas tendências, de irritação quando pretendem chocar, como se a fun
ção heurística que lhes cabe estivesse à partida condenada. As propostas 
contemporâneas parecem perder-se no imenso caudal desorientado das 
produções. O fenómeno das artes parece ter entrado num turbilhão e 
conduzir a um beco sem saída. A quantidade impera sobre a qualidade. 
Os gostos mesclam-se num indiferentismo sem orientação e numa perda 
gradual de rumo para a criação. A indefinição seria o traço característico 
da época de "declínio das vanguardas", quando fenómenos de alta quali
dade nem chegam a ser reconhecidos e rapidamente se misturam com 
subprodutos banais, que, pelo contrário, a sociedade mediatizada absorve 
e consome indistintamente sob o fascínio da celebridade 2 2. 

Luc Ferry coloca-se no ponto de vista de uma filosofia da cultura e 
as questões que enuncia e sistematiza ultrapassam o âmbito restrito da 

20 "A vrai dire, l'aspect révolutionnairc ("subjectif") et l'aspect "réaliste" ("objcctif") de 
['avant-garde se rejoignent dans un méme combat contre 1c naturalisme traditionel 
dénoneé tout á la ibis comme opprcssif (au regard d'une exigence nouvcllc de liberté) 
et illusoire {au regard d'une exigence nouvelle de vérité et d'objectivitc)." Homo 
Aestheiicus, p. 314. 

2 1 Cf. Homo Aestheüciis, pp. 290 ss. 
2 2 Cf. Homo Aestheiicus, pp. 269-273. 
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si tuação das artes para convergirem, em última instância, no sentido e 
destino da nossa civil ização - uma cultura que perde a capacidade do 
insólito acabará fatalmente por estiolar. O f i m da inovação seria, numa 
palavra, o inteiro decl ínio da civilização. Não opta, todavia, por elaborar 
mais uma versão do tema do declínio do mundo ocidental ou quedar-se 
no lamento de uma irreversível crise da cultura. 

Identificado embora como a marca epocal que determina o gosto de 
hoje, há que aceitar que o f i m do poder de invenção não é um fenómeno 
desprovido de causa. A caracterização do presente corresponde, numa 
abordagem da história das ideias, a uma situação de pds-modernismo. 
Quer seja visto como seu auge ou como sua ultrapassagem, o pós-moder-
nismo radica ainda no espíri to do modernismo, não sendo mais do que a 
consumação do projecto de destruição de um centro de referência e o 
culminar da luta travada contra a uniformidade da norma 2 3 . O vanguar
dismo modernista conduziu à destruição total da norma, mas em simultâ
neo adveio t ambém a perda do poder de negação ou de oposição. Não 
existindo um padrão de referência, qualquer confronto se toma frágil. 
T a m b é m a oposição se pode tornar cultura oficial e ser absorvida pelos 
meios do poder - "a rebel ião tornou-se procedimento, a crítica retórica, a 
t ransgressão ce r imónia . " 2 4 

Daí que se abra uma perspectiva de futuro, mas uma ideia de futuro 
configurada pelas experiências diagnosticadas de modo crítico. Que não 
significa qualquer retorno nostálgico ao passado, mas a auscultação nesse 
passado das nossas raízes e a recuperação do seu sentido mais estimulante 
- "As ideologias do declínio traduzem mal uma observação justa: já não 
habitamos um mundo a priori comum. Isto não significa, como se crê habi
tualmente, que não haja mais laço social ou que a atomização e a era das 
massas sejam o futuro inelutável das sociedades modernas. Simplesmente, 
a coesão pode doravante residir na interindividualidade (para não dizer a 
intersubjectividade), não na transcendência de uma realidade cósmica que 
caberia em partilha à humanidade."2 5 Trata-se então de compreender que a 

2 3 O pós-modemismo pode assumir três significações principais: de culminEr do moder
nismo, de retorno à tradição contra o modernismo e de superação do modernismo; cf. 
Homo Aestheticus, pp. 327-336. 

2 4 " [ . . . ] la rebellion est devenue procédé, la critique rhétorique, la transgression cércmo-
nie." Homo Aestheticus, p. 273. 

2 5 "Les ideologies du déclin traduisent mal une observation juste: nous n'habitons plus un 
monde a priori commun. Cela ne signifie pas, comme on lc croit d'ordinaire, qu'il n'y 
ait plus de lien social, ou que l'atomisation et 1'ère des masses soient l'avenir inelucta
ble des sociétés modernes. Simplemeni, la cohésion doit désormais résider dans 
1'interindividuatité (pour ne pas dire I'intersubjectivite), non plus dans la transccn-
dance d'une réalité cosmique qui échoirait en partage à 1'humanité." Homo Aestheti
cus, p. 343. 
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objectividade segura cedeu o lugar à pluralidade de produções dos sujeitos, 
que não vivemos mais na segurança reconfortante de uma ordem dada, mas 
face ao constante desafio de uma ordem ainda por fazer. 

Traçado o quadro interpretativo, Ferry não oferece nem uma solução 
nem um programa, mas identifica com nitidez o sinal da mutação que se 
exige. Após a apropriação lúcida do passado, a filosofia tem uma palavra 
a dizer sobre o futuro desejável, e fá-lo mais sob forma de um convite do 
que de um decreto. A análise das categorias estéticas, enquanto manifes
tação por excelência da criatividade cultural, permite a passagem para 
uma reflexão de índole ético-política: o pensamento de uma nova era 
assente na consti tuição de um individualismo democrát ico e de um sen
tido comunitário diferentes. Uma ética pautada por um individualismo 
expressivo, rico de conteúdo e de interioridade, em grande parte inspirado 
na concepção kantiana do sujeito estético como singularidade universal. 

E em termos de exigência que finaliza o seu l ivro, formulando a 
proposta de uma ética modelada pelos ensinamentos da história da esté
tica. Uma ética que saiba reunir numa síntese ainda não dada os três 
grandes princípios enformadores da tradição que foram sucessivamente 
proclamados ao longo da história: o princípio aristocrático e de feição 
clássica da excelência, o princípio democrát ico do mérito da época 
moderna e o princípio pessoal e contemporâneo da autenticidade, sendo 
este úl t imo, a expressão pessoal que o nosso tempo reivindica, o pilar 
dessa síntese. Em suma, uma autenticidade "acompanhada quer da cora
gem da virtude, quer de uma potência de sedução, logo, quando é a 
autenticidade de uma riqueza interior cuja manifestação suscita o assen
timento ou a admiração de outrem." 2 6 

4. O sentir inorgânico na época sensológica 

O filósofo da Estética Mario Perniola tem vindo a conduzir uma 
perspectiva original, ao escolher como material privilegiado das suas 
reflexões muitos fenómenos de expressão e comunicação típicos da cul
tura de massas e que penetram o nosso quotidiano, com o f i m de detectar 
as formas de sentir que se lhes ligam. 

Mús ica rock, realidade virtual, ficção científica, performances 
constituem simultaneamente factos estéticos e manifestações de uma 
cultura que não trata o ser humano como sujeito, mas visa-o como "coisa 

2 6 " [ . . . ] I'authenticite tend a n'etre pas valorisee que lorsqu'elle s'accompagne soit du 
courage de la vertu, soit d'une puissance de seduction, done, lorsqu'elle est 
I'authenticite d'une richesse interieure dont la manifestation suscite l'assentiment ou 
l'admiration d'autrui." Homo Aesiheticus, p. 362. 
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que sente" 2 7. Em tais fenómenos massificados, a função estética estaria a 
reduzir-se ao nível de um conjunto de impressões que encontraria nos 
seus espectadores e fruidores uma espécie de matéria esponjosa capaz de 
absorver com facilidade todas as sensações e de levar o sentir até à 
exaustão. Obra e sensibilidade humana comungariam da mesma modali
dade de coisas no seio de um sentir global exacerbado, traço que permite 
a Pemiola unificar tanto a diversidade cultural e artística, como o tipo de 
resposta solicitada. Os espectáculos artísticos dão-se essencialmente 
como "coisas que devem ser sentidas" - são prioritariamente dirigidos a 
provocar a fruição imediata - e o espectador, "como coisa que sente", vê¬
-se limitado à função de sentir ou à capacidade de absorção dos estímulos 
sensitivos por eles causados. 

Seguindo o motivo do "apelo do inorgânico" enunciado por Walter 
Benjamin em Das Passagen-Werk, Perniola designa este sentir mínimo 
mas que se encontra disseminado pela globalidade das formas da vida, de 
"sex appeal do inorgân ico" 2 8 . Esta nova fruição não cabe nos parâmetros 
da forma, do l imite e da harmonia contidos na concepção do gosto da 
época moderna. Tão-pouco se poderia apressadamente incluir entre os 
fenómenos de desprazer ou de mau gosto, ou entender simplistamente 
como subproduto cultural. Não cabe ainda na categoria do sublime, uma 
vez que o excesso para que apela o sublime da estética clássica conduz à 
elevação e é percorrido por uma dimensão espiritual e ética; é um exces
so de tipo qualitativo, ao passo que a exaustão acumulativa ou quantita
tiva assume mais a função de catarse psicológica das emoções de indiví
duos e grupos. Manifesta antes um disgusto, um sentir que está para além 
da dist inção entre prazer e dor e pode atingir um grau de anestesia e satu
ração mais próximo do mal-estar ou da náusea. 

Tal exal tação irrestrita da sensação deve ser, segundo Perniola, 
motivo da maior inquietação. 

Entendido como coisa que sente, o homem é coisa entre coisas. A 
capacidade de sentir perde vivacidade e selectividade, transformada que é 
numa "sensibilidade" ou "sexualidade" neutra capaz de tudo assimilar. 
Cessou aquela estranheza que causa admiração, aquela interrogação que 
suscita a diversidade das interpretações. Tudo se resolve no instante do 
efémero, tudo se esgota no aí em que coisas desprovidas de opacidade e 
densidade se oferecem umas atrás das outras num aparecer estonteante e 
inteiramente desprovido de mistério. O apelo exagerado a este sentir liberto 
do pensar e a sua banalização generalizada acabam por converter todo o 
fazer-se sentir num "já sentido" e conduzir em última instância à exaustão. 

2 7 "Questa è infatti la grande trasformazione cui siamo testimoni e protagonisti: sentirsi 
non piú Dio, né anímale, ma una cosa senzieníe." Mario PERNIOLA, // sex appeal 
dell 'inorgánico, Torino, Einaudi, 1994, p. 8. 

2 8 // sex appeal dell 'inorgánico, p. 3. 
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Perdida a distancia e a aura, num universo em que tudo se encontra 
próximo, demasiado próximo e disponível, sempre ao alcance da mão, a 
sensibilidade neutraliza-se no seu poder e na sua resposta, podendo o 
curso veloz do transitorio ser compensado unicamente por duas vias. Ou 
pela mult ipl icação dos actos pelos quais se sente, numa aceleração do 
sentir que por sua vez vai reduzindo a esfera humana a um continuo sen
tir e um reiterado "já sentido". Ou pela sua conservação, tentando contra
riar o curso irreversível das imagens e dos simulacros que se desvanecem 
por uma espécie de gesto compulsivo que procura suster o instantâneo 
através da sua fixação, o que explica a difusão dos meios de gravação 
através da fotografia e sobretudo através das tecnologias de audio e video 
que formam os nossos actuais arquivos virtuais, as audiotecas e videotecas. 

No universo do inorgânico, as diferenças qualitativas deixam de ter 
pregnância e significado, tendendo a confundir-se numa matéria nivelada 
e neutra em que se mesclam indiferentemente o orgânico e o inorgânico, 
a vida e a tecnologia, o natural e o artificial, o real e o virtual. 

A condição humana não poderia estar incólume a esta vertigem. 
Exaltado na sua capacidade de assimilar sensações, o homem torna¬

-se um corpo, ao mesmo tempo que este corpo, desprovido de subjectivi
dade, perde humanidade, destituído de órgãos, perde vida, para se tornar 
uma máquina sensitiva, uma indumentária, um art if ício 2 9 . Situações-
-Iimite deste processo oferece-as a ficção científica, onde foi inventado o 
mundo cibernético paradoxalmente cada vez mais próximo das possibili
dades reais, onde a coisa inanimada ganha feição humana, ao mesmo 
tempo que o homem se torna coisa, e que podem ser ilustradas na figura 
da "replicante" de Blade Runner, de Philipp Dick/Ridley Scott, uma 
máquina "ainda não humana" que todavia aspira a amar como um huma
no. Ou, no outro extremo, na figura "mais que humana" do cyborg, o 
futuro de um humano no qual se introduzem as mais diversas próteses, de 
que se poderiam citar como exemplo emblemático as personagens do 
filme Existem de David Cronenberg: o humano que se computoriza e o 
computador que se organiciza. 

A música rock, particularmente quando é produzida em concertos em 
enormes estádios desportivos, é outro exemplo da impessoalidade do sentir 
inorgânico, Aqui , a música não é fruída como via de sentimento ou emo
ção, mas referida como som, ou melhor, como sound, o que prova bem a 
neutralidade e inércia associadas ao acto de "curtir um som", em vez de 
"ouvir mús ica" 3 0 . Uma anestesia inorgânica acentuada pelo apuro electró
nico, pela fusão de vozes humanas e sons instrumentais, pelo processo 

2 9 Sobre a dissociação entre corpo e organicidade, v.: // sex appeal deU'inorganico, 
pp. 36-46. 

3 0 // sex appeal deU'inorganico, pp. 82 ss. 
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tecnológico da distorção e da mistura sonora, dirigido à plateia anónima, 
uma massa mole e informe que a absorve e onde cada um vive um sentir 
que é seu e é dos outros, é de todos e de ninguém - "É a sexualidade neu
tra, não a dor, que fornece a realidade como efeito especial: fingindo que 
permaneço na dor, é impossível subtrair-me à alternativa entre a dúvida 
sobre o que os outros sentem realmente e a certeza privada, incomunicável, 
solipsista de quem diz de si para si: "sou eu aquele que compreende!". Na 
sexualidade inorgânica estes problemas caem porque um "sente-se" impes
soal toma o lugar das formas do sentir subjectivo." 3 1 

T a m b é m as artes plásticas exploram, através da proliferação das 
performances e das instalações, a fusão inorgânica de espectador e da 
obra, numa visão da plástica como exposição permanente de um aconte
cimento que sucede sob nossos olhos como sobre um palco de teatro 3 2. 
Mas o anonimato de um sentir impessoal espalha-se sobre todas as esfe
ras da existência, disseminado nas formas mais quotidianas, como o con
sumo de hipermercado erigido em acto estético, a experiência da viagem 
como deslocação do corpo em espaços anónimos e na estranheza de pai
sagens plásticas, na subordinação global da esteticidade à sexualidade -
"Porque não é a arte, mas apenas a sexualidade que pode fazer ver e sen
tir a coisa como coisa: o mestre da excitação e do acender-se da sensação 
é o sex appeal do inorgânico, não a esteticidade."3 3 

Nas suas análises, Mario Perniola não se socorre da noção de pós-
-modernismo. Caracteriza a nossa época como uma época sensológica 
dominada por uma estetologia que veio ocupar o papel dominante ocu
pado nos séculos anteriores, primeiro pela ideologia teórica e depois pela 
burocracia pragmática. Seguindo um método arqueológico, defende que 
depois da concentração do mundo no poder das ideias (ou do "já pen
sado"), seguiu-se, na passagem do século X I X para o século X X , a con
centração na eficácia do fazer (no "já feito"). O dramático do monopólio 
do hodierno "já sentido" (già sentito) e da banal ização sensológica não 
estará, no fundo, no apelo ao sentir, uma reivindicação proclamada em 
filosofias como a de Nietzsche em oposição à insensibilidade intelectua-
lista, mas à hegemonia deste tipo de sentir de que advém um totalitarismo 

3 1 "La sessualita neutra, non ií dolore, ci fornisce la realta come effetto specialc; fmtanto 
che resto nel dolore, é impossibile sottrarsi all'alternativa tra i l dubbio su ció che 
sentono realmente gli altri e la certezza privata, incomunicabile, solipsistica di chi dice 
tra sé e sé: "so io quello che intendo!" Nella sessualita inorgánica questi problemi 
cadono perche un impersonale "si senté" prende il posto delle forme del sentiré 
soggettivo." // sex appeal dell'inorgánico, p. 167. 

3 2 II sex appeal dell'inorganico, pp. 135 e 182 ss. 
3 3 'Terció non é i'arte, ma solo la sessualita puó farci vedere e sentiré la cosa como cosa: 

i l maestro dell'eccitazione e dell'accendersi della sensazione é i l sex appeal 
dell'inorgánico, non resteticitá!" // sex appeal dell'inorganico, p. 167. 
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sensocrál ico que anula e esgota outras capacidades humanas fundamen
tais, como o pensamento e acção 3 4 . 

Firmemente defendido é o princípio do fazer-se sentir (farsi sen¬
tire), busca e expansão de si, apoiado numa razão forte e num poder 
selectivo, na capacidade de ser e de escolher por si mesmo. Em suma, 
num novo sentir, feito de sensação inteligente e activa, moldado também 
pelo cultivo do desejo e da falta que despertam o homem contra todo o 
perigo de banalização e adormecimento - "Mas que significa fazer-se 
sentir? Como entender esta singular expressão que une em si mesma as 
dimensões operativa, receptiva e reflexiva? Acima de tudo, significa 
actuar sobre si próprio de modo a sair da impassibilidade metafísica e do 
dualismo entre actividade e passividade. Significa opor à concepção 
metafísica, que obriga o homem a escolher entre uma doniinação que não 
conhece a alegria e uma afectividade que permanece servil, uma outra 
possibilidade na qual o fazer e o sentir estão intimamente ligados." 3 5 

E necessário restaurar a conexão nuclear da experiência estética com 
o exercício autónomo do pensamento, dotá-la do elemento de distância 
crítica, da motivação para a transformação interior e a conversão para o 
melhor. É necessário, por outro lado, provê-la do elemento de carência e 
do desejo de vivificação que se preenche com o fazer e o agir. Será pelo 
restabelecimento de nexos consistentes entre o sentir estético, o acto 
intelectual e o valor ético da acção que se restaurarão elos vivificante 
com a existência e se redescobrirá a esteticidade do mundo natural. 

Aprender a sentir significa o mesmo que aprender a viver. Um cami
nho fundado no apelo do presente e do nascimento repetido, feito de uma 
expressividade que tanto pode assumir a serenidade da contemplação como 
a vivência inspirada da exuberância e do ardor afectivo - "O fazer-se sentir 
não tem por isso nada de ruidoso e de provocatório: afirma com simplicida
de e com firmeza o carácter imprescindível de uma experiência que não é 
um mero resto, um resíduo de sensações e afectos mais ou menos remotos, 
mas que se posiciona a todo o momento na sua plenitude, completude, 
perfeição." 3 6 Numa palavra: que cultive em vez da indiferença o prazer, em 
vez do enjoo a alegria, em vez do frenesim a sabedoria. 

3 4 Cf. Mario PERNIOLA, Del Sentire, Torino, Einaudi, 1991, pp. 3-10. 
3 5 "Ma cosa vuol dire farsi sentire? Come intendere questa singolare espressione che 

unisce in se stessa la dimensione operativa, quella ricettiva e quella riflessiva? Innan-
zitutto vuol dire operarc su se stesso in modo da uscire dalTimpassibilità metafísica c 
dal dualismo tra attività e passività. Vuol dire opporre alia concezione metafísica che 
costringe 1'uomo a scegliere tra una padronanza che non conosce la goioa ed una 
affetività che resta servile, un'altra possibilita nella quale il fare e i l sentire sono 
strettamente congiunti." Del Sentire, pp. 94-95. 

3 6 " I I farsi sentire perciò non ha nulla di chiassoso e di provocatório: esso afferma con 
semplicità. e con fermezza 1'imprescindibilità di un'esperienza che non è un mero resto, 
un resíduo di piü o meno remote sensazioni, ed affetti, ma che si pone in ogni istante 
nella sua pienezza, compiutezza, perfezzione." Del Sentire, p. 96. 
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5. A imagem como enriquecimento do mundo 

A o fundar uma ampla teoria estética de orientação fenomenológica, 
Mart in Seel oferece um importante leque de respostas para as grandes 
questões tradicionais da Estética, como a compreensão da percepção e da 
exper iênca estética, sendo igualmente evidente a preocupação de abordar 
problemas mais específicos da mutação contemporânea do objecto esté
tico, tais sejam a mult ipl icação das imagens, incluindo as que são tecno
logicamente produzidas. 

Fenomenologicamente considerado, o universo estético é incluído 
na esfera global do aparecer (Erschelnen), modo pelo qual o objecto real 
(Gegenstand) é acessível ao sujeito - "O aparecer [...] é uma realidade de 
que todos os objectos estéticos partilham entre si, por mais diversos que 
de resto possam também ser."37 No seu aparecer como acontecimento do 
mundo, o fenómeno une mundo real e sujeito humano; é o mundo que 
aparece ao sujeito como objecto (Objekt), e lhe aparece sob o modo sen
sível. E m todo o aparecer, quaisquer que sejam os seus níveis, está sem
pre em jogo uma presença (Gegenwart) real e sensível. A experiência 
estética é então uma especial experiência sensível do mundo. 

O f io condutor para a elaboração de uma doutrina estética completa 
encontra-se assim delimitado. Enquanto aparição da realidade, o aparecer 
é inconfundível com a aparência (Schein). Uma estética do aparecer 
fenoménico parte de pressupostos inteiramente contrários aos das estéti
cas ilusionistas: começa imediatamente com a aceitação de uma tese rea
lista. A o mesmo tempo, confere à Estética um âmbito englobante relati
vamente à filosofia da arte. O objecto de arte interessa-lhe enquanto caso 
privilegiado mas não exclusivo dos objectos estéticos; aberta fica a 
exploração da esteticidade do mundo natural e igualmente dos objectos e 
situações do quotidiano. 

Diversamente de outras orientações da fenomenologia que identifi
cam as propriedades do objecto estético a partir da obra de arte estetici-
zada, Mart in Seel inicia a sua descrição com a diferenciação entre per
cepção estética e percepção empírica, entre as quais não coloca nenhuma 
separação radical mas apenas uma diferença de acentuação, de tónica -
"Todos os objectos estéticos são objectos da intuição, mas nem todos os 
objectos da intuição são objectos es té t icos ." 3 8 Caracteriza a percepção 

3 7 "Das Erscheinen [...] ist eine Wirklichkeit, die alle ästhetischen Objekte miteinander 
teilen, wie verschieden sie ansonsten auch sein mögen." Martin SEEL, Ästhetik des 
Erscheinens, MünchenAVien, Carl Hanser Verlag, 2000, p. 9. 

3 8 "Alle ästhetischen Objekte sind Objekte der Anschauung, aber nicht alle Objekte der 
Anschauung sind ästhetische Objekte." Ästhetik des Erscheinens, p. 46. 
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empírica a apreensão de uma coisa no interior de uma estrutura de con
ceitos que identificam uma situação apreendida; a percepção-de (Wahr-
nemung-von) associa-se à percepção-de que (Wahrnehmung-daß); é um 
perceber de qualquer coisa e de que é qualquer coisa. O objecto perce
bido é um indeterminado que se determina; a percepção empírica tem 
como seu correlato o "ser-assim" (Sosein) sensível. 

Própr io da percepção estética é a capacidade de percepcionar-como 
(Wahrnehmung-als); ela parte de um percebido j á identificado e reco
nhecido e de cuja determinação mais completa se pode, por isso, afastar 
para o apreender na profusão das suas qualidades intrínsecas, e não 
somente naquelas que são importantes para o seu conhecimento - "Uma 
pressuposição da percepção estética é a capacidade de perceber algo de 
conceptualmente determinado. Com efeito, só quem pode perceber algo 
determinado, pode afastar-se desta determinidade, ou mais precisamente: 
pode t ambém afastar-se da fixação a este determinar. A percepção de 
algo como algo é uma condição para poder percepcionar uma coisa na 
profusão inabarcável dos seus aspectos, na sua presencialidade não redu
zida." 3 9 Posterior ao conceito, porque o pressupõe, e independente dele, 
porque sai da sua esfera, a intuição estética de Seel integra e interpreta 
lucidamente o motivo kantiano do "sem conceito" como ponto de partida 
para o processo de esteticização; não como a ausência de conhecimentos 
ou uma espécie de ignorância, mas como a não-conceptualização, isto é, 
a não restr ição às operações do conhecimento. Este afastamento é a con
dição de possibilidade para o acolhimento de uma coisa na sua " indivi 
dualidade fenomenal", para encetar o movimento de descoberta dos seus 
aspectos ainda não aprofundados. 

Desviando-se da intuição empírica, cuja vocação é dirigir-se para o 
intuído a f i m de fixar as suas propriedades, a experiência estética resulta 
numa atitude de consumpção (Vollzug) que envolve conjuntamente a 
duplicidade da referência sensível: por um lado, a referência do sujeito 
ao objecto e, por outro, a referência do sujeito a si mesmo. Ela permite 
uma "sinestesia" em que o "sentir de algo como algo" é acompanhado de 
um "sentir que se sente", um jogo de presenças que aprofunda a intuição, 
e que Seel designa de "estadia (Aufenthalt) no aqui e no agora" 4 0. 

Fica fora dos problemas em discussão neste estudo seguir Seel na 
análise da esteticidade do artístico. Como princípio geral, destaca o 

3 9 "Eine Voraussetzung der ästhetischen Wahrnehmung ist die Fähigkeit, etwas begrifflich 
Bestimmtes wahrzunehmen. Denn nur wer etwas Bestimmtes vernehmen kann, kann 
von dieser Bestimmtheit, oder genauer: kann von der Fixierung auf dieses Bestimmen 
auch absehen. Die Wahrnehmung von etwas als etwas ist eine Bedingung dafür, etwas 
in der unübersehbaren Fülle seiner Aspekte, etwas in seiner unreduzierte Gegenwärtigkeit 
wahrnehmen zu können." Ästhetik des Erscheinens, pp. 51-52. 

4 0 Cf. Ästhetik des Erscheinens, p. 62. 
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carácter auto-apresentativo da obra artística como sua componente mais 
decisiva: o objecto artístico é aquele que ao mesmo tempo mostra e 
mostra como mostra, sendo, entre outros, o suporte, as técnicas, os meios 
expressivos, elementos enriquecedores da evidência e pregnância da sua 
apresentação (Darstellung)41. Interessa-nos sobretudo acompanhar a aná
lise das imagens (independentemente do seu estatuto de artísticas ou não-
-artísticas) para tentar descortinar em que medida a sua expansão nos 
dias de hoje é um factor que pode alterar a sensibilidade perceptiva e 
modificar a re lação humana com a realidade. 

Seel dedica todo um capítulo às imagens figurativas ou imagens 
objectivas (gegenständliche Bilder) que, ao contrário das imagens men
tais, são objectos da percepção entre outros. A imagem objectiva é assim 
um objecto dado à percepção, sendo revestido, como todo o fenómeno, 
da mesma fenomenal idade na qual se dá a ver. O universo semiológico 
das imagens partilha da modalidade fenomenológica do ser-para-nós. 

As imagens objectivas são porém signos especiais e possuem carac
terísticas peculiares, como a autonomia, a permanência, a compactici-
dade e a art iculação interna (sintáctica e semântica). Entre os seus traços 
mais relevantes destacam-se os seguintes: a) a referência a algo de que a 
imagem é imagem e da qual se distingue; b) a visibilidade numa superfí
cie: o que a imagem refere é visível na sua superfície; c) esta superfície 
define o espaço próprio do acontecer imagético, a espacialidade frontal 
(von vorn)42. A o contrário dos objectos da plástica, que coexistem no 
mesmo espaço real ocupado pelo corpo do contemplador que se pode 
mover em torno deles, o acontecer presentificativo da imagem dá-se 
sobre a superfície dela e apenas é visível de frente para o observador. 

T a m b é m ao contrário dos reflexos produzidos por um ser no espe
lho, que só são reflexos em simultâneo com a presença física do modelo, 
a imagem (por exemplo, a fotográfica ou a cinematográfica) é dotada de 
permanência . Por isso, a esta luz, as imagens não são duplos nem répli
cas, nem vestígios de um objecto real que passou. A compacticidade e 
ar t iculação interna da imagem objectiva permitem captar cumulativa
mente nela, isto é, sobre a superfície que ela é, três elementos: o ele
mento perceptivo (ver algo), o reconhecimento (ver algo como algo) e a 
apreensão da pluralidade de propriedades que lhe são constitutivas (ver 
algo em algo) 4 3 . São, apesar do largo espectro de usos que proporcionam, 
também correlatos da experiência estética, inseridas no jogo entre as suas 
qualidades internas e a referência ao sentir-se do sujeito. 

4 1 Sobre a diferença entre representação e apresentação, v.: Ästhetik des Erscheinens, 
pp. 271-276. 

4 2 Ästhetik des Erscheinens, pp. 258-259. 
4 3 Ästhetik des Erscheinens, pp. 284-286. 
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A quem subscreva a posição de que o poder da imagem correspon
deria ao triunfo das ilusões, a conclusão de Seel é pacificadora: as ima
gens não podem substituir a realidade precisamente porque vivem exclu
sivamente dela, existindo imagem apenas e quando há um acontecer real 
do qual ela se distingue. Assim sendo, '"que 'o mundo se torne na ima
gem', pode no máx imo significar que mais e mais coisas do mundo se 
revestem do duplo carácter da imagem, o de ser coisa no mundo e coisa 
sobre o mundo, portanto, que cada vez mais coisas ganham também 
carácter de signo. É só porque a imagem surge dentro do mundo que 
pode ul t rapassá- lo ." 4 4 Ao sentimento de inquietação face a uma inteira 
absorção da existência por estratos de artificialidade, contrapõe Seel o 
optimismo do enriquecimento. Mundo efectivo material e mundos de 
imagens (ou signos) não podem transmutar-se nem este substituir aquele. 
A mult ipl icação de imagens a que assistimos não se faz à custa da perda 
da realidade, mas, ao contrário, da sua expansão. O universo da imagem 
não é senão o mundo real refeito e transcendido por ela. 

Os problemas levantados por esta multiplicação não estão porém 
definitivamente resolvidos. Se a referencialidade mundana é um ele
mento claramente presente na linguagem fotográfica e cinematográfica, 
existem outros tipos de imagens especiais particularmente incisivas hoje-
-em-dia e que parecem contraditar o princípio da referencialidade. Serão 
de interpretar como meras irrealidades os casos de imagens que não têm 
referente, carecendo ou escapando por isso à fenomenal idade? Cada vez 
mais são produzidos fenómenos sem realidade mundana correspondente, 
como a manipulação fotográfica ou os efeitos especiais no cinema, em 
número e diversidade tanto maiores quanto se aperfeiçoam as potenciali
dades dos media tecnológicos. 

U m exemplo da provocação de irrealidade pode encontrar-se já nos 
primórdios da arte cinemática, no efeito aterrorizante causado pela visão 
do comboio que avança sobre os espectadores no fi lme-documentário dos 
irmãos Lumière. Ora, este efeito de irrealidade não é em si mesmo um 
efeito estético, mas um efeito visual fáctico que decorreu justamente da 
incapacidade de esses espectadores inacostumados referirem a imagem à 
realidade perceptiva e perceberem o seu estatuto de s imulação 4 5 . A 
condição básica da fruição estética é a não confusão do representado com 
a realidade, e daí, o saber identificar o simulado como simulado, isto é, 

4 4 "Daß 'die Welt zum Bild ' wird, kann höchstens bedeuten, daß mehr und mehr Dinge 
der Welt den Doppelcharakter des Bildes annehmen, Ding in der Welt und Ding über 
die Well zu sein, daß also immer mehr Dinge auch Zeichencharakter gewinnen. Nur 
weil das Bild in der Welt hineinreicht, kann es weit über sie hinausreichen." Ästhetik 
des Erscheinens, pp. 292-293. 

4 5 Cf. Ästhetik des Erscheinens, pp. 106, 116. 
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como um elemento, entre outros, do aparecer, mas nunca como sua com
ponente única. 

Interessa-nos ainda colher uma resposta deste autor que nos oriente 
no domínio das tecnologias do mundo do virtual. A este respeito a res
posta é inequívoca. As chamadas "imagens virtuais" não possuem, em 
rigor, o estatuto de imagem. O ciber-espaço e os "espaços de imagem" 
(Bildraumé) não são verdadeiros espaços nem verdadeiras imagens, uma 
vez que carecem da diferença entre o plano onde se processa o curso 
imagét ico e o real concreto onde se situa o corpo do espectador. 

A comparação com o cinema permite precisar melhor por que moti
vo o fenómeno virtual não é verdadeiramente imagem nem corresponde 
às suas propriedades. Por um lado, o visionamento de um filme implica, 
por parte do espectador, a consciência de uma diversidade de espaços 
que em nenhum momento se confundem: o espaço exterior da rua, o 
espaço interior da sala de cinema, a representação que se desenrola na 
superfície do écran e a realidade referida pelas cenas do filme. Por outro 
lado, graças às propriedades inerentes à expressão cinematográfica, toda 
a realidade em movimento no espaço fílmico possui autonomia e vai 
mudando independentemente do espectador. 

No caso do ciber-espaço, ou das manipulações na Internet, trata-se 
de "um estado espacial produzido através de uma máquina" e que o 
observador pode alterar, se souber coordenar os seus movimentos corpo
rais com os comandos da máquina (computador e processador)4 6. Dá-se 
aqui como que um "transporte" do corpo para um espaço virtual, não 
apenas visual mas multi-sensitivo, que se vai alterando cm função dos 
sucessivos actos manuais exercidos sobre o equipamento físico do 
hardware e em função do grau de sofisticação permitido pelo software -
"No cinema, vemos num espaço virtual de movimento que nos deixa 
participar em movimentos que se desenrolam independentemente da 
posição do nosso corpo. No ciber-espaço, vemos em um espaço virtual 
que se altera independentemente da posição (mas não dos movimentos) 
do nosso corpo." 4 7 

Toda uma gama de fenómenos que enquadram o modo de ver, quer 
mediatizem informações ou possuam autonomia, como o videoclip, o 

4 6 "Den Begriff des 'Cyberspace' verwende ich hier in dem engen Sinn eines machinell 
erzeugten Raumzustands, der seine Ansichten in Koordination mit den leiblichen 
Bewegungen der (mit Dantenheim oder Datenanzug) ausgerüsteten Betrachter 
verändert." Ästhetik des Erscheinens, p. 287 nota. 

4 7 "Im Kino sehen wir einen virtuellen Bewegungsraum, der uns an Bewegungen 
teilnehmen läßt, die sich unabhängig von der Position unseres Leibes vollziehen. Im 
Cyberspace sehen wir in einem virtuellen Raum, der sich unabhängig von der Position 
(nicht aber der Bewegungen) unseres Leibes verändert." Ästhetik des Erscheinens, 
p. 292. 
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design de computador ou o uso interactivo de imagens virtuais, estendem 
rapidamente o campo da visualidade e dada a divulgação do seu uso 
intervêm cada vez mais no nosso quotidiano e fazem parte dele. Não são 
todavia propriamente imagens, nem, pelo menos a nível dos princípios 
teóricos da Estética, sintomas de crise, nem comprovam o hipotético 
perigo de que toda a realidade vital se veria invadida por eles como por 
seres estranhos. A imagem vive unicamente enquanto for percepcionada 
como tal. apreendida na diferença em relação à não-imagem. Não captar 
esta diferença é o mesmo que perder ambas, realidade e imagem - "Só se 
encontra na imagem quem não se crê na imagem." 4 8 

A experiência estética ganha toda uma acrescida relevância como 
orientação no percurso do mundo das sombras para o da realidade. Ela 
fomenta a capacidade de discriminação entre imagens e objectos, ima
gens artísticas e não-artísticas, proporciona uma especial competência no 
ver, permite uma pedagogia crítica do saber ver*9. A o lamento fúnebre da 
perda de consistência da realidade, Martin Seel contra-argumenta com a 
lição da caverna platónica. Havendo imagem apenas quando e porque há 
ser, ela é a melhor prova da existência de um mundo exterior, uma dis
tinção que os prisioneiros de todos os tempos desconhecem. Também no 
nosso tempo o problema não decorre da integração de traços de irreali
dade na realidade, mas, como sempre, da incapacidade da sua distinção. 

O elemento central da Estética de Seel é a da percepção das diferenças 
no espaço em que algo acontece e se manifesta. Resta, por isso, descortinar 
alguns traços da experiência pela qual o objecto do acontecer se esteticiza. 
Inicia-se como encontro (Begegnung), situação subjectiva avivada pela 
atenção ao acontecer. A percepção é sucessivamente elaborada pela imagi
nação e pela memória, que põem em relevo as potencialidades intrínsecas 
do objecto, e pela interpretação e reflexão que expandem em simultâneo o 
horizonte do objecto e o campo experiencial do sujeito 5 0. Em vez de recu
sarmos as inovações sociais do espectáculo e da comunicação como obstá
culos a uma pretensa genuinidade deste encontro, será preferível encará-las 
como modificações da situação perceptiva: estádios desportivos, parques 
públicos, lugares de diversão não impedem de modo algum a percepção, 
mas alargam os horizontes de possibilidade da situação estét ica 5 1 . 

O aprofundamento da experiência estética é sempre uma dilatação 
da realidade. E "o prazer estético um prazer da existência finita face à 
existência f in i ta . " 5 2 Porque, no fundo, só existe estética das coisas reais. 

4 8 "Im Bild ist nur, wer sich nicht im Bild glaubt." Ästhetik des Erscheinens, p. 293. 
4 9 Ästhetik des Erscheinens, p. 286. 
5 0 Ästhetik des Erscheinens, pp. 135-149. 
5 1 Ästhetik des Erscheinens, p. 46. 
5 2 "Die ästhetische Lust ist eine Lust des endlichen Daseins am endlichen Dasein." 

Ästhetik des Erscheinens, p. 220. 
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RÉSUMÉ 

PENSER LE SENTIR D'AUJOURD'HUI. 
MUTATIONS DE LA SENSIBILITÉ ESTHETIQUE 

Cet étude se pose la question suivante: est-ce que l'Esthétique philosophi-
que contemporaine peut encore fournir un cadre conceptuel d'intelligibilité en 
face de rextréme diversité des événements artistiques, mais surtout en face du 
changement croissant des manifestations de la sensibilité dans nos sociétés de 
masses? 

Pour parvenir á une réponse cohérente, on commence par rappeller Ies prin
cipes fondamentaux de l'expérience esthétique et de la conception du goüt selon 
Kant. Ensuite, on présente une synthése de trois différentes lectures philosophi-
ques de l'actualité conduites d'un point de vue esthétique: la fin des avant-gardes 
de Luc Ferry, la sensologie de Mario Perniola et la théorie des images de Martin 
Seel. 



O P R O B L E M A DA DEFINIÇÃO DO ACÍDENTE 
E M A R I S T Ó T E L E S 

António Pedro Mesquita 
Universidade de Lisboa 

1. Enquadramento , Levantamento das Dificuldades e Análise Preli
m i n a r 

Tratado, em anterior estudo,1 o problema do estatuto predicativo das 
diferenças e esclarecidos os sentidos sob os quais a diferença pode e não 
pode ser reconduzida ao quadro dos predicáveis, importaria agora empre
ender idêntica análise relativamente ao acidente. 

Neste caso, não se trata, evidentemente, de justificar a integração do 
acidente nesse quadro, uma vez que é o próprio Aristóteles que inclui T Ò 
auu.pe[3r|KÓg" como um dos predicáveis. Trata-se antes de resolver alguns 
problemas resultantes do modo como essa inclusão é feita e nomeada
mente os atinentes à dupla definição que Aristóteles prescreve para o 
acidente no local dos Tópicos em que o quadro dos predicáveis é pela 
primeira vez introduzido. 

Com efeito, não só é importante ver até que ponto tal duplicidade 
não afecta a consistência interna do conceito de acidente enquanto con
ceito único, como é imprescindível verificar de que modo é que ela se 
liga com uma outra dist inção que Aristóteles não estabelece nos Tópicos, 
mas emerge das ocorrências definicionais homólogas dos Segundos Ana
líticos e da Metafísica,2 a saber, a distinção entre dois tipos de acidente, 
os acidentes "por si mesmos" (Kct0' O Ú T C Í ) e aqueles a que, por falta de 
designação própr ia , 3 teremos de atribuir a denominação de "acidentes 

1 Ver "O Estatuto Predicativo das Diferenças em Aristóteles", Philosophica, 16, 2000. 
2 Respectivamente: APo. 122, 83b17-24 (e cf. I 6, 75al8-22) eMetaph. A 30,1025a30-34. 
3 Veja-se, paradigmaticamente, o embaraço espelhado em APo. I 22, 83b 19-20: "com 

efeito, todos estes são acidentes, embora uns por si mesmos e outros de modo diferente 
[xà 8è KaG' erepov TpÓTrov]". 

Philosophica 17/18, Lisboa, 2001, pp. 103-149 
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áTTXcuS',' ou "acidentes estritos", e ainda de que modo é que por sua vez 
os acidentes per se introduzidos nos Segundos Analíticos e na Metafísica 
se relacionam com os predicados próprios definidos nos Tópicos. 

Temos assim três problemas diferentes, se bem que conexos, a 
resolver na presente discussão: 

I o ) o sentido a atribuir à dupla definição de acidente nos Tópicos; 
2 o ) o sentido a atribuir à distinção de dois tipos de acidente nos 

Segundos Analíticos e na Metafísica, designadamente na sua relação 
eventual com a dupla definição de acidente nos Tópicos; 

3 o ) o sentido a atribuir aos acidentes per se no quadro dos predicá
veis, designadamente na sua relação com os predicados próprios dos 
Tópicos. 

O modo mais adequado de os abordar de forma concludente é pela 
ordem inversa à da sua apresentação. 

Antes, porém, de enveredarmos pela sua discussão, importa recordar 
os principais testemunhos textuais que concernem cada um deles. 

O acidente é assim definido nos Tópicos:4 

É acidente o que não é nada disto, nem definição, nem próprio, nem 
género, e no entanto pertence à coisa [CTUU.pepr|KÒs' Sé èariv ô |XTj8èv 
\ièv TOÚTüjy écr-rí., [ifjTe opo? u.r|T€ LÔLOI; I X ^ T C yévos, TJTTápX€L Sè TÓ) 

TTpáyu.cm]; e o que, em qualquer caso, pode pertencer e não pertencer a 
uma única e mesma coisa [KCU Ô évôéxeTca ÜTrtípxeiv ÓTCÚOÜI> évi K a ! 

TÚ) aÜTá) m i \ÍT\ ÚTrápxcLv].5 

O problema desta dupla definição do acidente, que Aristóteles pare
ce não identificar ou não considerar relevante,6 é contudo imediatamente 

4 Top. 15, 102Ò4-7. 
5 A primeira definição é relembrada noutra importante passagem dos Tópicos (I 8, 103b6-

-19), que teremos ocasião de comentar dentro em breve. A segunda é expressamente 
retomada em Top. IV 1, 120b30-35, e também em outros tratados, como por exemplo 
APo. I 6, 75al8-22, trecho a que dedicaremos atenção na sequência, bem como Ph. I 3, 
I86bl8-2Ü, V I I I 5, 256b9-I0, e Metaph. I 10, 1059a2-3; para outras definições mais 
complexas, mas no mesmo sentido desta, veja-se Metaph. A 30, 1025al4-15 (citado 
infra, no texto), Metaph. E 2, 1026b31-33, e Metaph. K 8, 1065al-3 (ambas citadas 
infra, n. 10). 

6 A única referência de Aristóteles à relação entre as duas definições do acidente é, com 
efeito, para afirmar que a segunda é preferível à primeira, o que parece implicar que não 
existe de resto para ele qualquer contradição ou incompatibilidade entre ambas. Cf. o 
texto que se segue à introdução das duas definições: "Das duas definições de acidente, a 
segunda é a melhor; pois, quando é a primeira que é dita, é necessário, para a 
compreender, saber previamente o que é a definição, o género e o próprio, enquanto que 
a segunda c suficiente para dar a conhecer o que é o termo por si mesmo". (Top. I 5, 
102M0-14) 
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evidente: é que não só nem tudo o que satisfaz a primeira definição satis
faz a segunda, como é possível aduzir exemplos de predicados que satis
fazem aquela, mas contradizem esta. Tal é o caso de todos os predicados 
que Aristóteles reunirá posteriormente sob a designação de ov\i$e$T\KÓTa 
Ka.0' a í r r á : pois, por exemplo, ter a soma dos ângulos internos igual a 
dois ângulos rectos (para nos ficarmos pelo exemplo clássico de Aristó
teles) é para o triângulo um acidente7 e no entanto esse acidente pertence 
necessariamente ao sujeito e portanto não lhe pode "não pertencer".8 

O problema reside portanto, de um modo genérico, em que todos os 
acidentes per se, embora autorizados pela primeira definição de acidente, 
necessariamente não satisfazem a segunda. E, nesta medida, os dois 
enunciados não podem ser simultaneamente adoptados como definições 
de acidente, porque o primeiro acolhe como acidente o que o segundo 
exclui que seja um acidente. 

Se, portanto, os únicos predicados admitidos como acidentes forem 
aqueles que Aristóteles considerará mais tarde acidentes u.f) KCt6' a í r r á , o 
problema dissolve-se e as duas definições de acidente discriminam 
igualmente bem, embora de modo diverso, o que é ser acidente. Mas 
basta que ao conjunto de acidentes se agreguem os acidentes KO.0' a í r r á 
para que as duas definições deixem de poder intitular-se, a igual título, 
como definições gerais do acidente. 

Ora como de facto, na sua reflexão posterior, um determinado tipo 
de predicados per se vem a ser englobado por Aristóteles no conjunto 
dos acidentes, assim formando a classe dos auu.(3e|3T]K:ÓTa K O . 9 ' a í r r á , o 
segundo problema fatalmente decorre. Pois, à luz desta inovação, toma¬
-se lícito interrogar: qual fica agora a ser a relação da dupla definição de 
acidente nos Tópicos com a distinção entre acidentes estritos e acidentes 

7 Cf. Meiaph. A 30, 1025a30-32. (Retomaremos daqui para diante este exemplo sob a 
forma abreviada ' A Z)2R'.) 

8 Cf. ibid., 1025a32-33 (e, em geral, APo. I 7, 75a38-b2, bem como, a esta luz, APo. I 10, 
76b 11-22). A mesma observação foi feita por SOLMSEN, Die Entwicklung der 
aristoíelischen Logik und Rhetorik, p. 154, e por BARNES , "Property in Aristotle's 
Topics", p. 140. A contrario sensu, e tanto quanto sabemos isolado no comentário 
aristotélico, V. E. WEDIN sustenta no seu artigo "A Remark on Per Se Accidents and 
Properties" que os acidentes per se não são, enquanto tais, necessários: mas este simples 
exemplo e, de um modo mais geral, a lição de Meiaph. A 30, 1025a32-33, segundo a 
qual os acidentes per se são "eternos" (e a eternidade é equivalente à necessidade: cf. 
GC I I 11, 338al-2; ou, em versão mais fraca, envolve necessidade: GC II 9, 335a33-34; 
PA I 1, 639b23-24; cf.: Cael. I 12, 281b20-25; Meiaph. E 2, 1026b27-37), bem como o 
facto atestado pelas duas passagens dos Segundos Analíticos referidos no infeio nesta 
nota de que os acidentes per se integram a conclusão de uma demonstração (e portanto 
têm de ser necessários: cf. APo. I 4, 73a21-24; Metaph. A 5, 1015b6-9; Z 15, 1039b31-
-I040a2; KV V I 3, 1139M9-24; V I 6, 1140b31-32; e também EN VI 5, 1140a33-b2; V I 
6, 1140b33-1141al; MM I 34, 1197a32-b3), parecem mais do que suficientes para 
infirmar esta tese. 
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per sel Terá a segunda definição de ser abandonada, como inaplicável a 
todos os tipos de acidentes? Ou podem sobreviver as duas, cada uma 
definindo um tipo distinto de acidente, respectivamente K O 6 ' amó e \LT\ 
KaG' aÚTÓ? 

Eis o que só podemos decidir acompanhando, antes de mais, os tex
tos onde Aristóteles apresenta a distinção entre acidentes estritos e 
acidentes per se. 

Tal dist inção é introduzida lacónicamente no seguinte trecho dos 
Segundos Analíticos:9 

Supusemos pois que uma coisa se predica de uma coisa e que o mesmo 
não se predica do mesmo no caso da predicação não-essencial. Com 
efeito, todos estes são acidentes [auppePTiKÓra y à p écm i r á i s r a ] , 
embora uns por si mesmos [dXXà Ta pèv Ka0' aírrá] e outros de modo 
diferente [rà Sè Ka8' CTepov TpÓTrov]. Por isso dizemos que todos eles 
se predicam de um sujeito e que o acidente não é um sujeito. Pois não 
colocamos nada entre estes [os acidentes! a menos que seja dito o que é 
dito por ser algo diferente ... 

Sem introduzir muito embora a expressão de um modo formal, a 
mesma dist inção é integrada na definição de acidente na Metafísica e 
elucidada em termos um pouco mais satisfatórios. Com efeito, após ter 
definido o acidente como aquilo que "pertence a algo e se lhe atribui com 
verdade, mas nem de um modo necessário nem de um modo regular" 1 0 

(num enunciado que evoca uma curiosa simbiose das duas definições dos 
Tópicos, pois o acidente pertence a algo, mas cujo sentido geral é evi
dentemente o da segunda, visto que só é acidente o que, não sendo neces
sário nem regular, pode não pertencer), Aristóteles acrescenta a cláusula 
pela qual os acidentes per se vêm a ser justamente integrados no con
junto dos acidentes:1 1 

9APo. 122. 83b 17-23. 
1 0 Zuu.JkpTiKÒs' Xéyerai o úrrdpxcL \LÉV TIVI ral áXr|8ès eírreLv, oü u-évTOL OÍJT' É£ 

ãváyKr\g oÜTe <óç> em TÒ TTOXÚ (Metaph. A 30, I025al4-15). Definições equiva
lentes do acidente encontram-se em Metaph. E 2, 1026b31-33 (e ver toda a passagem 
I026b27-I027al5) e em Metaph. K 8, 1065al-3 (ver toda a passagem 1064b32-
-1065a6), que recapitula a anterior de um modo todavia mais próximo de Metaph. A 30 
do que o próprio original: leia-se neste caso êcm Sr\ TÒ auu.ftefir)KÒS' o yíyvçTtiL \LÉV, 
OVK dei 8' oü8' è£ âváyKT\s oú8' cós éni TÒ TTOXÚ, contra simplesmente ô yàp âv i] 
U-nV dei u,r|6' é m TÒ TTOXÚ, TOÜTÓ <j>au.ev aupPePriKÒs1 eivai no outro. Mas veja-se 
também, no mesmo sentido, as referências mais sucintas de APo. I 6 (75al8-22), 
Top. IV 1 (120b30-35), Ph. I 3 (186bl8-20), Ph. V I I I 5 (256b9-10), Metaph. I 10 
(1059a2-3), para além, evidentemente, da definição em Top. I 5, 102b6-7. 

11 Metaph. A 30, 1025a30-34. 
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Mas "acidente" diz-se também de outro modo, a saber, dos [predicados] 
que pertencem a cada coisa por si mesma sem estar na sua substância 
[boa imdpxci €KáoTty KaQ' aÚTÒ u.f| èv Trj o ü a í a ôvra], como por 
exemplo, para o triângulo, ter dois [ângulos] rectos. Ora estes podem ser 
eternos [KCLL TCtOra u.èw èvdéx^ai á íô ia eivai], enquanto que nenhum 
daqueles pode [èKeíviüv 8è oúôev], Há algures uma exposição acerca 
disto. 1 2 

Que novos elementos nos fornecem estes dois documentos para o 
esclarecimento das questões colocadas? 

Sem decerto nos permitir uma decisão definitiva, que aliás terá de 
aguardar pelo final da discussão encetada no presente estudo, parece pelo 
menos manifesto que eles permitem corroborar, no sentido atrás exposto, 
uma primeira relação entre a dupla definição de acidente nos Tópicos e a 
dist inção entre os dois tipos de acidente introduzida pelos dois tratados 
mais recentes: a primeira definição dos Tópicos admite os acidentes per 
se, uma vez que estes não são definição, nem género, nem próprio, e no 
entanto pertencem à coisa, enquanto que a segunda definição não os 
admite, visto que os acidentes per se pertencem necessariamente ao 
sujeito e, portanto, não podem "não pertencer". 

2 A noção dc cru|i(iepT|icóç KaQ' aíiró aparece ainda em: APo. I 7. 75a38-b2; Ph. I I 2, 
193b26-2S; I I I 4, 203b32-34; PA I 3, 643a27-31; I 5, 645M-3; Metaph. B 1, 995bl8-
-20; B 1, 995b25-27; B2, 997al8-25; M 3, 1078a5-ó; e implicitamente em: APo. I 6, 
75aI8-22; I 10, 76bl3; I 28, 87a39; PA I 1, 639al8-19, 639a26, 64U24-25 (por 
comparação com I 3, 643a27-31); Metaph. B 2, 997a25-34 (por comparação com B 1, 
995b 18-27); também a referência a [TÒ] ímápxovTa KOG' aírró em Metaph. V 1, 
1003a2I-22 (relembrada em T 2, 1005al3-14, E 1, 1025al0-13, E 1, 1026a31-32, e K 
3, 1061b4-6), lhes diz obviamente respeito. Por outro lado, no enunciado, repetida
mente exposto, do objectivo "em dois tempos" das investigações biológicas (primeiro o 
OTL, depois o SLÓTL) figuram, a par das diferenças, os acidentes (rà auu.jtepr|KÓTa); 
estes acidentes são com toda a verosimilhança acidentes per se, uma vez que o que 
pode interessar à zoologia são as características necessárias e permanentes das espécies 
animais c não as suas características casuais, "que podem não pertencer". Esta suspeita 
é amplamente confirmada pelo facto de, no enunciado do objectivo do tratado, o De 
partibus animalium mencionar expressamente os acidentes "que pertencem por si 
mesmos" como aqueles que são visados pela investigação: "Primeiro, é necessário 
distinguir, em relação a cada género, os acidentes que pertencem por si mesmos a 
todos os animais e depois disso tentar distinguir as suas causas (dvayKCtíov Ôè TrpwTov 
TÒ cnjjij3epT]KÓTa ÔLeXeTv trepi etcaaTov yévoç, oaa KO.9' aírrà rraaiv trrrápxet Tolg  
Çtfoxg. p ê r a ôè Taí/ra ràç aiTÍas 1 airrtúv TreLpâaSaL SieXeív)." (PA I 5, 645b 1-3). 
Nesta medida, também nos enunciados programáticos de HA I 6, 491a9-Il, e MA 1, 
698al-4, a referência a TÒ cnjufJepTiKÓTa encerra elipticamente uma alusão aos 
auppepT|KÓTa KQ9' aírrá. O mesmo sucede decerto com os "acidentes" da alma que ao 
respectivo tratado compete estudar, uma vez que só dos acidentes per se. não dos aci
dentes estritos, é possível haver ciência; veja-se neste sentido as passagens de De an. I 
I , 402a7; I 1, 402al5; I 1, 402bl6-403a2 (quatro ocorrências particularmente fla
grantes); e ainda I 5, 409M1-18, que remete para a anterior. 
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Todavia, daqui a considerar que a dupla definição de acidente nos 
Tópicos recobre inteiramente os dois tipos de acidente distinguidos nos 
tratados posteriores, isto é, que a primeira definição dos Tópicos define 
de facto os acidentes per se, enquanto que a segunda define de facto os 
acidentes estritos, vai uma grande distância. Com efeito, se é seguro que 
a segunda definição abrange apenas os acidentes estritos, mas não os 
acidentes per se, a inversa não é verdadeira: pois a primeira definição 
abrange por igual os acidentes per se e os acidentes estritos, na medida 
em que t ambém estes, não sendo definição, nem género, nem próprio, 
pertencem no entanto à coisa. E, neste sentido, nada nos autoriza a decla
rar para j á que exista qualquer sobreposição entre a dupla definição de 
acidente nos Tópicos e a dist inção dos dois tipos de acidente nos Segun
dos Analíticos e na Metafísica. 

O que é em todo o caso evidente é que o problema reside na primei
ra definição de acidente dos Tópicos, uma vez que a segunda circunscre
ve indubitavelmente os acidentes estritos e apenas eles. 

Justifica-se pois que a investiguemos particularmente. 
Ora o que esta definição prescreve é, como vimos, que um acidente 

é, em geral, aquilo que não é definição, nem género, nem próprio e no 
entanto pertence à coisa. 

Que o acidente pertença à coisa é óbvio: pois só na presunção de 
que pertença à coisa (embora, no caso dos acidentes estritos, possa não 
pertencer) pode ser considerado um acidente dessa coisa. 

Que não seja uma definição nem um género é t ambém compreensí
vel: pois a definição e o género são essenciais e o acidente, por definição, 
não o é . 1 3 

Mas por que é que o acidente não pode ser um predicado próprio? 
Eis o que se entende sem problemas no caso do acidente estrito (que não 
é sequer necessário, portanto a fortiori não pode ser peculiar à coisa), 
mas não no caso dos acidentes per se. 

Verdadeiramente, no presente contexto a não-essencialidade dos acidentes em geral 
não decorre senão da própria definição em apreço, a qual não pode evidentemente ser 
alegada quando o que se trata é de a justificar. No entanto, no caso dos acidentes 
estritos, a segunda definição dos Tópicos exclui que eles possam ser essenciais, porque 
os predicados essenciais são necessários; e no que respeita aos acidentes per se, a 
passagem de Metaph. A 30 que acabámos de acompanhar é muito clara quanto ao facto 
de estes não "estarem na substância" (ur) èv rfj ovaíq. òVra). Finalmente, numa 
importante passagem que teremos ocasião de ler e analisar cm seguida (Top. I 8, 
103Ò6-19), a não-essencialidade é claramente apresentada como um critério geral do 
acidente. Esta é aliás uma tese central da ontologia aristotélica, onde o acidente é justa
mente aquilo que não é essencial ou substancial: veja-se, por exemplo, APo. I 4, 73b5-
-10; 122, 83a24-35;P/?. I 3, 186a22-b35; e cf. APo. I 19, 81b23-29; 112, 90a5-14; 113, 
90bl3-I7; etc. 
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A resposta é dada pelo texto crucial em que Aristóteles empreende a 
dedução dos quatro predicáveis a partir de dois grandes principios de 
distinção ("contrapredicar-se" vs. "não se contrapredicar", "predicar-se 
essencialmente" vs. "não se predicar essencialmente"),14 assim estabele
cendo a definição de cada um deles por exclusão da de cada um dos outros. 

Eis uma transcrição geral da passagem:15 

Um outro modo de o estabelecer [a completude do quadro dos predicá
veis] é por silogismo. Na verdade, é necessário que tudo o que é predi
cado de algo ou se contrapredique com a coisa ou não. Se se contrapre-
dica, 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 contra-
predica com a coisa, ou é um dos termos que integra a definição do 
sujeito, ou não. Se é um dos termos que integra a definição, deve ser 
género ou diferença, visto que a definição é feita a partir do género e das 
diferenças. Se não é um dos termos que integra a definição, é manifesto 
que será um acidente: pois o acidente, como dissemos, é o que nem é 
definição, nem género, nem próprio e no entanto pertence à coisa. 

U m comentador deste tratado, decerto induzido pela última frase, 
conclui (erradamente) que toda a passagem mais não faz do que reiterar 
as definições enunciadas em Top. I 5, desabafando que o magro resultado 
a que ela chega cifra-se simplesmente na afirmação de que um predicado 
tem de ser ou definição, ou género, ou próprio, ou outra coisa qual
quer.16 

N ã o é verdade. Pois nem a passagem constitui uma mera reiteração 
das definições j á enunciadas, nem em particular o acidente é aqui carac
terizado simplesmente como "outra coisa qualquer" que não é definição, 
nem género, nem próprio. 

1 4 Rigorosamente, o segundo par conceptual tem o seguinte teor: "é um dos termos que 
integra a definição do sujeito" vs. "não é um dos termos que integra a definição do 
sujeito". Mas como "ser um dos termos que integra a definição do sujeito" é apenas o 
caso relevante da condição mais geral "ser um predicado essencial do sujeito" e é de 
facto esta condição mais geral que, juntamente com o primeiro princípio de distinção, 
permite a distribuição de todos predicáveis, justifica-se a substituição aqui operada. 
Para mais, sá nos termos desta substituição é possível guardar a referência à predicação 
dos dois pares conceptuais ("contrapredicar-se" vs. "não se contrapredicar", "predicar¬
-se essencialmente" vs. "não se predicar essencialmente"; ou ainda "predicar-se 
coextensivamente" vs. "não se predicar coextensivamente", "predicar-se essencial
mente" vs. "não se predicar essencialmente"), restituindo assim a simetria que a dedu
ção exige; pois só nos termos desta substituição os predicáveis podem ser deduzidos 
como lai, isto é, como tipos de predicado. 

15 Top. I 8, 103bó-19. 
1 6 Cf. R. SMITH, Topics Booksland VIU, p. 73. 
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Com efeito, servindo-se como princípio de dist inção dos dois pares 
conceptuais j á indicados (contrapredica-se ou não, predica-se essencial
mente ou não), Aristóteles logra discriminar cada um dos predicáveis por 
contraste com a de todos os outros, de acordo com o bem conhecido 
esquema: 

P R E D I C A D O 

Coextensivo 
Não-coextensivo 

Essencial Não-essencial 

D E F I N I Ç Ã O P R Ó P R I O 

G É N E R O (OU D I F E R E N Ç A ) A C I D E N T E 

À luz deste esquema, cada um dos predicáveis obtém agora uma 
caracterização rigorosa com base unicamente naqueles dois princípios: 

1) a definição é essencial e coextensiva; 
2) o género (e a diferença constitutiva) é essencial, mas não-

-coextensivo; 
3) o próprio não é essencial, mas é coextensivo; 
4) o acidente nem é essencial, nem é coextensivo. 

Ora da simples observação destes resultados conclui-se com facil i
dade que eles não constituem a mera reiteração das definições enuncia
das em Top. 15, mas, muito pelo contrário, a sua justificação. A o deduzir 
os quatro predicáveis a partir dos dois princípios de distinção, Aristóteles 
não pretende portanto recapitular ordenadamente as suas definições, mas 
precisamente deduzi-las. 

O mesmo se passa pois com o caso do acidente: ao contrário do que 
sugeria o comentador, o acidente não é aqui caracterizado simplesmente 
como "outra coisa qualquer" que não é definição, nem género, nem pró
prio, mas muito rigorosamente definido a partir dos mesmos princípios 
que permitem definir os restantes predicáveis como algo que (i) não faz 
parte da definição (isto é, que não é um predicado essencial) e (ii) não se 
contrapredica com o sujeito (isto é, que não é um predicado coextensivo). 

Veja-se de novo o trecho pertinente: 

Se se contrapredica, deve ser definição ou próprio: definição, se signi
fica 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 termos que integra a 
definição do sujeito, ou não. Se é um dos termos que integra a defini
ção, deve ser género ou diferença, visto que a definição é feita a partir 
do género e das diferenças. Se não é um dos termos que integra a defi
nição, ê manifesto que será um acidente: pois o acidente, como disse
mos, é o que nem é definição, nem género, nem próprio e no entanto 
pertence à coisa." 
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A dist inção do acidente em relação aos restantes predicáveis é por
tanto feita com os mesmos critérios com que a dos anteriores havia sido 
feita; e, consequentemente, o acidente obtém aqui uma determinação tão 
rigorosa como a dos restantes predicáveis. Ora é essa determinação que 
permite a Aristóteles invocar a primeira definição do acidente e dizer que 
ele "nem é definição, nem género, nem próprio e no entanto pertence à 
coisa": mas é óbvio que tal determinação não constitui agora a mera rei
teração da definição, senão o fundamento à luz do qual o acidente pode 
ser legitimamente definido dessa maneira. 

O ponto que todavia nos interessa particularmente é que a definição de 
acidente assim deduzida prescreve expressamente que o acidente não se 
contrapredica com o sujeito: e é isso justamente que impede que qualquer 
acidente possa ser um predicado própr io . 1 7 Eis pois o motivo procurado de 
o acidente não ser definição, nem género, nem próprio; e esse motivo não é 
agora uma mera definição dogmaticamente assumida, mas uma definição 
estabelecida exactamente a partir dos mesmos princípios que permitem o 
estabelecimento das definições dos restantes predicáveis. Não pode portan
to ser posta em causa sem arrastar consigo a de todos os outros predicáveis 
e, em geral, o próprio quadro dos predicáveis como um todo. 

Contudo, a noção de que o acidente não pode ser um predicado pró
prio é afirmada independentemente por Aristóteles em outras circunstân
cias. Assim, a terminar a definição canónica de "própr io" ( Í S L O V ) , 1 8 diz 
Aristóteles que nada impede que o acidente se torne um predicado pró
prio num certo momento ou em relação a algo: por exemplo, "estar sen
tado", que é um acidente, tornar-se-á um predicado próprio num certo 
momento quando só houver uma pessoa sentada e, se houver várias, tor
nar-se-á um predicado próprio em relação àquelas que o não estão. Toda
via, acrescenta, é impossível que o acidente seja um predicado próprio 
inqualificadamente (àTrXwg 8' LSLOV OÚK C O T C U ) . 

Por outro lado, numa passagem dos Segundos Analíticos, tratado que 
não sofre das constrições dos Tópicos, pois j á reconhece expressamente a 
dist inção entre acidentes estritos e acidentes per se, Aristóteles afirma 
que os predicados próprios só com muito pouco frequência ocorrem nas 
demons t rações . 1 9 Ora a conclusão das demonstrações tem por predicado 
acidentes per se.20 É insofismável, portanto, que os acidentes per se não 
podem ser predicados próprios e, em geral, que os acidentes per se e os 

1 7 Cf. no mesmo sentido WEDIN , "A Remark on Per Se Accidents and Properties", p. 30. 
Contra uma objecção de W. GRAHAM no caso dos acidentes per se ("Counterprc-
dicability and Per Se Accidents", p. 184), veja-se infra, p. 31 e n. 75. 

1 8 Cf. Top. I 5, 102b20-26, aqui livremente parafraseado. 
1 9 Cf. APo. 13, 73al7-18 (e todo o contexto: 73a6-20; notar o termo técnico iSta em 73a6). 

2 0 Veja-se APo. I 7, 75a38-b2, e I 10, 76bl 1-22 (e cf. APo. I 28, 87a38-39, bem como De 
an. \ 1, 402b25-403a2, Melaph. B 2, 997a 18-22, e E 1, 1025al0-13). 
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predicados próprios não podem ser o mesmo, uma vez que estes só rara
mente intervém nas demonstrações, enquanto que aqueles intervêm em 
regra. 2 1 

Eis o que em circunstâncias normais pareceria suficiente para sus
tentar que nenhum acidente pode ser um predicado próprio e portanto, 
em geral, que os acidentes per se não se identificam com os predicados 
próprios . 

Todavia, como a maior parte destas passagens pertence a uma fase 
anterior àquela em que a dist inção entre acidentes estritos e acidentes per 
se se vem a impor, é sempre possível considerar-se que a emergência 
destes últ imos vem romper com este quadro e assimilar os acidentes per 
se aos predicados próprios tal como haviam sido definidos nos Tópicos. 
E, neste caso, a mútua exclusão do próprio e do acidente afirmada neste 
tratado já não teria lugar. 

Ora, dado que uma definição geral tem de ser válida para todos os 
casos que sob ela caem, a alternativa genérica perante a qual esta dúvida 
nos vem colocar parece ser a seguinte: ou a primeira definição de aci
dente nos Tópicos não é afinal uma definição geral do acidente (uma vez 
que exclui que qualquer acidente possa ser um predicado próprio), ou de 
facto os acidentes per se não podem ser predicados próprios (caso em 
que a primeira definição dos Tópicos pode ser vindicada como uma defi
nição do acidente em geral). 

Porém, como a alternativa só surge na perspectiva de uma possível 
singularidade dos acidentes per se e, em particular, da sua putativa iden
tificação com os predicados próprios, é sobre esta que recai o ónus da 
prova. E, portanto, é esta última hipótese que tem em primeiro lugar de 
ser avaliada. E é isso que justifica que, invertendo a ordem, comecemos 
por este problema, a saber, pelo problema da relação entre os acidentes 
per se e os predicados próprios. 

A partida, a homologação dos acidentes per se aos predicados pró
prios parece natural, visto que Aristóteles fala nos Tópicos do próprio e 
do acidente (nos dois sentidos que aí prescreve para o conceito), mas não 
dos dois tipos de acidente que os Segundos Analíticos e a Metafísica dis
tinguem. Seria por isso razoável considerar que, num momento mais tar
dio da elaboração dos conceitos, a descoberta de um tipo especial de aci
dente, que pertence ao sujeito por si mesmo e portanto de um modo 
necessário, ao contrário do que é admitido pela definição de acidente que 
Aristóteles, nos Tópicos, considera prefer ível , 2 2 viesse a recobrir a noção 
de C S L O V no sentido técnico dos Tópicos, tanto mais que esta noção, nesse 
mesmo sentido técnico, praticamente desaparece da elaboração aristoté-

BARNES alerta igualmente para esle ponto (cf. "Property in Aristotle's Topics", p. 139). 
Cf. supra, n. 6. 



O Problema da Definição do Acidente em Aristóteles 113 

lica subsequente e nomeadamente daqueles textos mesmos onde a distin
ção entre acidentes estritos e acidentes per se é postulada. 

Alguns autores tomaram como uma evidência que é assim. 2 3 Mas, 
mais recentemente, tal evidência foi contestada, com argumentos de valor 
desigual, por um conjunto de ensaios dedicados ao assunto.24 

Para decidir nesta matéria é portanto necessário responder ordena
damente às seguintes questões: 

I a ) em que sentido de "por si mesmo" são os acidentes per se consi
derados predicados do sujeito "por si mesmo"? 

2 a) quais os critérios para que um predicado possa ser considerado 
um acidente per se do sujeito? 

3 a) confirmam ou infirmam tais critérios a identidade dos acidentes 
per se com os predicados próprios dos Tópicosl 

A estas questões, cuja resposta é suficiente para decidir a questão 
posta, convirá no entanto acrescentar uma outra, no caso de os critérios do 
acidente per se infirmarem a sua identidade com os predicados próprios: 

4 a ) é possível que um acidente per se seja inqualificadamente um 
predicado próprio, ou em nenhum caso um acidente per se pode ser 
inqualificadamente um predicado próprio? 

Finalmente, em jei to de confirmação, será importante indagar: 

5 a) em que medida corroboram as declarações expressas e incontro
versas de Aristóteles em relação ao assunto em apreço a conclusão a que 
se chegou? 

Cf. JOACHIM, On Conüng-To-Be and Passing-Away, pp. xxvi-xxvm; Ross, Aristotle's 
Metaphysics, I , p. 349, e Aristotle's Prior and Posterior Analytics, pp.71 e 577; D E 
STRYCKER , "Concepts-clés et terminologie dans les livres I I à VI I des Topiques", p. 148; 
G . V E R B E K E , "La notion de propriété dans les Topiques", p. 263, n. 1; mas veja-se ainda 
H. JOSEPH, An Introduction to Logic, p. 211, n. 1 (os acidentes K<I9' aírrá incluem os 
predicados próprios) e uma sugestão neste sentido em S. MANSION, Le jugement 
d'existence chez Aristote, p. 46, n. 23, e p. 220, n. 11. A interpretação está todavia longe 
de ser moderna: cf. ALEXANDRE DE AFRODÍSIAS, In Metaph. 439.4-8 Hayduck. 

Veja-se: V. E. WODIN , "A Remark on Per Se Accidents and Properties", e H. 
GRANGER , "The Differentia and the Per Se Accident in Aristotle", ambos antecipados 
por J . BARNES , "Property in Aristotle's Topics", pp. 139-140. D . W, GRAHAM adopta 
em "Counterpredicability and Per Se Accidents" uma posição dc compromisso, 
considerando que a noção de acidente per se intersecta os conceitos de próprio e de 
acidente no sentido canónico da doutrina dos predicáveis, de tal modo que "every case 
of a per se accident is a case either of a property or of an accident, in the predicable's 
sense of those terms" (p. 186). A posição tradicional foi entretanto reassumida, com 
novos argumentos, por D. J . HADGOPOULOS, "The Definition of the 'Predicable' in 
Aristotle" (mas apenas contra a versão de BARNES); também contra BARNES e a favor 
da posição tradicional se declarou A. C . L L O Y D em "Necessity and Essence in the 
Posterior Analytics" (cf. pp. 162-163, n. 4). 
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2 . 0 Sentido dos Acidentes "Por Si Mesmos" 

Vejamos então a primeira questão: em que sentido é que os aciden
tes per se são predicados do sujeito "por si mesmo"? 

A tese geral de Aristóteles, profusamente repetida ou aplicada, é que 
"por si mesmo" e "por acidente" são noções mutuamente exclusivas. 2 5 

Todavia, num dos capítulos iniciais do primeiro livro dos Segundos 
Analíticos fala pela primeira vez, ainda pela negativa, em acidentes que 
são "por si mesmos". Mais do que isso, em dois locais do mesmo texto, 
parece remeter para um local anterior em que a noção de acidentes per se 
e, portanto, a dist inção entre os dois tipos de acidente teria sido feita. 

Vale a pena atentar na passagem:26 

Dos acidentes que não são por si mesmos [TÚYV au^Be8r)KÓTCúv u.f| Ka9' 
QÚTd] , de acordo com o modo como distinguimos o que é por si mesmo 
[ôv TpÓTTOV ÔLüJpícrôri TÒ KO.8' currá], não há ciência demonstrativa. Pois 
não é possível provar a conclusão necessariamente, visto que o acidente 
pode não pertencer [TÒ aupBeGr|KÒ$7 yàp èvôéx^ai úirápxeivj: e é 
deste tipo de acidente que falo aqui [irept T O Ü T O I O Ú T O U yàp Xéyto 
auu-BeB-qKÓTOs]. 

Como compreender este novo vocabulário, aparentemente tão con
traditório, de acidentes por si mesmos e em que passagem anterior se 
fundamenta? 

ROSS,27 e com ele a generalidade dos comentadores, viu no texto 
uma referência implícita ao segundo sentido de "por si mesmo" previsto 
na classificação de APo. I 4 e que no mencionado estudo anterior tivemos 
já oportunidade de analisar. 2 8 

2 5 Cf., de entre uma massa esmagadora de ocorrências: Int. 11, 21a2I-33; APo. I 4, 
73a34-bl6; I 6, 75a28-32; I I 2, 90a5-I4; I I 3, 90M3-17; Top. I I 3, 110bl6-25; I I 3, 
l l l a4 -5 ; I I I 1, 116a29-39; I I I 1, 116M-7; V I 5. 143a3-4;P/i. I 9, 192a22-25; I I 1, 
192b23-32; I I 5, 196b24-29; IV 4, 211al7-23; IV 5, 212b7-13; IV 12, 221b25-28; V 
1, 224a21-34; V 1, 224M6-26; V 2, 226al5-23; VII 4, 249M2-14; VI I I 4, 254b7-12; 
V I I I 4, 255a24-28; Cael. I I I 8, 307M-4; De an. I 3, 40ób l l -15 ; I I 6, 418a7-25; Mem. 
I , 450al3-15; 1, 450a23-25; PA I I 2, 64Sb35-ó49a9; I I 3, 649M0-28; IA 2, 704b22-
-705al; GA V 3, 783a34-bl; Metaph. A 6, I015bl6-1016b6; A 7, 1017a7-30; A 8, 
1017b27-1018a9; A 13, 1020aI4-32; Z 5, 1030MS-23; Z 6, I031al9-bl8; K 8, 
1065a6-21; EN V I I 5, 1147a35-b2; V I I 10, 115Ia33-b3; VI I I 4, 1156b7-12; X 8, 
1178b28-32. 

2 6 APo. I 6, 75aI8-22. 
2 7 Aristotle's Prior and Posterior Analytics, p. 530 (n. a 75al8-19). 
2 8 APo. I 4-, 73a34-bl6; a mesma classificação, restringida aos dois primeiros sentidos, é 

relembrada em APo. I 6, 74b6-10, e mais detalhadamente reiterada em APo. I 22, 
84al2-I7. De entre os tradutores, TREDENNICK [Posterior Analytics, n. ad loc.) segue a 
solução de ROSS; T R I C O T não faz nenhuma observação à passagem, mas a sua tradução 
é suficientemente expressiva: "Pour ceux des accidents qui ne sont pas par soi, au sens 
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Mas esta associação não pode estar certa por duas razões: desde 
logo, porque esse sentido é expressamente construído por oposição aos 
acidentes; 2 9 depois, porque, como vimos no referido estudo, esse sentido 
diz respeito às diferenças divisivas do género, as quais não são acidentes. 

Poder-se-ia tornear o primeiro argumento, dizendo que a oposição 
não é feita com os acidentes em geral, mas apenas com os acidentes 
estritos. E poder-se-ia evitar o segundo, alegando que a única razão pela 
qual consideramos que o segundo sentido de "por si mesmo" exposto em 
APo. I 4 refere as diferenças divisivas é precisamente o facto de nos ter
mos agarrado à exclusão dos acidentes (agora de um novo modo expli
cada), pelo que não é possível, sem petição de princípio, alegar que o 
texto não diz respeito aos acidentes per se porque diz respeito às diferen
ças divisivas, uma vez que foi justamente por se ter suposto que não 
podia dizer respeito aos acidentes per se que se concluiu que tinha de 
dizer respeito às diferenças divisivas. 

Mas nenhuma das objecções colhe. 
Em relação ao primeiro argumento, porque, se Aristóteles tem j á 

plena consciência da dist inção entre acidentes estritos e acidentes per se 
quando escreve o texto de APo. I 4 (e tem de tê-la necessariamente, se é 
de facto para este texto que a passagem de APo. I 6 em apreço remete, 
como querem os que assim objectariam), então não se compreende que 
cometa o desleixo de declarar que "ao que não pertence de nenhum des
tes modos [isto é, segundo qualquer dos dois primeiros sentidos de KCt6' 
CXÚTÓ] chamo acidentes"?'0 sem fazer nenhuma qualificação e, em 
particular, sem referir expressamente que está apenas a excluir os aci
dentes uj] Ka0' avrá. Não faz com efeito nenhum sentido que os mesmos 
autores considerem que Aristóteles refere os acidentes per se no segundo 
sentido de "por si mesmo" e que no entanto não tem o cuidado de decla
rar que é apenas ao acidente estrito que opõe os dois primeiros sentidos 
de "por si mesmo". Di to de outro modo, não faz nenhum sentido que 
Aristóteles esteja a referir os acidentes per se no segundo sentido de "por 
si mesmo" e que no entanto oponha os dois primeiros sentidos de "por si 
mesmo" (portanto t ambém esse) ao acidente, sem especificar que "aci-

oü nous avoirs defini les attributs par soi..." (Les Seconds Analytiques, pp. 41-42, 
sublinhado nosso); quanto a BARNES limita-se a remeter para os dois primeiros sentidos 
da mesma classificação (cf. AristoHe's Posterior Analytics, p. 129). No sentido da 
solução de Ross, veja-se também H. H. JOACHIM, On Coming-To-Be and Passing-
-Away, pp. xxvi-xxvi i , n. 4. Aristóteles faz ainda um outro recenseamento dos sentidos 
de "por si mesmo" (Melaph. A 18, 1022a24-36), só num ponto sobreponível com a 
classificação dos Segundos Analíticos e sem alcance sobre a presente questão (mas 
veja-se infra, n. 97). 

2 9 Cf. APo. I 4, 73b4-5. 
3 0 APo. I 4, 73b4. 
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dente" designa apenas o acidente estrito, uma vez que, para simplesmente 
poder referir os acidentes per se no segundo sentido de "por si mesmo", é 
necessár io que a dist inção entre os dois tipos de acidente esteja j á bem 
presente e portanto nada justifique a omissão. Ora o que é facto é que, ao 
escrever APo. I 4, Aristóteles tem j á bem presente essa distinção: pois só 
assim se compreende que esta seja pacificamente aludida noutras pas
sagens do tratado, nomeadamente no trecho que estamos comentando. A 
esta luz, o único motivo que pode justificar que Aristóteles oponha 
naquele texto os dois primeiros sentidos de "por si mesmo" ao acidente, 
sem qualquer qualificação, é que nenhum deles diga respeito ao aciden
te; e, portanto, a mais elementar justiça para com o rigor aristotélico 
obriga a excluir que o segundo sentido de "por si mesmo" definido em 
APo. 14 3 1 diga respeito aos acidentes per se. 

Mas as objecções ao segundo argumento também não colhem. 
É que, em bom rigor, a exclusão dos acidentes, agora novamente 

confirmada como dizendo respeito aos dois tipos de acidente, não é a 
única razão para considerar que o segundo sentido de "por si mesmo" 
exposto nos textos mencionados diz respeito às diferenças divisivas. Essa 
é uma razão, e uma razão que, como vimos, não foi refutada; mas não é a 
principal razão. As duas grandes razões para considerar que o referido 
sentido de "por si mesmo" diz respeito às diferenças divisivas são, de um 
lado, os exemplos oferecidos nos diversos locais, que são todos exemplos 
de diferenças divisivas do género, e, de outro, e muito especialmente, o 
facto de o tipo de predicação estipulado nesse segundo sentido ser um 
tipo de predicação peculiar, em que o predicado tem menor extensão do 
que o sujeito, o que, de todos os tipos de predicado possíveis, só serve as 
diferenças divisivas 3 2 e, em particular, não serve os acidentes KCt0' avrá, 
os quais, como vimos oportunamente, têm sempre extensão maior do que 
o sujeito. 

E m suma pois: (i) o segundo sentido de "por si mesmo" exposto em 
APo. I 4, I 6 e I 22 não diz respeito aos acidentes per se, quer pela inex
plicável falta de rigor que seria preciso atribuir a Aristóteles nesse caso, 
quer porque os predicados per se no segundo sentido têm necessaria
mente menor extensão do que o sujeito, enquanto que os acidentes per se 
t êm necessariamente maior extensão do que o sujeito; (ii) em particular, 
0 referido sentido de "por si mesmo" circunscreve, como regra geral, as 
diferenças divisivas do género; (iii) logo, a passagem em apreço de APo. 
1 6 não pode remeter para o local apontado de APo. 14. 

E por consequência também em APo. I 6, 74b8-10, e em 1 22, 84al3-!4, que 
simplesmente o recapitulam. 
Ou também aquilo a que, no estudo citado na n. 1, chamámos as "quasi-diferenças 
divisivas", contempladas em Melaph. Z 5, 1030bl6-26, e em Ph. 1 3, 186b 18-23. 
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Mas então para que passagem anterior remete o texto de AP o. 16? 
No sentido em que os comentadores estão à espera, ter-se-ia de 

dizer: para passagem nenhuma. 
Vejamos de novo o trecho: 

Dos acidentes que não são por si mesmos, de acordo com o modo como 
distinguimos o que é por si mesmo, não há ciência demonstrativa. Pois 
não é possível provar a conclusão necessariamente, visto que o acidente 
pode não pertencer: e é deste tipo de acidente que falo aqui. 

O que Aristóteles implica na primeira frase é que a noção de "por si 
mesmo" j á foi definida, não que os acidentes por si mesmos j á foram 
definidos. 3 3 E, nesta medida, os acidentes "que não são por si mesmos" 
são aí simplesmente para ser entendidos como predicados que não satis
fazem nenhum dos quatro sentidos de "por si mesmo" enumerados em 
APo. I 4, o que concorda absolutamente com o conteúdo deste último 
texto, onde, como vimos, cada novo sentido é pontuado pela afirmação 
de que o que não se diz desse modo é um acidente?4 A esta luz, o trecho 
de APo. I 6 remete deveras para APo. I 4: mas não, como querem os 
comentadores, para uma alegada definição dos acidentes KC<0' avrá que 
não está lá, senão que para os quatro critérios à luz dos quais os aciden
tes introduzidos em APo. I 6 podem ser ditos "não ser por si mesmos". A 
referência é portanto à passagem no seu todo e não especificamente ao 
segundo sentido aí enunciado. 3 5 

3 3 Pace T R I C O T que, como vimos, traduz directamente: "Pour ccux des accidents qui ne 
sont pas par soi, au sens oit nous avons defini les attributs par soi..." (Les Seconds 
Analytiques, pp. 41-42; sublinhado nosso). 

3 4 Cf. 73b4, 9-10e 11. 
3 5 Poder-se-ia objectar a esta leitura, dizendo que no presente texto Aristóteles restringe 

expressamente o seu objecto aos acidentes estritos ("pois não é possível provar a 
conclusão necessariamente, visto que o acidente pode não pertencer: e ê deste tipo de 
acidente que falo aqui") e que portanto são apenas esses que surgem catalogados no 
início do trecho como CTupfteRr|KÓTa p.rj Kfj.9' aírrá ("dos acidentes que não são por si 
mesmos, de acordo com o modo como distinguimos o que é por si mesmo, não há 
ciência demonstrativa"). Ora isto parece contraditório com a tese aqui defendida 
segundo a qual os acidentes "que não são por si mesmos" devem, nos termos utili
zados, "ser entendidos como predicados que não satisfazem nenhum dos quatro 
sentidos de 'por si mesmo' enumerados em APo. I 4". A verdade, todavia, é que não há 
qualquer contradição. Pois que o texto diga especificamente respeito aos acidentes 
estritos é o que não está em discussão: a simples utilização da expressão TÜV 
auu.fJePriKÓTujt' uf) ra9' aÚTd obriga a considerar que Aristóteles está aqui a falar 
deles, pelo mesmo argumento que nos levou a excluir que na passagem de APo. I 4 
relativa aos sentidos de "por si mesmo" o contraste reiterado com os acidentes pudesse 
ser limitado aos acidentes estritos, a saber, o facto de na altura da sua redacção a 
distinção dos dois tipos de acidente estar já incontestavelmente estabelecida; para mais, 
a restrição da análise ao acidente "que pode não pertencer" (TÒ auu.Refir|KÒ<r yàp 
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Idêntica expl icação pode ser dada para a última parte do texto. A 
frase "pois não é possível provar a conclusão necessariamente, visto que 
o acidente pode não pertencer: e é deste tipo de acidente que falo aqui" 
parece indicar que Aristóteles já estipulou algures a distinção entre "este 
tipo de acidente" e o outro, aquele que não "pode não pertencer". Mas é 
evidente que não é preciso supor nada disto. Pois, para dar sentido à 
frase, não é necessár io que Aristóteles j á tenha estipulado expressamente 
em qualquer local anterior deste tratado a distinção entre os dois senti
dos de acidente: basta que a distinção entre os dois sentidos de acidente 
seja dada como uma dist inção suficientemente assimilada, tanto pelo 
autor, como pelo provável leitor. Ora, se considerarmos que tal distinção 
estava de facto suficientemente sedimentada no momento em que este 
texto é escrito (e o próprio texto o atesta, tal como as outras ocorrências 
do conceito de acidente per se nos Segundos Analíticos), podemos com
preender que Aristóteles não esteja a invocar nenhuma parte anterior do 
tratado, mas simplesmente a apelar para um princípio de conhecimento 
geral, pelo menos dentro do círculo a que se destinavam os tratados desta 
natureza. Não deixa aliás de ser curioso verificar a este propósito que, 
das cinco alusões dos Segundos Analíticos a este conceito, expressas ou 

évSéxeTcu u-í] ÚTrdpxeLv trepi TOÚ TOLOÚTOU yàp Xéyw auuRe8r|KÓTos) implica, à luz 
do mesmo argumento, que é de facto o acidente estrito, e apenas ele, que se tem em 
mente. O que aqui está em discussão é um outro problema: a saber, se o facto incon
testável de que a passagem diz respeito aos acidentes estritos torna necessário supor 
que a distinção entre os dois tipos de acidente e bem assim a definição concomitante do 
acidente per se foram já formuladas, explícita ou implicitamente, num local determi
nado do tratado e, em particular, se a expressão "de acordo com o modo como distin
guimos o que é por si mesmo" (ôv TpcVrrov SLcapíaSq Tà Ka9' aírrá) na frase "dos 
acidentes que não são por si mesmos, de acordo com o modo como distinguimos o que 
é por si mesmo, não há ciência demonstrativa" encerra necessariamente uma referência 
a tal local, a saber, APo. I 4. Ora é apenas a presunção de uma resposta afirmativa a 
estas duas questões que excluímos taxativamente. Pois, para que seja possível falar em 
acidentes "que não são por si mesmos" no sentido técnico, não é necessário que o 
acidente "por si mesmo" tenha já sido definido anteriormente no tratado; basta que se 
indique que tais acidentes, uma vez mais nos termos do nosso texto, "não satisfazem 
nenhum dos quatro sentidos de 'por si mesmo' enumerados em APo. I 4" (o que é 
justamente feito na cláusula Òv xpÓTTOv 8iíúp£<j9T| rà Ka9' aírrá) e que se aduza como 
nota restritiva ou especificante que os acidentes de que se fala são aqueles que "podem 
não pertencer" (o que é feito na parte final do texto). Nesta medida, do ponto de vista 
da justificação de que os acidentes mencionados "não são por si mesmos" nada mais é 
necessário para além da referência à classificação dos sentidos de KQ9' aiiró como um 
todo; e, do ponto de vista da justificação de que os acidentes mencionados "não são 
por si mesmos" no sentido técnico em que não são acidentes por si mesmos nada mais 
é necessário para além da especificação de que eles "podem não pertencer". Mas as 
duas referências não se recobrem; e, portanto, a referência à classificação dos sentidos 
de KQ9' aÚTÓ cm APo. I 4 não tem de conter, como querem os comentadores, qualquer 
alusão a uma definição técnica do acidente per se que aí estaria tacitamente contida. E de 
facto não contém, como pudemos concluir com base na análise independente desse texto. 
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implícitas, não há uma única que se dê ao trabalho de definir o conceito, 
ou de introduzir formalmente a distinção: ela é pura e simplesmente 
assumida?6 

Isto confirma, parece-nos, que quando Aristóteles empreende a ela
boração deste tratado (ou pelo menos a sua redacção definitiva), a distin
ção entre acidentes estritos e acidentes per se é já para ele um dado 
adquirido; e, portanto, que seria vão procurar nesse tratado a definição 
formal de algo que ele não imagina sequer que careça de ser definido. 
Mas esta just if icação não legitima qualquer corrida à procura do missing 
link na obra aristotélica; pois, dado o volume de perdas registadas na 
t ransmissão do corpus aristotélico, a eventualidade de encontrar o docu
mento em que Aristóteles pela primeira vez pôs por escrito esta distinção 
(se é que alguma vez o fez) seria pouco mais do que nula e portanto a 
própria corrida uma tarefa tão vã quanto irrealizável . 3 7 

Entramos agora no ponto nevrálgico da presente discussão. 
É que quando Aristóteles distingue em APo. I 22 (sempre en pas¬

sant) os dois tipos de acidente, a noção de acidente que é comum a 
ambos é bem aquele que APo. I 4 opõe a "por si mesmo": e, no entanto, 
um dos tipos de acidente ali distinguidos é dito ser por si mesmo. 

Como interpretar esta aparente contradição? 

Referências explícitas são APo. I 22, 83M7-23 (citado supra, p. 4, e novamente já de 
seguida) e APo. I 7, 75a38-b2, onde se lê: "Há três elementos nas demonstrações: um é 
o que está a ser demonstrado, a conclusão (que é algo pertencendo por si mesmo a um 
certo género); outro são os axiomas (e os axiomas são aquilo de que a demonstração 
procede); outro ainda é o género, que é o sujeito cujas determinações [Tà TráGnJ c 
acidentes por si mesmos [Kttt TÒ icaG' aírrà auu-fieflTiKÓTa] a demonstração torna 
manifestos." Ocorrências implícitas verificam-se cm APo. I 6, 75al8-22, que acabámos 
de acompanhar, em APo. I 10, 76M1-22, que constitui uma mera recapitulação do 
texto aqui citado de APo. I 7, e em I 28, 87a38-39, que rememora ambos de um modo 
muito abreviado. Em todos estes textos, portanto, a noção de acidente per se, e com ela 
a distinção entre os dois tipos de acidente, é sempre avançada como um adquirido. 

A este propósito, não seria descabido lembrar a enigmática referência com que 
Aristóteles termina a sua análise do acidente em Metaph. A 30, logo a seguir a ter 
afirmado que só os acidentes per se, não os acidentes estritos, são eternos. Diz ele: "há 
algures uma exposição acerca disto" (Kóyog 8è TOÚTOU év erépoiç). Os editores, 
tradutores e comentadores remetem em regra para APo. I 6, 75al 8-22 (dos acidentes 
estritos não há demonstração), para APo. I 7, 75a38-b2 (os acidentes per se são a 
conclusão da demonstração), ou ainda para APo. I 10, 76bl 1-15 (mesma lição). Mas 
não só nenhuma destas ocorrências alude à eternidade ou mesmo à necessidade dos 
acidentes per se (a mais aproximada, pela negativa, será a primeira, que declara que os 
acidentes p,f| KQ9' avrá "podem não pertencer"), pelo que a referência aristotélica a 
estes locais presumiria da parle do leitor a generosa explicitação de uma série de 
premissas suprimidas, como nenhuma delas pode ser honestamente considerada como 
uma "exposição" da distinção, em qualquer sentido razoável do termo. A verdade é que 
não há. cm todo o corpus aristotélico subsistente, qualquer Xóyoç rrepl TOÚTOU, 
qualquer exposição ou sequer introdução formal da distinção entre acidente estrito e 
acidente per se. A referência a èv éTÉpoLÇ permanece por isso enigmática. 
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Vejamos de novo o texto: 

Supusemos pois que uma coisa se predica de uma coisa e que o mesmo 
não se predica do mesmo no caso da predicação não-essencial . Com 
efeito, todos estes são acidentes, embora uns por si mesmos e outros de 
modo diferente. Por isso dizemos que todos eles se predicam de um 
sujeito [TcrOra ôè -návra KO.0' UTTOKauiuou rivòg KaTnyopelaQaL 
4>au.ev] e que o acidente não é um sujeito [TÒ Sè auu.BeBriKÒS' OÜK e iva i 
úrroKeLU.€yóv T L ] . Pois não colocamos nada entre estes [os acidentes] a 
menos que seja dito o que é dito por ser algo diferente [oüSèi; y à p TÚJV 
TOLoÚTiuv TLÔepev etvcu ô o ü x erepóv T I ÒV XéyeTm 6 XéyeTai] . . . 

Aqui lo que, de acordo com este texto, exige que os dois tipos de 
predicado aqui distinguidos sejam considerados acidentes é portanto o 
facto de nenhum deles ser "um sujeito" (quer dizer, um sujeito simpli-
citer, ou uma substância), ou, pela positiva, o facto de ambos serem ditos 
o que s ã o apenas enquanto são "algo diferente", a saber, justamente pre
dicados de uma substância (ou ainda, mais precisamente, apenas 
enquanto algo diferente, a substância, "os é " ) . 3 8 O sentido aqui atribuído 
à noção de "acidente" é pois um sentido estritamente ontológico, uma 
vez que n ã o releva de qualquer propriedade associada ao seu tipo de pre
dicação, mas apenas do seu estatuto enquanto realidade radicalmente 
dependente de um alterum quid, a substância, em cujo ser radica toda a 
sua própria possibilidade de ser. Não é agora o momento para enveredar 
por uma análise do sentido ontológico do acidente. Nem tal é necessário, 
uma vez que o que importa para a actual discussão é sublinhar que é 
especificamente enquanto entendido nesta acepção que o acidente é 
sucessivamente oposto a cada um dos sentidos de "por si mesmo" enun
ciados em APo. I 4 . 3 9 Ora, se assim é, como compreender que o presente 

A explicação desta fórmula um tanto arrevesada é dada numa passagem anterior do 
mesmo capítulo (APo. I 22, 83a24-32): "Ora as coisas que significam a substância 
significam precisamente aquilo, ou um certo tipo daquilo, de que são predicados. Mas 
as coisas que não significam a substância e pelo contrário se dizem de um outro sujeito 
que nem é precisamente aquilo nem é precisamente um certo tipo daquilo [que 
predicam] são acidentes. E o que acontece quando se predica o branco do homem: o 
homem não é precisamente o branco, nem um certo tipo de branco, mas presumivel
mente animal, visto que o homem é precisamente um animal. Nesta medida, as coisas 
que não significam a substância, têm de ser necessariamente predicadas de um certo 
sujeito e não há nenhum branco que seja branco a não ser por ser algo diferente." 

Veja-se os exemplos dados em 73b5 (a cotejar com a passagem de APo. I 22, 83a24-
-32, citada supra, n. 38), para não falai'já do terceiro sentido de "por si mesmo" (73b5-
-10, citado infra, no texto), que é todo ele o pretexto para uma recapitulação canónica 
da distinção ontológica entre substância e acidentes, nos termos de APo. I 22, 83a24-
-32. O quarto sentido é uma excepção, porque os exemplos referem-se exclusivamente 
a acontecimentos e não a relações predicativas (cf. 73bl 1-16), o que torna impossível a 
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texto possa reivindicar para qualquer dos tipos de acidente a designação 
de "acidente por si mesmo"! 

A expl icação só pode ser uma: é que a noção de "por si mesmo" que 
corresponde ao acidente por si mesmo não é nenhum dos sentidos recen
seados em APo. 14. 

A ser assim, dissolver-se-ia com efeito a contradição: pois, à luz dos 
quatro sentidos de "por si mesmo" enunciados em APo. I 4, o que não se 
diz de acordo com cada um desses modos é um acidente e, evidentemen
te, u m acidente no sentido preciso em que não é um predicado por si 
mesmo; mas, por sua vez, um determinado tipo de acidente pode ser dito 
"por si mesmo" num outro sentido que não qualquer um dos quatro enu
merados em APo. 14. 

Resta saber se é assim. E isso obriga-nos a olhar de novo para o 
texto de APo. 14. 

Vimos já, em anterior circunstância, os dois primeiros sentidos recen
seados. No primeiro sentido, 4 0 um predicado diz-se pertencer por si mesmo 
a um sujeito, se está presente na sua definição; no segundo,41 o predicado 
diz-se pertencer por si mesmo ao sujeito quando pertence ao sujeito e o 
sujeito está necessariamente presente no seu enunciado. E escusado regres
sar à discussão deste último, que concluímos (nomeadamente com base 
numa cuidadosa revisão das condições a que obedece) dizer exclusiva
mente respeito às diferenças divisivas do género (ou ainda, por analogia, às 
quasi-diferenças divisivas), o que exclui que o acidente per se possa ser 
dito "por si mesmo" neste sentido. Mas o primeiro sentido é-lhe ainda 
menos aplicável: pois diz exclusivamente respeito aos predicados essen
ciais (e, em particular, àqueles estão presentes na definição), quando 
nenhum acidente, mesmo per se, é um predicado essencial.4 2 

Quanto ao terceiro sentido de "por si mesmo", basta comparar a sua 
descr ição com o texto de APo. I 22 que acabámos de acompanhar para 
concluir que também não é de acordo com este sentido que os acidentes 
per se podem ser ditos ser "por si mesmos": 4 3 

E ainda [por si mesmo] o que não é dito de qualquer outro sujeito [ô |if| 
KCX9' ÚTT OK€ L jrévou XéyeTca dXXou T I vós]. Por exemplo, o caminhante é, 
porque algo diferente é caminhante; e o mesmo se passa no caso do 
branco. Pelo contrário, a substância, isto é, aquilo que significa este algo 
[TÓSe T L ] , não é precisamente o que é por ser algo diferente [oúx erepov 

comparação com a noção de acidente referida; mas, acerca do carácter peculiar deste 
sentido, veja-se infra, nn. 46, 47 e 65. 

4 0 73a34-37. 
4 1 73a37-b3 
4 2 Cf. Melaph. A 30, 1025a30-32. 
4 3 73b5-10. 
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TL ÒVTCÍ èüTiv orrep èorív]. Ora, às coisas que não são [ditas] de um 
sujeito chamo por si mesmas [rà u.èv 8f| u.f] KO.9' ÚTfOKeLU,évou Ka9' 
aÚTa Xéyio], enquanto que às que são [ditas] de um sujeito [chamo] aci
dentes [rà 8è KO.9' ÚTTOKeLpévou auu.BeBr|KÓTa]. 

Aqui , de modo inequívoco, a noção de "por si mesmo" significa 
justamente o que não é um acidente e o que não é um acidente no sentido 
estritamente ontológico em que todo o acidente, não sendo substância, só é 
o que é "por ser algo diferente", sentido que, como vimos, o texto de APo. I 
22 atribui aos dois tipos de acidente (porque antes de mais configura a 
própria definição do que é ser acidente).4 4 Nenhuma possibilidade há, 
portanto, de entender os acidentes per se enquanto tais à luz deste sentido. 

Finalmente, o quarto sentido de "por si mesmo" é aquele em que 4 5 

o que pertence a cada coisa por causa de si mesma pertence-lhe por si 
mesma [TÒ pèv S L ' aÚTÒ úrrápxoi' éráoT<t> Ka9' a ú r ó ] e o que não [lhe 
pertence] por causa de si mesma é um acidente [TÒ Sè u.f| S L ' GLÚTÒ 

ouu.pepT)KÓs]. 

Trata-se aqui de uma acepção muito específ ica 4 6 e que mesmo 
restituída à sua máxima amplitude ou entendida à luz de outros desen
volvimentos técnicos de Ar is tó te les 4 7 t ambém não se aplica aos acidentes 

A distinção entre per se e per accidens é neste caso, como acima antecipámos, uma 
distinção estritamente ontológica e não uma distinção lógica, como aquela que está 
presente nos dois primeiros sentidos de "por si mesmo". Negligenciar esta especificidade 
pode dai- origem a interpretações assaz bizarras, como a de FEREJOHN (The Origins of 
Aristotelian Science, pp. 109-117), para quem não estamos aqui perante "a certain type of 
per se predication, but rather [before] a certain type of per accidens predication" (p. 109), 
interpretação que resulta, evidentemente, de não se reconhecer que o que é aqui "por si 
mesmo" c a própria substância e não qualquer predicação da substância. 

73b 10-11 (a apresentação deste sentido prolonga-se até bl6). 
Ross supõe mesmo que se aplique apenas a eventos e não à relação predicativa entre 
uma coisa e os seus atributos (cf. Aristotle's Prior and Posterior Analytics, pp. 519¬
-520), hipótese que os exemplos de Aristóteles parecem fortemente corroborar. Mas 
veja-se também M . FEREJOHN (The Origins of Aristotelian Science, pp. 118-130), que 
parte aparentemente da posição de Ross para se ir progressivamente avizinhando de 
uma interpretação aparentada àquela que sugerimos na próxima nota. 

A noção de SL ' a ú r ó aqui introduzida como aspecto diferenciador deste sentido de KQ9' 
aÚTÓ pode com efeito ser aproximada sem esforço da noção de fj avró ("enquanto tal") 
que Aristóteles acrescenta em 73b26-27 às cláusulas Kara ttavràs (definida em 73a27-
-34) e KQQ' aÚTÓ (definida na passagem que estamos comentando) para formar a condição 
estrita da universalidade que as premissas da demonstração requerem. Na verdade, um 
predicado diz-se pertencer "enquanto tal" a um sujeito se for satisfeito por qualquer 
instância arbitrária e primitiva desse sujeito; assim, por exemplo, a capacidade natural de 
percepção pertence fj avró ao animal, mas não ao homem ou ao ser vivo: pois qualquer 
animal qua animal tem capacidade natural de percepção, enquanto que nem todo o ser 
vivo a tem e todos os homens têm-na apenas qua animais e não qua homens. Ora, se se 



O Problema da Definição do Acidente em Aristóteles 123 

per se enquanto tais. Pois, por exemplo, a capacidade natural de movi
mento é indiscutivelmente um acidente per se do homem (já que lhe 
pertence necessariamente, sem todavia lhe pertencer como um predicado 
essencial e/ou próprio) e no entanto não é por causa de o homem ser 
homem, mas sim por causa de ser um ente natural, que tal acidente lhe 
pertence por si mesmo. Ora, se bem que não fosse difícil encontrar diver
sos exemplos de acidentes per se que pertencem ao sujeito "por causa de 
si mesmo" ( ' A D 2R' seria um caso paradigmát ico) , 4 8 basta um caso em 
que isso não suceda (e j á o indicámos) para que o sentido de "por si 
mesmo" aqui enunciado não possa ser aquele que está presente nos aci
dentes por si mesmos.49 

A conclusão que se impõe é, portanto, que os acidentes per se não 
são predicados do sujeito por si mesmo em nenhum dos sentidos de "por 
si mesmo " recenseados em APo. I 4. Com efeito, não o são no primeiro 
sentido, que é reservado para os predicados essenciais; não o são no 
segundo sentido, que é reservado para as diferenças divisivas; não o são 
no terceiro sentido, que introduz justamente uma distinção ontológica 
entre a substância e todos os acidentes; e não o são no quarto sentido, 
porque não é necessariamente por causa de o sujeito ser o que é que os 
acidentes per se lhe pertencem como predicados "por si mesmos". 

quiser conferir um valor geral e filosoficamente relevante ao quarto sentido de "por si 
mesmo", é precisamente a esta luz que deveremos interpretar o significado de 81' aí/ró: 
pois aquilo que pertence a algo "por causa de si mesmo" é aquilo que pertence ao sujeito 
por causa do sujeito ser aquilo que é\ e, nesta acepção, "por causa de si mesmo" e 
"enquanto tal" significam manifestamente o mesmo. Dizer com efeito que a capacidade 
natural de percepção pertence "enquanto tal" ao animal significa dizer que a capacidade 
natural de percepção pertence ao animal "por causa de si mesmo" (isto é, por causa de 
"animal" ser o que é); e a inversa também é verdadeira. Não por acaso, portanto, virá 
Aristóteles dizer, numa declaração cujo sentido exacto teremos ocasião de analisar mais à 
frente, que "por si mesmo" e "enquanto tal" são "o mesmo" (73b28-29). 

A propósito do qual leremos ocasião de tecer algumas considerações na sequência. 
A despeito de tudo o que ficou dito, certos textos de Aristóteles podem ser interpreta
dos como inclinando-se para subsumir o acidente per se sob este quarto sentido de 
KaO' aÚTÓ. Na Metafísica A 30, por exemplo, dir-se-ia que Aristóteles encara o 
acidente estrito como aquele que não pertence ao sujeito por causa do sujeito ser o que 
é: o que permitiria, por transposição, concluir que o acidente per se seria aquele que 
pertence ao sujeito por causa de ele ser o que é. Todavia, uma vez que não é possível 
distinguir com segurança neste texto quando é que Aristóteles fala do acidente estrito e 
quando é que fala do acidente em geral até que a noção de acidente per se expres
samente emerge, também não é possível decidir se a oposição correcta no caso 
mencionado seria com o acidente per se ou, pelo contrário, com o que não é de todo 
acidente, a saber, os predicados essenciais da substância, o que aliás concorda melhor 
com a distinção canónica entre predicados essenciais e acidentes em APo. I 22, 83a24-
-32 (veja-se supra, n. 38). Num caso ou noutro, o que é certo é que Aristóteles jamais 
poderia transformar aquela subsunção numa tese geral, dado o facto atestado no texto 
de que nem todos os acidente per se podem ser encarados como predicados que 
pertencem ao sujeito por causa do sujeito ser o que é. 
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À primeira vista, esta conclusão parece sem dúvida estranha. Pois se 
APo. I 4 recenseia de modo aparentemente exaustivo os sentidos em que 
um predicado pode pertencer ao sujeito por si mesmo, como se justifica 
que venha posteriormente a sair da cartola um quinto sentido que não 
estava previsto no elenco supostamente exaustivo? 

Nada tem de estranho, se tomarmos em consideração que não se 
trata de u m quinto sentido, mas porventura de um sexto. 

Com efeito, t ambém o íÔiov é, num dos seus tipos, catalogado c o m o 
"próprio por si mesmo" (íoiov Ka9' a í r r ó ) 5 0 e no entanto "por si mesmo" 
não corresponde aí a qualquer dos sentidos do conceito escrutinados em 
APo. I 4. "Por si mesmo" opõe-se neste caso a "em relação a outro" 5 1 e 
esta oposição não cobra o seu sentido em nenhuma das acepções previs
tas em APo. 14. 

A conclusão irrecusável é pois que APo. I 4 não produz o elenco 
exaustivo das acepções de "por si mesmo", mas constitui apenas uma 
classificação das acepções desta noção, a saber, justamente aquela em 
que "por si mesmo" se opõe a "acidente". 

Há todavia um segundo motivo para que a conclusão a que chegá
mos nada tenha de estranho e seja, pelo contrário, não só clara em si 
mesma como exigida pela lógica interna da teoria aristotélica da ciência. 

É que, afastados agora os dois últimos sentidos de Kct9' ctÚTÓ 
expostos e m APo. I 4, que são, pelas razões alegadas, patentemente ina
plicáveis aos acidentes per se (não tendo por isso mesmo granjeado 
defensores entre os estudiosos deste tópico), os dois primeiros 
constituem, a par de K o r à TTCLVTÓS e de fj aÚTÓ, uma das três proprieda
des necessárias (e, no seu conjunto, suficientes) da predicação nas pre
missas da demonst ração e, em particular, uma das três propriedades que 
justificam a necessidade dessas premissas.5 2 

Ora os acidentes per se não formam as premissas da demonstração: 
formam a sua conclusão.53 Percebe-se assim que o sentido de "por si 
mesmo" dos acidentes per se não tenha de cair sob nenhuma das duas 
primeiras acepções recenseadas em APo. I 4, porque essas acepções res
tringem-se àquelas que um predicado "por si mesmo" deve necessaria
mente assumir para poder integrar uma premissa demonstrativa, da qual 
os acidentes per se estão excluídos. 

Inversamente, o texto permite também inferir com segurança que na 
conclusão de uma demonstração o predicado tem apenas de ser atribuído 
KCtTà TravTÓç (isto é, KCt9óXou no sentido comum da expressão: cuilibet 

5 0 Top. V ] , 128bl6e 128b34. 
5 1 Veja-se ibid., 128M6-21 (e cf. I28b34-129a5). 
5 2 Cf. APo. I 4, passim. 
5 3 Cf. APo. I 7, 75a38-b2, e i 10, 76MI-22 (para outras referências, ver supra, n. 20). 



O Problema da Definição do Acidente em Aristóteles 125 

et semper),54 condição que os acidentes per se reúnem, enquanto predica
dos necessários (e portanto predicáveis de todos os casos do sujeito) 5 5 e 
eternos (e portanto predicáveis sempre), 5 6 mas não tem de ser KaGóXou no 
sentido estrito, que abarca necessariamente as três condições e, portanto, 
a lém de K C - T Ò TravTÓç, t ambém | ctÚTÓ e KCX8' CLVTÓ num dos dois primei
ros sentidos da expressão . 5 7 Ora esta última nota reforça claramente a 
conclusão de que os acidentes per se não têm de ser "por si mesmos" em 
qualquer desses sentidos. E, portanto, não há qualquer base textual ou 
filosófica para que se insista em tentar descobrir no texto de APo. 14 um 
sentido de "por si mesmo" que sirva os acidentes per se. 

A esta luz, parece bem, de novo, que o referido texto não constitui 
de facto (porque não tem de constituir) uma classificação exaustiva dos 
sentidos de Ka9' aÚTÓ, mas apenas um classificação particular, a saber, 
aquela que serve a definição das premissas da demonstração. 

Outras classificações são todavia possíveis. Uma é a classificação de 
"por si mesmo" por oposição a "em relação a outro" no caso dos predi
cados próprios. Outra é a classificação de "por si mesmo" como caracte
rística discriminatória de uma classe de predicados dentro do conjunto 
dos acidentes. 

Mas qual, neste caso, o princípio de distinção? 
Com efeito, no caso de APo. I 4, sabemos que os quatro sentidos de 

"por si mesmo" são aí reunidos porque todos eles excluem o acidente. E 
no caso de Top. V 1, sabemos que "por si mesmo" cobra o seu sentido da 
oposição a TTpòç eTepoi/. 

Qual então o princípio que, analogamente, permite a certos aciden
tes serem ditos "por si mesmos"? 

O princípio é claramente assumido nos Segundos Analíticos e na 
Metafísica: é que certos acidentes são predicados necessários do sujeito e 
neste sentido pertencem-lhe "por si mesmo", enquanto outros "podem per
tencer ou não pertencer" e portanto são simplesmente (ctrrXtug) acidentes.58 

5 4 Cf. a definição de (ccrrà TravTÓs' cm. APo. I 4, 73a27-34. 
5 5 É o que resulta do próprio facto de intervirem na conclusão da demonstração (cf. APo. 

I 7, 75a38-b2, e I 10, 76b 11-22), uma vez que a conclusão de uma demonstração tem 
de ser necessária {veja-se APo. I 4, 73a21-24; Metaph. A 5, 1015b6-9; Z 15, I039b31-
-1040a2; EN V I 3, 1139bl9-24; V I 6, 1140b31-32; e cf. EN V I 5, U40a33-b2; V I 6, 
1140b33-l 141 a l ; MM I 34, 1197a32-b3). 

5 6 Cf. Metaph. A 30, 1025a32-33 (e cf. a esta luz GA I I 6, 742bl8-35). Note-se que, como já 
lembrámos {supra, n. 8), a eternidade implica por sua vez a necessidade: ver GC I I 9, 
335a33-34; PA I 1, 639b23-24; e cf.: Cael. I 12, 281b20-25; Metaph. E 2, 1026b27-37. 
Na verdade, uma e outra são equivalentes: et ecmi' é£ ává-yicriç, àtÔLÓv éor i , ical eí 
áiBlov, é£ dvaYícris- (GC I I 11, 338al-2). (A implicação correlativa, da eternidade pela 
necessidade, também é expressa por Aristóteles: veja-se EN V I 3,1139b22-24.) 

5 7 Cf. APo. 14, 73b26-27. 
5 8 Cf. APo. I 6, 75al8-22 (bem como, de novo, APo. I 7, 75a38-b2, e I 10, 76M1-22) e 

Metaph. A 30. 1025a32-33. 
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O princípio de dist inção dos acidentes estritos e dos acidentes por si 
mesmos e aquilo que precisamente garante a estes o tí tulo de acidentes 
por si mesmos é portanto a necessidade dos segundos perante a contin
gência dos primeiros. 

A esta luz, um acidente per se diz-se pertencer ao sujeito por si 
mesmo apenas porque é um predicado necessário do sujeito e um predi
cado necessár io que pode ser feito derivar demonstrativamente da defini
ção do sujeito ou da seu género. 

Há contudo a este respeito uma última dificuldade importante, que 
ainda não foi mencionada. 

Tal dificuldade pode ser sintetizada nestas três asserções: (i) ' A z> 
2R' é dado como exemplo paradigmático de acidente per se na Metafí
sica;59 mas (ii) o mesmo exemplo é citado no próprio texto de APo. I 4 
como caso de uma predicação Ka9' ctÚTÓ; 6 0 ora (iii) a localização desta 
últ ima ci tação, a sua proximidade com a classificação dos sentidos de 
KC10' curro e os próprios termos em que é feita não parece deixar dúvidas 
que a expressão "por si mesmo" aplicada à predicação ' A Z J 2R' remete 
para um dos sentidos da noção acabados de recensear. O problema é 
portanto: se os factos asseridos em (i) e (ii) nos forçarem a aceitar a con
clusão expressa em (iii), então não resta outra hipótese senão conceder 
que o conceito de auu.pepT]KÓ? Ka9' ctírró está vinculado a um dos senti
dos de KCUS ' ctírró enunciados em APo. I 4 e, portanto, abandonar uma 
tese estrutural do presente estudo, como aliás do anterior, com todas as 
consequências que isso implica para a compreensão do acidente (e das 
diferenças) em Aristóteles. 

Podemos começar a encontrar uma solução satisfatória para este 
problema, se tomarmos consciência que, a despeito dos argumentos con
tidos em (iii), é tão difícil conjugar ' A z> 2R' com qualquer dos sentidos 
de "por si mesmo" recenseados em APo. I 4 como o foi j á no caso geral 
dos acidentes per se. Com efeito, se ' A Z ) 2R' é uma predicação K C I 9 ' 

curro, como Aristóteles assevera que é, o sentido de KO . 9 ' ctírró não pode 
ser aí o primeiro, porque este está tipicamente reservado para as predica
ções essenciais, enquanto que ' A z> 2R' é expressamente considerado 
uma predicação não-essencial no mesmo local em que é dado como 

Cf. A 30, 1025a32 (do mesmo modo em PA I 3, 643a27-31). 

Cf. 73b30-32. Veja-se a passagem completa: "Seja pois 'de todo' e 'por si mesmo' 
definido deste modo. Chamo então 'universal' ao que pertence a todo, por si mesmo e 
enquanto tal. É evidente que tudo o que é universal pertence de necessidade às coisas. 
Todavia, 'por si mesmo' e 'enquanto tal' são o mesmo: por exemplo, 'ponto' e 'recto' 
pertencem às linhas por si mesmas, porque lhes pertencem enquanto linhas; e 'dois 
ângulos rectos' pertence aos triângulos enquanto triângulos, visto que os triângulos 
são por si mesmos iguais a dois ângulos rectos." (73Ò25-32) 
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exemplo de acidente per se.61 Por outro lado, esse sentido também não 
pode ser o segundo, por três motivos fundamentais: desde logo, porque 
em ' A D 2 R \ o sujeito ("triângulo") não está necessariamente presente 
no enunciado do predicado ("ter os ângulos internos iguais a dois rec
tos"), como sucede por definição nas predicações KO .0 ' a í iTÓ do segundo 
tipo; depois, porque na predicação ' A D 2R' O predicado tem maior 
extensão do que o sujeito, enquanto que nas instâncias típicas do segundo 
sentido, tal como Aristóteles as apresenta em APo. I 4, o predicado tem 
sempre menor extensão do que o sujeito; finalmente, porque se ' A D 2R' 
fosse um caso do segundo sentido de Ka8' C L Ú T Ó , Aristóteles certamente 
não deixaria de lançar mão deste seu exemplo predilecto para o ilustrar. 
Que não é também no terceiro sentido de KCCG ' ctÚTÓ que ' A D 2R' é 
encarado como uma predicação K C L G ' ctÚTÓ é o que resulta sem contradi
ção possível do carácter estritamente ontológico que este sentido possui e 
acerca do qual j á dissemos o suficiente. Enfim, o sentido requerido pode
ria ser o quarto, porque sem dúvida que o triângulo tem os ângulos inter
nos iguais a dois rectos por causa de ser um triângulo, que é a condição 
distintiva deste sentido, 6 2 mas algumas considerações muito simples m i l i 
tam em desfavor desta solução: em primeiro lugar, a circunstância de os 
exemplos utilizados por Aristóteles para elucidar este sentido serem de 
facto extremamente restritos no seu alcance e se circunscreverem à rela
ção causa! entre fenómenos naturais, o que autoriza a conjectura de ROSS 
já mencionada, 6 3 segundo a qual este sentido não diria respeito à predica
ç ã o ; 6 4 em segundo lugar, o facto de Aristóteles reconduzir exclusivamen
te aos dois primeiros os sentidos de K C I G ' ctÚTÓ com aplicação às premis
sas demonstrativas, 6 5 o que tornaria uma eventual identificação da 

6 1 Cf. Metaph. A 30, 1025a30-32: XéyeTcti 8è ral aXXaiç aup^ep-nicós, olov õaa 
ÚTrápxeL kmariú m 8 ' aírrò u.f] iv Tfj ovaíq. ÒVTO., olov T ^ ipiyúviú TÒ 8úo ópQaç 
exeiv. Assim lambem, uma vez mais, em PA I 3, 643a27-31. 

6 2 E aliás, se tivemos razão em assimilar a cláusula Bi" aírró aqui introduzida com a 
condição fj aÚTÓ da predicação das premissas demonstrativas, como o fizemos ante
riormente (cf. supra, n. 47), ' A D 2R' é de facto um exemplo dessa cláusula, porque 
Aristóteles utiliza justamente este caso no texto citado (supra, n. 60; cf. em geral 
73b25-74a2) e novamente no capítulo seguinte (APo. I 5, 74a4-32) para ilustrar uma 
predicação fj axiró. 

6 3 Cf. supra, n. 46. 
6 4 Hipótese tanto mais pertinente quanto já o anterior sentido também não se lhe refere. 
6 5 Cf. APo. I 4, 73b 16-24. (A menos que a passagem fundamental - xá opa Xeyópeva 

èrrl Twv árrXÚ)? èmaTqTtúv KCUT aírrà OVTÍÚÇ IÚS èvvirápxeLV T°tÇ KarqyopoupévoLÇ 
f| évurrápxecjGaL 8L' a í r rà ré é cm Kal àváyKns" - implique por sua vez uma recon
dução desses dois sentidos ao quarto, o que justificaria de um novo modo a afirmação 
de 73b2S-29 segundo a qual TÒ KO.9' aÚTÒ Sè Kal fj airrò TCLÚTÓV: mas esta sugestão, 
que não tem sido considerada, tem de facto poucos pontos de apoio para além da, em 
todo caso sugestiva, repetição da expressão 8t' CLÚTÓ; veja-se todavia um paralelo inte
ressante, muito embora limitado pelo teor assumidamente dialéctico do contexto, em 
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predicação ' A z> 2R' com este sentido tão pouco explicativa da situação 
registada em (ii) quanto a sua não identificação com qualquer dos senti
dos enunciados em APo. 14; em terceiro lugar, o ponto assaz melindroso 
de que uma tal identificação seria válida para ' A 3 2 R \ mas não para 
muitos outros exemplos de acidentes per se, o que faria daquela predica
ção um caso atípico e não paradigmático de acidente per se, ao contrário 
do que é suposto por (i); por último, e novamente, a situação pelo menos 
singular de, podendo Aristóteles servir-se do seu exemplo-padrão ao 
longo dos Segundos Analíticos para ilustrar este sentido de Ka9' C O I T O , 

não o ter contudo feito. 
A esta luz, como justificar então a situação registada em (i)-(iii)! 
A chave parece encontrar-se numa curiosidade que fomos repetida

mente lembrando no que antecede: a saber, precisamente a ausência do 
clássico exemplo do triângulo como ilustração de qualquer do sentidos 
de "por si mesmo" neste capítulo. 

Com efeito, poder-se-ia justificadamente perguntar: por que é que 
Aristóteles não utiliza ' A z> 2R' como exemplo de qualquer dos sentidos 
de KCt6' aÚTÓ enunciados em APo. 14, sendo sabido que este é por exce
lência ao longo dos Segundos Analíticos, na adequada expressão de 
BONITZ, 6 6 um usitatum Aristoteli exemplum! 

A resposta impõe-se por si mesma: porque não é exemplo de 
nenhum. 

Mas, então, perguntar-se-ia de novo: como se explica que, na ime
diata sequência da classificação dos sentidos de KCtG' ctírró, ele surja 
associado a dois exemplos do primeiro e do segundo sentidos (respecti
vamente "ponto" e "recto" em relação a "linha") e como, ele próprio, um 
exemplo de predicado per se! 

Porventura porque não intervém como mais um exemplo de qualquer 
desses sentidos a acrescentar aos já dados, mas como ilustração de uma 
tese mais geral, justamente aquela a propósito da qual este exemplo pela 
primeira vez aparece no presente contexto, a saber, a tese da "identidade" 
de fj aÚTÓ e K O . 0 ' a i r r ó . 6 7 

APo. 1 24, 83024-25: "aquilo a que algo pertence por si mesmo é em si mesmo a causa 
disso" - (5 yàp Ka9' aÚTÒ ÚTrdpxei T I , TOÜTO airrò aÚT<£i a ÍT iov . ) 

Index, s.v. Tpíyaivov, 770b20. 

Veja-se de novo a passagem: "Seja pois 'de todo' e 'por si mesmo' definido deste 
modo. Chamo então 'universal' ao que pertence a todo, por si mesmo e enquanto tal. É 
evidente que tudo o que é universal pertence de necessidade às coisas. Todavia, 'por si 
mesmo' e 'enquanto tal' são o mesmo [xò Ka9' aírrò ôè Kai rj aü rò TCIÚTÓV]: por 
exemplo, 'ponto' e 'recto' pertencem às linhas por si mesmas, porque lhes pertencem 
enquanto linhas; e 'dois ângulos rectos' pertence aos triângulos enquanto triângulos, 
visto que os triângulos são por si mesmos iguais a dois ângulos rectos." 
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A interpretação desta tese é controversa e não temos neste momento 
condições para lhe dedicar toda a atenção que merece. Por agora, basta 
antecipar que o seu sentido é provavelmente melhor retido se não se 
encarar T Ò KaG' a í r rò Kai fj aÚTÒ Taírróv como expressão de uma identi
dade entre os dois conceitos (absolutamente inesperada perante a afirma
ção anterior de que o sentido estrito de KaGóXou exige a reunião de três 
condições , das quais fj ctÚTÓ e Ka0' a í r ró são duas), mas sim como 
expressão da sua coextensividade. Assim, T Ò KaG' aÚTÒ Kai fj a í r rò 
ramóv não indicaria que TJ aÚTÓ e KaG' aÚTÓ são o mesmo ou significam 
o mesmo, mas tão-só que todo o predicado que se diz rj C I Ú T Ó diz-se tam
b é m KctG' a í r ró num dos dois primeiros sentidos do conceito e vice-
-versa. 6 8 

Ora, sob esta interpretação, ' A 3 2R' é de facto um exemplo ade
quado. Ele é sem dúvida um exemplo de predicação fj a í r r ó ; 6 9 e, se for 
um exemplo de predicação KaG' a í r ró , será também, de acordo com a 
tese, um exemplo da própria coextensividade de fj aÚTÓ e KaG' a í r ró . 

Mas justamente: é ele um exemplo de predicação KaG' a í r ró? E, se 
sim, em que sentido? 

Em bom rigor, todo o precedente levantamento de materiais e a res
pectiva análise parecem impor uma resposta negativa à primeira ques
t ã o . 7 0 Todavia, e paradoxalmente, compreende-se em que sentido pode 
Aristóteles tomar ' A Z) 2R' como um caso de predicação KaG1 a í r ró . 

Não decerto como um caso de qualquer das quatro acepções estipu
ladas para o conceito em APo. I 4. Mas por extensão de uma delas, a 
saber, da primeira. 

Com efeito, o texto da Metafísica em que Aristóteles utiliza este 
exemplo para introduzir os acidentes per se permite encarar tal introdu
ção não apenas como um alargamento da noção de acidente, mas como 

Verdadeiramente, esta equivalência só se verifica em todos os casos se se entender a 
definição de cada um desses sentidos, e em particular do primeiro, de um modo abso
lutamente estrito. Pois se o primeiro sentido quisesse abranger todos os predicados 
essenciais c não apenas os que "estão presentes na definição", a equivalência já não 
seria incondicionadamenie válida. Com efeito, se o homem é por si mesmo um animal, 
também é por si mesmo um ser vivo; no entanto, não é enquanto homem, mas enquanto 
animal, que ele é um ser vivo. 

De acordo com os critérios que vimos supra, n. 47: pois qualquer instância arbitrária e 
primitiva de "triângulo", isto é, qualquer triângulo qua triângulo, satisfaz o predicado 
"ter a soma dos ângulos internos igual a dois rectos". Aliás, Aristóteles di-lo expres
samente em APo. I 4, 73b25-74a2, bem como em I 5, 74a4-b4, e novamente cm I 24, 
85b4-15, e 86a22-30. 

O que acarreta, evidentemente, que ' A D 2R' não é um exemplo de predicação univer
sal no sentido estrito de APo. I 4, ao contrário do que Aristóteles sugere em 73b32-
-74a2: pois, se bem que seja icorà TravTÓs" e f\ aÚTÓ, não é Ka6' aúxó em nenhum dos 
sentidos previstos em 73a34-bl6. 
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uma espécie de afrouxamento da predicação essencial, pelo qual o aci
dente per se vem a ser um predicado que, por assim dizer, não chega a 
ser essencial. E, neste sentido, não só a predicação essencial é um caso 
especial da predicação per se, como também a predicação per se é uma 
extensão da predicação essencial.7 1 

E de facto ela é-o: pois o acidente per se, embora não sendo um pre
dicado essencial, diz-se do sujeito com a mesma necessidade que os pre
dicados essenciais e predica-se da mesma maneira, isto é, como um pre
dicado de maior extensão. 

Se é isto que Aristóteles tem em mente quando utiliza ' A ZD 2R' 
como exemplo da coextensividade entre rj ctÜTÓ e K C I G ' C U J T Ó , talvez o 
deslize conceptual de tomar como um predicado K O . 9 ' aÚTÓ num dos sen
tidos técnicos de APo. I 4 o que não é de facto um predicado Ka8' ctÚTÓ 
em nenhum desses sentidos lhe possa ser relevado. Pois, não sendo crível 
que ele pudesse encarar ' A D 2R' como um exemplo rigoroso do primei
ro sentido de Kct0' a í iTÓ, por ele próprio expressamente restringido aos 
predicados essenciais e, em especial, àqueles que "estão presentes na 
definição", tal deslize não seria mais, afinal, do que uma ampliação 
aceitável desse sentido, fundada na analogia entre o modo de predicação 
dos acidentes per se e o modo de predicação dos predicados essenciais. 

3.Acidentes " P o r Si Mesmos" e Predicados Próprios 

Eis-nos pois em condições de considerar agora a segunda questão 
reitora da presente discussão: quais os critérios para que um predicado 
possa ser considerado um acidente per sei 

Esses critérios são manifestamente os seguintes: 

1) como qualquer acidente, o acidente per se não pode ser essencial 
ao sujeito (ao contrário do género e das diferenças, bem como do seu 
produto, a definição); 

2) como qualquer acidente, o acidente per se não pode ser coexten-
sivo com o sujeito (ao contrário dos predicados próprios); 

3) no entanto, ao contrário do acidente estrito, o acidente per se é 
um predicado necessár io do sujeito. 

Que o acidente per se seja um predicado necessário, mas não-
-essencial, do sujeito é o que j á foi repetidamente mostrado. 7 2 Mas que 

Toda a análise de Metaph. Z 4-5 no que toca ao problema da definição dos itens 
subordinados a categorias não-substanciais vai aliás neste sentido. 
Predicado necessário: Metaph. Á 30, 1025a32-33 (lido à luz da associação entre eterni
dade e necessidade: cf. GCII 9, 335a33-34; I I 11, 337b35-338a2; PA 11 , 639b23-24: e 
também: Cael. I 12, 281b20-25; Metaph. E 2, 1026b27-37), bem como APo. I 7, 
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ele não possa ser coextensivo com o sujeito é o que está propriamente em 
discussão. 

Vimos j á que a reiterada definição do acidente assim o estabelece;73 

e que em outros textos a mesma doutrina é sempre corroborada. 7 4 

Mas como o nó do problema radica precisamente na especificidade da 
noção de acidente per se e na novidade da sua introdução em relação aos 
primeiros depoimentos em que o acidente em geral é trabalhado, torna-se 
imprescindível comprovar este critério de um modo independente. 

Ora é fácil fazê-lo a partir do escrutínio de qualquer exemplo con
sensual de acidente per se. Com efeito, basta indicar um caso indiscutível 
de acidente per se que não seja um predicado próprio para comprovar 
que as duas noções não são idênticas. Mas podemos ir mais além e, atra
vés da consideração dos exemplos, tentar mostrar que nenhum acidente 
per se pode ser um predicado próprio. Com o que responderemos simul
taneamente à terceira e à quarta questões reitoras. 

Seja, por exemplo, o caso clássico ' A D 2R'. Como vimos ante
riormente, não se trata para o triângulo de uma determinação essencial, 
mas de uma determinação que decorre demonstrativamente da sua defini
ção; é, por isso mesmo, uma determinação necessária de todo o triângulo 
qua t r iângulo e, neste sentido preciso, um acidente per se de "triângulo". 
No entanto, este predicado não é coextensivo com o sujeito, pois é evi
dentemente possível construir ad hoc uma figura geométrica que não seja 
um tr iângulo (isto é, que não satisfaça a condição de ser uma figura 
regular com três lados) e que não obstante tenha os ângulos internos 
iguais a 180° . 7 5 

Vejamos outro exemplo menos comum de acidente per se: a alter
nância de sono e vigília como um predicado do homem. Todos os 
homens partilham naturalmente um ciclo de sono e vigília, mas não qua 
homens, senão qua animais. Por este motivo, a pertença do predicado ao 
sujeito tem neste caso de ser demonstrada: 

75a38-b2, e I 10, 76b 11 -22 (lidos à luz do princípio de que a conclusão de uma 
demonstração é necessária: ver APo. I 4, 73a21-24; Metaph. A 5, 1015Ò6-9; Z 15, 
1039b31-1040a2; EN V I 3, 1139M9-24; V I 6, 1140b31-32; c cf. EN V I 5, 1140a33-
-b2; V I 6, 1140b33-l 141al; MM I 34, 1197a32~b3). Predicado não-essencial: Metaph. 
A 30, 3 025a31-32. A par das duas passagens da Metafísica A , veja-se respectivamente: 
GA I I 6, 742M8-35; PA I 3, 643a27-31. 

7 3 Cf. Top. I 5, 102b4-6, e I 8, 103b6-19. 
7 4 Veja-se Top. I 5, 102b20-26 (cf. também Top. 1 5, 102al8-30) e compare-se APo. I 3, 

73a6-20 com APo. 1 7, 75a38-b2, e 110, 76bl 1-22. Todos estes textos, bem como os 
da nota anterior, foram já citados e comentados em "O Estatuto Predicativo das 
Diferenças em Aristóteles". 

7 5 Pace W . GRAHAM , que assume sem discussão a coextensividade de ' A D 2R' (cf. 
"Counterprcdicability and Per Se Accidents", p. 184; e cf. no mesmo sentido M . 
F E R E J O i l N , 77Í<? Origins of Aristotelian Science, p. 124). 
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Todos os animais alternam sono e vigília 
Todos os homens são animais 

/ . Todos os homens alternam sono e vigília 

A demonstração mostra que a predicação expressa na conclusão é uma 
predicação necessária. No entanto, "alternar sono e vigília" não é para o 
homem um género, nem uma diferença, nem um predicado próprio: porque 
todos os animais partilham naturalmente a mesma determinação e portanto 
o predicado não é coextensivo com o sujeito, "homem". Trata-se pois de 
um acidente per se de "homem", porque embora não-essencial e não-coex-
tensivo, é um predicado necessário de "homem". A o invés, "alternar sono e 
vigília" é para o animal um predicado próprio: porque, embora não-essen
cial (o que é essencial aos animais é ter a capacidade de percepção) , 7 6 é 
coextensivo com o sujeito, dado que todos os animais alternam sono e vigí
l i a 7 7 e só os animais alternam sono e vigília. 7 8 

Ora, à luz destes critérios, torna-se manifesto que o acidente per se 
não se identifica com o próprio. 

Com efeito, embora tanto os predicados próprios como os acidentes 
per se sejam predicados não-essenciais e necessários do sujeito, só os 
primeiros, não os segundos, são coextensivos. 

Daí que o acidente per se (como aliás o acidente estrito e, em geral, 
qualquer predicável) possa ser um iSiov num certo momento ou em rela
ção a outro. Porque nesse momento ou em relação a esse outro, os aci
dentes per se tornam-se de facto coextensivos com o sujeito e tornam-se 
portanto predicados próprios, não evidentemente de modo inqualificado, 
mas precisamente num certo momento ou em relação a outro.19 

7 6 E esta capacidade que define os animais de acordo com a lição constante de 
Aristóteles: cf. Dean. I I 2, 4I3bl-4; I I I 3, 427b6-8; III 12, 434a30-b8; Sens. 1, 43ób8-
-13; SomnVig. 1, 454b25; Juv. 1, 467b23-25; 3, 469al9-20; 4, 469b4-5; PA I I 8, 
653b23-24; EN IX 9, U70al6. Mas ver também: APo. I I 19, 99b34-35; Dean. I I I 11, 
434a5-7; PA I I 5, 651b4-5; IA 4, 705bl0; GA I 23, 731a30-b5; I I 1, 732al2-13; 
Metaph.A 1, 980a27-28; EN V I 2, 1139al8-20. 

7 7 Cf. SomnVig. 2, 455b25-28, e 3, 458a30-32. 
7 8 Esta função depende da capacidade perceptiva que distingue essencialmente os animais e, 

como tal, é demonstrada a partir da definição de animal em SomnVig. 1,454b24-455a3. 
1 9 Em anterior circunstância, vimos já que esta situação é extensível a todos os predicá

veis no que toca à sua possibilidade de se tornarem, em certas condições, predicados 
próprios irpòs- erepof ("O Estatuto Predicativo das Diferenças em Aristóteles", ad 
fin.). Falta agora mostrá-lo igualmente no caso dos predicados próprios "num certo 
momento" (rroTé). Uma vez mais, esta possibilidade não admite contestação no caso da 
definição (que é ela própria um iSioy em sentido lato: cf. Top. I 4, lOlbl7-23, e I 8, 
103b6-12), no caso das diferenças constitutivas (pois a própria noção de diferença 
pode ser iluminada como uma espécie de LSLOV Trpòs" eTEpov, quer "sempre e em todos 
os casos", quer "regularmente e na maior parte dos casos": cf. Top. V 1, 129a6-16) e 
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Há no entanto um caso-limite (e um caso que nos interessa muito 
especialmente) em que os acidentes per se e os predicados próprios em 
sentido inqualificado parecem ser absolutamente indistinguíveis: é o caso 
do individuo. 

Com efeito, se a coextensividade de um predicado com um sujeito 
expressa simplesmente o facto de ambos os conceitos serem satisfeitos por 
exactamente os mesmos objectos, é evidente que, quando dois conceitos 
são satisfeitos por apenas um único objecto, estamos necessariamente 
perante um predicado próprio. Ora como o que distingue os acidentes per 
se dos predicados próprios é o facto de aqueles não serem coextensivos 
com o sujeito, enquanto que estes são coextensivos com o sujeito, parece 
óbvio que quando "apertamos" a extensão de um acidente per se até que 
ele não seja satisfeito senão por um único objecto estamos necessariamente 
perante um predicado próprio. E, neste caso, não há portanto nenhuma 
diferença entre os acidentes per se e os predicados próprios. 

Isto, à partida, poderá estar certo: mas nada tem a ver com o caso 
dos indivíduos. Porque a identidade entre os acidentes per se e os predi
cados próprios só se verificaria quando a extensão dos acidentes per se 
fosse a mesma que a extensão do sujeito de que se predicam (o que 

no caso do acidente, em que semelhante possibilidade é expressamente declarada pelo 
próprio Aristóteles (cf. Top. I 5, 102b20-26). É portanto apenas em relação ao género 
que parece surgir um obstáculo. Com efeito, quer pela sua própria definição ("é um 
género o que se predica essencialmente de várias coisas especificamente diferentes": 
yévoç 8' ècri TÒ Krrrà rrXeCoyüJv m l 8La4>epóvTu>v T Ü eiSei èv T£Í T[ eoTl 
KaTrryopoupevov - Top. 1 5, 102a31-32), quer pela afirmação reiterada de que "todo o 
género tem várias espécies" (uctvTÒS" yévovç eí8r| TrXeCui: cf. Top. I V 3, 123a30-32, 
Metaph. K 1, 1059b36-37, e, sob outra perspectiva, Top. I V 6, 127a20-25), o género 
parece concebido por Aristóteles como possuindo por natureza mais do que uma 
espécie e portanto, implicitamente, como não podendo tornar-se "em nenhum momen
to" um predicado próprio; pois só no momento em que o género tivesse apenas uma única 
espécie se tomaria nesse momento e para todas as instâncias dessa espécie um predicado 
próprio (mas evidentemente um próprio TOTC e não um próprio Ò.TTXÜJS', visto que o 
género é um predicado essencial, enquanto que o próprio não o é). A verdade, todavia, é 
que a própria doutrina aristotélica não permite que a tese segundo a qual "todo o género 
tem várias espécies" seja aceite tal e qual, a menos que seja interpretada neste sentido mais 
fraco: todo o género tem potencialmente várias espécies. Pois é óbvio que, para 
Aristóteles, a extinção de todas as espécies de um género menos uma não acarretaria a 
extinção do género: passaria apenas a ser um género que, tendo potencialmente várias 
espécies, só tem actualmente uma única; de outro modo, ter-sc-ia de considerar que, se 
por absurdo desaparecessem todos os animais com excepção do homem, o homem 
deixaria de ser animal, o que, por outras palavras, significaria que a definição de "homem" 
seria susceptível de mudar de acordo com as contingências naturais que afectam o género 
de que faz parte. Parece portanto mais razoável aceitar a reformulação proposta para a tese 
de Aristóteles e interpretar o género por analogia com a espécie: o Sol é, para Aristóteles, 
a instância única de uma espécie, o que não faz dele evidentemente um indivíduo sem 
espécie (cf. Metaph. Z 15, 1040a27-b4). Ora, a esta luz, também o género pode, tal como 
os restantes predicáveis, tomar-se idealmente um IBiov TTOTÉ. 
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decerto sucede quando um único objecto satisfaz o acidente per se e o 
sujeito de que se predica). Mas esse não é necessariamente o caso sempre 
que o sujeito é um indivíduo. Pois quando o sujeito é um indivíduo não 
estamos perante dois conceitos cuja extensão possa ser comparada de 
modo a verificar se os objectos que satisfazem um também satisfazem o 
outro e vice-versa, mas perante um objecto que satisfaz um predicado. 
Ora de que esse objecto satisfaz esse predicado não decorre, evidente
mente, que só esse objecto satisfaça esse predicado. 8 0 

No caso dos acidentes per se, que é aquele que aqui se encontra em 
apreço, é evidente aliás que não existe qualquer identidade com os 
predicados própr ios no caso do indivíduo. 

Eis alguns exemplos do que admissível mente Aristóteles catalogaria 
como acidentes per se do indivíduo: 

(1) "Sócrates é branco" (= "Sócrates é de raça branca"); 8 1 

(2) "Sócrates é homem" (= "Sócrates é do sexo masculino"); 8 2 

(3) "Sócrates é filho de Sofronisco". 8 3 

Na verdade, o argumento repousa todo ele numa óbvia petição de princípio. Com efeito, o 
que ele pretende garantir é que todo o predicado necessário de um indivíduo é um 
predicado próprio, mas a premissa implícita em que se sustenta é a de que sempre que o 
sujeito de um predicado necessário é um indivíduo o predicado só é satisfeito por esse 
indivíduo, a qual tem exactamente o mesmo conteúdo que a conclusão que se pretenderia 
retirar: pois dizer que todo o predicado necessário de um indivíduo é um predicado 
próprio ou dizer que sempre que o sujeito de um predicado necessário é um indivíduo o 
predicado só é satisfeito por esse indivíduo é dizer rigorosamente o mesmo. Para mais, o 
princípio em causa é, num caso como noutro, manifestamente falso. 
Nem sempre é claro o que Aristóteles entende por "branco" quando utiliza este seu oulro 
usitaíum exemplam. Frequentemente, a expressão significa simplesmente uma certa cor. 
No contexto da sua discussão dialéctica do conceito de TÒ TL T\V eivai no livro Z 4 da 
Metafísica (1029bl3-1030b3) é contudo provável que fórmulas do tipo "homem branco" 
(e a respectiva fórmula predicativa) sejam tacitamente tomadas nesta acepção. Numa 
ocorrência pelo menos é possível com bastante segurança assegurá-lo: Metaph. I 9, 
1058b3-5; mas veja-se logo à frente I 10, 1058b32-35, que já não admite esta leitura. 
Em "O Estatuto Predicativo das Diferenças em Aristóteles", vimos já que "masculino" 
e "feminino" devem ser interpretados em Aristóteles como quasi-diferenças divisivas 
do género "animal" e das suas espécies. Mas tal como a cada diferença divisiva siricto 
corresponde uma diferença constitutiva de certas espécies desse género e dos indiví
duos que sob eles caem, assim também a cada quasi-diferença divisiva do género e das 
suas espécies deve corresponder um predicado dos indivíduos, o qual não é evidente
mente para ser interpretado como uma "quasi-diferença constitutiva" desse indivíduo 
(conceito que os textos de Aristóteles que conduzem à postulação das quasi-diferenças 
divisivas não obriga a admitir e que seria aliás contrasensual admitir, visto que a analo
gia entre as diferenças e as quasi-diferenças divisivas é quebrada pelo facto de estas 
serem também quasi-diferenças divisivas das espécies do género, ao contrário do que 
sucede com as diferenças divisivas do género, que são diferenças constitutivas das 
respectivas espécies), mas como um acidente per se, isto é, como um predicado não-
-essencial, não-coextensivo, mas necessário, do indivíduo. (Escusado será lembrar, 
porque não é aqui o ponto, que as quasi-diferenças divisivas das espécies indivisíveis, 
como por exemplo "arrebitado", correspondem no indivíduo a acidentes simples.) 
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Em todos estes exemplos, o predicado não só não é essencial ao 
sujeito como também não se contrapredica com ele: porque evidente
mente há outros indivíduos que satisfazem o predicado "(ser de) raça 
branca", "(ser do) sexo masculino" ou "(ser) filho de Sofronisco". No 
entanto, todos estes predicados são predicados necessários de Sócrates; 
logo, como não são essenciais nem próprios, têm de ser acidentes per se. 

Naturalmente, qualquer um deles pode ser transformado num predi
cado próprio "em relação a outro" ou "num certo momento": por exem
plo, ser de raça branca distingue Sócrates de todos os homens que não 
são de raça branca e, neste sentido, constitui um seu predicado próprio 
em relação a esses homens, tal como ser do sexo masculino distingue 
Sócrates de todas as mulheres da sua família no momento em que ele está 
apenas com elas e, neste sentido, constitui um seu predicado próprio 
nesse momento. Mas esta possibilidade, como vimos, também se verifica 
no caso do universal e não é o que está em discussão. 

Poder-se-ia no entanto objectar a partir de exemplos semelhantes a 
(3). Neste caso, podemos supor que "x é filho de y" é, para interpretações 
determinadas de y, satisfeito por um único objecto. Com efeito, se y = 
Sofronisco e, por hipótese, Sócrates for filho único de Sofronisco, então 
só há neste caso um único objecto que satisfaz "x é filho de Sofronisco", 
a saber, justamente Sócrates. Não estamos neste caso perante um predi
cado próprio? Ou, de modo geral: não implica isto que há casos em que o 
acidente per se é um predicado próprio? 

De um ponto de vista aristotélico, a resposta à primeira questão 
poderia ser, embora com certas qualificações, afirmativa; mas a resposta 
à segunda seria forçosamente negativa. 

E fácil ver porquê. E que ser filho de Sofronisco só é um acidente 
per se de Sócrates porque é um seu predicado necessário; ou seja, é ape
nas enquanto é necessário que Sócrates seja filho de Sofronisco que 
"fi lho de Sofronisco" é para ele um acidente per se. Mas que haja um 
único filho de Sofronisco não é necessário; e portanto, mesmo quando 
Sócrates é o único filho de Sofronisco, "filho único de Sofronisco" 8 4 não 

Numa investigação académica que aguarda publicação, defendemos que numa proposi
ção do tipo "Sócrates é filho de Sofronisco", estamos perante uma relação entre dois 
termos, a saber, o sujeito, "Sócrates", e o predicado, "filho de Sofronisco". Dado, toda
via, que qualquer frase com uma forma análoga à que introduz esta proposição é anali-
sável em lógica de predicados como uma frase de tipo Rmn, em que R é o predicado 
binário "x é filho de y" e os argumentos m e n são nomes próprios, utilizaremos provi
soriamente na sequência a alternativa fornecida pela lógica de predicados, autorizando 
em particular ao predicado a forma "x é filho de y", de modo a explorar alguns aspectos 
controversos do presente exemplo. 

Que representa a reformulação com um novo predicado da predicação expressa no 
exemplo (3), quando o predicado é satisfeito por um único objecto. 
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é para ele um predicado necessár io . 8 5 Com efeito, supondo muito embora 
que Sócrates fosse filho único, nada obstaria a que Sofronisco tivesse 
tido mais filhos. Logo, não é enquanto acidente per se que "filho de 
Sofronisco" é peculiar de Sócrates e, neste sentido, um seu predicado 
próprio, mas apenas como um acidente em geral. E não serve de objecção 
alegar que Sofronisco t ambém poderia não ter tido filhos, ou, o que é o 
mesmo, que Sócrates poderia não ter chegado a existir. Porque o que está 
em causa não é a necessidade do sujeito: o que está em causa é que, 
sendo dado que o sujeito assertoricamente existe, então pertence-lhe 
como um predicado necessár io "filho de Sofronisco". 8 6 Ora o mesmo não 

O que significa, novamente nos termos da predicação original, que "x é filho de Sofro
nisco" é necessário do sujeito quando x = Sócrates, mas que não é necessário que x = 
Sócrates. Se representarmos o predicado por Rxn e Sócrates por m, obteremos Rmn 
como representação da predicação expressa no exemplo; mas, se Sócrates for o único 
objecto que satisfaz esse predicado, leremos agora: Rmn A [ V X (Rxn —> x = m)]. Ora 
'Rmn' é necessário, enquanto que 'Rmn A [ V X (Rxn —> x = m)] ' não o é. 

Trata-se, por outras palavras, de uma necessidade éij ÚTTo9éo"ews\ num sentido que 
decon'e, por simples extensão, daquele que Aristóteles expressamente estipula para o 
conceito quando o identifica com a necessidade natural no mundo sublunar (cf. Ph. I I 
9, 199b33-200al5; GC I I 11, 337bl4-338a3; PA I 1, 639b20-640b4; I 1, 642a2-b4; 
mas também: SomnVig. 2, 455b25-28; Metaph. A 5, 1015a20-26). ALEXANDRE soube 
sagazmente discemi-lo num difícil passo do De interpretatione: "é necessário que o 
que é, quando é, seja e que o que não é, quando não é, não seja; mas não é necessário 
que tudo o que é seja, nem que [tudo] o que não é não seja: pois não é o mesmo que 
tudo o que é seja necessariamente, quando é, e ser necessariamente sem mais [corXíjJS']; 
e de modo semelhante no caso do que não é" (9, 19a23-27); trecho que ALEXANDRE 
justificadamente pontua, declarando: "pois é isto a necessidade hipotética" (cf. inAPr. 
141.1-6 Wallies). A passagem onde todavia Aristóteles mais claramente se aproxima 
desta noção de necessidade hipotética é porventura a seguinte: "Feitas estas distinções, 
podemos considerar agora que 'ser contingente' diz-se de dois modos. Em primeiro 
lugar, [diz-se] do que acontece regularmente [TÒ ihç ètri TÒ TTOXÜ y'\.ve.a%a\.], sem 
chegai' a ser necessário, como por exemplo, para um homem, embranquecer, crescer, 
declinar e, em geral, tudo o que ihe pertence por natureza: pois nada disto tem uma 
necessidade contínua [TOUTO yàp oú auvexèsr pèv Í\ei TÒ àmyKaíov] , visto que o 
homem não existe sempre [8LÒ TÒ pf] dei eivai àV9p(irtT0v], embora, enquanto o 
homem existe [òvroç pévTOi âvQpdmov], lhe pertença de modo necessário ou regular 
[f\ éi; àváyKT\s f\ LÚÇ é m TÒ TTOXÚ é a T i i d " (APr. I 13, 32b4-10) É um facto que 
Aristóteles jamais aplica explicitamente a expressão éf imoQéceiús dvaymLoi; a casos 
como o indicado ou o utiliza neste sentido alargado do conceito (o que justifica 
porventura que ALEXANDRE atribua a sua identificação a TEOFRASTO e EUDEMO: OÍ 
èxaípoL aÍTOV TreTToíqvTai, 141.2); mas é claro que o reconhece na prática, como as 
passagens citadas amplamente demonstram e aliás algumas das ocorrências onde intro
duz a noção na própria acepção técnica parecem tendencialmente testemunhar (cf. Ph. 
I I 9, 199b33-200al5; SomnVig. 2, 455b25-28; GC I I 11, 337M4-25; e principalmente, 
numa acepção mais larga, a possibilidade e impossibilidade é£ ÚTTo9éo"€fi)S' a que faz 
referência em Cael. I 12, 281b3-7). E por isso tanto mais curioso que um exemplo 
conexo com aquele a propósito do qual o convocamos seja utilizado por Aristóteles 
num contexto em que acabou de trabalhar o conceito de necessidade hipotética, mas 
sem que se veja ele próprio na necessidade de o convocar. Num passo do De 
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pode ser dito de "f i lho único de Sofronisco": pois, do simples facto de 
que Sócrates assertoricamente existe não decorre necessariamente que 
ele seja filho único de Sofronisco (visto que a verdade desta asserção não 
depende unicamente da relação necessária entre Sócrates e Sofronisco) e, 
portanto, do simples facto de que Sócrates assertoricamente existe não 
decorre como um predicado necessário de Sócrates ser filho único de 
Sofronisco. Por outras palavras: ser filho de Sofronisco é para Sócrates 
um predicado necessário e, neste sentido, um acidente per se de Sócrates, 
enquanto que ser filho único de Sofronisco seria para Sócrates um predi
cado contingente (ou, na melhor das hipóteses, assertórico) e, neste sentido, 
um acidente simples de Sócrates. Ora se um é necessário e outro não o é, é 
óbvio que mesmo quando aquele é satisfeito por um único objecto (como 
acontece no caso em que Sócrates é filho único), o primeiro (que exprime 
um acidente per se) não se torna o segundo (que repousa num predicado 
próprio) em relação ao sujeito que os satisfaz a ambos, embora as condi
ções sob as quais o primeiro é nesse caso verdadeiro tornem o segundo 

generatione et corruptione, diz expressamente o seguinte: "Não é necessário que, se o 
teu pai nasceu, tu tenhas nascido; mas, se tu nasceste, ele nasceu [oú yàp àváyKT\, 
ei. ó TraTTip é^évero, aè yevéoQai- ãW ei cai, éicetwov.]." (GC I I 11, 338b9-ll) É 
no mínimo admirável que esta passagem, que encena uma aplicação patente da neces
sidade hipotética e ocorre justamente num dos textos em que Aristóteles trata dela, não 
apele cm nenhum momento para esta noção e seja invocada para tratar de um tópico 
absolutamente distinto, no caso a irreversibilidade do processo de geração dos seres 
vivos. Note-se, em complemento, que esta questão pode também ser vista nos termos 
da semântica dos "mundos possíveis". A partir do mundo real, em que Sócrates existe e 
é filho de Sofronisco, é decerto legítimo projectar mundos possíveis em que Sócrates 
não existe; e, por isso mesmo, que Sócrates exista não é uma necessidade. Todavia, a 
situação contrafactual àquela em que Sócrates existe e é fdho de Sofronisco não é 
aquela em que Sócrates não existe: é aquela em que Sócrates existe e não ê filho de 
Sofronisco. Ora é fácil perceber que uma tal situação não é concebível: pois um mundo 
em que, em vez do fdho de Sofronisco do mundo real, existisse um "outro" Sócrates 
com uma diferente paternidade (biológica e cultural), seria verdadeiramente um mundo 
em que não existiria Sócrates; dito de outro modo, conceber um ente exactamente igual 
a Sócrates mas diferente paternidade biológica e cultural implica endossar uma 
concepção na qual os indivíduos brotam tal como são por geração espontânea, o que é 
flagrantemente absurdo (cf. aliás no mesmo sentido KRIPKE, Naming and Necessity, 
pp. 111-114). Nesta medida, em qualquer mundo possível em que Sócrates exista, 
Sócrates é filho de Sofronisco; ora isto não significa senão dizer que, se Sócrates 
existe, é necessário que seja filho de Sofronisco, que é justamente aquilo em que 
consiste, no seu sentido alargado, a necessidade hipotética. (Adoptamos evidentemente 
a noção de "mundos possíveis" de KRIPKE , designadamente no que loca à interpretação 
dos nomes próprios como "designadores rígidos", a despeito de outros aspectos da sua 
argumentação a este respeito em Naming and Necessity nos parecerem discutíveis, em 
especial os termos em que é pensada a extensão desta doutrina aos "nomes" de espécies 
naturais, ou merecedores de uma melhor explicitação, como acontece com a 
necessidade das identidades envolvendo nomes próprios. Nenhuma destas questões, 
como também a da legitimidade, aqui assumida, de associar "existe" a nomes próprios, 
são todavia susceptíveis de ser abordadas neste contexto.) 
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igualmente verdadeiro. E, neste sentido, "filho de Sofronisco" não é para 
Sócrates um predicado próprio enquanto acidente per se}1 

Esta é todavia apenas parte da resposta, ou, mais rigorosamente, é 
apenas a resposta à primeira questão. Pois, se nos ficássemos por aqui, 
poder-se-ia justificadamente objectar que a solução proposta causa um 
problema maior do que aquele que vinha resolver, ao fazer aparente
mente dos acidentes simples predicados próprios, para além de ser em si 
mesma mais uma fuga à questão (à primeira questão, entenda-se) do que 
uma resposta para ela, j á que, como quer que se entenda o predicado, o 
que é certo é que "fi lho de Sofronisco", quando satisfeito por um único 
objecto, separa esse objecto de tudo o mais e, nesta medida, constitui um 
predicado próprio em sentido inqualificado, pela própria definição de 
Ibvov KctG' a í r r ó . 8 8 

Como porém não há nenhuma presunção de ter respondido já à pri
meira questão, pode agora aduzir-se: sem dúvida que "filho de Sofronis
co", quando satisfeito por um único objecto, separa esse objecto de tudo 
o mais; mas, para Aristóteles, isso não chegaria para fazer de tal predi
cado u m predicado próprio em sentido inqualificado. Porquê? Porque o 
predicado está, neste caso, mais próximo de ocorrências como "ter tido o 
primeiro dente exactamente aos XX momentos de vida" ou "ter-se despe
dido de determinada pessoa em dado local exactamente no instante X\ 
etc, do que de "ser vivo mortal capaz de conhecimento", ou "alternar 
naturalmente sono e vigília" ou "ser capaz de r i r " . 8 9 Quer dizer, a despei
to da forma superficial, predicados do tipo "fi lho de Sofronisco" quando 
satisfeitos por um único sujeito seriam para Aristóteles apenas 
predicados próprios num certo momento (ainda que, no caso, esse 
momento corresponda à totalidade da vida do sujeito). 9 0 

Todo esle tópico foi retomado em termos mais gerais e mais precisos num texto a sair 
brevemente nas Actas do VI Colóquio Tobias Barreto, sob o título "Pedro da Fonseca e 
a Determinação Aristotélica do Problema da Individuação". 
"Próprio por si mesmo é aquele que se atribui [a uma coisa] por contraste com tudo o 
resto e que o separa de tudo o resto [Ô rrpòs" âTravTa diroSí Serrai tzaí -navros 
X(üpí£ei], como é o caso, para o homem, ser um ser vivo mortal capaz de conheci
mento." ('Top. V 1, 128b34-36) 

Exemplos típicos, para Aristóteles, de predicação própria inqualificada ou KaG" aírró: o 
primeiro é do próprio Aristóteles, no texto em que define LÔLOV KO.9' aírró (ver a nota 
anterior); o terceiro, que se tornou clássico, aparece pelo menos desde PORFÍRIO (cf. In 
Cat. 93.25-94.13 Busse; mas o exemplo encontra-se já em ALEXANDRE, In Top. 2.9-10 
Wallies), a despeito de uma tradição tenaz o atribuir erradamente a PÁcio; acerca do 
segundo dissemos o suficiente em momento oportuno (cf. supra, pp. 31-32 e nn. 77 e 78). 

Isto não contradiz, antes confirma, o facto anteriormente assinalado (cf. "O Estatuto 
Predicativo das Diferenças", n. 52) de TÒ rroTé significar neste contexto um momento 
singularizado e não uma série contínua e limitada de momentos contíguos (portanto no 
sentido de "transitoriamente" ou "durante um certo tempo"). Porque o que faz a 
singularidade de TÒ TTOTÉ neste sentido não é obviamente a sua instantaneidade (como 
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Em geral, pois, o que para Aristóteles parece fazer de algo um pre
dicado estritamente próprio é o facto de o predicado ser peculiar ao sujei
to independentemente de qualquer justificação empírica, enquanto que, 
pelo contrário, qualquer predicado de um indivíduo só lhe é peculiar sob 
condição de que determinada circunstância empírica se verifique (por 
exemplo, no caso de "Sócrates é filho de Sofronisco", a circunstância de 
Sofronisco não ter tido mais filhos para a lém de Sócrates). Ora é esta 
dependência em relação a determinados factos contingentes que apro
xima situações predicativas como esta última daqueles outros exemplos 
que há pouco produzimos e que os reúne a todos como casos de um 
tSiov, não ctTrXtug, mas apenas iroTé (correspondendo T Ò TTOTÉ ao 
"momento" durante o qual a circunstância empírica em causa singulariza 
o sujeito). 

Neste sentido, a presente interpretação não faz dos acidentes simples 
predicados próprios: o que admite é que certos acidentes estritos possam 
ser ou tornar-se, sob certas condições empíricas, predicados próprios e, 
evidentemente portanto, predicados próprios TTOT€ (na acepção lata 
assinalada). Mas esta é uma situação, que, na sua regra geral, já vimos 
encontrar-se expressamente prevista por Aris tóteles . 9 1 

decerto não é a instantaneidade que está cm causa quando Aristóteles declara que 
"examinamos TÒ TTOT€ apenas em relação ao tempo presente [Trpòs TÒV VVV xpófOf]": 
Top. V 1, I29a28-29). O que faz essa singularidade é a circunstância de, a respeito 
daquilo que é experimentado como dando-se TTOTÉ, não serem distinguidos outros 
momentos "dentro" desse momento singular, ao contrário do que acontece necessaria
mente numa sucessão temporal experimentada como tal. O que faz, por outras palavras, 
de TfOTé um momento singularizado é o facto de ele ser encarado como uma totalidade 
indivisível e não como uma série contínua (de acordo aliás com a própria natureza de 
TÒ VVV: cf. Ph. IV 11-13 e principalmente V I 3, 233b33-234a24; mas veja-se também a 
interessante interpretação que L. ROUTILA propõe para este conceito em "La definilion 
aristotelicienne du temps", especialmente pp. 251-252). Ora o sentido em que é perti
nente entender o predicado "filho de Sofronisco" como um predicado próprio de 
Sócrates é justamente o que releva de esse predicado o acompanhar durante toda a vida 
como algo que lhe pertence só a ele e que apenas pode ser pensado como seu predicado 
próprio pelo período de duração dessa vida e sob sua condição; pois, naturalmente, 
para que algo possa ser um predicado próprio de um indivíduo é necessário que antes 
de mais sc predique desse indivíduo: e um predicado só se pode predicar de um indi
víduo se antes de mais houver esse indivíduo. (Esta consequência parece paradoxal no 
caso vertente, pois dir-se-ia que os predicados próprios mantêm a capacidade de 
singularizar um indivíduo para a totalidade do tempo: o motivo por que isto não é 
assim, ou, de outro modo, o motivo pelo qual quando isto é assim já não é perante 
predicados próprios que nos encontramos, pertence a uma outra discussão, que 
levámos a cabo no texto referido na n. 87.) Ora, sob o aspecto em consideração, "toda a 
vida" é. naturalmente, uma unidade indivisível e não uma serie contínua; é por isso 
mesmo um momento singularizado no sentido pertinente da expressão. E é neste 
sentido que "filho único de Sofronisco" pode ser encarado como um predicado próprio 
"num certo momento". 

9 1 Cf. Top. I 5, 102b20-26; V 1, I28bl6-21; V 1, 128b34-129a5. 
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Ora esta análise comporta duas consequências: retrospectivamente, a 
confi rmação da justeza de distinguir os acidentes per se dos predicados 
próprios no caso dos indivíduos, com base na necessidade daqueles 
perante a contingência destes; prospectivamente, o alerta para uma 
importante ques tão de âmbito geral, a saber, a da própria pertinência de 
falar em predicados próprios áTrXws' no caso dos indivíduos. 

Esta questão não carece de ser cabalmente resolvida aqui. Pois os 
motivos há pouco alegados e os exemplos então aduzidos são suficientes 
para mostrar que, haja ou não predicados próprios do indivíduo, os 
acidentes per se do indivíduo não são, enquanto tais, predicados próprios 
desse indivíduo. 

Em suma, pois, parece possível estabelecer como regra geral que 
nenhum acidente per se é, inqualificadamente, um predicado próprio. E, 
neste sentido, a corroboração textual requerida pela nossa última questão 
reitora pode cifrar-se na mera recapitulação dos testemunhos que adian
támos no início: a definição de auu.|3epr]KÓg e de L S L O V são mutuamente 
exclusivas; 9 2 Aristóteles afirma expressamente que nenhum acidente 
pode ser um próprio àTtXtuç; 9 3 e a identidade dos acidentes per se e dos 
predicados próprios tornaria falsa, e portanto incompreensível , a declara
ção de Aristóteles segundo a qual estes últimos raramente intervêm na 
demons t r ação . 9 4 

A esta luz, podemos expressar do seguinte modo o balanço do per
curso efectuado ao longo das cinco questões reitoras: os acidentes per se 
não são "por si mesmos" em nenhum dos sentidos formalmente estipula
dos para a noção de K O . 0 ' aÚTÓ nos Segundos Analíticos; mas também 
não são "por si mesmos" no sentido de poderem ser identificados com o 
própr io K C I 9 ' a í r ró . A classificação que faz do acidente per se um predi
cado "por si mesmo" é portanto uma classificação diferente daquela que 
destaca quatro sentidos primários no conceito e também diferente daque
la que permite falar em próprio Ka9' a í r ró . 

9 2 Cf. Top. I 5, 102al8-30; I 5, 102b4-6; I S, 103b6-19. 
9 3 Cf.Top. 15, I02b20-26. 
9 4 Cf. APo. I 3, 73al7-18. A luz de todos estes testemunhos, bem como da argumentação 

anteriormente aduzida, a expressão que Aristóteles utiliza no início do De anima (I I , 
402aI5) para designar os acidentes per se (TIÚV Ktrrà ca>u.B,epT|KÒs' tôíaiv) pode ser 
facilmente acomodada como um simples deslize verbal, em que ÍSiov não possui 
qualquer valor técnico, o que é claramente confirmado pelo facto de se tratar aqui de 
uma ocorrência única em todo o corpus aristoteUcum. Note-se aliás que, muito 
provavelmente por esta razão, a passagem em causa nunca foi utilizada como 
argumento pelos defensores da identidade entre os predicados próprios c os acidentes 
per se, a não ser após o primeiro dos seus antagonistas (BARNES , "Property in 
Aristotle's Topics", p. 139) ter chamado a atenção para ela (o que permitiu a GRAHAM 
reclamá-la para a sua interpretação "média" da relação entre íSioy e auu.peBnKÓTa 
KQB ' a írrá: cf. "Counterpredicability and Per Se Accidents", pp. 186-187). 
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A conclusão é pois que K a 0 ' ctírró constitui em Aristóteles uma 
noção homónima, a qual adopta diferentes sentidos de acordo com três 
classificações distintas, aqui reduzidas a esquema: 

r Género vs. Espécies ~\ 
' \ - Sentido X ^-Essencial, mas não-coextensivo 

L Diferença vs. Espécies J 

Predicado 

Por si mesmo 

Próprio 

Acidente 

2- Sentido Diferença vs. Género -> Não-essencial e não-coextensivo 

Por si mesmo + . Nao-essencial, mas coextensivo 

1 

Em relação a outro — • Coextensivo (essencial ou não-essencial) 

Por si mesmo — > Não-essencial, não-coextensivo, mas necessário 9 5 

Estrito tt. Não-essencial, não-coextensivo e não-necessário 

Estas três classificações são independentes umas das outras e o sen
tido de "por si mesmo" que em todas ocorre é sempre diverso, pois a sua 
aplicação em cada caso obedece a um princípio de dist inção diferente. 

9 5 Poder-se-ia dizer que a clara sobreposição entre as diferenças divisivas c os acidentes 
per se, bem relevada neste esquema (ambos são, com efeito, predicados necessários 
não-essenciais e não-coextensivos), é um argumento definitivo para interpretar as 
diferenças divisivas como acidentes per se e portanto, a contrario sensu de toda a 
nossa argumentação, para considerar que o segundo sentido de "por si mesmo" em 
APo. I 4 e restantes textos congéneres diz de facto respeito aos acidentes per se, ou, 
pelo menos, a um tipo especial de acidente per se (precisamente as diferenças 
divisivas). Mas o argumento não colhe porque se baseia numa similitude puramente 
superficial, ignorando a distinção fundamental entre as diferenças divisivas e os 
acidentes per se. Com efeito, como temos repetidamente sublinhado, os acidentes per 
se têm necessariamente uma extensão maior do que o sujeito, qualquer que ele seja, de 
que se predicam, enquanto que as diferenças divisivas têm necessariamente uma exten
são menor do que o sujeito, qualquer que ele seja, de que se predicam. Não podem ser 
portanto o mesmo, porque um mesmo predicado não pode ter simultaneamente uma 
extensão maior e uma extensão menor do que a de qualquer sujeito arbitrário de que se 
predique. Não nos resta pois outra hipótese senão admitir, como o fizemos em 
momento anterior, que as diferenças divisivas constituem um caso especial no esquema 
predicativo de Aristóteles, não integrando em particular o quadro dos predicáveis: o 
que, como vimos então, não causa qualquer perturbação, se aceitarmos que esse quadro 
só cobre os casos dos predicados de extensão maior ou igual do que o sujeito, suposto 
que o escrutínio da definição, do género, do próprio e do acidente plenamente 
comprova. 
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Assim: 

C A S O P R I N C Í P I O D E D I S T I N Ç Ã O A P L I C A Ç Ã O R E L E V A N T E 

1 Predicados Per Se Kíi9' aírvó vs. Kcrrà au(ißeßr]K0? distingue os predicados per se 
(essenciais e diferenças divisi-
vas) dos acidentes 

2 Predicados Próprios Ka8' aÚTÓ vs. trpós eTepov9 distingue os predicados próprios 
áuX(3ç das diferenças constituti
vas 

3 Acidentes KQ9' aÚTÓ vs. àtrò TÚXT|S distingue os acidentes neces
sários dos acidentes estritos 

É importante notar que os conceitos envolvidos, com excepção do 
caso especial da diferença divisiva, a que j á fizemos referência em outro 
contexto, não ultrapassam o conjunto dos predicáveis. Por outro lado, 
parece poder concluir-se que o requisito mínimo para que um predicado 
possa ser dito pertencer a um sujeito por si mesmo é que ele seja um pre
dicado necessário do sujeito (precisamente no caso dos acidentes per se).91 

4, A D u p l a Definição de Acidente nos Tópicos e a Distinção entre 
Acidentes Estritos e Acidentes Ka9' Aírrct 

Eis o que nos permite retomar agora os dois primeiros problemas 
envolvidos na discussão do acidente, a saber, a dupla definição de aci
dente nos Tópicos, em particular na sua relação com a dist inção de dois 
tipos de acidente nos Segundos Analíticos e na Metafísica. 

Dissemos atrás que a primeira definição de acidente nos Tópicos 
cobre tanto os acidentes per se como os acidentes estritos. Isto é certo, se 
entendermos pela asserção que o seu enunciado fornece uma caracterização 
geral do acidente, sem distinção de tipos. Com efeito, tanto no caso dos 
acidentes estritos, como no dos acidentes per se, podemos dizer que não 
são definição, nem género, nem próprio e no entanto pertencem à coisa. 9 8 

É possível que esta distinção entre KOÔ' avró e Trpòs" ETepov, aqui restringida aos 
predicados próprios, tenha uma remota ancestralidade na distinção platónica e acadé
mica entre KaG' aÚTÓ e -n-pós1 TI (ou rrpòs" €Tepoi>): cf. R. IV 438bd; Thl. 160b; Sph. 
255cd; Phlb. 51c; e também XENÓCRATES , fr. 12 Heinze (= SIMPLÍCIO, In Cat. 63.21-24 
Kalbfleisch). O próprio Aristóteles dá aliás testemunho dela no De ideis, R2182, 
R3187, R3 (= A L E X A N D R E , In Metaph. 83.22-30 Hayduck). A respeito desta distinção, 
veja-se OWEN, "A Proof in the Peri Ideôn", pp. 172-177. 

É possível que o sentido de "por si mesmo" sob o qual caem os acidentes per se, justa
mente enquanto predicados necessários do sujeito, se encontre aludido na classificação 
de Metaph. A 18, 1022a24-36. 
Seguindo a própria indicação de Aristóteles, ignoramos aqui as diferenças constituti-
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Mas daqui não se infere que a primeira definição de acidente nos 
Tópicos defina os acidentes estritos e os acidentes KCt0' a í r r á , quer dizer, 
que ela seja uma definição de cada um dos tipos de acidente tomados 
isoladamente. Na verdade, entendida deste modo, a definição só abrange 
os acidentes K C Ü T aÚTcí, não os acidentes estritos. 

Com efeito, para que a definição fosse apropriada aos acidentes 
estritos enquanto tais teria de enunciar como acidente o que não é "nem 
definição, nem próprio, nem género e no entanto pertence à coisa, embo
ra também possa não pertencer". No seu teor efectivo, a definição ("é 
acidente o que não é nada disto, nem definição, nem próprio, nem género 
e no entanto pertence à coisa") caracteriza em geral o que é ser acidente. 
pois para que algo possa ser considerado um acidente, estrito ou per se, 
de qualquer sujeito tem de pertencer a esse sujeito, no momento em que é 
assim considerado. 

Neste sentido, a definição permite discriminar a priori, como é sua 
função, que tipo de coisa pode, em geral, ser um acidente; pois basta que 
se verifique que um determinado item se predica de um sujeito, mas não 
como definição, nem como género, nem como próprio, para que seja 
isolado como um acidente." Todavia, a discriminação é assimétrica em 
relação a cada um dos tipos de acidente: pois qualquer predicado será eo 
ipso identificado como acidente icctO' aÚTÓ, ou respectivamente excluído, 
pela simples aplicação do critério ao sujeito de que se predica; enquanto 
que um acidente estrito, porque "pode não pertencer", não só não será 
necessariamente identificado como tal pela simples aplicação do critério 
(o que é uma consequência inelutável da sua natureza contingente), como 
será automaticamente excluído se uma semelhante aplicação do critério 
o não encontrar actualmente no sujeito. U m exemplo muito simples 
permite tirar isto a claro: se Sócrates é branco, no sentido que anterior
mente atribuímos a esta predicação, basta que se aplique o critério a 
Sócrates para que se conclua que branco é um acidente per se de Sócrates 
(e, inversamente, que negro não o é); mas se Sócrates sofre de cefaleias, 
o critério não só é insuficiente para concluir que este predicado, "que 

vas, que são para este efeito assimiladas ao género (cf. Top. I 4, 101b IS-19, e I 8, 
103b6-19). 

Note-se que este critério discrimina o acidente de um modo puramente lógico (isto é, 
como um tipo de predicado) e não de um modo ontológico (como um tipo de ente). 
Pois, uma vez que não se faz aqui qualquer restrição ao sentido de "sujeito", um item 
como por exemplo a virtude, que é ontologicamente um acidente, será discriminada 
pelo critério tanto como um acidente (assim, quando se predica de "homem") quanto 
como um género (assim, quando se predica de "coragem"). Para transformar este 
critério num princípio de discriminação ontológico, seria necessário reformulá-lo do 
seguinte modo: basta que se verifique que um determinado item se predica de uma 
substância, mas não como sua definição, nem como seu género, nem como seu predi
cado próprio, para que seja isolado como um acidente (dessa substância). 
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pode não pertencer", é um acidente de Sócrates (o que é inevitável), 
como é suficiente para concluir (erradamente) que tal predicado não é um 
acidente de Sócrates. O critério discriminativo contido na definição, se 
permite de facto determinar a priori que tipo de predicado pode, em 
geral, ser um acidente, não permite decidir a posteriori quais os predica
dos do sujeito que não são seus acidentes (e portanto todos os que o são), 
no caso específico dos acidentes estritos. 

Nesta medida, o critério aduzido é sob este últ imo aspecto insatis
fatório: basta que se verifique que um determinado item se predica de um 
sujeito, mas não como definição, nem como género, nem como próprio, 
para que seja isolado como um acidente. Mas: e se não se predicar? A 
verificação supõe que o item se predica actualmente, o que justamente só 
pode ser garantido no caso dos acidentes KCt9' a í r r á . E é neste sentido 
que a definição em que se funda este critério abrange os acidentes per se 
(na medida em que tudo o que ela estipula se lhes aplica e nada do que 
ela estipula os exclui), mas não abrange os acidentes estritos: porque nem 
tudo o que ela estipula se lhes aplica de modo inequívoco, o que só faria 
se acrescentasse à condição "e no entanto pertence à coisa" a cláusula 
"mas t ambém pode não pertencer". A esta luz, do ponto de vista do aci
dente em geral, o critério expressa apenas uma condição necessária para 
que um acidente seja isolado como tal (se se predicar e não for como 
definição, etc, então é um acidente), mas não uma condição suficiente 
para o identificar ou excluir como tal (pois pode haver um acidente que 
actualmente não se predique, sem com isso deixar de ser um acidente do 
sujeito). 1 0 0 

Dir-se-á: mas isto é um entendimento incorrecto da definição, porque o critério que 
ela realmente contém é que basta que se verifique que um determinado item é 
susceptível de se predicar de um sujeito, mas não como definição, nem como género, 
nem como próprio, para que seja isolado como um acidente desse sujeito. Mas isso 
seria justamente uma fórmula (aliás inexacta) da cláusula que há pouco reclamávamos 
para incluir no enunciado um critério adequado do acidente estrito; só que, ao intro
duzi-la, ele deixaria agora de servir como critério adequado do acidente KCLO' aírró: 
pois o acidente m 9 ' CLÚTÓ tem de se predicar. Em todo o caso, esta reformulação não é 
com certeza um modo apropriado de captar o sentido da definição: pois a definição 
diz que o acidente pertence, não que ê susceptível de pertencer; e aliás faz bem, 
porque é óbvio que nem tudo o que é susceptível de pertencer a um sujeito vem em 
algum momento a pertencer-lhe, que é o requisito mínimo para que seja um seu 
acidente. Com efeito, a nota especificante do acidente estrito é que ele "pode não 
pertencer": mas isso supõe justamente que pertença (em algum momento), ou nem 
sequer estamos a falar de um acidente. Por isso é que também ele cai sob a 
caracterização geral do acidente contida na primeira definição dos Tópicos: para ser 
um acidente, estrito ou per se, é sempre necessário que se predique; embora o facto de 
o acidente estrito "poder não pertencer" tome inutilizável a definição como critério de 
decisão acerca de se um dado item c ou não um acidente estrito do sujeito. 
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De tudo isto resulta portanto que a primeira definição dos Tópicos 
fornece uma caracterização geral do acidente e um critério suficiente 
para determinar o que é ou não é um acidente per se dum sujeito, mas 
não um critério sequer seguro para determinar o que é ou não é um aci
dente estrito. 

E pois necessár io construir de outro modo a determinação exacta de 
cada um dos dois tipos de acidente. 

Não levanta dificuldade explicitar as condições a que um e outro 
obedecem: x é um acidente per se de um sujeito se e só se é um predi
cado não-essencial , não-coextensivo, mas necessário desse sujeito; e x é 
um acidente estrito de um sujeito se e só se é um predicado não-
-essencial, não-coextensivo e não-necessário desse sujeito. 

Podemos então formular as seguintes definições: 

( i) acidente per se = def. predicado não-essencial, não-coextensivo, 
mas que pertence de modo necessário ao sujeito de que se predica; 

( i i ) acidente estrito = def. predicado não-essencial, não-coextensivo 
e que pertence de modo não-necessário ao sujeito de que se predica. 1 0 1 

E fácil ver que (i) cai sob a primeira definição do acidente nos Tópi
cos, enquanto que a segunda definição de acidente dos Tópicos cai sob (ii). 

A esta luz, parece pertinente concluir que a dupla definição do aci
dente neste tratado serve objectivamente a dist inção entre acidentes 
estritos e acidentes per se. Pois, embora as duas definições não sejam 
imediatamente as dos dois tipos, tal como aqui as construímos, ambas 
contêm potencialmente os elementos necessários para a definição de cada 
um deles, seja, no primeiro caso, restringindo-a ao que "pertence neces
sariamente", seja, no segundo, alargando-a para englobar as condições 
gerais de todo o acidente. 

Mas como entender e justificar, em geral, o próprio facto da dupla 
definição do acidente? Tratar-se-á de uma dupla definição do acidente 
como tal? Ou antes de duas definições, para dois tipos de acidente cuja 
dist inção exacta só obscuramente se entrevia? 

Note-se que esta definição, tal como a primeira definição dos Tópicos, fornece um 
critério a priori para determinar que tipo de predicado pode ser um acidente estrito; e, 
tal como a primeira definição dos Tópicos, não fornece um critério a posteriori para 
decidir quais os predicados do sujeito que são ou não são seus acidentes estritos. 
Possui todavia sobre ela uma vantagem assinalável: é que, ao contrário da primeira 
definição dos Tópicos, não permite excluir erradamente nenhum acidente estrito com 
base na cláusula írrrápxeiv, porque esta é aqui qualificada pelo modo específico da 
pertença, a saber, a contingência. Ora isto é o máximo que se pode pedir à definição 
de uma classe de predicados contingentes, uma vez que a essa mesma contingência 
impede que se decida quais os que, em geral, pertencem a um sujeito, salvo para os 
que efectivamente pertencem quando efectivamente pertencem. 
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No início, parecia que a primeira solução seria a correcta - na pre
sunção de que só os acidentes estritos eram reconhecidos como casos 
legít imos de acidente e portanto na presunção de que, na época da redac
ção do primeiro l ivro dos Tópicos, a noção de acidente per se não se 
prefigurava sequer num horizonte remoto. 

Mas, se assim fosse, porquê precisamente duas definições, quebran
do a analogia com os restantes predicáveis, cada um dos quais só admite 
uma? A existência de duas definições parece constituir por si mesma um 
argumento em favor da tese de que Aristóteles já teria, no momento em 
que redige este l ivro, uma antecipação do que viriam a ser os acidentes 
per se. E, neste caso, é a segunda hipótese que parece estar correcta. As 
duas definições de acidente nos Tópicos não teriam sido então pensadas, 
a despeito do que a linguagem parece indicar, como uma determinação 
alternativa do acidente em geral (do qual estariam excluídos os acidentes 
per se, porque ainda não reconhecidos como acidentes), mas como duas 
definições para dois tipos de acidente, um dos quais ainda não comple
tamente isolado nas suas características específicas. E tais definições não 
seriam portanto inteiramente simétricas: porque à segunda cabia definir 
os únicos acidentes expressamente reconhecidos como tal na altura, 
enquanto que a primeira desenhava apenas o espaço em branco para que 
outros predicados para além dos que satisfazem a segunda definição 
pudessem vir a ser incluídos numa classificação alargada de acidente. 
Daí , porventura, o facto de aquela ser considerada preferível. 

A verdade todavia é que não só esta hipótese choca com a uniformi
dade com que Aristóteles lida com as duas definições de acidente, fazen
do-as suceder sem nenhuma menção a qualquer disparidade de estatuto 
entre elas e alternando-as no texto subsequente do tratado, como do 
ponto de vista mais geral do pensamento aristotélico a solução adequada 
não parece ser esta: as duas definições não definem tipos diferentes de 
acidente, mesmo potencialmente, mas constituem uma dupla definição do 
acidente em geral, em dois sentidos todavia distintos da expressão "aci
dente em geral". A segunda definição é uma definição daqueles predica
dos a que Aristóteles restringia, na época da redacção do primeiro livros 
dos Tópicos, o acidente, a saber, os acidentes estritos. A primeira defini
ção, apesar de pensada como meramente alternativa à segunda, como um 
outro modo de discriminar os acidentes estritos, constitui de facto uma 
caracter ização do acidente em geral, englobando portanto não só os 
acidentes estritos como também os acidente per se. 

É por isso que é possível , a partir da primeira e de acordo com o 
modelo da primeira, construir definições apropriadas dos dois tipos, a 
saber, justamente aquelas a que há pouco reconduzimos o acidente estrito 
e o acidente per se. 
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Aristóteles oferece, na Metafísica, uma clara ilustração desse pro
cesso de construção. Pois aí é de facto a partir da primeira definição dos 
Tópicos, apenas determinada pela cláusula da contingência, que a defini
ção do acidente estrito se vem a constituir: o acidente estrito é então o 
que "pertence a algo e se lhe atribui com verdade, mas nem de um modo 
necessário nem de um modo regular"?02 A introdução dos acidentes KCLO' 

a í r r á torna-se com isso facilitada: é um acidente Kct0' curro o que "não 
está na substância", mas pertence necessariamente à coisa. 1 0 3 

Essa a importância histórica da primeira definição de acidente dos 
Tópicos: estando destinada a circunscrever uma noção restritiva de aci
dente, ter vindo a fornecer, mercê da sua generalidade intrínseca, o 
modelo de acordo com o qual os dois tipos de acidente puderam vir a ser 
tecnicamente definidos, na sua distinção recíproca. 
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ABSTRACT 

THE PROBLEM OF THE DEFINITION OF ACCIDENTS IN ARISTOTLE 

The present article aims to clear up three different, though connected, 
questions: 

l s ' .The significance o f the double definition o f 'accident' in the Topics. 
2 n d .The significance o f the distinction between two types o f accident 

( 'strict ' accident and per se accident) in the Posterior Analytics and in the 
Metaphysics, namely in its alleged relationship with the double definition o f 
'accident' in the Topics. 

3 r d.The meaning o f per se accidents within the framework of the 
predicables, namely from the point of view of its putative identification with 
propria predicates. 

In the course o f the analysis, the answers given to these three questions are 
the fol lowing (in inverse order to their presentation): 

1. By definition, the same predicate can never be a per se accident and a 
proprium, except incidentally, namely when regarded 'at a certain moment' 
(pote) or ' in relation to something else' (pros ti). In fact, despite Aristotle's 
silence about the status of per se accidents within the framework of the 
predicables, they have there its own peculiar logical location, namely under the 
first definition o f 'accident'. 

2. The distinction between 'strict' accident and per se accident, on the one 
hand, and the double definition o f 'accident', on the other, do not coalesce, 
though they partially overlap. The second definition o f 'accident' in the Topics 
subsumes only 'strict' accidents, while the first definition is generally valid for 
'strict' accidents and per se accidents. 

3. As far as an educated guess can go on historical matters, we can suppose 
that the second definition of 'accident' was conceived by Aristotle to cover the 
only kind of accidents recognised by him when writing the Topics, while, by that 
time, the first definition was thought merely as a alternative negative definition. 
However, it is the schema provided by the first definition that allows a precise 
technical definition o f the two types o f accidents, which nowhere can be found in 
Aristotle texts. In the final part o f the article, we try to reconstruct this technical 
definition. 





F I L O S O F I A ÁRABO-ISLÂMICA 
( B R E V E R E L A N C E HISTÓRICO) 

Adel Sidarus* 

O livreiro e bibliógrafo de Bagdade Ibn al-Nadím, que escreveu no 
século X o que se pode considerar como a primeira história literária da 
língua árabe, transmite-nos o seguinte relato acerca do início da filosofia 
e das ciências no mundo islâmico.1 

Tudo teria começado com um sonho do califa al-Ma'mün, filho do 
lendário Hârün al-Rashíd.2 Nesse sonho estava sentado em frente dele, 
num daqueles sofás orientais, um homem de cara simpática, tez clara e 
viva, testa larga, olhos azuis.3 Estupefacto, o Emir dos Crentes pergunta: 
"Quem és?". O homem responde: "Aristóteles", e convida o seu interlo
cutor, extasiado, a fazer-lhe outras perguntas. Al-Ma'mün interroga-o, 
então, acerca da "questão maior": "O que é bom?"4 - "O que é bom para 
o espírito" - responde Aristóteles - e depois o que é considerado bom 
segundo a Lei (sharfa = "lei divina"). - "E mais?", pergunta o califa. -
"O que é bom para o povo". Finalmente, o Estagirita convida o califa a 
considerar como "ouro" quem o informasse acerca do Ouro (da alquimia) 

* Instituto de Investigação Científica Tropical, Centro de Estudos Africanos e Asiáticos, 
Lisboa. Agradeço ao colega Dominique Urvoy (Univ. de Toulouse-Le Mirail) a leitura 
atenta e crítica deste ensaio, que me permitiu melhorá-lo. Também para Catarina Belo 
(Lisboa/Oxford) e Mostafa Zekri (Univ. do Algarve) vão os meus agradecimentos pelo 
interesse manifestado em acompanhar este trabalho. 

1 Trad. ingl. de B. Dodge, The Fihrist of al-Nadim, Nova Iorque 1970, vol. I I , p. 583-84. 
2 Reinou entre 813 e 833, i.e., terceiro século da era islâmica. Nasceu da união do califa 

com uma nobre senhora bizantina. 
3 Notar a caracterização fisionómica, que lembra a figura idealizada de Jesus Filho do 

Homem cm textos medievais; ver os apontamentos de M. Martins in A. Anselmo (dir.), 
As grandes polémicas portuguesas, Lisboa 1964, vol. 1, p. 31, n. 10, 

4 Em árabe hasan: um pouco como o kalos grego, significa ao mesmo tempo "bom, belo, 
justo-conecto (em termos morais e intelectuais)". 

Philosophien 17/18, Lisboa, 2001, pp. 151-169 
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e a aderir rigorosamente à doutrina do tawhid: a unicidade/transcendên
cia absoluta de Deus, pedra basilar da fé e da predicação islâmicas. 

Foi assim - explica Ibn al-Nadím - que al-Ma'mün decidiu procurar, 
por todos os meios, as obras dos filósofos gregos e mandar traduzi-las 
para o árabe. 

Independentemente da historicidade do relato, é um facto que a filo
sofia islâmica nasce e se desenvolve na senda da filosofia grega, toman-
do-lhe o próprio nome falsafa. Veremos que tipo de "filosofia" chegou 
aos Árabes... Notemos, para já, a proeminência da figura de Aristóteles e 
a ligação entre Filosofia e Ciência - especialmente as ciências naturais e 
ocultas. Muito mais que um sistema ou um corpus de ideias, procurou-se 
impor a força da razão, descobrir e desenvolver as potencialidades do 
espírito humano - melhor: divino-humano, pois que não há contradição 
entre as suas conclusões e descobertas e a Revelação, como o relato da 
cena o frisa. Ambos concorrem para o "bem do povo" e do mundo 
governado pelo "Estado perfeito" - no caso, o Estado islâmico. 

Como diz ainda o texto, houve no princípio um intenso movimento 
de traduções, pagas literalmente a preço de ouro (em função do próprio 
peso dos códices...). Realizavam-se, em geral, no quadro ou sob a alçada 
da "Casa da Sabedoria" (Bayt al-Hikma) de Bagdade: uma verdadeira 
Academia-Biblioteca, similar ao antigo Mouseion de Alexandria.5 A 
instituição existiu, na verdade, antes de al-Ma'mün; foi porém durante o 
seu reinado que conheceu o seu período áureo. 6 

* 
* * 

No auge da sua glória, Bagdade, encruzilhada da China, das índias e 
do Médio Oriente helenizado, foi a capital científica e intelectual do 
mundo de antanho. A semelhança da poesia, da arte ou da música, a filo
sofia e a ciência foram algo suspeitas nos meios religiosos ortodoxos. 
Mas as exigências universalistas do Império, multi-étnico e pluri-religio-
so, a protecção de príncipes iluminados e a curiosidade dos intelectuais 
fizeram vingar o papel duma Razão una e universal. 

Para ilustrar essa abertura de espírito que vigorava então, vemos o 
que dizia o primeiro grande filósofo árabe, Abü Yüsuf Ya'qüb al-Kindi 

5 Ver o título sugestivo de M . Meyerhof, Von Alexandrien nach Baghdad, Berlim 1930-
É interessante notar que o Egipto, que foi o centro cultural e político do Islão árabe no 
seguimento da tomada de Bagdade pelos Mongóis e da destruição da sua Biblioteca 
1248, queira agora fazer reviver essa dupla herança com o gigantesco projecto da Nova 
Biblioteca de Alexandria. 

5 Ver agora a última investigação de M.-G. Balty-Guesdon, apresentada na Univ. de Paris 
III-Sorbonne Nouvelle e cuja súmula foi publicada in Arábica, 39 (Paris 1992). 
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(796-873 ?)7: "Não devemos ter vergonha de reconhecer a Verdade e 
torná-la nossa, qualquer que seja a sua origem, mesmo que ela nos che
gue de gerações antigas ou de povos alheios". Fazia, quiçá, eco ao logon 
(haditk) do Profeta: "Procurai a ciência até na própria China!". Num 
outro contexto, ele escreve: "O meu intento é transcrever a totalidade do 
que os Antigos nos legaram sobre a matéria. A seguir, completar ou aper
feiçoar o que não exprimiram plenamente, e isto em consonância com o 
génio da nossa língua árabe e dos usos e costumes do nosso tempo e das 
nossas próprias capacidades".8 

Os filósofos muçulmanos acreditam na unicidade da Verdade ou 
Sapiência (hikma). Houve como que uma inspiração divina dos antigos 
filósofos, em analogia à revelação transmitida aos profetas e coroada 
pelo evento corânico. O pensamento filosófico pretende apenas aprofun
dar, explicitar, promover as verdades eternas contidas no Corão. 

Epistemologia filosófico-religiosa 

Para lá da convicção dos filósofos quanto à unidade ontológica do 
Saber/Conhecimento ('Um), há que se interrogar acerca da posição exacta 
da filosofia no quadro da actividade intelectual dos muçulmanos. Onde é 
que se situa no espectro das disciplinas do saber? 

Podemos distinguir, na sociedade islâmica, duas grandes áreas do 
saber: as ciências religiosas, por um lado, e as ciências profanas, pelo 
outro. 

As ciências religiosas giram todas em torno do texto sagrado: a lei
tura e a salmodia do Corão (que constituem verdadeiras ciências); o 
hadith - ou seja as tradições relacionadas com o Profeta e seus compa
nheiros (recolha, triagem, classificação, identificação dos transmissores, 
interpretação dessas tradições); a exegese do Corão ou tafstr, e final
mente o fiqh - que é o direito, baseado na lei divina (sharfa), e a juris
prudência, incluindo a formulação do essencial do dogma e das práticas 
religiosas.9 Funcionam como auxiliares destas "ciências corânicas", as 
ciências linguísticas, literárias e históricas, com elementos do cálculo -
em suma, algo que corresponde às nossas letras ou humanidades modernas. 

7 Pertencia à fina flor da aristocracia árabe, tendo promovido pessoalmente a tradução da 
filosofia c ciência gregas; ver mais adiante. 

s Ver o artigo de R. Gaspar e P.P. RiiTinengo in IMA, 31 (Tunes 1968). 
9 Nunca c demais lembrar a dimensão legislativa da "revelação" corânica: ela transmite 

simultaneamente um conhecimento intelectual c espiritual e um código de vida. 
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A filosofia, juntamente com as ciências naturais, exactas e aplica
das, constitui a Ciência dos Antigos - entenda-se os antigos gregos; par
cialmente, os persas ou zoroastrianos e os indianos. A semelhança da 
Baixa Antiguidade, a maior parte dos filósofos muçulmanos são também 
cientistas.10 Al-Kindí de que falámos, Abü Bakr al-Râzí (o Rhazes dos 
latinos), também do século IX, ou Abül-Rayhân al-Bírüní, no século X, 
escreveram sobre quase todas aquelas ciências. Os grandes Avicena e 
Averróis foram médicos exímios, e a sua influência sobre a Europa exer
ceu-se tanto na filosofia como na medicina. É que, ao lado de Aristóteles, 
filósofo e naturalista, a grande autoridade aos olhos dos muçulmanos de 
então era Galeno: o filósofo e médico ítalo-grego do século I I da era 
cristã. Dum certo modo, a "filosofia" abarcava todas as ciências não reli
giosas. 

Na sua grande suma filosófica Kitâb al-Shifâ',11 Ibn Sínâ/Avicena -
trata de todas as ciências de acordo com o esquema geral seguinte: Lógi
ca-Física-Matemática-Metafísica.1 2 E a classificação das ciências que o 
seu antecessor al-Farâbí apresenta no seu Inventário das ciências,12 não 
se afasta muito deste esquema.14 

A metafísica, também chamada "divinales" (ilâhiyyât ou 'Um al-
-ilâhiyyât), trata basicamente, na senda do neoplatonismo, de ontologia, 
teodiceia, cosmologia, epistemologia. Note-se bem que não é a "teolo
gia", na acepção corrente da palavra. Divergindo da tradição cristã, no 
conteúdo ou âmbito e na metodologia, a teologia escolástica islâmica é 
chamada kalâm ("discurso, logos" - entenda-se "discurso dialéctico, 
apologético"). Dum certo modo, o kalâm faz a ponte entre a filosofia e as 

Sobre as ciências árabo-islarnicas, ver a recente obra colectiva dirigida por R. Rashed c 
R. Morelon, Histoire des sciences árabes, 3 vols., Paris 1997 (versão inglesa publ. 
anteriormente, Londres 1995), e a concisa e estimulante exposição de A. Djebbar (em 
colab. com J. Rosmorduc), Une histoire de la sicence árabe. Paris 2001. 
"O Livro da cura" (i.e. "cura da ignorância"), traduzido em latim com o título errado de 
Sujficientia. 
M . Marmura, "Avicenna on the Division of the Sciences in the Isagoge of his Shifa", 
Journal for the History of Arabic Sciences, 4 (Alepo 19S0). 
Também traduzido para o latim {De scienliis) e seguido de perto na divisão escolástica 
das ciências. Ver a ed./trad. de A. González Palencia, com o título Catálogo de las 
Ciências, Madrid/Granada 21953. 

Sobre toda esta questão, ver F. Rosentbal, Knowledge Triumphant. The Concept of 
Knowledge in Medieva) Islam, Leida 1970 (com uma pequena selecta de textos originais); 
C. Hein, Definition und Einteilung der Philosophie. Von der spätantiken Einteilungsli
teratur zur arabischen Enzyklopädie, Francoforte etc. 1985. Novas perspectivas, com 
bibliografia actualizada, cm I I . Daiber, "Qostâ ibn Lüqä (9. Jh.) Uber die Einteilung der 
Wissenschaften", Zeitschr. f. Gesch. der arab.-islam. Wissenschaften, 6 (Francoforte 
1990), 93-129. Sobre este tradutor cristão melquita (ca. 820-912), que se vem desco
brindo nos últimos anos, ver do mesmo autor, Aetius Arabus, Wiesbaden 1980. 
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ciências religiosas/coránicas. Faz uso da razão (lógica, dialéctica) para 
explicitar e defender a Fé, as verdades religiosas/coránicas.1 5 E diríamos 
quase que é por este caminho que a sociedade islâmica chega à filosofia, 
ou seja, o kalâm antecedeu Afalsafa no Islão. Vejamos como. 

"No princípio era o Verbo". Se para os cristãos, este Logos é a pes
soa de Jesus-Cristo, para os muçulmanos é o próprio Corão - eterno e 
não criado, segundo a doutrina que veio a prevalecer.16 Claro que o 
Corão não é uma obra filosófica e o profeta do Islão, Muhammad, não 
tem nada de comum com um Sócrates ou um Platão. Contudo, para além 
das verdades religiosas, da "História sagrada", da Lei positiva pela qual 
se deve reger a sociedade dos homens, há no texto sagrado várias verda
des filosóficas (ou, pelo menos, enunciados que convidam a uma reflexão 
filosófica) ou científicas, pois contém elementos de teodiceia, de antro
pologia, de escatologia ou teleología, de cosmologia, de filosofia da natu
reza e do Estado, etc. Ao entrarem progressivamente em contacto com 
povos com culturas superiores, com credos divergentes ou até similares 
(caso dos judeus e dos cristãos), os primeiros muçulmanos, tiveram que 
se abrir a novos horizontes do espírito. 

Em Damasco, e na Síria-Palestina em geral, os pensadores muçul
manos conheceram um pensamento teológico cristão maduro e vigo
roso.17 Recordemos apenas S. João Damasceno, o último "Padre da 
Igreja" (ca. 675-749). Era alto funcionário da administração omíada (a 
primeira dinastia árabe, instalada em Damasco), sucedendo ao seu pai, 
antes de se fazer monge e se dedicar à produção teológica. Foi ele que 
teria escrito os primeiros tratados contra o Islão. 1 8 

Nos contactos intelectuais ou nas polémicas religiosas dessa época, 
as grandes questões especialmente debatidas eram a predestinação, a 
criação do Corão e os atributos divinos.19 Pouco a pouco se foi formando 
uma verdadeira escola de "teólogos" muçulmanos, os primeiros muta-

1 5 Ver H.A. Wolfson, The Philosophy of the Kalam, Cambridge, Mass. 1976; W. M 
Watt, The Formative Period of Islamic Thought, Edimburgo 1973; Idem, Islamic 
Philosophy and Theology, Idem 1985; G. Anawati / L. Gardet, Introduction à la 
théologie musiilmane. Essai de théologie comparée, Paris 31981 (verdadeiro manual 
compreensivo e sistemático); J. Jolivct, La théologie et les Árabes, Paris 2002. 

1 6 Ver entre outros L. Carmelo, Islão e Mundo cristão. Revelação, profecia e salvação: 
que contrastes?, Lisboa 2001. 

1 7 Ver entre outros R. Khawam, L'univers culturel des Chrétiens d'Orient, Paris 1987. 
1 8 Ver agora a ed./trad. de R. Le Coz: Jean Damascène, Écrits sur listam (Sources Chrét., 

383), Paris 1992. 
1 5 Ver J. van Ess, Prémices de la théologie mtisulmane, Paris 2001, onde o autor alemão 

sintetiza os resultados de mais de vinte anos de investigação pessoal (publ. em 6 
grossos vols.). V. também o trabalho mais antigo de M.S. Scale, Muslim Theology. A 
Study of Origins With References to the Church Fathers, Londres 1964. 



156 Adel Sidarus 

kallimún (derivado de kalâm) conhecidos por mu'tazila - uma designa
ção cuja origem é dúbia, podendo o termo significar tanto "aparta
dos/separados" (em relação à ortodoxia tradicionalista), como "neutros" 
(em relação à trágica divisão dos muçulmanos entre sunitas e xiitas). 
Oriunda de Basra, ou de Bagdade, depois da transferência da sede do 
califado da Síria para o Iraque (Baixa Mesopotâmia), esta escola racio
nalista defendia nomeadamente a unicidade/simplicidade absoluta de 
Deus (tawhict) contra a existência real dos atributos divinos e a eterni
dade do Corão. Defendia também o libro arbítrio e advogava a interven
ção da força, do "gládio", para obrigar o homem a rejeitar o mal: no 
coração, na palavra e nos actos. 

Ora, foi a doutrina desta escola que o califa al-Ma'mun tinha, num 
primeiro momento, promovido e oficialmente imposto à Comunidade 
islâmica: já vimos, no relato do pretenso sonho do califa, a insistência na 
doutrina do tawhtd e na aplicação da Lei para o bem do povo... A intole
rância dos mu'tazilitas foi grande. Desencadearam a primeira grande 
inquisição no Islão (mihná). Mas o seu poder foi de pouca dura: foram, 
por sua vez, perseguidos e suas obras queimadas. Contudo, a sua influên
cia permaneceu grande junto dos muçulmanos que ansiavam para uma 
religião "racional" ou "razoável"; sobretudo abriu para sempre o cami
nho da filosofia na sociedade islâmica. 

As primeiras traduções 

Até então, princípios do século IX (EI da Hégira), nos territórios do 
império árabo-muçulmano, a filosofia, à semelhança das ciências naturais e 
exactas, era apanágio dos não-muçulmanos, sejam eles de língua grega, 
siríaca, persa ou mesmo árabe. Em Bagdade e no resto da Mesopotâmia, 
eram cultivadas especialmente por cristãos nestorianos ou jacobitas, às 
vezes de pura estirpe árabe. 2 0 Serão eles os grandes tradutores da época, 
tradutores do grego ou do siríaco, tradutores e comentadores, verdadeiros 
filósofos, médicos ou cientistas. Era-lhes confiada a direcção do Bayt al-
-Hikma, a já mencionada Academia da Sabedoria de Bagdade. Foram eles 
os verdadeiros mestres dos muçulmanos na ciência lógica, e na medicina, 
até ao século X I . 2 1 O primeiro e o maior de todos foi sem dúvida Hunayn 

Ver p.ex. A. Mingaria, Encyclopaedia of Philosophical and Natural Sciences, as 
Taught in Baghdad about A.D. 817, or Book of Treasuries, by Job of Edessa, 
Cambridge 1935 (texto siríaco com trad. ingl.). 

J.-M. Fiey, Chretiens syriaques sous les Abbassides, Louvain 1980; M . Allard, "Les 
Chretiens à Bagdad", Arábica, IX/3 (Paris 1962); S.Kh. Samir, "Rôle dcs chrétiens 
dans les renaissances árabes", Annales de Philosophic, 6 (Beirute 1985); 
B. Landron, "Les chrétiens árabes et les disciplines philosophiques", Proche-Orient 
Chretien, 35 (Jerusalém 1985). 
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ibn Isháq (lat. "Johannitius", 808-873).22 No mesmo século, temos 
Yühannâ Ibn Mâsawayh ("Mesue", m. 857). No século X, destaca-se 
Yahyâ Ibn 'Adi (893-974) - que foi o maior teólogo cristão de língua árabe 
2 3 ~ e, no século seguinte, Abü 1-Faraj Ibn al-Tayyib ("Benattibus", m. 
1043). 

O que se traduzia? Qual é o tipo de filosofia grega que se transmitia 
e que serviu de ponto de partida para a reflexão filosófica no Islão? 

Com a excepção dos pré-socráticos, a quase totalidade do pensa
mento grego: platonismo, aristotelismo, estoicismo, neopitagorismo, 
neoplatonismo.24 Só que estas doutrinas chegaram em geral através da 
síntese aristotélica ou reformuladas pelo peripatetismo. Já o notámos no 
relato do sonho do califa, Aristóteles era considerado o corifeu dos pen
sadores da Antiguidade, e a sua filosofia, o ponto de chegada perfeito do 
movimento intelectual grego.25 O próprio neoplatonismo, tão perto da 
perspectiva e sensibilidade religiosa, não foi apreendido na sua originali
dade primeira, mas antes sob o ponto de vista aristotélico. Em sinal con
trário, foi atribuída ao Estagirita uma série de textos neoplatónicos que 
mascararam a real oposição entre o idealismo platónico e o positivismo e 
naturalismo aristotélicos: caberá a Averróis de Córdova, já no declínio da 
sociedade islâmica, dissipar o mal-entendido. 

Em tudo isto se nota bem a mão dos compiladores e grandes comen
tadores da Baixa Antiguidade, como Alexandre de Afrodísias, Proclo ou 
Temístio. Lembremos também a figura de Galeno, o expoente máximo do 
eclectismo e da fusão entre filosofia e ciências naturais, conduzindo a um 
profundo humanismo (o corpus árabe das suas obras integra textos perdi
dos no original grego!). Também a tradição gnóstica, carregada das ideias 
herméticas nascidas no Egipto e das concepções místicas do Irão e da 
índia, era conhecida e apreciada pelos muçulmanos dos séculos VIH-X. 

A referência às grandes civilizações da Antiguidade leva-nos a lem-

Desde a obra básica de G. Bergstrasser, Hunain Ibn Ishaq, Leipzig 1925, muitos 
estudos apareceram, mas ainda não um novo trabalho de síntese. Ver a obra colectiva 
Hunayn Ibn Ishaq, Leida 1975 (= Arábica, XXXÍ/3, Paris 1974), que reúne comunica
ções de um colóquio parisiense comemorando o X I centenário da morte do tradutor, 
médico e filósofo cristão árabe, de confissão sírio-jacobita. Ver também M . Salama-
-Carr, La traduction à Vépoque abbasside. Uêcole de H. i. I. et son importance pour 
la traduction, Paris 1995. 

Ver a monumental biliografia de G. Endress, The works of Yahyâ ibn 'Adi. An 
analytical inventory, Wiesbaden 1977. 
O mais recente trabalho sobre o tema, incluindo o impacto da cultura grega sobre a cul
tura árabo-islâmica emergente, deve-se a D. Gutas, Greek Thought and Arabic Culture, 
Londres/Nova Iorque 1998. A obra de F. Klein-Franke, Die klassische Antike in der 
Tradition des Islams, Darmstadt 1980, estuda os caminhos da investigação europeia 
sobre o fenómeno em si (sécs. XV-XX) . 
Ver nomeadamente F.E. Peters, Aristotle and the Arabs, Nova Iorque 1968. 
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brar uma verdade histórica. Na senda das conquistas de Alexandre 
Magno (mais de três séculos antes da nossa era) criara-se uma cultura 
comum a toda essa zona e na qual se fundiram os vários legados existen
tes. A cultura científico-filosófica grega, ou melhor, "helenística", que 
foi transmitida ao Mundo islâmico, era já fruto desta simbiose...26 

Correntes do pensamento filosófico 

Agora, como é que os pensadores muçulmanos assimilaram, adapta
ram e desenvolveram tudo isso? Quais eram as suas escolas e doutrinas? 
O que trouxeram de novo ou de original para a filosofia universal? 

Podemos distinguir, esquematicamente, três grandes escolas ou, 
antes, correntes filosóficas no Islão. 

A primeira, e sem dúvida a mais bem elaborada e a que teve maior 
impacto nas gerações futuras - tanto islâmicas, como cristãs ou judias... -
foi o neoplatonismo. Segue-se à época das grandes traduções em Bagda
de e tem o seu expoente máximo na figura multifacetada de Avicena. 
Desenvolveu-se, em especial, no Oriente islâmico (Irão, Mesopotâmia, 
Síria), sem nunca deixar de estar subjacente a todo o pensamento filosó
fico árabe. Não esqueçamos também o seu impacto na primeira escolás
tica europeia cristã (séc. X I I ) . 2 7 

Tendo em conta o que se disse acerca das origens imediatas do 
movimento filosófico na sociedade islâmica, pode-se adivinhar os con
tornos do neoplatonismo islâmico. Foi uma síntese harmoniosa e inte
grada (ou seja, não se trata de mero sincretismo), uma síntese de 
metafísica neoplatónica greco-alexandrina, de ciência da natureza, de 
raiz também grega, e de misticismo oriental - o todo fecundado por uma 
lógica aristotélica a par de uma revelação religiosa caracterizada por um 
monoteísmo absoluto e transcendental.28 

Os seus grandes mentores - como já referimos - foram Abü Yüsuf al-
-Kindí (ca. 796-873), Abü Nasr al-Farâbi (870-950) e Abü *A1T Ibn Sínâ 
(980-1037). Se o primeiro pertenceu à aristocracia árabe de Bagdade - e é 

Para não falar da época dita "clássica" (sécs. VI-IV a.C); ver W. Burkert, La tradition 
orientals dans la culture grecque. Paris 2001 (trad, de um original italiano publ. em 
Veneza em 1999). Apesar dos seus exageros, o livro de M . Bamal, Black Athena. The 
Afro-Asiatic Origins of the Classical Culture (2 vols., Nova Iorque 1987-90; trad, 
franc, Paris 1999-2001), analisa os processos mentais da ocultação europeia dessa 
verdade e recorre a uma aproximação variada para retraçar as influências em apreço. 

A .M. Goichon, La philosophic d'Avicenne et son influence en Europe médiévale, Paris 
21979. 
Frisa-se, de passagem, quanto de comum têm esses pressupostos com os da filosofia 
cristã ou judia; ver R. Arnaldez, A la croisée des trois monothéismes. Une commune 
pensée auMoyenAge, Paris 1993. 
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dum certo modo o único filósofo muçulmano plenamente árabe! - os dois 
outros foram persas ou, pelo menos, de língua e cultura persa. Al-Farâbí 2 9 

nasceu no Turquestão, mas veio estudar e ensinar em Bagdade e transferiu¬
-se, nos últimos anos da sua longa vida, para Alepo, no Norte da Síria. Ibn 
Sínâ nasceu na Transoxiana e nunca deixou os confins do Irão Oriental. 

Al-Kindí (lat. "Alchindius") era muito ligado aos meios "mu'tazili-
tas" - a já mencionada primeira escola teológica muçulmana, cuja doutri
na foi imposta pela força a toda a comunidade islâmica por um breve, 
mas decisivo, lapso de tempo. Ele e al-Farâbí foram os verdadeiros fun
dadores da filosofia islâmica, tendo sido apodados, o primeiro de 
Faylasüf al-'Arab ("Filósofo dos Árabes") e o segundo de Faylasüf al-
-lslâm ("Filósofo do Islão"). 3 0 Ambos abordaram todo o espectro das 
ciências filosóficas então transmitidas, mas não exerceram qualquer pro
fissão, enquanto que Ibn Sinâ foi médico exímio, a nível da teoria e da 
prática, e exerceu, por várias ocasiões, cargos políticos cimeiros. A l -
-Kindi representava o intelectual puro, al-Farâbí o verdadeiro "sábio" 
[hakim: vivia como um asceta) e o genial e prolífero Ibn Sinâ, que mor
reu com apenas 57 anos, era um misto de homem pragmático, de traba
lhador, de intelectual brilhante e de filósofo místico. 

A filosofia deste trio "sagrado" baseia-se, em traços largos, numa 
ontologia que distingue a essência da existência em todos os seres, com a 
excepção de Deus, princípio primeiro e único de ambas as ordens do Ser. 
Nele, e apenas nele, há perfeita identidade entre essência e existência. 
Mercê deste pressuposto fundamental, o qual acautela claramente o prin
cípio da transcendência divina, conseguiu-se recuperar a teoria da ema
nação do neoplatonismo alexandrino, nomeadamente a ideia base da 
continuidade cosmológica entre o Universo e a sua causa primeira. Os 
seres são "possíveis", i.e., têm uma existência possível, se considerados 
"em si", mas são "necessários" na perspectiva do seu Princípio último, o 
qual é "necessário per se". 

Um outro tema capital do neoplatonismo islâmico diz respeito à teo
ria do conhecimento: conhecimento de Deus em relação aos seres parti
culares, conhecimento do homem em relação ao Universo e ao Deus 
transcendental. Esta questão está intimamente ligada a uma outra cuja 

É o "Alfarabius" da escolástica medieval cristã. Origina-se neste antropónimo o termo 
português "alfarrábio" > "alfarrabista". O prestígio de Alfarabius e da filosofia árabe, 
sobretudo quando ligada à figura de Aristóteles, devia ser de tal ordem que se poderia 
explica , a nosso ver, a evolução semântica de "alfarrábio" da seguinte forma: "obra de 
A. (comentando ou não o Estagirita)" > "obra de filosofia ou ciência árabe (ligada ou 
não ao Estagirita)" > "obra cm língua árabe" > "códice árabe" > "códice" > "livro antigo". 

Era conhecido também como o "Segundo Mestre", sendo Aristóteles o primeiro. 
Assinale-se a recente trad. Por D. Hamzah da sua Épttre sur 1'lmetlectuei, Paris 2002 
(com textos de J, Jolivet et R. Brague) - tema sobre o qual iremos falar de seguida. 
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solução lhe fornecerá elementos de resposta. A filosofia árabe rejeita, de 
um modo geral, o postulado lógico-filosófico da criação a partir do nada 
(ex nihilo). Mas então, como conciliar a sagrada transcendência divina e 
o princípio filosófico segundo o qual do uno, da simplicidade absoluta, 
pode apenas provir uma entidade igualmente una? A solução foi mais ou 
menos encontrada através de teorias complicadas de processões suces
sivas de uma série de "intelectos" ('aql-s), cada um com a sua esfera 
própria, a partir do Intelecto primeiro. Estas processões ou emanações 
forneceram as bases da cosmologia, mas também da teoria do conheci
mento, da revelação profética e da experiência mística. Desenvolveu-se 
também a importante doutrina do "intelecto agente" (al-'aql al-fa"âl) e o 
seu papel na intelecção humana, bem como na explicação racional da 
imortalidade da alma. 

Esta elaboração fundadora da filosofia no Islão inclui ainda - a nível 
do próprio discurso metafísico - uma politologia. Situa-se obviamente no 
prolongamento da politeia grega, mas com a dimensão religiosa que toda 
a política tem no Islão. Aí-Farâbí tem o tratado essencial sobre a matéria: 
Al-Maãina al-fâdila ("A Cidade virtuosa"), que se pode considerar como 
o correspondente muçulmano da Civitas Dei de S. Agostinho.31 A organi
zação temporal da sociedade tem o duplo condão de assegurar o bem dos 
homens neste mundo (al-dunyâ) e de os preparar para o outro que há-de 
vir (al-âkhirá). A união ou harmonia entre os membros da comunidade 
terrestre prefigura a união das almas entre elas e destas com Deus, na 
vida do Além. Deste modo, a politeia islâmica, a par da sua pretensão de 
estabelecer no nosso mundo a Lei de Deus revelada no Corão, abre-se 
para os horizontes místicos do amor universal e da união divina. Retoma
remos a questão ao falar do iluminismo oriental, mas não podemos, infe
lizmente, abordar toda a filosofia ética, a do "Homem perfeito", que se 
elaborou na reflexão islâmica com base nos pressupostos metafísicos 
aqui esboçados. 

Algazel e a reacção teológica sunita 

O século X e parte do século X I (sécs. IV e V da era islâmica) 
conheceram, apesar da hostilidade dos sunitas tradicionalistas, uma 
ampla difusão da reflexão e da cultura filosóficas, entre os teólogos, os 

Texto árabe com trad. ingl. por R. Walzer, Al-Farabi on the Perfect State, Oxford 
1985; trad, franc, de T. Sabri, Traites des opinions des habitants de la Cité idéale, 
Paris 1990. Ver tb. S. Gómez Nogález, La política como única ciencia religiosa en al-
•Farabi, Madrid 1980; M . Mahdi, Alfarabi and the Foundation of Islamic Political 
Philosophy, Chicago 2001 (trad, franc, por F. Zabbal, com o título La cité vertueuse 
d'Alfarabi, Paris 2000 sic). 
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literatos 3 2 e, dum modo geral, na classe dos funcionários da administra
ção abácida. No entanto, as mudanças algo trágicas que abalaram a socie
dade islâmica do Oriente, na segunda metade do século X I , com a hege
monia político-militar dos turcos seljúcidas e a crispação devida às 
Cruzadas..., acabaram com esse movimento, na sua dimensão laica, 
aberta e universal. O sunismo ortodoxo e arregimentado instalou-se de 
vez em Terra do Islão, pelo menos, do Islão oriental e exceptuando o 
espaço iraniano e a sua esfera de influência. 

Coube porém a um outro persa, genial e profundo à sua maneira, a 
tarefa de desmontar religiosa e racionalmente o sistema neoplatónico de 
Avicena e de seus antecessores e fechar as portas da "teologia", no Islão 
sunita, à reflexão filosófica. Trata-se de Abü 1-Hamíd al-Ghazâli (1058¬
-1111), o "Algazel" da escolástica latina medieval. É visto como o 
segundo fundador do islamismo (Hujjat al-islâm, "prova do islamismo"), 
o arquitecto do novo edifício teológico-místico do islamismo sunita. 

Muito curiosamente a obra de al-Ghazâli teve repercussões diferen
tes, pelo menos num primeiro momento, no Ocidente islâmico (Norte de 
África e o Andaluz), longe das interferências turcas. A nível político¬
-religioso estaria na base da reforma almóada do Mahdi berbere Ibn 
Tumart 3 3 e de toda uma regeneração do misticismo andaluz, que levou 
até à revolta popular contra os governantes almorávidas e o legalismo 
hipócrita e vazio dos juristas malikitas. Lembremos, no que diz respeito 
ao território tornado português, a epopeia da confraria dos Muridas, fun
dada por Ibn Qasí de Silves (m. 1153), também ele apreciador das obras 
de al-Ghazâlí e proclamado mahdi em Setembro de 1144, a partir de 
Mértola, facto que desencadeou precisamente o processo de desmorona
mento do poder almorávida na Península. 3 4 A nível filosófico, a crítica 
ghazaliana do neoplatonismo de Avicena parece ter contribuído indirec
tamente para a reformulação do aristotelismo que se estava a precessar 
na Península Ibérica. 3 5 

Citemos apenas como exemplos: Abü Sulaymân al-Sigistâni (ca. 912-975/85); Abü 
Hayyân al-Tawhídí (m. 1023); Abü ' A l ! Miskâwayh (ca. 932-1030). 
D. Urvoy (ver nota preliminar) contesta este facto avançado por vários autores. Como 
argumentado numa contribuição em Melanges de Mohamed Talbi, Tunes 1993, é só 
tardiamente que os Almóadas recuperaram al-Ghazâlí com intentos polémicos contra 
os Almorávidas. 

Ver os mais recentes trabalhos de A. Sidarus no 2 o vol. do // Congresso Histórico de 
Guimarães. D. Afonso Henriques e seu tempo, Guimarães 1997, e de A. Khawli in 
Arqueologia Medieval, 7 (Mértola/Porto 2001). Ver tb. o audacioso ensaio de A. 
Alves, As sandálias do Mestre, Lisboa 2001. 
Sobre todo este parágrafo, ver a obra de D. Urvoy citada na bibliografia final, p. 167¬
-74 (cap. "La tentation ghazâlienne"). 
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Filosofia hispano-árabe 

Não se conhecem muito bem os meandros da introdução da filoso
fia, como tal, em al-Andalus (a Hispânia islâmica). Globalmente falando, 
Córdova conheceu, no século X, um ambiente intelectual e cultural aná
logo ao de Bagdade no século anterior. Só que a ênfase incidia clara
mente nas ciências naturais e exactas: medicina, farmacologia, ciências 
ocultas, astronomia, matemática. 3 6 Já não se pode falar hoje, na senda de 
M . Asin Palacios, repetido por vários autores, de verdadeira filosofia no 
pensamento místico e gnoseológico de Ibn Masarra (883-931): o filho de 
um imigrante oriental, que perfilhou uma teologia de tipo mu'tazilita e 
um esoterismo julgados heterodoxos, o que levou à sua condenação e à 
perseguição dos seus discípulos. 3 7 

Para o século X I (V da Hégira), o conturbado mas riquíssimo período 
das Taifas ("pequenos reinos, principados"), há notícia da introdução da 
enciclopédia filosófica do colectivo conhecido por Ikhwân al-Safâ ("Os 
Irmãos da Pureza/Sinceridade"), de origem xiita e de dupla inspiração 
neoplatónica e neopitagórica. 3 8 Mas nele surge também a figura ímpar do 
hispano-muçulmano Ibn Hazm (994-1064), um autodidacta de alto gaba
rito e pensador de grande originalidade, mas todo virado para uma visão 
teológico-religiosa do mundo - quiçá, fruto do colapso do califado cor-
dovês (1031). Citemos, contudo, o seu famoso tratado literário "O colar 
da pomba" (Tawq al-hamâma); uma fina e rica análise psicológica e 
existencial do amor, que merece um lugar cimeiro na literatura universal, 
tendo sido traduzida em muitas línguas. 3 9 

É só durante o século XI I , parcialmente no âmbito do renascimento 
cultural e artístico dos Almóadas, que encontramos uma verdadeira 
escola filosófica hispano-muçulmana, que se caracterizou pelo seu peri-

J. Vernet, Lo que Europa debe al Islam, Barcelona 2000 (ed. rev. e aum. de La cultura 
hispanoarabe entre el Oriente e el Occidente, Barcelona 1978; já traduzido para 
francês, Paris 1985, e alemão, Zurique/Munique 1984, com o novo título e revisões e 
aditamentos; previiegia as traduções árabo-latinas). Ver tb. as sínteses do mesmo autor 
e de J. Samsó in LMSII, 937 ss. 

M . I . Fíerro Belo, La heterodoxia en al-Andalus, Madrid 1987, p. 113-18 e 132-49. 
Novo ponto da situação apresentado por C. Addas na sua contribuição sobre a mística 
andaluza in LMS I I , p. 912-19, com referência ao trabalho de S. Stern in IV Congresso 
de Estudos Islâmicos (Lisboa e Coimbra, 1968), Leida (e Coimbra) 1971, p. 325-39 
(reed. in Idem, Medieval Arabic and Hebrew Thought, Londres 1982). Ver tb. D. 
Urvoy in Mélanges de VUniv. St. Joseph, 50 (Beirute 1984). 

Análise quase literal do conteúdo por A. Bausani, L'enciclopédia dei Fratelli delia 
Purità, Nápoles 1978. 
A obra foi traduzida em muitas línguas, mas ainda não em português... Recomende-se a 
tradução castelhana de E. Garcia Gomez, El collar de la paloma, Madrid 1952 (com 
reedições). Ver tb. a análise de L.A. Griffin in LMS I , p. 420-41. 
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patetismo e teve uma influencia considerável no mundo, não o islâmico, 
mas no europeu cristão. O seu primeiro impulsionador, ainda durante a 
dinastia almorávida, foi Ibn Bâjja de Saragoça: o Avempace dos latinos, 
falecido ainda jovem por volta de 1138.40 Seguiu-se-lhe um trio bastante 
coeso: Abü Bakr Ibn Tufayl (lat. "Abubacer"), o famoso Ibn Rushd 
(Averróis) e o judeu Ibn Maymün (Maimón i des). 

Os três eram filósofos e médicos, os dois primeiros na própria corte 
almóada. Averróis e Maimónides foram também juristas: o primeiro, 
oriundo de urna eminente familia de jurisconsultos (faqih-s) cordoveses, 
chegou a ser magistrado supremo da sua cidade. Moisés Maimónides 
(1135-1204), que foi um verdadeiro polígrafo e sábio errante, teve que 
emigrar para o Médio Oriente onde estabeleceu, e seus descendentes 
depois dele, as bases jurídico-rituais do judaismo "sefardita" oriental.41 

Ibn Tufayl (m. ca. 1185/86) foi autor, entre outros, do famoso romance 
filosófico conhecido por "O filósofo autodidacta", onde recolhe, prati
camente, os ensinamentos do seu mestre Avempace. Trata-se duma apo
logia alegórica da filosofia natural, onde se demonstra como é possível 
atingir, pela mera dedução racional, quase instintiva, as mesmíssimas 
verdades reveladas pela Religião, inclusive os altos graus da contempla
ção mística. 4 2 

Mas foi na obra de Averróis, Abü 1-Walíd Ibn Rushd (1126-1198), 
que essa escola encontrou a sua máxima expressão. 4 3 O filósofo cordo-
vês, que escreveu tratados ou obras simultaneamente sobre jurispruden
cia, ética, medicina, física e astronomia, comentou sistematicamente a 
obra de Aristóteles, despindo-a da ganga neoplatónica que a tinha desfi
gurado desde os primeiros séculos da nossa era, e reformulou nesta nova 
perspectiva (um aristotelismo racional e naturalista) os principais temas 
da filosofia árabo-islâmica de tipo aviceniano, cujo sistema sofrera os 
abalos da refutação ghazaliana. A sua famosa tentativa de reabilitar teo-

4 0 J. Lomba Fuentes, LM filosofia islâmica en Zaragoza, Saragoça '1987, 21991. 
4 1 O. Leaman, Moses Maitnonides, Oxford 1989. 
4 2 Trad. cast. de A. González Palencia, Madrid 21948. Ver agora S.S. Hawi, Islamic 

Naturalisin and Mysticism. A Philosophical Study of Ibn TufayVs Hayy bin Yaqzan, 
Lcida 1974. Apresentações sintéticas originais por J.C. Bürgel, in LMS I I , p. 830-46, c 
por A. Salvador Nogález, na obra colectiva coord. por A. Martinez Lorca e referen
ciada na nota bibliográfica final.- Parece que a obra, divulgada na Europa através da 
trad. seiscentista de E. Procockc, terá inspirado, na forma que não no conteúdo, o 
famoso Robinson Cmzoe de D. Deíbe. 

4 3 Por ocasião do V I I I Centenário da sua morte, reuniram-se vários colóquios e escre
veram-se muitas obras sobre esse genial filósofo de al-Andalus. Ver entre outros os 
livros de D. Urvoy e de R. Arnaldcz, Paris 1998. Assina!e-se, como curiosidade, o já 
antigo livrinho (79 p.) de Henrique António Pereira, Averrois, sua vida, obras e 
doutrina (Porto: Pensamento, 1939): tem prefácio de Raul Tones e constitui o primeiro 
volume da colecção "Pensadores árabes", que não nos parece ter prosseguido. 
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ricamente o conhecimento filosófico em relação ao religioso,44 foi a 
causa próxima do incêndio público da sua biblioteca e do seu exílio para 
Marrocos (1195). Não pôde assim a sua obra deixar marcas na sociedade 
islâmica - de resto, em fase de desagregação e de uma certa decadência -
nem influenciar a posterior trajectória da filosofia nos seus territórios. 4 5 

A Europa medieval e renascentista, pelo contrário, recolheu o seu legado 
e sofreu, decisivamente, o impacto das suas doutrinas e sobretudo da sua 
reinvenção do aristotelismo, propocionando ao "Commentator" um lugar 
cimeiro nos protagonistas do progresso intelectual e científico da Huma
nidade.46 

Filosofía e gnoseologia mística 

E assim chegamos a um ponto crítico da historiografia da filosofia 
no Islão, que indicia uma grave lacuna no próprio entendimento ocidental 
de Filosofia. E que esse entendimento é demasiado redutor, insistindo 
sobre o pensamento lógico e positivista, limitando, deste modo, os hori
zontes da consciência humana e da aventura intelectual do homem, inclu
sive as dimensões da sua plena realização e profunda felicidade. O 
orientalista francês Henri Corbin que, mercê do seu aturado estudo do 
islamismo persa, obrigou a modificar a nossa perspectiva global sobre a 
filosofia islâmica, insurgiu-se com razão contra a apresentação tradicio
nal da mesma.47 Nem o peripatetismo árabo-andaluz pode ser conside
rado como o coroamento do pensamento filosófico islâmico, nem a acti
vidade filosófica cessou em Terra do Islão com a morte de Averróis em 
1198, i.e., em finais do século X I I (VI da era islâmica). 

Uns escassos anos antes, em 1191 precisamente, morria de morte 
misteriosa, na famosa cidadela de Alepo, onde se encontrava preso por 

4 4 Em especial no Tratado (ou Discurso) decisivo (Fasl al-maqât). A prestigiada tradução 
de L. Gauthier, L'accord de la religión et de la philosophie. Traite décisif, Alger 1949, 
foi mais uma vez reeditada em 1998 pela editora Sindbad, Paris. Convém hoje contudo 
recorrer à ed./trad., amplamente anotada, de M . Geoffroy, com o título Discours 
décisif. Paris 1996 (com uma longa introdução de A. de Libéra). 

4 5 Apenas nos tempos modernos é que os Árabes redescobriram Ibn Rushd, mercê dos 
trabalhos dos orientalistas europeus, sobretudo franceses; ver A. von Kügelgen, 
Averroes und die arabische Moderne, Leida 1994. No fim da ed.Àrad. assinalada na 
nota anterior, há um "Dossier" onde se recolhem uma dezena de textos de autores 
árabes modernos sobre a obra em apreço (p. 219-38). Ver tb. o duplo número 19-20 
(1998) da revista tunisina bilingue Dirâsât Andalusiyya / Revue d'Emdes Andalouses, 
que recenseámos in Qurtuba, 4 (Córdova 1999), p. 273-75. 

4 6 Ver F. Niewohner / L. Sturlese (eds.), Averroismus im Mittelalter und in der Renais
sance, Zurique 1994. 

4 7 Ver a introdução à Parte I I da sua história da filosofia islâmica referenciada na nota 
bibliográfica final. 
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ordem de Saladino, o teólogo e filósofo persa Yahyâ al-Suhrawardí 
(Sohravardi), que ressuscitara o avicenismo na sua dimensão místico¬
-oriental, alargando o seu horizonte em direcção à antiga teosofia ilumi
nista iraniana (ishrâq) e abrindo novos caminhos para a reflexão filosó
fica e espiritual dos muçulmanos xiitas de língua persa, praticamente até 
ao século XVII I . 

Que não haja mal-entendido: esta teosofia não é de modo nenhum 
particularista. As grandes figuras que a dominam são Zaratustra, Hermes 
e Platão. Os seus adeptos, de resto, são conhecidos por "platónicos per
sas": de facto, parte da sua doutrina interpreta os arquétipos platónicos 
em termos de angelologia zaratustriana. Por outro lado, não se trata de 
mera especulação mística, mas de um verdadeiro sistema filosófico, ela
borado de acordo com o programa peripatético e as regras da lógica 
aristotélica. 

Nos seus escassos trinta e seis anos de vida (tinha nascido em 1155), 
o nosso filósofo árabo-persa produzira quarenta e seis obras (!), cujo 
núcleo principal é constituído por uma trilogia de grandes proporções, 
destacando-se a Hikmat al-Ishrâq ("A sapiência iluminativa oriental" -
"Ex oriente lux"...). Seria altamente desejável que uma filosofia com esta 
envergadura fosse devidamente estudada e tivesse o lugar apropriado nos 
compêndios da história da filosofia universal e do pensamento humano. 
Corbin, ao introduzir a sua apresentação desta doutrina original, dizia 
que as razões que, no Ocidente, condenaram o avicenismo latino ao 
falhanço e o seu desaparecimento no horizonte filosófico ocidental, são 
precisamente as mesmas que motivaram a persistência do avicenismo no 
Irão e o seu posterior desenvolvimento por Sohravardi.48 

Parece-me poder-se dizer o mesmo em relação à emigração para o 
Oriente do grande místico andaluz murciano Ibn 'Arabi, que foi o maior 
sufi especulativo da História islâmica. Nascido em Murcia, em 1165, 
veio estudar para Sevilha, com apenas oito anos. Vinte anos mais tarde, 
dirigiu-se para o Oriente, donde nunca regressou, tendo morrido em 
Damasco com a idade de setenta e cinco anos. Foi um autor genial e pro
lífero. Uma das suas principais obras sobre sufismo, "As revela
ções/iluminações mecanas" (al-Futuhât al-makkiyya), atinge os doze 

Em particular sobre o percurso desla corrente filosóTico-mística, em vigor ainda antes 
de Avicena (!), D. Urvoy (ver nota preliminar) recomenda o artigo de D. Gutas in 
Arabic Sciences and Philosophy, X/2 (2000). V. Também de S. Gomez Nogales a 
conferência-sEntese sobre as relações entre a "sabedoria oriental" (incluindo a mística) 
e a filosofia árabe, in Rev. del Inst. Egípcio de Est. Islâmicos de Madrid, 19 (1976-78). 
Do mesmo autor: "Suhrawardi et sa signification dans le domaine de la philosophie", 
in Melanges d'Islamologia. Volume dédié à la mémoire de Armand Abel..., Leiden 
1974, p. 150-71. 
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volumes.49 A sua filosofia tem como tema maior "O Homem Perfeito" 
(al-Insân al-kâmil) que é o Logos (al-Kalima), um Logos apresentando 
três dimensões: ontológica, mística e mítica. Toda a sua especulação, que 
denota um certo monismo,50 deixa entrever facilmente a riqueza e 
complexidade das suas fontes de inspiração: Corão, islamismo sunita tra
dicional, xiismo ismaelita, mística hallâjiana, neoplatonismo, filonismo, 
estoicismo, gnosticismo cristão. É um homem universal, que tende a um 
amor que suprime as diferenças e as determinações, integrando o todo 
numa visão do mundo predominantemente islâmica.5 1 

Epílogo 

Chegados ao fim deste breve relance sobre o movimento filosófico 
em Terra do Islão, recapitulemos rapidamente a sua trajectória. 

Afalsafa foi um lugar de reflexão e de re-elaboração do pensamento 
helénico, no quadro duma sociedade inspirada por uma religião mono
teísta e universalista que se apresenta como "revelada" - o islamismo. 

De início, não foi necessariamente uma apologia desta religião que 
utilizaria a filosofia grega para explicitar e justificar a fé. A filosofia ãra-
bo-persa (!), como tal, começou por ser a procura de uma coerência na 
vida intelectual e espiritual dos muçulmanos, ou seja, a busca de um 
humanismo religioso com tudo o que o humano implica de liberdade de 
espírito e de abertura universal. 

Com o tempo e as vicissitudes da sociedade islâmica, esta filosofia, 
ou antes pensamento "racional", aproximou-se da teologia discursiva e 
dogmática ortodoxa (kalâm) e acabou por se fundir com ela. Apenas o 
mundo xiita do Irão, fiel à sua tradição antiga, preservou o primitivo 
humanismo aviceniano, aberto à gnoseologia e às dimensões do Homem 
Perfeito, incluindo o da experiência cósmico-mística. 

No decurso da sua evolução, a falsafa propagou ideias gregas em 
todos os domínios do saber "islâmico", no qual participaram cristãos, 
judeus e zoroastrianos..., mas acabou por se tornar, fora do espaço ira
niano, uma actividade escolástica algo esclerosada. Talvez tenha sido 
este estado das coisas que inspirou a Ibn Khaldün (1332-1382) as suas 
observações desiludidas sobre os efeitos perniciosos do sistema de ensi
no islâmico. Reagindo a estas circunstâncias, este grande e original pen-

Trad. de uma selecta com o título Les iUuminaíions de la Mecque, 2 vols., Paris 1988. 
Monismo que o místico murciano poderia dever ao citado Ibn Qasí de Silves, através 
do seu tratado místico-esotérico O descalçar das sandálias, que chegou a comentar e 
citar em mais que uma das suas obras. 
Ver o mais recente trabalho sobre a personagem por C. Addas, ibn 'Arabi ou la quête 
du soujfre rouge, Paris 1989 (trad. ingl., Oxford 1993). 



Filosofia Ârabo-Islâmica 

sador de raiz andaluza - um perfeito "homo islamicus" do século XIV 
(VIII da Hégira), mas ao mesmo tempo um verdadeiro freelancer na 
sociedade islâmica - anuncia, com a sua crítica científica das sociedades, 
o positivismo ocidental dos tempos modernos. A sua moderníssima filo
sofia política, ao contrário da dos primeiros pensadores muçulmanos, 
apresenta-se despida da metafísica neoplatónica. De facto, Ibn Khaldün, 
qual um Marx muçulmano, via neste tipo de sistemas conceptuais o pro
duto das contingências da vida social. Nesta perspectiva - para retomar a 
expressão de Roger Arnaldez - ele destrói a falsa/a, cumprindo o seu 
ideal: à universalidade que ela se arroga, ao pretender alcançar um inteli
gível em si, ele substitui a universalidade real duma ciência positiva 
"holística" que abarca tudo: a ciência das sociedades humanas.52 

Orientação biliográfica 5 3 

(apresentações gerais) 

H . Corbin, Histoire de la philosophie islamique, Paris 1986. 
[Reed. póstuma, com actualização relativa da bibliografia, de duas obras distintas: a 
primeira, com a colab. de S.H. Nasr c O. Yahya e o subtítulo "Das origens até à morte 
de Avcrróis", foi originalm. publ. em 1964; a segunda, "Desde a morte de Avcrróis 
até aos nosso dias", assaz original em relação às apresentações tradicionais, constitui 
um capítulo do vol. Hl da Histoire de la philosophie, ca colecção parisiense La 
Plêiade, com data de 1974]. 

A . Badawi, Histoire de la philosophie en Islam, 2 vols,, Paris 1968-72. 
[Do mesmo autor, uma apresentação sintética in A. Abdel-Malek et ai, A filosofia 
medieval, Lisboa 1974, p. 97-117 (trad. do francês)]. 

M . Fakhry, A History of Islamic Phiiosophy, Nova Iorque 11970, 21983 (trad. 
franc, Paris 1989). 

O. Leaman, An Introduction to Medieval Islamic Phiiosophy, Cambridge 1985. 

Ch. Bouamrane / L . Gardet, Panorama de la pensée islamique, Paris 11984, 
2 1991 . 

[De entre as várias obras focando a história do "pensamento", e fornecendo assim um 
enquadramento geral à actividade "filosófica", este livro afigura-se-nos o melhor em 
termos intrínsecos e didáticos]. 

Enciclopédia do Islão, s.v. "Falsafa". Sobre a grande figura de Ibn Khaldün, ver A. A l -
-Azmeh, Hm Khaldün, Oxford 1990. Em português, ver o cap. V I de A. Abdel-Malek 
et ai, A filosofia medieval, Lisboa 1974 (trad. do francês), e o livrinho de J. Laginha 
Serafim, Ibn Khaldün, historiador e humanista, Lisboa 1984. Os célebres Prolego¬
mena, traduzidos em inúmeras línguas, foram-no também em português por J. e A. 
Khoury, São Paulo 1958-60 (3 vols.). 
Nas notas de rodapé, a par de indicações bibliográficas específicas, que julgamos poder 
interessar o leitor, ou ainda trabalhos raramente referenciados nas obras de carácter 
geral, assinalámos alguns dos títulos aparecidos posteriormente a estas obras. 
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(filosofía e pensamento ibero-árabes) 

M . Cruz Hernandez, Historia del pensamiento en el mundo islámico. V o l . 2: 
Desde el Islam ándalasí hasta el socialismo árabe, Madrid 1981. 

[nova ed. ampliada da Historia de la filosofía española. Filosofía hispanomusulmana, 
vol. I I . Madrid 1957. Ver tb. La filosofía árabe, Madrid 1963. Uma síntese in LMS I I , 
p. 777-803; varias contrib. na obra referida a seguir]. 

D . Urvoy, Pensers d'al-Andalus. La vie intellectuelle à Cordoue et Séville au 
temps des empires berberes (fin Xle siècle - debut XIHe siècle), Toulouse 1990. 

A . Mar t ínez Lorca (coord.), Ensayos sobre la filosofía en al-Andalus, Barcelona 
1990. 

[Colectânea de quase duas dezenas de contribuições anteriormente publicadas, intro
duzida por uma "aproximação histórica"]. 

J. Pinharanda Gomes, A filosofia arábigo-portuguesa, Lisboa 1991. 
[Vol. I I I da Historia da filosofía portuguesa, do mesmo autor. Trata-se duma obra de 
segunda mão, apresentando globalmente o Islão, com especial relevo para a história 
do pensamento árabe, em geral, e hispano-árabe, em particular. De português tem 
pouco, a não ser alguns capítulos gerais sobre a presença árabo-muçulmana e suas 
influências no país; os confrontos ideológico-religiosos e os estudos árabes na Europa 
e em Portugal etc. Assinale-se a bibliografia genérica, se bem que repartida por uma 
dezena de assuntos, de 60 págs.]. 

LMS = S.Kh. Jayyushi (dir . ) , The Legacy of Muslim Spain, 2 vols,, Leida etc. 
1992. 

(património manuscrito português) 

A . Sidarus, " U n recueil de traités philosophiques et médicaux à Lisbonne". 
Zeitschrift für die Geschichte der Arab.-Islam. Wissenschafien, 6 (Francoforte, 
1990), p. 179-89. 

[Trata-se do duplo ms. 293-94 da "Serie Vermelha" da Academia das Ciências de 
Lisboa]. 

(bibliografia analítica) 

Hans Daiber, Bibliography oflslamic Philosophy, 2 vols., Leida e tc , 1999. 
[O vol. I oferece uma bibliografia analítica, por autor, de 10.000 títulos; o vol. I I 
constitui um conjunto de índices temáticos remetendo à parte principal. - Informações 
amavelmente comunicadas por Mare Geoffroy, Paris]. 

Artigos monográficos sobre cada autor in The Encyclopaedia of Islam I 
Encyclopédie de VIslam, nova ed., vários vols. Leida e Paris, 1954 ss. - Notar, no 
vol . I I , o bom art igo-síntese de R. Arnaldez, s.v. "Falsafa", com o corolár io 
"Falâs i fa" ("filósofos"). 
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RESUME 

PHILOSOPHIE ARABO-ISLAMIQUE : UN APERCU HISTORIQUE 

Dans cet apercu historique de la philosophie arabo-islamique, apres avoir 
rappele le mode de transmission de la philosophie et des sciences grecques dans 
la societe musulmane, a travers notamment du mouvement de traduction surgi a 
Baghdad entre le I X e et le Xe siecles, nous exposons les presupposes epistemolo-
giques qui ont preside a la naissance des grands courants de la pensee philoso-
phique musulmane, partant principalement des trois grandes figures que furent al-
K i n d i , al-Farabi et Ibn Sina (Avicenne). Nous passons, par la suite, a la diffusion 
multiforme des idees philosophiques dans la societe musulmane (milieux des 
lettres et des hauts fonctionnaires, theologie scholastique, etc.) et £ la reaction 
d'Al-GhazalT et du sunnisme orthodoxe, laquelle a fige pour toujours la pensee 
musulmane arabe, mais non iranienne, a partir du X l l e siecle. 

Dans ce siecle, toutefois, avec l'iranien Sohravardi et, au X l l l e , avec 
l'andalous Ibn 'Arabi, la philosophie de la lumiere (ishrdq) ou gnoseologie 
mystique, issue du monde iranien et developpee un moment par Avicenne, ainsi 
que la mystique speculative et cosmo-anthropologique ont connu un essor 
extraordinaire dont la portee et les prolongements en Iran et en Turquie doivent 
encore etre decouverts. 

Entre temps, la philosophie ibero-arabe suivait un autre parcours. Ayant 
demarre veritablement vers la fin du X l e siecle, elle a mene a la decouverte du 
vrai Aristote, par le grand A vermes (Ibn Rushd), et donne naissance, de la sorte, 
a l'aristotelisme qui a feconde non pas la societe islamique, qui entrait en declin 
et se figeait au niveau de la pensee creatrice, mais l'Europe du Bas Moyen-Age 
et de la Renaissance. 





V I R A G E M PARA A R E T Ó R I C A 
E C O N F L I T O ENTRE FILOSOFIA E R E T Ó R I C A 

NO PENSAMENTO DOS SÉCULOS XV E XVI 

Leonel Ribeiro dos Santos 
Universidade de Lisboa 

«Vide amice, quanto nobis omnibus [...] maior sit eloquentie 
cura quam vite.» 

PETRARCA, Familiarium rerum libri, X V I , 14. 

Sinopse 

Com este ensaio pretende-se delinear e caracterizar, nos seus traços 
filosoficamente mais relevantes, um aspecto do pensamento dos séculos 
XV e X V I cuja importância tem sido já notada por alguns investigadores 
que nas últimas décadas se têm ocupado da filosofia do Renascimento. 
Referimo-nos ao reconhecimento do papel que a retórica desempenhou 
nos planos de estudos das novas escolas dos humanistas, a partir do final 
do século XrV e pelos dois séculos seguintes, e ao ideal da eloquência 
que movia os mais destacados representantes do movimento humanístico.1 

1 Sobre isso, pode ver-se: John MONFASANI, «Humanism and Rheloric», in Albert 
RABIL, Jr. (ed.), Renaissance Humanism, Foundations, Forms, and Legacy, University 
of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1991, vol. 3, pp. 171-235; Brian VICKERS, In 
Defence of Rhetoric, Clarendon Press, Oxford, 1988, sobrctudo o cap. V: «Renaissance 
Reintegration», pp. 254-293; ID., «Rhetorics and Poetics», in: Charles B. SCHMITT / 
Q. SKINNER / E. KESSLER /J. KRAYE (eds.), The Cambridge History of Renaissance 
Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne, 1988, 
pp. 715-745; Hanna H. GRAY, «Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence», 
Journal of the History of Ideas, 24 (1963) reimpr.: in Renaissance Essays, ed. de 
P.O.Kristeller e P.P. Wiener, University of Rochester Press, 1992, pp. 199-216; 
Jerrold E. SEIGEL, Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism: the Union 

Philosophica 17/18, Lisboa, 2001, pp. 171-236 
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Partindo desse reconhecimento da importância da retórica e da eloquência 
para o pensamento dos humanistas, propomo-nos interpretá-lo como indí
cio do ressurgimento do que se poderia chamar o paradigma de pensamento 
retórico, o qual se propõe modelar todas as formas da cultura e do saber, 
revelando-se como alternativa ao modelo tradicional escolástico da dialéc
tica e da metafísica. Com a expressão «viragem para a retórica» pretende¬
-se indicar que não se trata apenas de um aspecto entre outros, mas de um 
aspecto que decide a feição da cultura e do pensamento ao longo de dois 
séculos. Sendo central, o tema é também estratégico. Impondo-se como um 
tópico em tomo do qual se mobilizam alguns dos mais destacados pensa
dores da época, a sua abordagem pode ajudar a reconhecer a unidade e a 
feição característica do pensamento de todo um largo período da história 
intelectual europeia. Constitui, pois, nosso propósito pôr em evidência a 
unidade e continuidade do problema na diversidade das respostas que 
recebeu dos mais destacados pensadores dos séculos XV e X V I que dele se 
ocuparam. A unidade do tema consente não só a diversidade como até o 
antagonismo de posições. Mas isso ocorre num ambiente intelectual de 
referências comummente partilhadas pelos vários protagonistas, por distan
tes que estejam no espaço e no tempo, por diversas que sejam as respecti
vas fontes de inspiração ou as matrizes de pensamento. 

Captados na sua máxima generalidade, são três os momentos do 
processo que pretendemos expor: I o o da clara viragem para a retórica e 
do geral impulso para a retoricização do pensamento (tanto da filosofia 
como da teologia), um processo que se anuncia desde a primeira geração 
de pensadores humanistas (Petrarca, Salutati, Bruni), se decide em 
Lorenzo Valia e Angelo Poliziano e atinge a sua extrema expressão em 
Mario Nízolio, em meados do século X V I ; T o do declarado conflito 
entre filosofia e retórica, protagonizado, de forma paradigmática, por 
Giovanni Pico delia Mirandola e Ermolao Bárbaro, a meio da penúltima 
década do século XV, mas que se estende ainda pelo século seguinte, em 
Juan Luis Vives, em Philipp Melanchthon e em Francesco Patrizi; 3 o o 
do recuo da retórica em face das novas dialécticas (de Rudolfo Agrícola 
e de Pedro Ramo) e sua desqualificação científica e consequente minimi
zação e redução a uma doutrina de efeitos literários, de tropos e figuras 
para adorno do discurso. 

of Eloquence and Wisdom, Petrarch to Valla, Princeton, N.J., 1968; Eugenio GAR1N, 
«Retorica e 'studia humanitatis' nella cultura del Quattrocento», in B. VICKERS (ed.), 
Rhetoric Revalued. Papers from the International Society for the History of Rhetoric, 
Binghamton, N. York, 1982, pp. 225-239; Paul Oskar KRISTELLER, «Philosophy and 
Rhetoric from Antiquity to the Renaissance», in ID., Renaissance Thought and Its 
Sources, ed. de M . Mooney, New York, 1979, pp. 213-259. 
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Se aquilo que designamos por «viragem para a retórica» constitui, 
pela sua amplitude e intencionalidade, uma característica do pensamento 
dos humanistas, já o tópico do conflito entre retórica e filosofia ou, mais 
geralmente, o da relação entre filosofia e retórica é um tema recorrente 
na história do pensamento ocidental, onde é possível identificar períodos 
de convivência e de mútua complacência, baseadas na delimitação de 
domínios próprios e respectivas competências, mas também momentos 
de declarado conflito, como se retórica e filosofia configurassem mode
los de racionalidade e de humanidade irreconciliáveis.2 O momento para
digmático deste conflito ocorre logo na nascença da filosofia, no debate 
travado entre Platão e os Sofistas.3 Em alguns pensadores do Renasci
mento este conflito de nascença é muitas vezes evocado e mesmo reedita
do, com contornos e argumentos muito semelhantes aos usados pelos 
interlocutores antigos. 

O objecto deste ensaio é muito extenso, temporal, material e tex
tualmente falando, mas o ponto de vista que adoptamos é muito mais cir
cunscrito. Pois o que constitui aqui objecto directo da nossa abordagem 
não é tanto a análise das vicissitudes da teorização e prática retóricas dos 
pensadores humanistas4, quanto a tentativa de identificação do paradigma 
de racionalidade retórica emergente naqueles pensadores e a interpreta
ção dos pressupostos e do significado filosóficos de tal paradigma. Na 
abordagem do tema enunciado, o que nos move, em última instância, é a 
intenção de captar e de compreender a peculiar concepção de filosofia 
dos pensadores humanistas. 

A historiografia tradicional sobre a filosofia do Renascimento, de um 
modo geral, apenas viu na orientação retórica de muitas das manifestações 
do pensamento desse período um sinal negativo, que as desqualificava pre
cisamente enquanto propostas filosóficas e de pensamento e as remetia 
para o domínio da cultura literária. Mas a revalorização da retórica, levada 
a efeito em várias direcções no pensamento contemporâneo e até mesmo o 
que se pode já chamar o actual «renascimento da retórica», também na 

2 Para uma perspectiva de conjunto, veja-se: Samuel IJSSELING, Rhetoric and Philoso
phy in Conflict. An Historical Survey, Martinus Nijhoff, The Hague, 1976. 

3 Veja-se: S. IJSSELING, «Rhetorique et Philosophie. Piaton et les Sophistes, ou la 
tradition metaphysique et la tradition rhetorique», Revue Philosophique de Louvain, 74 
(1976), pp. 193-210. 

4 Sobre isso, veja-se: James J. MURPHY (ed.), Renaissance Eloquence: Studies in the 
Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, University of California Press, 1983; 
John MONFASANI, art. cit., in: A. RABIL, Jr. (ed.), ob.ciu, vol. 3, pp. 172-235; Don 
Paul ABBOTT, «The Renaissance», in: W.B. HORNER (ed.), The Present State of 
Scholarship in Historical and Contemporary Rhetoric, University of Missouri Press, 
Columbia, Missouri (1983), revised ed. 1990, pp. 84-113. 
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Filosofía5, permitem que se aprecie diferentemente, e mesmo positi
vamente, este aspecto do pensamento dos séculos XV e XVI , tornando 
possível o reconhecimento não só da proposta de racionalidade que o 
caracteriza, como também do significado filosófico e histórico-filosófico 
dessa proposta, como alternativa à racionalidade lógico-metafísica dos filó
sofos medievais e à racionalidade científico-matemática dos modernos.6 

I. Homo loquens: O Humanismo e a consciência da condição linguís
tica do homem e do pensamento 

Seja qual for a importância e o alcance histórico-cultural ou também 
filosófico que se lhe reconheça, o Humanismo dos séculos XV e X V I 
caracterizou-se, antes de mais, pelo peso e função atribuídos às disciplinas 
da linguagem - à gramática e sobretudo à retórica - no plano curricular dos 
studia humanitatis. Estas disciplinas, integradas no trivium, faziam parte do 
curriculum medieval de estudos. Mas adquirem agora uma autonomia, uma 
importância e uma função que não tinham ali, passando a constituir o 
núcleo de todo um novo projecto pedagogico-cultural e a informar e 
modelar o conjunto da formação humana. Mas o que é mais significativo é 
que a retórica tende agora a ganhar ascendente sobre a dialéctica, subalter-
nizando-a e reivindicando para si as funções desta em que ainda reconhece 
alguma pertinência, ou simplesmente dispensando-a por inútil. Na verdade, 
o modo como são entendidas as relações entre as duas disciplinas poderia 
servir de fio condutor para interpretar a evolução do pensamento humanís
tico.7 Há os que reconhecem a competência respectiva das duas disciplinas 

5 Tenham-se presentes, nomeadamente, as obras de Chaim Perelman e de Michel Meyer. 
De PERELMAN, L'empire rhétorique - Rhétorique et Argumentation, Vrin, Paris, 
1977; (e, em colab. com L. Olbrechts-Tyteca), Traité de Vargumentation. La nouvelle 
rhétorique. Editions de 1'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1992. De Michel MEYER: 
Questions de rhétorique. Langage, raison et seduction, Librairie Genérale Française, 
Paris, 1993; (ed.), De la Mêtaphysique à la Rhétorique, Éditions de 1'Université de 
Bruxelles, Bruxelles, 1986; (ed. com A. LEMPEREUR), Figures et conflits rhêtoriques, 
Éditions de 1'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1990. 

6 Nos tempos mais recentes, ninguém fez mais pela reabilitação da retórica humanista e 
do seu significado filosófico do que Ernesto Grassi. Das suas obras relevantes para o 
tema, refiram-se: Machi des Bildes: Ohnmacht der rationalen Sprache. Zur Rettung des 
Rhetorischen, DuMont Schauberg, Kõln, 1970; Rhetoric as Philosophy. The Humanist 
Tradition, The Pennsylvania State University Press, 1980; Vico and Humanism. Essays 
on Vice, Heidegger and Rhetoric, Peter Lang, N.York, 1990; Einführung in philoso¬
phische Probleme des Humanismus, WBG, Darmstadt, 1986. 

7 Veja-se: Cesare VASOLI, La dialettica e la retorica dell'Umane simo, «¡nvenzione» e 
«Método» nella cultura del XV e XV! secólo, Feltrinelli, Milano, 1968; ID., «La retorica 
e la dialettica e le origini delle concezioni moderne del 'método', II Verri, 35/36 (1970), 
pp. 250-306; Peter MACK, Renaissance Argument. Valla and Agrícola in the 
Traditions of Rhetoric and Dialectic, E.J.Brill, Leiden-New York-Koln, 1993. 
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e a necessidade da sua mútua concorrência, como Salutati8, Vives9 e 
Philipp Melanchthon.10 Os que se propõem esvaziar de pertinência a 
dialéctica e absorvê-la na retórica, como Lorenzo Valia e Mario Nizolio, 
propósito que adiante mais demoradamente analisaremos. Há, por fim, os 
que criam uma nova dialéctica com base nas partes essenciais da retórica (a 
inventio e a âispositio), deixando para esta as partes secundárias do adorno 
e da elocução, como o fazem Rudolfo Agrícola 1 1 e Pedro Ramo12, aspecto 
que mais extensamente se expõe no ponto IV do presente ensaio. 

Segundo Salutati, a lógica ou dialéctica colhe o entendimento com as suas razões, ao 
passo que a retórica se dirige à vontade, mas são complementares em vista dum mesmo 
fim: «ambe quidem, licet diverso tramite, finem unum intendunt, quamvis una dilucidet 
intellectum ut animo sciat, altera disponat ut velit, et alia ratione illa probet ut doceat, 
hec vero persuadeat ut inclinet.» C. SALUTATI, Epistolario, ed. de F. Novati, Roma, 
1905, vol.IV, p. 223. 

9 O humanista valenciano supõe a complementaridade entre as três disciplinas da 
linguagem, usando uma metafórica arquitectónica: «in hoc velut sermonis aedificio, 
Grammatica caedat ligna, et lapides, Dialéctica domum erigat, Rhetor condat 
civitatem... Grammatica usque ad verborum coniunctionem progrediatur, Dialéctica 
usque ad argumentationem, Rhetorica usque ad sermonem, et, quod exactius est, 
orationem.» J. L. VIVES, De causis corruptarum artium, lib. I I I , cap. I , ed.bilingue 
latim-alemão de E.Hidalgo-Serna, Fink, München, 1990, p. 111. 

1 Autor de tratados de dialéctica e de retórica, Melanchthon, que já conhece e aprecia a 
nova dialéctica de Rudolf Agricola - numa Oratio de vita R. Agrícola (1539) 
escreve:«Nemo non amat Rodolphi nomen.» - , defende contudo uma estreita afinidade 
e complementaridade entre uma e outra e a necessidade de o orador usar os processos 
da dialéctica e o dialéctico usar os do retórica. V. infra, nota 136. 

• Rudolf AGRÍCOLA, De inventione dialéctica libri tres (ed. princ. 1515), ed. crítica e 
ü'ad. alemã de Lothar Mündt, Max Niemeyer, Tübingen, 1992. A obra de Agricola, de 
grande influência e autoridade na primeira metade do século X V I , é responsável pela 
expoliação da retórica daquelas partes que os humanistas para ela tinham recuperado - a 
inventio e a dispositio - , deixando-Ihe apenas o que respeita ao ornamento do discurso e a 
preocupação com o efeito da elocução no auditório. A dialéctica é reinvestida como 
ciência geral da argumentação e do discurso provável. Mas ainda se concebe alguma 
complementaridade entre as artes do discurso: «Primum grammatice docet, quae emendate 
et aperte loquendi viam tradit; proximum rhetorice, quae omatum orationis cultumque et 
omnes capiendarum aurium ilíecebras invenit. Quod reliquum igitur est, videbitur sibi 
dialectice vendicare: probabiliter dicere de qualibet re, quae deducitur in orationem.» 
Ibidem, pp. 208-210. Sobre Agricola, veja-se, além da obra citada de Peter Mack, também 
o artigo de Kees MEERHOFF, «Agricola et Ramus - Dialectique et Rhétorique», in. F. 
AKKERMAN / A.J. VANDERJAGT (eds.), Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485, 
Proceedings of the International Conference at the University of Groningen 28-30 
October 1985, E.J.Brill, Leiden-New York-Kopenhagen, 1988. 

'• Pedro Ramo, como adiante mais demoradamente veremos, dissocia completamente as 
duas disciplinas rompendo a íntima solidariedade entre ratio e oratio suposta pelos 
humanistas: «dialéctica mentis et rationis tota est, rhetorica et grammatica sermonis et 
orationis.» Veja-se: Rhetoricae distinctiones in Quintilianum, in: J.J. MURPHY e C. 
NEWLANDS (eds.), Arguments in Rhetoric Against Quintilian: Translation and Text 
of Peter Ramus's Rhetoricae distinctiones in Quintilianum (1549), Northern Illinois 
University Press, 1986, p. 184. 
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A tendencia mais geral dos humanistas para a subordinação da dia
léctica à retórica revela não só que se passou a dar muito mais valor à 
expressão linguística do pensamento, como sobretudo manifesta uma 
preocupação com a dimensão prática e humana do conhecimento, ou seja 
com a sua eficácia no espaço da vida civil. A investigação da verdade 
não é já reconhecido um valor absoluto e autónomo, devendo antes visar, 
em última instância, a ordem humana da acção útil. Desenha-se assim 
uma nova concepção de sabedoria prudencial e prática, solidária de uma 
nova antropologia, marcada não já pela supremacia unilateral da razão, 
mas capaz de satisfazer também a dimensão volitiva e afectiva. Não 
importa já apenas que a verdade ensine, mas que ela seja, ao mesmo 
tempo, capaz de deleitar e de mover os ânimos, tarefas que a retórica, 
mais do que a dialéctica, está em condições de cumprir. 

Sem prejuízo do reconhecimento das linhas de continuidade que 
existem, também a este respeito, entre a Idade Média e o Renascimento13, 
pode contudo falar-se de uma viragem dos pensadores humanistas para a 
linguagem e para a retórica, a qual é acompanhada pela adopção, explí
cita ou tácita, de um certo número de pressupostos ou axiomas, entre si 
solidários, que definem o que se poderia chamar um logos retórico. Não 
podendo embora demorar-nos no comentário que cada um deles exigiria, 
aqui os enunciamos. São eles: I o o reconhecimento da importância social, 
antropológica e mesmo ontológica da linguagem; 2 o a afirmação do pri
mado da vida activa e da vida civil sobre a vida contemplativa e privada; 
3 o a concepção do homem não apenas como um ser dotado de razão, mas 
sobretudo como um ser de acção, de paixões e de afectos; 4 o a afirmação da 
retórica como ciência civil e da racionalidade retórica como uma racio
nalidade prudencial, fundada no reconhecimento duma essencial e íntima 
relação triangular entre sapiência, eloquência e prudência; 5 o a afirmação, 
enfim, da íntima e natural solidariedade entre sabedoria e eloquência. 

Não se pode entender a importância atribuída pelos humanistas às 
disciplinas da linguagem, em especial à retórica, se não se reconhecer 
que isso não significa apenas a obstinada defesa de um curriculum pecu
liar de estudos, mas decorre de algo mais fundamental: do reconheci-

Os aspectos de continuidade têm sido cada vez mais relevados, à medida que melhor se 
vai conhecendo não só a retórica dos medievais como a retórica dos humanistas. Veja¬
-se: James J. MURPHY, Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical Theory 
from Saint Augustine to the Renaissance, University of California Press, Berkeley-Los 
Angeles-London, 1974; George A. KENNEDY, Classical Rhetoric and Its Christian & 
Secular Tradition from Ancient to Modern Times, The University of North Carolina 
Press, Chapel Hi l l , 1980; E. GARIN, «Retórica e 'studia humanitatis' nella cultura del 
Quattrocento», in: B. VICKERS (ed.), Rhetoric Revalued. Papers from the Interna
tional Society for the History of Rhetoric, Binghamton, N.Y., 1982, pp. 225-239. 
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mento da condição do homem como um ser falante, como um ser de 
comunicação e de comunidade, do reconhecimento, enfim, da condição 
linguística do homem, da razão e do pensamento. Não é por acaso que, 
desde Petrarca (1304-1374)14, muitos humanistas glosam o tópico cicero
niano da relação entre ratio e orado (razão e discurso, pensamento e lin
guagem), como os vínculos que ligam e fundam a sociedade e comuni
dade humanas.15 

Jorge de Trebizonda (1395-1484), um dos intelectuais emigrados de 
Bizâncio que fez carreira em Itália, e a quem se deve, entre outros contri
butos, o primeiro tratado completo de retórica do Humanismo (Rhetori-
corum libri V, 1433-34), no qual procura fazer a síntese entre a tradição 
retórica romana e a tradição helenística e bizantina16, glosando um tópico 
ciceroniano, que, na verdade, também era um tópico do pensamento polí
tico de Aristóteles 1 7, vê na linguagem o sinal da humanidade, o que 
distingue os homens dos animais. Num Discurso em louvor da eloquên
cia (1430), o humanista bizantino, escreve: «Consistindo a natureza do 
género humano na razão, esta razão na verdade nada aproveita aos 
homens a não ser que seja estimulada para o uso comum através do dis
curso. Qual seria o fruto do engenho subtil, qual o proveito do pensa
mento penetrante, qual a utilidade da melhor das invenções a não ser que 
isso seja trazido à luz pela força do discurso e proposto a todos? Pelo que 
temos de confessar que nada melhor do que o discurso nos foi dado por 
Deus. [...] Julgas que os homens podem viver entre si mudos? Preferias 
que não tivessem língua? Oh que ingratidão a tua para com Deus e para 
com a natureza! Pois tendo-nos ele criado homens, tu desejas convertê¬
-los em feras e animais desumanos. Pois a razão pela qual somos homens 
se não for posta em acto pelo discurso vale tanto no homem como o fogo 
escondido na pederneira.» 1 8 

1 4 Cf a carta de 1350 a Tommaso da Messina, Le familiari, ed. de V. Rossi e U. Bosco, 
4 vols., Firenze, 1933-42, vol. I , pp. 45-47. 

1 5 CICERO, De offlciis I , 16, 50-56: «Eius autem vinculum est ratio et oratio quae 
docendo, discendo, communicando, disceptando, iudicando conciliat inter se homines 
coniungitque naturali quadam societate». 

1 6 Sobre a vida e obra de Jorge de Trebizonda, veja-se: John MONFASANI, George of 
Trebizond. A Biography and Study of His Rhetoric and Logic, E.J.Brill, Leiden, 1976. 

1 7 ARISTOTELES, Politico 1,2,1253 a 9-17. 
1 8 «Nam cum natura humani generis in ratione consistat, nihil profecto hec ratio prodesse 

videtur hominibus nisi oratione in communem usum eliciatur. Quis enim fructus esset 
subtilis ingenii, quod excogitationis acute emolumentum, optime inventionis quenam 
utilitas, nisi orationis vis protractam ex abditis rem cunctis proponet? Quare nihil 
unquam oratione melius a dei tribulum confiteri necesse est. [...] Mutosne tu homines 
inter se vivere posse putas? Elingues mavis? O in deum et naturam ingratitudinem 
tuam! Nam cum ille nos homines creavcrit, in feras tu immanesque bestias convertere 
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Seja ainda exemplo este passo extraído da obra de Giovanni Ponta-
no, Acerca da linguagem (De sermone, 1509): «A natureza deu ao 
homem tanto a razão [...] como a palavra.[...] Mediante a razão os 
homens medem e compõem todas as coisas, enquanto pela palavra 
conservam e defendem a conciliação natural, que a própria razão dita, 
explicam-na e declaram-na, seja em vista do uso e das coisas sérias seja 
em vista do jogo e do prazer, pois sem a palavra a razão seria uma coisa 
aleijada e maximamente imbecil, sobretudo quando se trata da vida do 
homem nas acções civis e nas reuniões e assembleias, nas quais a própria 
palavra constitui o principal vínculo de toda a sociedade humana e sem ela 
de modo nenhum se pode atingir o sumo bem. [...] Portanto, assim como a 
raz;ão é guia e mestra para dirigir as acções e para regular as virtudes, a 
palavra é o intérprete da mente e como que o instrumento da própria razão, 
se bem que se as deliberações, os conselhos e os raciocínios constam de 
discursos e estes constam de palavras, então a própria linguagem subminis
tra à razão o instrumento e a matéria, na qual ela se exerce.» 1 9 

É como se dissesse que a razão necessita das palavras não apenas 
para comunicar os seus pensamentos, mas até para os pensar. O cap. III 
da mesma obra fala do poder e autoridade do discurso (Maximam esse 
vim atque auctoritatem orationis). E com isso Pontano não se refere pro
priamente ao uso retórico da linguagem e do discurso, mas ao «discurso 
comum» (de oratione tantum ipsa communi), usado nas relações quoti
dianas entre os humanos, nos negócios, nas assembleias, no espaço fami
liar e cívico. 

cupis. Ratio enim ea qua homines sumus nisi oratione in actum cxtrudatur tantum valet 
in homine quantum ignis abstrusus in silice.» Oratio de laudibus eloquentiae (1430), 
in MONFASANI, ob. cit. (1976), p. 365, 369. O humanista florentino Poggio Bracciolini 
expunha a mesma ideia ao seu amigo Guarino de Verona: «Solus est enim sermo, quo 
nos utentes ad exprimendam animi virtutem ab reliquis animantibus segregamur.» 
Poggius Florentinas... Guarino suo Veronesi, in E. GARIN, Prosatori latini dei 
Quattrocento, Milano-Napoli, 1952, p. 242. 

«Et rationem homini natura dedit [...] et orationcm. [...] Itaque ratione quidem ipsa 
homines seque suaque et metiuntur et componunt omnia, oratione autem et concilia-
tionem a natura insitam conservam tuenturque et, quae ratio ipsa dictat, ea explicant 
atque eloquuntur, sive ad usum spectent atque ad seria sive ad iocum ac voluptatem, 
quando absque ilia ratio manca quaedam res esset maximaque imbccilla, cum hominis 
praesertim vita in actionibus versetur civilique in congregatione et coetu, cuius oratio 
ipsa totiusque humanae societatis vinculum sit praecipuum ac sine ea ad summi boni 
adeptionem perveniri nullo modo queat...Igitur ut ratio dux est ac magistra dirigendis 
actionibus virtutibusque comparandis, oratio vero mentis est interpres rationisque 
ipsius instrumentum quasi quoddam, siquidem consultationes, consilia, ratiocinationes 
ipsae deniquc dissertionibus constant, dissertiones vero verbis, sic eadem ipsa oratio 
instrumentum quoque rationi et quasi materiam sumministrat, in qua versetur.» De 
sermone libri sex, ed. S. Lupi e A. Risicato, Antenore, Padova / Thesaurus Mundi, 
Lugano, 1954, lib. I , cap. I , pp. 3-4. 
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Poderiam aduzir-se inúmeros testemunhos do mesmo teor. A sua 
recorrência não indica apenas a cedência a um tópico da moda, mas suge
re antes uma convicção fundamental amplamente partilhada pelos pensa
dores humanistas. O homem vive e realiza a sua humanidade no elemento 
da palavra. Esta deve ser entendida não apenas como um produto arbitrá
rio, como um mero instrumento ou um utensílio da razão, mas também 
como o seu elemento natural, a partir do qual o próprio pensamento se 
pode exercer. Disso tinha consciência o humanista valenciano Juan Luis 
Vives (1492-1540), quando apresentava a matéria de que trata a retórica, 
dizendo: «A matéria desta arte é a palavra; a palavra emprestada e não a 
própria. A sua finalidade é o dizer bem; e a missão do que fala é manifestar 
o que sente e persuadir do que quer ou excitar ou acalmar um afecto ou 
uma paixão qualquer. Em todo o discurso, há as palavras e as ideias que 
são como que o corpo e a alma. A ideia é como a alma e a vida das pala
vras. São vazias e mortas as palavras carentes de sentido e não vivificadas 
pela ideia. As palavras são a morada da ideia e como que as luzes que 
iluminam o véu espesso dos nossos espíritos. [...] Mas as palavras são bem 
público do povo e não propriedade de nenhuma arte ou de direito pri
vado.» 2 0 O mesmo humanista sublinha a íntima relação que no homem 
existe entre a linguagem e a razão, e vê naquela, como mais tarde o fará 
Descartes, o inequívoco sinal de humanidade, o que distingue os homens 
dos animais, pois estes «não têm verdadeira linguagem porque também não 
têm mente» (nec verum habent sermonem, nisi quae etiam mentem).11 

A ideia de que a linguagem é não só o fundamento da comunidade 
humana, o instrumento da comunicação recíproca entre os homens, a 
prerrogativa do homem, mas também um património e bem comum do 
povo (e não propriedade individual do orador, do poeta ou do filósofo), 
encontramo-la expressa de muitos modos. Seja na afirmação de Vives, 
citando Horácio, segundo a qual «é o povo que tem o direito sobre a lin
guagem» 2 2; seja na insistência desse e de muitos outros humanistas, 

2 0 «Matéria hujus artis est sermo, et haec utique mutuata, non propria: finis bene dicere; 
artificis autem explicare quae sentiat, aut persuadere quae velit, aut motum animi 
aliquem excitare, vel sedare. In sermone omni sunt verba et sensa tamquam corpus et 
animus. Sensa enium mens sunt, et quasi vita verborum; ideo etiam mens et scnsus 
vulgo nominantur. Inanis ac mortua res sunt verba sensu amolo; verba autem sedes 
sunt sensorum, et veluti lumina in tantis nostrorum animorum involucris. [...] Verba 
sunt populi publica, nullius artis, aut privati Juris.» De ratione dxcendi (1532), cap. I , 
ed., trad, e notas de Ana Isabel Camacho e estudo introd. de Emilio Hidalgo-Serna, 
AnthropDS, Barcelona,1998, pp. 12-14. 

2 1 Ibidem, p. 300. 
2 2 «Jus sermonis populi est.» De causis corruptarum aríium, ed. cit., p. 78. A ideia 

segunde a qual a linguagem é, juntamente com a justiça, o vínculo que une e mantém 
coesas todas as sociedades humanas, é desenvolvida por Vives no cap. I do Livro IV 
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como Valia, Erasmo e Nizolio, quanto ao dever de respeitar a consuetudo 
sermonum ou a consuetudo veterum, contra a arbitrariedade da criação 
linguística dos dialécticos e metafísicos. E é desta convicção da condição 
linguística do homem e do pensamento que tira toda a sua importância a 
retórica, como ciência ou arte do discurso por excelência. Já numa fase 
de ocaso do pensamento humanista, em que a retórica, de novo expoliada 
das suas partes essenciais, se via reduzida a pouco mais do que a uma 
arte de ornamentar o discurso, o jesuíta Cipriano Soares, na introdução 
ao seu manual de retórica, ainda dá disso testemunho, glosando sobre o 
facto de os Gregos usarem um mesmo termo - logos - e os Latinos tam
bém praticamente o mesmo - raüo/oratio - para dizerem a razão e o dis
curso ou linguagem: «A semelhança é tanta entre a razão e o discurso que 
os Gregos nomearam ambas com um só vocábulo e os Latinos, émulos 
dos Gregos, nomearam-nas quase com o mesmo vocábulo. Pois o discur
so é uma certa imagem da razão. Deus pôs a razão na mente a quem foi 
atribuído todo o reino do espírito; e o supremo artífice colocou também a 
sede do discurso na parte mais nobre do corpo. A razão é como uma certa 
luz e um lume da vida; o discurso é o brilho e ornamento da razão. A 
razão rege e modera o próprio espírito; o discurso dobra mesmo os espí
ritos alheios. A aparência da razão é admirável, mas ela está latente no 
íntimo e é a beleza do discurso que a declara. Como a luz está para o Sol, 
que é o príncipe e moderador de todas as restantes luzes, assim o discur
so está para a razão, senhora e rainha de todas as coisas.[...] Se tanta é a 
superioridade do discurso, não pode não ser máxima a dignidade da 
retórica, na qual está contida a doutrina do ornamento do discurso.» 2 3 

E devido à função eminentemente social da linguagem que a retórica 
vê reconhecida a sua importância política, chegando a ser considerada 

desta mesma obra (ed. cit., p. 152): «Humanae omnes societatcs duabus potissimum 
rebus vinciuntur ac continentur, justitia, et scrmone; quarum si altemtra desit, difficile 
sit coetum, et congregationem ullam, sive publicam, sive privatam, diutius consistere, 
ac conservari... itaque duo sunt velut clavi. quibus convcntus hominum reguntur, 
justitia et sermo.» 

2 3 «Rationis & Orationis tanta est similitudo, ut Graeci [...] uno vtramque vocábulo, 
Latini Graecorum aemuli eodem pene nominarint. est cnim oratio quasi rationis imago 
quacdam. Rationem in mente, cui regnum totius animi tributum est, Deus Opt.Max. 
posuit; orationis sedem idem summus opifex in celsissima, ac nobilíssima corporis 
parte collocavit: ratio est, sicuti lux quaedam, lumenque vitae: oratio est rationis decus, 
& omamentum: ratio regit, ac moderalur proprium animum: oratio fiectit etiam alienos: 
rationis est species admirabilis, earn tarnen intus latentem orationis pulchritudo 
declarai. Ita quod lumen est Soli principi, ac moderator! luminum reliquorum, id est 
oratio rationi dominae, ac reginae rerum omnium.[..J Quod si orationis tanta praestan-
tia est, non potest non maxima esse dignitas Rhetoricae, qua ornandae orationis 
doctrina continetur.» Cipriano SOARES, De Arle Rhetorica Libri ires ex Arislotele, 
Cicerone, & Quintiliano praecipuè deprompii, Conimbricae, 1562, Prooemium. 
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pelos humanistas como a scientia civilis por excelência, que abrange 
todos os aspectos da vida humana. Este aspecto está bem expresso na 
obra de Jorge de Trebizonda, que nisso pretende demarcar-se do que 
entende ser a concepção de Aristóteles: «Parece-me que com muita razão 
chamaram os nossos maiores à retórica a arte da humanidade. Aristóteles, 
porém, afirmou que ela era uma parte considerável e nobilíssima da ciên
cia civil, que é mestra e senhora de todas as coisas humanas. Eu, porém, 
se posso dizer abertamente o que penso a esse respeito, acho que a rique
za da ciência do discurso não está contida como parte na ciência civil, 
mas é esta que por aquela é englobada e vigiada.» 2 4 

A retórica é assim atribuída aquela função arquitectónica que Aris
tóteles atribuía à política, pois, ainda nos termos de Trebizonda, «nada 
existe no âmbito civil que esta ciência não ordene, não instrua e não exe
cute». 2 5 

Cite-se ainda, a este propósito, o testemunho, já relativamente tar
dio, colhido também num discurso em louvor da eloquência do jovem 
professor de retórica da universidade de Witemberga, que dá pelo nome 
de Philipp Melanchthon (1497-1560). Exortando os jovens ao estudo das 
«artes dicendi», propõe a retórica como uma sabedoria prudencial que 
chega a identificar com o próprio conceito humanista de humanitas.26 Diz 
ele: «Como fruto não negligenciável do estudo da eloquência resulta que, 
pelo uso daquelas artes nas quais se contém a eloquência são excitados e 
instruídos os espíritos para que todos examinem mais prudentemente as 
coisas humanas, pois não segue a sombra mais proximamente o corpo do 
que a prudência acompanha a eloquência. Os antigos consideravam que a 
ciência do dizer e o juízo do espírito se adequavam por natureza. E por 
isso disseram alguns, não sem razão, que a linguagem é a razão do espí
rito explicada.[—] De tal modo estão unidas entre si a prudência e a elo
quência que não podem ser separadas por nenhum motivo.[...] Qual ju l 
gais ter sido a ideia dos antigos Latinos ao chamarem humanidade às artes 
do dizer? Eles julgavam que com o estudo destas disciplinas não só se 

«Quare mihi rectissime humanitatis hanc artem maiores nominasse videntur. Aristo
teles vero, quem in rhetoricis Cicero sequitur, civilis scientie, que rerum humanarum 
omnium magistra et domina est, maximam ac nobilissimam esse partem iudicavit. 
Verum ego, si quod sentio aperte dicere liceal, non contineri ut partem in civili scientia 
orationis copiam censeo, sed civilem ab hac contineri observarique universam conten
do.» Oratio de laudibus eloquentiae, apud J. MONFASANI, ob. eil. (1976), Appendix 
11, p. 366. 
«Nihil sub civili unquam invenietur quo non hec ordinet, instruat, atque perficiat.» 
Ibidem. 
Sobre a relação triangular entre 'sapientia', 'prudentia' e 'eloquentia', veja-se: Victoria 
KAHN, Rhetoric, Prudence, and Skepticism in the Renaissance, Ithaca/London, 1985. 
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cultivava a língua, mas, além disso, e sobretudo, desse modo se abando
nava a índole silvestre e se domesticavam e amansavam os espíritos.» 2 7 

Todo o empenho posto pelos humanistas no cultivo da retórica se 
orientava no sentido de restaurar o projecto ciceroniano da união íntima 
entre sabedoria e eloquência. Coluccio Salutati (1331-1406), um dos 
primeiros discípulos de Petrarca, expôs com grande clareza e sentido de 
equilíbrio esse ideal dos humanistas numa das suas cartas, nestes termos: 
«E melhor para a sabedoria e para a eloquência unirem-se, de tal modo 
que a segunda exponha o que a primeira compreende. Se surgir um con
flito a respeito de saber a qual das duas dar a primazia, dê-se à sabedoria. 
Mas não se considere inútil dedicar à eloquência sempre um singular, 
principal e contínuo esforço, pois o estudo da eloquência não deixa de 
fazer parte do função da sabedoria. A eloquência está colocada sob a 
sabedoria e nela contida enquanto soma de todas as coisas que podem ser 
conhecidas, de tal modo que aquele que cultiva a sabedoria deve cultivar 
também necessariamente a eloquência.» 2 8 

É este um axioma que, com maior ou menor ênfase, podemos encon
trar nos pensadores humanistas. Consumar a unidade entre sabedoria e 
eloquência - que precisamente não existia naqueles que na época faziam 
profissão de filósofos significava, para eles, restaurar o sentido mais 
antigo da própria sabedoria humana, antes desta ter sido ocupada pelos 
filósofos, designadamente por Sócrates e pelo fundador da Academia, 
que provocaram a cisão entre a sabedoria e a eloquência. Esta acusação, 
cuja matriz se encontra em Cícero 2 9, regressa muitas vezes à pena dos 

«Accedit hue non contemnendus studiorum cloquentiae fructus, quod earum artium 
usu, quibus eloquentia continetur, excitantur, erudiunturque ingenia, ut res humanas 
omnes prudentius dispiciant, ñeque propius umbra corpus adsectatur, quam eloquen-
liam comitatur prudencia... Videbant inier se maiores nostri hace duo: bene dicendi 
scientiam, et animi iudícium natura cohaererc; quare et non inepti quídam orationem 
esse dixerunt, explicatam animi rationem... Sic inter se copulatas esse prudenliam ac 
eloquentiam, ut divelli nulla ratione possint.... Quid in consüio fuisse censetis 
veteribus Latinis, cur dicendi artes humanitatem adpeliarint? Iudicabant i 11 i nimirum 
harum disciplinarum studio non linguam tantum expoliri. sed et feritatem, barbariem-
que ingeniorum corrigi. Nam cultu perinde ac plerique sylvestrem indolem exuunt. 
mansuescunt ingenia, cicuranturque.» Philipp MELANCHTHON, Encomian Eloquen-
liae, in Corpus Reformatorum, ed. C. Bretschneider, Halis Saxonum, 1843, vol.XI, p. 55. 

«Optime quidem simul coalescunl sapientia et eloquentia, ut quantum illa capit tantum 
et ista pertractet. quod si certamen utriusque fiat, que cui preopatnda sit, sapientie 
palmam dato, non tarnen inutile puta semper eloquentie singularem, precipuam ct 
continuam operam dare, non enim eloquentie Studium non etiam sapientie munus est. 
subidtur eioquentia sapientie et in ipsa, quasi toto quodam, quod cuneta scibilia 
possideat, continetur, ut qui sapientie Studium profitetur, simul et eloquentie profitealur 
necesse sit.» Epistolario, ed. F. Novati, Roma, 1896, vol. I I I , p. 602. 

Cl'CERO, De oratore, I l l .xv i , 60-61. 
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humanistas, desde Jorge de Trebizonda a Mario Nizolio. Assim, o interesse 
dos humanistas pela retórica e o empenho posto por eles na sua restauração 
devem ser apreciados como fazendo parte do projecto de realização do 
ideal ciceroniano da sabedoria eloquente e elegante ou da eloquência 
sábia e prudente. Este projecto, porém, embora amplamente partilhado, 
não vai cumprir-se sem encontrar também alguns qualificados opositores. 
Todavia, mesmo alguns daqueles que mais se vão esforçar por reduzir o 
âmbito da retórica, não deixarão de a cultivar e até alguns dos que pre
tendem destituí-la da sua função e objecto não deixarão de, à sua manei
ra, propor formas de a conjugar com a filosofia.30 

II. A Retórica como Filosofia, de Lorenzo Valia a Mario Nizolio 

1. Desde Petrarca e Salutati, muitos humanistas insistiram na neces
sidade dos studia humanitatis, não só para o exercício das novas funções 
civis, como também para o cultivo das ciências e da própria filosofia. A 
ignorância das letras - sobretudo da gramática e da retórica - impedia, 
segundo eles, o acesso a um verdadeiro saber. E por isso desprezavam os 
filósofos do tempo, que ignoravam as disciplinas do curriculum huma
nista. Leonardo Bruni (1369-1444), num dos seus diálogos, escreve com 
ironia: «Não me canso de admirar os ilustres filósofos do nosso tempo, 
que ensinam o que não sabem. Como puderam aprender a filosofia se 
ignoram as letras? Pois quando falam são mais os solecismos que fazem 
do que as palavras que usam.» 3 1 

Mas o primeiro que desenvolveu um programa consequente de 
recondução da filosofia à filologia, de subordinação da dialéctica à retó
rica, de redução da metafísica à gramática e à linguagem foi Lorenzo 
Valia (1407-1457). Este humanista romano desencadeou uma intensa 
campanha em defesa da restauração da língua latina e da sua elegância, 
que considerava, mais do que o Império, constituir a essência da romani-

3 0 Caso expressivo é o de Pedro Ramo, sem dúvida o pensador que em meados do século 
X V I desenvolve o mais sistemático ataque contra a retórica e os clássicos mestres da 
tradição retórica e, ainda assim, se apresenta como «professor régio de eloquência c 
filosofia» e é autor de uma Oralio de studiis philosophiae el eloquentiae conjungendis 
(1546), que adiante comentaremos. Veja-se: Petri RAMI et Audomari TALAEI, 
Coilectaneae, Praefationes, Epistolae, Orationes, Parisiis, 1577 (reimpr.: G. Olms, 
Hildesheim, 1969, pp. 244-254). Sobre Ramo, veja-se: Walter J. ONG, Ramus, 
Method, and lhe Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason, 
Harvard University Press, Cambridge, 1958. 

3 1 «O praeclaros nostri temporis philosophos, siquidem ea docent, quae ipsi nesciunt; 
quos ego nequeo satis mirari, quo pacto philosophiam didicerint, cum litteras ignorent; 
nam plures soloecismos quam verba faciunt cum loquuntur...». Leonardo BRUNI, Ad 
Petrum Histrum Dialogus, in E. GARIN, Prosatori latin't del Quattrocento, p. 58. 



184 Leonel Ribeiro dos Santos 

dade, e via nessa restauração a condição para um geral renascimento das 
letras e das ciências e para a libertação da opressão a que durante séculos 
as submeteram os bárbaros gauleses. Segundo Valia, «enquanto floresceu 
a língua latina floresceram também as ciências; morta aquela, foram tam
bém estas que morreram. Todos os grandes filósofos, os grandes orado
res, os grandes jurisconsultos, os grandes escritores foram exímios na 
arte de bem falar.» 3 2 Eis um axioma que sucessivas gerações de humanis
tas repetirão à saciedade, sendo poucos os que ousarão pô-lo em causa. O 
culto da língua latina permitia ao humanista recuperar aquela sabedoria 
romana que se exprime nos escritos de Cícero, mas que ele sobretudo 
reconhecia compendiada nos 12 livros da Institutio oratoria de Fábio 
Quintiliano. 

No contexto do humanismo quatrocentista, o significado da obra de 
Valia evidencia-se sobretudo pela exaltação do valor da retórica e pela 
defesa do primado da eloquência relativamente à filosofia e a todas as 
ciências. 3 3 Ela revela-se como um dos exemplos em que melhor se pode 
apreciar até que ponto os novos métodos do humanismo se revelam capa
zes de transformar interiormente todo o conjunto dos saberes constituí
dos, incluídas a filosofia e a teologia. Ideia fundamental deste humanista 
romano é o reconhecimento da importância decisiva da linguagem para a 
construção das doutrinas filosóficas e teológicas, o que o leva a insistir 
na necessidade da análise linguística e revisão filológica como vias de 
acesso à correcta apreensão e compreensão do conteúdo das doutrinas. 
De especial importância se revela a crítica que faz à dialéctica e metafí
sica escolásticas e a sua tentativa de as reduzir à retórica, à filologia, à 
linguagem. Valia acusa os dialécticos e metafísicos de ignorarem a lin
guagem e de descuidarem a expressão e sustenta que a maior parte dos 
erros lógicos são erros de linguagem e deficiências de expressão, mais 
facilmente detectáveis e corrigíveis pela análise gramatical e linguística 
do que pela aplicação das regras silogísticas. Este aspecto do seu pensa
mento tem levado alguns intérpretes a reconhecerem nele um «filósofo da 
linguagem ordinária» e um precursor do Wittgenstein autor das Investi
gações Filosóficas, que, como este, poderia dizer que «a sua investigação 
é uma investigação de natureza gramatical» 3 4 e que está sobretudo apos-

«Qua vigente quis ignorat studia omnia discipiinasque vigere, occidente occidere? Qui 
enim summi philosophi ñierunt, summi oratores, summi iurisconsulti, summi deniquc 
scriptores? nempe ii qui bene loquendi studiosissimi.» Lorenzo VALLA, Elegantiae 
linguae lalinae (1447), in: Eugenio GARIN, Prosatori latini del Quattrocento, pp. 594 ss. 

Sobre Valla, veja-se: Hanna-Barb ara GERL, Rhetorik als Philosophie: Lorenzo Valla, 
Fink, München, 1974; Peter MACK, Renaissance Argument: Valla and Agrícola in the 
Tradition of Rhetoric and Dialectic, Bril l , Leiden-N.York-Chicago, 1993. 

L. WITTGENSTEIN, Philosophical investigations, § 9 0 (Basil Blackwell and Mott, 
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tado em convencer os dialécticos e filósofos «a não quererem perseverar 
na ignorância dos seus vocábulos e a converterem-se à linguagem natural 
e trilhada pelos sábios.» 3 5 

O humanista romano não se limita a pôr em evidência as bases gra
maticais e linguísticas da lógica e a chamar a atenção dos dialécticos e 
metafísicos para a importância da linguagem natural. O que ele pretende 
é restabelecer a originária identidade que supõe existir entre as palavras e 
as coisas — o verbum e a res - , revelando uma essencial dimensão metafí
sica da linguagem, mas, se assim se pode dizer, à custa da desontologiza-
ção da linguagem. É esta, com efeito, que determina e particulariza os 
seres, mediante ela é que as coisas têm existência e adquirem algum sig
nificado para o homem. Não existe a coisa (res) sem a linguagem (ser/tio). 
A linguagem comum e o uso da linguagem e da fala - a loquendi consue-
tudo, a consuetudo sermonis, o sermo naturaíis - constituem já de si uma 
interpretação da realidade e exibem o mundo sob a forma da mediação e 
instituição humana.36 É neste contexto que se deve entender a proposta 
de Valia de reconversão da lógica e da metafísica à linguagem natural e 
comum, pois esta, segundo ele, contém já regras, economia e densidade 
próprias, anteriores a qualquer lógica ou metafísica. Há neste projecto 
também a tomada de posição de um romano contra o grego Aristóteles, a 
convicção do privilégio da língua latina sobre a grega. Como o escrevia 
numa das suas cartas: «Toda a metafísica consta de muito poucas pala
vras, e não de coisas, mas de poucas expressões, e estas por admirável 

Ltd., 1985; trad, port.: Tratado Lógico-filosófico /Investigações Filosóficas, F. C. 
Gulbenkian, Lisboa, p. 249).Veja-se: Richard WASWO, «The 'Ordinary Language 
Philosophy' of Lorenzo Valla», Bibliothèque d'IIumanisme et Renaissance, 41 (1979), 
pp. 255-271 (reed, in: ID., Language and Meaning in the Renaissance, Princeton, 
1987, pp. 88-112); John MONFASANI, «Was Lorenzo Valla an Ordinary Language 
Philosopher?», in: W.J.CONNELL (ed.), Renaissance Essays II, University of 
Rochester Press, Rochester, 1993, pp. 86-100; R. WASWO, «Motives of Misreading», 
ibidem, pp. 101-109; S. I . CAMPOREALE, «Lorenzo Valla, 'Repastinatio, liber 
primus': Retorica e linguaggio», in: O. BESOMI e M . REGOLIOSI (ed.), Lorenzo 
Valla e Tumanesimo italiano, Padova, 1986, pp. 217-239. 

«Nolint [...] dialectici isti atque philosophantes in suorum quorundam vocabulorum 
inscitia perseverare, sed ad naturalem et a doctis tritum sermonem se convertere.» 
Laurentii VALLE, Repastinatio dialectice et philosophic ed. crítica de Gianni Zippel, 
Antenore. Padova, 1982, vol.1, p. 277. 

Ibidem, pp. 433-434: «Verum licet naturaliter proferantur voces earumque significatio-
nes sint ex institutione hominum, tarnen et ipsas voces iisdem arbitratu suo excogita-
runt, perceptis rebus nomina imponentes... nisi hoc ad Deum referre volumus qui 
linguas hominum ad turrim Babel divisit. Quanquam et Adam aptavit rebus nomina, et 
postea passim caetera vocabula confinxerunt. Quocirca nomen, verbum, et reliquae 
orationis partes per se tantum soni sunt, sed multiplicem habent ex institutione 
hominum significantiam.» Veja-se: Salvatore I . CAMPOREALE, «Lorenzo Valla, 
'Repastinatio, liber primus': Retorica e linguaggio», ob. cif., pp. 218 ss; R. WASWO, 
«Motives of Misreading», in Renaissance Essays I I , pp. 108-109. 
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estupidez foram ignoradas por Aristóteles. Todos aqueles vocábulos 
'concreto' e 'abstracto', 'quididade', 'essência', 'ser', 'ente' são com
pletamente disparatados e de nenhum valor, e se ele os tivesse entendido 
nunca teria dado a outros tanta matéria de insensatez.» 3 7 

E assim, em oposição à metafísica tradicional, de base aristotélica, 
construída sobre a noção generalíssima eus (ente) e respectiva coroa de 
transcendentais com que os escolásticos a ornaram (unum, vertem, bonum), 
Valia propõe uma metafísica simplificada, construída sobre a palavra res 
(coisa), expressão da linguagem comum, que não só é a mais universal de 
todas e a que está suposta em todas as outras, inclusivamente na noção de 
ens (pois também o ens é ea res quae est), mas que tem ainda, sobre esta 
noção-base da metafísica aristotélico-escolástica, a vantagem de indicar 
imediatamente o que é real, concreto, determinado e próximo. 3 8 Mais do 
que o virtuosismo linguístico, é a intenção de realismo e do concreto que 
preside a esta nova ontologia linguística. E também a vontade de recuperar 
a sabedoria dos Latinos, considerada preferível à filosofia dos Gregos. Tal 
como mais tarde Giambattista Vico, Valia percebeu que se acede a essa 
sabedoria directamente pela via da linguagem.39 

Em Valia dá-se também uma consciente transformação no modo e 
estilo do filosofar, num sentido clara e assumidamente retórico. Num dos 
seus principais diálogos filosóficos, em que aborda o tema do supremo 
bem (De vero falsoque bono), discutindo as teorias epicuristas, estóicas e 
cristãs a esse respeito, um dos intervenientes invoca a sua condição de 
orador - e não precisamente a de filósofo - no que obtém o pleno acordo 
do seu interlocutor.40 Assim pode falar livremente (libere loqui) acerca 

«Metaphysicam tolam constarc in pauculis verbis, nee in rebus versari, sed in vocibus. 
easque voces ab Aristotele per miram hebctudinem ignorari. Omniaque ista vocabula 
'concretum' et 'abstractum', 'quiditas', 'essentia', 'esse', 'ens' frenética plane esse 
nulliusque ponderis, quae si illc intellexisset nunquam lantam aliis insaniendi materiam 
praebuisset.» Carta a Tortelli (1441), apud Salvatore I . CAMPOREALE, Lorenzo 
Valia. Umanesimo e Teologia, Istituto Nazionale di Sludi sul Rinascimento, Firenze, 
1972, p. 225. 

Repastinaüo, ed. cit.,voI. I , pp. 11-15. 

De Vico e do seu projecto de deduzir toda uma filosofia a partir da língua, tenha-se 
presente o De Antiquíssima Italorum Sapientia (1710), em cujo Prefácio se lê: «nos 
vero, nullius sectac addicti, ex ipsis vocabulorum originibus quacnam antiquorum 
sapientia Italorum fucrit sumus indagaturi.» Giambattista VICO, Le Orazioni Inaugu
rai i. II De Italorum Sapientia e le Polemiche, ed. a cura di G. Gentile e F. Nicolini, 
Laterza, Bari, 1914, p. 126. A aproximação entre Vico e os humanistas foi feita por E. 
Grassi {Vico and Humanism. Essays on Vico, Heidegger and Rhetoric, Peter Lang, 
N.York, 1990) a propósito de vários tópicos, embora não a este respeito. 

«Itaque istam sententiam tuam probo ut malis oratorie quam philosophice loqui et ut 
plane oratorie loquaris admoneo.» L. VALLA, De vero falsoque bono, ed. crítica de 
Maristella de Panizza Lorch, Adriática Editrice, Bari, 1970, p. 15. 
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das doutrinas dos filósofos antigos, sem ter de prestar juramento a 
nenhuma seita, seguindo o exemplo de Cícero e de Catão. A ocasião dá 
azo a que se desenvolva um confronto entre o modo filosófico (dos filó
sofos) e o modo retórico (dos oradores) de filosofar. Este caracteriza-se 
pela evidência, gravidade e magnificência dos discursos, aquele pelas 
disputas obscuras, esquálidas e exangues.41 Mas dá azo, sobretudo, a que 
se declare a primazia da retórica sobre a filosofia. Aquela, numa evoca
ção do verso 816 da Hécuba de Eurípedes, é chamada rainha de todas as 
coisas (regina rerum eloquentia), enquanto a filosofia é descrita como 
«um soldado ou um tribuno que está sob o império da linguagem» (philoso-
phia velut miles est aut tribunus sub imperatrice oratione).42 Mais ainda 
se diz que «todas as coisas que a filosofia reivindica para si são pertença 
dos oradores» (omnia autem que philosophia sibt vendicat nostra sunt) e 
lhes foram roubadas pelos filósofos. Trata-se, por conseguinte, de resti
tuir à retórica o seu rico património que lhe foi roubado (amplissimum 
patrimonium a néscio quibus direptum oratorie restituere conaris).43 

Segundo Valia, «se se investigar o passado, ver-se-á que os oradores fala
ram no meio das cidades acerca de coisas excelentes e importantes muito 
antes que os filósofos começassem a tagarelar pelos cantos, e mesmo nos 
nossos tempos, ainda que os filósofos se digam reitores dos outros, con
tudo, os oradores, como a própria realidade ensina, é que devem ser 
chamados reitores e até mesmo príncipes dos outros.» 4 4 

Considere-se ainda um outro importante testemunho, extraído da 
Introdução ao livro I I da Repastinatio. São aqui confirmados todos os 
tópicos que acabamos de identificar, numa clara apropriação pela retórica 
das competências tradicionalmente atribuídas à dialéctica (esta, enquanto 
arte de disputa, da refutação e da argumentação, é por Valia considerada 
uma parte da invenção, a qual, por sua vez, é assumida pelo humanista 
como uma das cinco partes da retórica), ao mesmo tempo que se contra
põe a noção retórica de verdade - uma verdade que subsiste no espaço 
inter-subjectivo e comunicacional, de conteúdo prático-moral, aberta e 
dirigida a toda a cidade e orientada a persuadir, mover e deleitar - à con
cepção dialéctica de verdade - uma verdade privada e doméstica. 4 5 Expli-

4 1 «Quanto enim evidentius, gravius, magnificcntius ab oratoribus illa disseruntur quam a 
philosophis obscuris, squalidis, et exanguibus disputantur.» Ibidem. 

4 2 Ibidem, p. 14. 
4 3 Ibidem, p. 15. 
4 4 «Nam si diligenter têmpora exquiramus, antea oratores ir. media civitate de optimis et 

maximis rebus loquebantur quam philosophi in angulis garrire ceperunt, et nostris 
quoque temporibus licet philosophi se rectores aliorum dicant, tamen oratores, ut res 
ipsa docet, rectores aliorum esse ac príncipes quidem diccndi sunt.» Ibidem. 

4 5 A noção retórica de verdade encontra-se ainda mais claramente exposta em algumas 
páginas da Repastinatio, ed. cit., vol. I , pp. 19-20; vol.l l , p. 378. 
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citam-se as três funções do discurso - o ensinar, o deleitar e o mover - , 
as quais só são plenamente satisfeitas no exercício retórico do mesmo. A 
inspiração de Quintiliano é notória em todos os pontos, mas de um modo 
especial na concepção do orador, a quem é exigido o conhecimento de 
todas as ciências, dos negócios e assuntos humanos, da história dos 
homens, da psicologia humana, a quem, enfim, sobretudo se exigem as 
virtudes morais, a dignidade do porte e a qualidade da linguagem e da 
dicção. Cito, traduzindo extensamente a página de Valia, porque ela, embo
ra longa, constitui uma referência para muitos humanistas posteriores: 

«Com frequência, pensando comigo próprio acerca de muitos escri
tores da arte dialéctica, costumo hesitar se devo acusá-los de ignorância, 
de vaidade, de malícia, ou de todas estas coisas ao mesmo tempo.[...] 
Pois quando os vejo praticar e ensinar embustes, cavilações e calúnias 
não posso deixar de os censurar. [...] A dialéctica era uma coisa breve e 
inteiramente fácil, como se pode julgar por comparação com a retórica. 
Pois que outra coisa é a dialéctica, senão uma espécie de confirmação e 
de refutação? Estas são partes da invenção, e a invenção é uma das cinco 
partes da retórica. Dizem que 'pertence ao dialéctico fazer uso do silo
gismo'. Mas não o usa também o orador? Ele não só usa o silogismo, 
como usa também o entimema, o epiquerema e ainda a indução. Mas vê 
qual a diferença. O dialéctico usa o silogismo 'nu' (se assim me posso 
exprimir), ao passo que o orador usa-o 'vestido e armado, ornado de ouro 
e púrpura e pedras preciosas'; de tal modo que este pode juntar muitas 
riquezas de preceitos se o quiser, enquanto ao dialéctico convém a pobreza. 
Pois o orador não quer apenas ensinar, como faz o dialéctico, mas também 
deleitar e mover, o que não vale menos para alcançar a vitória do que a pró
pria demonstração; contudo ele nem sempre tende à vitória e nem sempre 
se exerce em contendas, mas também em persuadir acerca das coisas 
honestas e adequadas a viver bem e santamente, em dissuadir das coisas 
torpes e inúteis, em louvar as que merecem louvor e condenar as que mere
cem vitupério. [...] E assim como nós usamos uma roupa quando estamos 
em público e outra quando estamos em casa, uma quando falamos diante 
do magistrado e outra quando estamos em privado, pois se deve ter em 
atenção os olhos do povo, assim o dialéctico, cujo discurso é doméstico e 
privado, não é sensível ao brilho e à majestade da linguagem como o é o 
orador. Este, que tem de falar perante toda a cidade e dizer muitas coisas 
aos ouvidos públicos, tem de possuir também o conhecimento de muitas 
coisas importantes, e a ciência dificílima de cuidar dos ânimos, o uso de 
muitos negócios, o conhecimento de todos os povos e de todos os seus 
feitos e, acima de tudo, a santidade da vida e uma certa exímia dignidade 
do espírito e do corpo e a eficácia da voz. Com efeito, o orador é como o 
reitor e condutor do povo. Por isso a retórica é tão difícil e árdua e não é 
abraçada por todos. Pois ela - falo da suma e perfeita eloquência - sente-se 
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feliz navegando no mar largo e no meio das ondas e voando com velas 
inchadas e sonantes, e não cede às vagas, mas domina-as. A dialéctica, por 
seu turno, é amiga da segurança, companheira dos litorais, vê mais as terras 
do que os mares, rema junto das margens e dos rochedos.»4 6 

2. As ideias de Valia não ficaram sem efeito. Mesmo se nem todos 
os humanistas o acompanham na tentativa de reduzir a lógica e a filosofia 
à gramática e à retórica, outros, como Erasmo e Melanchthon, apreciam 
as suas ideias relativamente à importância dos estudos humanísticos para 
todas as ciências e, em particular, para a teologia. Ainda no século XV 
ela encontra eco em Angelo Poliziano (1454-1494), o qual, consciente de 
representar uma nova forma de filosofia contrária à «.obscura philoso-
phia» dos escolásticos, preferia ser tido por «gramático» a ser conside
rado «filósofo» 4 7 

«Frequenter mecum soleo dubitare de plerisque scriptoribus arlis dialectice, ignoratio-
nisne eos an vanitatis, an malitie accusem, an de his omnibus. Nam cum illorum errores 
non parum multos considero, quibus non minus seipsos quam ceteros videntur 
decepisse, vel negligentie vel infirmitati humane tribuo.... At (quod indignissimum est) 
cum captiones, cavillationes, calumnias video quas et exercent et docent, non possum 
eis non succensere [...] Erat enim dialéctica res brevis prorsus et facilis, id quod ex 
comparatione rhetorice diiudicari potest. Nam quid aliud est dialéctica, quam species 
confirmationis et confutationis? He ipse sunt partes inventionis, inventio una ex 
quinqué rhetorice partibus. 'Dialectici est syllogismo uti*. Quid, non orator eodem 
utitur? Immo utitur nec eo solo, verum etiam enthymemate et epichercmate, adde etiam 
inductionem. Sed vide quid interest. Dialecticus utitur 'nudo' (ut sie loquar) syllo
gismo, orator autem 'vestito armatoque, auro et purpura ac gemmis ornato': ut multe 
sint ei et magne preeeptorum comparande divitie, si videri volet orator. Dialecticum, 
prope dixerim, paupertas decet. Quoniam non tantum vult doecre orator, ut dialecticus 
facit, sed delectare etiam ac movere, que nonnunquam ad victoriam plus valent quam 
ipsa probado; tametsi non ad solam semper victoriam tendit neque semper versatur in 
litibus, sed in suadendis honestis et ad bene beateque vivendum pertinentibus 
dissuadendisque turpibus atque inutilibus, in laudandis vituperandisque que laudem 
mereantur aut vituperationem. [...] Atque sicuti nos alio vestitu utimur cum prodimus 
in publicum, alio cum agimus aliquid intra domum, itenque alio cum magistratus, alio 
cum privati sumus, propterea quod serviendum est oculis populi, ita dialecticus, cuius 
domesticus et privatus est sermo, non eum captabit dicendi nitorem eamque maiestatem 
quam captabit orator: cui apud universam civitatem dicendum et multum publicis 
auribus dandum est, cui, insuper, adesse debet multa magnarum rerum peritia, perdiffi-
cilis quedam tractandorum animorum scientia, usus complurium negotiorum, omnium 
populorum omnisque memorie gestorum notitia, et ante omnia sanetitas vite ac eximia 
quedam animi dignitas et corporis vocisque prestantia. Siquidem orator est velut rhetor 
ac dux populi. Propter quod longe difficilima rhetorica est et ardua, nec omnibus 
capessenda. Nanque lato mari mediisque in undis vagari el tumidis ac sonantibus velis 
volitare gaudet, nec fluetibus cedit, sed imperat: de summa et perfecta loquor eloquen-
tia. Dialéctica vero arnica securitatis, socia litorum, terras potius quam maria intuens, 
prope oras et scopulos remigat.» Repastinatio, ed. cit., vol. I , pp. 175-176. 
Angelus POLITIANUS, Lamia, in Opera Omnia, Basileae. 1553, p. 459. 
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Não há, porém, documento que melhor prove a continuidade entre o 
pensamento de Valia e o dos humanistas do século X V I do que a obra de 
Mario Nizolio (1488-1567) - De veris principiis et vera ratione philoso-
phandi contra pseudophilosophos (1553), a qual se pode com razão con
siderar como a radicalização do projecto de redução da filosofia à retó
rica empreendido por Valia cerca de cem anos antes. A relação com 
Valia é expressamente assumida por Nizolio, e um dos lugares por este 
frequentados é precisamente o texto que citámos da Introdução ao livro I I 
da Repastinatio. Mas Nizolio quer levar à raiz aquilo que nos humanistas 
quatrocentistas, e mesmo em Valia, considerava ter ficado ainda somente 
ao nível dos ramos.48 Mas se a posição de fundo é idêntica, muito diverso 
é o contexto. Nizolio teve a oportunidade de conhecer o desenvolvimento 
ocorrido entretanto, designadamente com Rudolfo Agrícola (1444-1485) 
e Pedro Ramo (1515-1572), os quais haviam reduzido de novo drastica
mente o âmbito e a função da retórica, amputando-a de duas das suas 
partes essenciais - a invenção e a disposição (a tópica e o método) - com 
as quais construíram uma nova dialéctica concebida como doutrina e 
método de todo o conhecimento provável. 4 9 Nizolio rejeita esta amputa
ção e pretende restabelecer a retórica como fundamento de todas as ciên
cias. Assim, a sua cruzada não se dirige menos contra os novos dialécti
cos50 do que contra os pseudofilósofos e dialécticos escolásticos. Valia 
afirmava o primado da retórica num momento de ascensão e de geral pro-

Mario NIZOLIO, De veris principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophi
losophos libri IV, ed. crítica de Q. Brccn, Fratleli Bocca Editori, Roma, 1956, vol.I, p. 35. 
Veja-se de Rudolf AGRÍCOLA, De inveniione dialéctica libri ires ( I a ed. 1515), ed. 
crítica de Lothar Mundt, Max Niemeyer, Tübingen, 1992. De Pedro RAMO (Pierre de 
la Ramée): Dialectique (1555), reed. Genève, 1964. Para outros aspectos do 
pensamento de Ramo acerca da retórica, vejam-se as suas obras: Brutinae Quaestiones 
(1547), in Peter Ramus's Attack on Cicero. Texl and Translalíon of Ramus's 
«Brutinae Quaestiones», ed, e introd. de James J. Murphy, trad. de Caroie Newlands, 
Hermagoras Press, Davis, 1992; Rhetoricae distinciiones in Quintilianuin (1549), in 
James J. MURPHY e Caroie NEWLANDS, Arguments in Rhetoric Against Quintilian: 
Translation and Text of Peter Ramus's Rhetoricae distinciiones in Quintilianuin 
(1549), Northern Illinois University Press, 1986. 

Expressamente visado é Agrícola e o roubo que fez à retórica da sua importante 
primeira parte - a invenção - que usurpou para a sua nova dialéctica: «Deinde primam 
offícii rhetorici partem, hoc est, invenlionem, quam nonnulli etiam doelissimi viri , in 
quorum numero etiam est Rodulphus Agrícola, néscio qua dementia vcl potius furore 
correpti ab Oratorc removere et ad Dialecticam transferre non erubuerunt.» De veris 
principiis, vol.II , p. 107; vol. I , p. 160. Mas há pontos em que Nizolio está de acordo 
com Agrícola, nomeadamente quando se trata de criticar Aristóteles, os aristotélicos e 
os dialécticos escolásticos (Ibidem, vol. I I , p. 111). Referências expressas a Pedro 
Ramo não se encontram em Nizolio, que terá conhecido as ideias ramistas através dos 
escritos de Joachimus PERIONIUS: Pro Aristotele in Petrum Ramum orationes II 
(1543) e Pro Ciceronis Oratore contra Petrum Ramum oratio (1547). Veja-se a nota 
de Q. Breen à sua edição do De veris principiis, vol. I I , p. 177. 
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moção desta entre os humanistas italianos do segundo quarto do século 
XV, ao passo que Nizolio desenvolve as suas teses cem anos mais tarde, 
num momento em que a retórica está claramente em recuo e em queda, 
reduzida à muito secundária função de ornamentação do discurso, e nas 
vésperas de passar o testemunho a um novo paradigma de racionalidade 
modelado pela mathesis. 

O motivo central do pensamento de Nizolio é o restabelecimento da 
retórica não só como ciência autónoma e com todas as suas partes, mas 
como ciência universal a que todas se subordinam, nomeadamente a gra
mática, a dialéctica e a metafísica, estas últimas na medida em que são 
um domínio originariamente retórico, pois, como ciências autónomas são 
rejeitadas. A dialéctica ou é tida por inútil ou, quando muito, é absorvida 
pela retórica, como o fora já em Valia, mas agora de um modo muito 
mais convicto. A metafísica é igualmente recusada por inútil e por falta 
de objecto: por um lado, porque esvaziada dos seus conceitos universais, 
que pretensamente designavam essências imutáveis e eternas; por outro, 
porque sendo completamente especulativa, ela não tem lugar entre as 
verdadeiras ciências, como são aquelas que tratam de realidades concretas 
e singulares e que têm uma componente simultaneamente teórica e prática. 

Nizolio recusa a concepção apodíctica da verdade, segundo a qual 
esta depende da natureza ou essência das coisas e pode ser encontrada e 
demonstrada de forma intemporal e abstracta. Em contrapartida, propõe 
uma verdade que pressupõe a discussão partilhada que se apoia naquilo 
que é conhecido pelo nosso parceiro de discussão ou por aquele a quem 
queremos comunicar algo. À demonstração silogística, que pretensa
mente se funda nas noções primeiras e, por isso mesmo, mais conhecidas 
das próprias coisas, o humanista mantuano contrapõe uma argumentação 
retórica baseada na tópica, ou seja no que é mais conhecido pelos 
homens, no que é aceite e consensual no espaço comunicacional humano: 
«ao provar algo entre os homens é necessário que os argumentos sejam 
mais conhecidos por nós do que por natureza, e isso porque é com os 
homens e não com a natureza que disputamos.» 5 1 

Embora retoricamente muito agressivo, o projecto de Nizolio é 
essencialmente de restauração e recuperação de algo destruído ou per
dido. Pretende acabar com o dissídio entre a língua e o coração, a boca e 
a alma, as palavras e as coisas, entre o falar com elegância (órnate dicen-
di) e o agir correctamente (recte faciendi), enfim entre a eloquência e a 
sapiência. Propõe-se, portanto, restaurar a primigénia unidade entre filo-

«Oportet ad probandum aliquid inter homines argumenta esse notiora nobis non 
naturae, idque quia cum hominibus non cum natura disputamus.» De veris principiis, 
vol. I I , p. 153. 
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sofia e retórica que, segundo Cícero, teria sido quebrada por Sócrates, 
mostrando que «não são duas faculdades separadas, mas uma e a mesma, 
composta de realidades e de palavras, tal como um animal está composto 
de corpo e alma, a que foi imposto o nome de filosofia a partir da sabe
doria das coisas unida com a virtude e o nome de oratória a partir da arte 
das palavras e do discurso. Pois nem a filosofia pode ser perfeita sem o 
auxílio das palavras nem a oratória pode sê-lo sem o auxílio das realida
des como seu fundamento.» 5 2 

E o projecto consuma-se num programa enciclopédico no qual todas 
as ciências e artes são reconduzidas a uma divisão fundamental - a filo
sofia e a oratória - correspondendo aquela «às coisas que devem ser 
verdadeiramente conhecidas e correctamente praticadas» (ad res vere 
cognoscendas recteque agendas pertinet), a que os antigos chamavam a 
sabedoria (sapientia), e a segunda, que diz respeito «às palavras e a toda 
a composição do discurso» (ad verba et ad totam orationis compositio-
nem), a que os antigos chamavam a eloquência (eloquentia), mas que, 
longe de serem duas realidades distintas, estão uma para a outra como o 
corpo está para a alma. Diz Nizolio: «Audazmente devemos admitir e 
sem qualquer dúvida afirmar que a Filosofia ou sabedoria é uma facul
dade e profissão geral e universal, não só de conhecer e de saber, mas 
também de agir e de fazer todas as coisas do mundo, tanto divinas como 
humanas, tanto celestes como terrestres, tanto quanto o engenho humano 
pode alcançar e a natureza das próprias coisas o consente. A Oratória e a 
eloquência é igualmente uma arte geral e universal de bem falar e dizer 
acerca de todas as coisas do mundo, tanto divinas como humanas, tanto 
celestes como terrestres, porém, com aquela mesma condição, a saber, 
tanto quanto o engenho humano o pode conseguir e as próprias coisas se 
prestam, pela abundância e capacidade, a serem ditas. Para além destas 
duas, todas as outras ciências e artes são faculdades ou profissões não 
gerais nem universais, mas particulares e especiais, e não acerca de todas 
as coisas, como estas duas, mas acerca de um só e determinado género de 
coisas.» 5 3 

«Philosophiam et oratoriam non duas esse facuitates separatas, sed unam eandemque 
ex rebus et verbis tanquam animantem quandam ex corpore et anima compositam, cui a 
sapientia rerum cum virtute coniuncta Philosophiae, ab artificio verborum et dicendi, 
Oratoriae nomen fuit impositum: nec enim Philosophia sine verborum adiumento, nec 
Oratoria sine rerum quasi fundamento perfecta esse potest.» De veris principiis, ed. 
cit., vol. I I , pp. 32-33. 

«Iam audacter confitendum est, et sine ulla dubitatione affirmandum, Philosophiam 
sive sapientiam, esse facultatem et professionem generalem et universalem, non solum 
cognoscendi ac sciendi, sed ctiam agendi et faciendi omnes res mundi, tam divinas 
quam humanas, tarn coelestes quam terrestres quantum quidem humano ingenio 
assequi licet, et rerum ípsarum natura patitur.» De veris principas, vol. I I , pp. 36-37. 
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Todo o programa nizoliano de redução da filosofia à linguagem se 
assume como radical recusa do realismo metafísico e como explícita 
assunção do nominalismo. Não só se rejeita a metafísica em geral, como 
sobretudo se rejeita aquilo com base no qual se constróem todas as meta
físicas: o conceito universal. Para o humanista, o universal não designa 
uma essência, mas é apenas um nome que designa uma colecção de indi
víduos singulares: «de acordo com os nominalistas, concedemos que nos 
nomes estão contidos universais e que as palavras [...] são algo comum e 
universal.» 5 4 As palavras são universais, mas não universais reais ou 
metafísicos, indicando essências, e sim universais linguísticos. Por outro 
lado, não há, segundo Nizolio, uma ciência das essências, e muito menos 
de essências imutáveis e eternas, mas apenas ciências de realidades sin
gulares, nomeadas pelas palavras, cuja substância é colhida no uso e na 
prática histórica, na consuetudo sermonum, «no consenso e no modo 
habitual de todos os que falam comummente e correctamente» (consensu 
et consuetudine omnium communiter et recte loquentium).55 A semelhan
ça de Valia, mas numa direcção própria, também Nizolio se esforça por 
simplificar o sistema das categorias e predicamentos da lógica e meta
física, reduzindo os géneros supremos das coisas a apenas duas espécies 
- as substâncias e as qualidades - , considerando todos os outros predica
mentos como especificações da qualidade.56 

Fruto serôdio e intempestivo, a obra de Nizolio pode considerar-se o 
canto de cisne do paradigma retórico dos humanistas. Em nenhuma outra 
foi tão eloquente a «celebração da retórica» 5 7 e tão radicalizado o projec
to de retoricização da filosofia. Mais ainda do que em Valia, a investiga
ção filosófica torna-se nele uma investigação de natureza linguística. Tal 
é o programa de geral transformação de toda a filosofia que se declara 
logo no primeiro capítulo da obra: «O primeiro princípio geral da ver
dade e do correcto filosofar é o conhecimento das línguas grega e latina, 
nas quais subsistem os ensinamentos e os escritos com quase tudo o que 
é digno de ser sabido e conhecido.[...] O segundo princípio da verdade é 

«Nos quoque una cum Nominalibus sine ulla dubitatione confitemur universalia in 
vocibus ac nominibus repcríri, et voces vere communes universalesque esse [...] Esse 
enim universalia, nominum appellativorum reverá proprium est, non rerum...» De verís 
principiis, vol. I , p. 65. 
O terceiro princípio geral de Nizolio é a «intclligentia communis usus loquendi tum 
eorum lauctorum tarn Graecorum quam Latinorum] tum etiam populi.» De verís 
principiis, vol. I , pp. 26 e 211. 

De verís principiis, I , pp. 207ss. 
Paolo ROSSI, «La celebrazione delia retórica e la polemica antimetafisica nel 'De 
principiis' di Mario Nizolio», in A. BANFI (ed.), La crisi delVuso dogmático delia 
ragione, Milano, 1953, pp. 99-121. 
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a ciência dos preceitos e documentos que se ensinam nos gramáticos e 
retóricos, sem os quais toda a doutrina é completamente ignorante e toda 
a erudição inerudita. [...] Devido à ignorância e desconhecimento destas 
não só os dialécticos e metafísicos mas até os maiores filósofos são como 
cegos que caminham sem guia [...] Em toda esta obra, mostraremos, 
ensinando e provando, que os preceitos e ensinos da gramática e da retó
rica são muito mais verdadeiros do que os dialécticos e metafísicos e que 
para investigar a verdade e para filosofar correctamente é de longe muito 
mais útil e necessário o conhecimento da gramática e da retórica do que o 
da dialéctica e da metafísica.» 5 8 

Toda a obra, no volume dos seus quatro livros, é uma exposição aã 
nauseam desse projecto. Mas é tempo de voltarmos atrás e de olharmos 
um outro aspecto do problema que nos ocupa, de vermos como reagiram 
os filósofos a esta declarada pretensão de alguns humanistas de reduzir a 
filosofia à retórica. 

III. A Filosofía contra a Retórica: a polêmica de Pico delia Mirán
dola com Ermolao Bárbaro e sua ressonância posterior 

1. Na primeira geração de humanistas defendia-se, como vimos, o 
ideal ciceroniano da aliança entre a eloquentia e a sapientia. Em caso de 
conflito entre uma e outra, é a eloquentia que deve ceder, como o dizia 
Salutati numa das suas cartas, que acima citámos. Muitos outros huma
nistas defenderam essa aliança, acusando os barbarismos linguísticos e o 
estilo exangue e esquálido dos filósofos tradicionais, como Bruni e Valia, 
ou mostrando a conveniência de introduzir na filosofia o cuidado da lin
guagem e do estilo, como o faz Jorge de Trebizonda, apontando aos pre
tensos aristotélicos do seu tempo o exemplo do próprio Aristóteles. 
Segundo estes defensores da sabedoria eloquente, a propriedade e mesmo 
a beleza da expressão não perturbam, antes realçam, a verdade e a nobre-

«Primum generale principium veritalis recteque philosophandi ut nos putamus, est 
cognitio atque notitia íinguarum graecae et latinae, in quibus tradita et scripta sunt; 
cum omnia alia fere, quae sunt scitu cognituque dignissima.[...] Secundum principium 
veritatis est, scientia praeceptorum et docum.entorum, quae in Grammaticis et Rhetori-
cis traduntur, sine quibus omnis doctrina porsus es indocta, et omnis eruditio inerudita. 
Horum enim ignoratione et inscitia, non solum Dialectici et Metaphysici, sed etiam 
Philosophi summi, tanquam caeci sine duce iter facientes... In toto hoc opere monstra-
turi sumus, passim docentes et probantes Grammaticas et Rhetoricas praeceptiones ac 
traditiones, esse multo veriores Dialccticis et Metaphysicis: et omnino ad veritatem 
investigandam, recteque philosophandum, longe uliliorem magisque necessariam 
Grammaticae et Rhetoricae cognitionem, quam Dialecticae et Metaphysicae.» De veris 
principiis, vol.1, pp. 22-23. 
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za do pensamento. Em contrapartida, «a filosofia, na qual estão de algum 
modo englobadas todas as artes liberais, se for privada da suavidade da 
linguagem, quebra toda a gravidade do discurso e destrói todo o sumo do 
engenho reduzindo-o a uma enorme aridez.» 5 9 

A insistência dos humanistas nas virtudes de uma filosofia eloquente 
não terá deixado de dar os seus resultados, mesmo entre os filósofos de 
profissão. Mas o escândalo estala quando um jovem filósofo, amigo e 
correspondente de humanistas e em muitos aspectos ele próprio imbuído 
da formação, cultura e ideias do Humanismo, o qual, numa carta ao seu 
amigo Angelo Poliziano se lamentava precisamente dessa sua condição 
híbrida 6 0, salta a terreiro para defender o estilo bárbaro dos filósofos 
escolásticos contra os adornos retóricos dos humanistas e, em suma, 
contra a tendência para reduzir a filosofia à filologia e até para unir a 
sabedoria e a eloquência, a filosofia e a retórica. 

Esse jovem era Giovanni Pico delia Mirandola (1463-1494), o qual, 
à sólida formação humanística, juntava o interesse por todas as filosofias 
e doutrinas e, de modo particular, pela filosofia escolástica, a cujo estudo 
intensamente se aplicara. E o destinatário da invectiva anti-humanista e 
anti-retórica era um seu amigo, o humanista veneziano Ermolao Bárbaro 
(1454-1493), tradutor da Retórica, de Aristóteles, e das Paráfrases a 
Aristóteles, de Temístio, que havia sido professor de filosofia moral 
aristotélica em Pádua, antes de fundar escola privada em Veneza.61 Este, 
numa carta em que exortava o seu amigo florentino a progredir no estudo 
do grego, escreve - com manifesto exagero, bem tolerável numa carta 
entre amigos - não existir nenhuma grande obra em bom latim que tives-

«Nam philosophia, quidam qua omnes liberales artes continentur, si dicendi suavitatc 
privais sit, omnem orationis gravitatem infringit atque concidit totumque ingenii succum 
asperitate imbibit nimia.» Jorge de TREBIZONDA, Rhetoricorum libri V (1433-34), 
Prohemium, apud John MONFASANI, ob. cit. (1976), Appendix 12, p. 371. 

Giovanni PICO DELLA MIRANDOLA / Gian Francesco PICO, Opera omnia, reed, 
anastática da ed. de Basileia 1557, G. Olms, Hildesheim, 1969, vol. I , 364: «Simili el 
ego utar perfugio ut poetis, rhetoribusque me aprobem, propterea quod philosophari 
dicar: philosophis quod rhetorissem, et musas colam... Quippe ego dum geminis (ut 
aiunt) sellis sedere volo, utraque excludor, sitque demum (ut dicam paucis) ut nec 
poeta, nec rhetor sim, neque philosophus.» Veja-se de F. BAUSI, Nec rhetor neque 
philosophus. Ponti, lingua e siile nelle prime opere latine di Giovanni Pico delia 
Mirandola (1484-1487), Olschki, Firenze, 1996. 
Sobre Ermolao Bárbaro, veja-se: V. BRANCA (ed.), Una famiglia veneziana nella 
storia: i Bárbaro. Atti dei Convegno (Venezio 4-6 de novembre 1993), Istituto Vcneto 
di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1996; ID., La sapienza civile. Siudi sulTUmanesimo 
a Venezia, Olschki, Firenze, 1998; ID., «Ermolao Bárbaro e 1'umanesimo veneziano», 
in Umanesimo europeo e umanesimo veneziano, a cura di V. Branca, Sansoni, Firenze, 
1963, pp. 193-212; ID., «L'umanesimo veneziano alia Fine del Quattrocento. Ermolao 
Bárbaro e i l suo circulo», in Storia delia cultura veneta, Ncri Pozza, Vicenza, I I I /1 , 
pp. 123-173. 
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se sido escrita por alguém que não soubesse também grego. E é nesse 
contexto que acrescenta «não contar entre os autores da língua latina os 
Germanos e Teutões, os quais nem quando estavam vivos viviam e muito 
menos vivem depois de mortos; ou se vivem, vivem na condenação e no 
vitupério: pois são por toda a gente chamados impuros, rudes, incultos, 
bárbaros.» 6 2 Estes os termos. 

A resposta de Pico, numa carta de Junho de 1485, que logo foi lida 
como um ensaio «acerca da linguagem dos filósofos» (de genere dicendi 
philosophorum), poderá ser interpretada, como aliás o foi pelo próprio 
destinatário, como escrita num registo retórico e irónico: como uma defe
sa ad absurdum do método e linguagem dos filósofos escolásticos, não só 
dos germânicos e teutões, de que falava a carta de Bárbaro, mas também 
dos «gauleses», «britânicos» e «escoceses», tantas vezes visados nas cen
suras dos humanistas.63 Ou, então, como documento que representa a 
declaração efectiva de guerra ao paradigma retórico do pensamento 
humanista por parte do jovem Pico, estudioso e admirador dos «bárba
ros» filósofos escolásticos visados na carta de Bárbaro. A carta surpreen
de, em primeiro lugar, porque não é proporcionada ao que lhe serviu de 
motivo. Subsistem nela indícios de ambiguidade quanto ao seu propósito 
e quanto à sua sinceridade e capacidade de revelar o verdadeiro pensa
mento do seu autor, o que tem dado azo às mais diversas interpretações. 
Terá Pico aproveitado a oportunidade para praticar a sua eloquência e 
cabal domínio das técnicas retóricas produzindo um discurso contra a 
eloquência e a favor dos bárbaros? É o que se poderia depreender da lei
tura do último parágrafo da carta, no qual o seu autor, como que sur
preendido ele próprio pela dureza e contundência da sua resposta, a ame
niza, dizendo que ela, na verdade, não traduz aquilo que ele realmente 
pensa sobre o assunto, mas que apenas pretendeu colocar-se na pele de 
um dos filósofos que Bárbaro acusara de «bárbaros», dando voz aos seus 
argumentos, sem que isso signifique que esteja de acordo com as respec-

'- «Nec enim inter auctores latinac linguae numero Germanos et Teutonas, qui nc 
viventes quidem vivebant. ncdum ut cxtincti vivant; aut si vivunt, vivunt in pocnam et 
contumeliam: appcllantur enim vulgo sordidi, rudes, inculti, barbari.» Ermolao 
BÁRBARO, Epistotae, Orationes et Carmina, ed. critica a cura di Vittore Branca. 
Bibliopolis, Firenze, vol. I , p. 86. 

3 As principais peças deste singular debate foram recentemente publicadas, em texto 
latino e tradução italiana e com um importante estudo introdutório, por F, Bausi: 
E.BÁRBARO / G. PICO DELLA MIRANDOLA, Filosofia o ehquenzal, Liguori. 
Napoli, 1998. Existe uma tradução inglesa: Quirinus BREEN, «Giovanni Pico delia 
Mirandola on lhe Concept of Philosophy and Rhetoric», Journal of the History of 
Ideas, 13 (1952), pp. 384-412. No presente ensaio, para o texto de Pico, usamos, 
actualizando a grafia, a edição cit. das Opera omnia, onde a carta a Bárbaro ocupa as 
pp. 351-358 do vol.I; para as cartas de Bárbaro, utilizamos a já citada ed. crítica das 
Epistolae, Orationes et Carmina, onde as cartas a Pico ocupam as pp. 84-109 do vol.I. 
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tivas ideias ou que as recomende a um espírito nobre e liberal (quorum 
sententiae nec ego plane accedo, nec ingenuo cuiquam et liberali acce-
dendum puto), mas tão somente para desse modo estimular o seu amigo 
para que levasse ainda mais longe os louvores da eloquência, da mesma 
forma que Glauco, na República de Platão, tecia louvores à injustiça, não 
a sério, mas para estimular Sócrates a louvar a justiça. 6 4 A carta de Pico 
poderia assim ser lida como um mero exercício retórico de eloquência 
contra a retórica e a eloquência, ou como uma emblemática amostra 
daquilo a que Leonid Baktin chamou o carácter dialógico do pensamento 
humanista, que precisamente se manifesta na capacidade de assumir e 
protagonizar posições antagónicas, tendo porém em vista chegar a uma 
síntese dessas antinomias, mostrando, por conseguinte, a natural e neces
sária conciliação entre a eloquência e a filosofia.65 

Mas, na verdade, e como teremos ocasião de o verificar a propósito 
de vários tópicos, as teses expostas na carta de Pico fazem coerência, em 
muitos pontos fundamentais, com o pensamento do jovem conde de 
Mirándola exposto noutras obras da mesma época, e até com o seu estilo, 
que, se sabe imitar as orationes dos humanistas, também se exerce, nas 
famosas Conclusiones, segundo ele mesmo diz, «não ao modo do brilho 
da língua romana, mas imitando o género de discurso usado pelos cele-
bradíssimos disputadores parisienses». 6 6 

«Sed exercui me libenter in hac materia [...] veluti Glauco ille apud Platonem iniusti-
tiam laudant, non serio, sed ut ad laudes iustitiae Socratem extimulet. Ita ego ut 
cloquentiac causam a te augi audiam, in earn liccntius repugnante paulisper sensu atque 
natura, invectus sum...» Opera omnia, I , p. 358. 

Leonid M . BAKTIN, Gli Umanisti ItalianL Stile di Vita e dl Pensiero, Laterza, Roma¬
-Bari, 1990, pp. 149 ss. 
«Non Romanae linguae nitorem, sed celebratissimorum Parisiensium disputatorum, 
dicendi genus est imitatus, propterea, quod eo nostri temporis philosophi plerique omnes 
utuntur.» Opera omnia I , p. 63. Sobre o significado histórico e filosófico da carta de Pico 
e, cm geral, da polémica Pico-Barbaro existe uma vasta bibliografia, que se divide em 
duas tendências: a dos que a tomam a sério c a dos que a tomam por um jogo retórico. A. 
Festugière escreve: «II ne faut pas se méprendre sur rimportance de cette Iettre... Cette 
lettre n'était point jeu. Quand Pie, jaloux de gloire, eút gagné Rome pour y afficher ses 
900 thèses, i l annonça qu'il les soutiendrait dans ce style parisien si décrié... Demier 
triomphe de 1'université de Paris sur les humanistes trop entichés de beau latin!... Ainsi 
Fun des plus aimablcs types de la Renaissance, Pun de ceux qui en rassemblent le mieux 
les traits a pris som de défendre la pcnsée médiévale et ce langage dépouillé qui chez les 
grands maitres de Paris füt, au Xllle. siècle, 1'expression même de la raison.» («Studia 
Mirandulana», Archives d'Histoire Doctrinale et Llttêraire du Moyen Age, V I I (1932), 
Paris, Vrin, 1933, p. 165). Veja-se, também L. VALCKE, «Jean Pie de la Mirandole et le 
style de Paris. Portée d'une critique littéraire», Rinascimento. I I serie, 32 (1992), pp. 253¬
-273. Na linha da interpretação que aqui propomos, Francesco Bausi, embora 
reconhecendo o carácter retórico (fictício, irónico, lúdico) da carta de Pico e de toda a 
polémica que provocou, não deixa de sublinhar que ela traz à luz motivos reais e não 
negligenciáveis de dissensão entre Pico e Bárbaro, decorrentes das respectivas concepções 
filosóficas e que, ao mesmo tempo, a carta de Pico traduz na sua ambiguidade o próprio 
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A carta abre com uma inequívoca refutação daquele que fora o pres
suposto fundamental dos humanistas: a natural aliança da sapiência com 
a eloquência, a conveniência e compatibilidade entre filosofia e retórica. 
Todos os passos da argumentação de Pico vão no sentido de desconstruir 
esse pressuposto e de mostrar precisamente o seu contrário, a saber que 
«é tal o conflito entre a função do orador e a função do filósofo que não é 
possível pensar conflito maior entre ambos». 6 7 A incompatibilidade é de 
objecto, de método, de objectivo, de processos, de linguagem, de pres
supostos. As contraposições sucedem-se ao longo de toda a carta. 

Assim, quanto ao objecto, enquanto a retórica trata de palavras e de 
bagatelas (levibus nugis), a filosofia ocupa-se de realidades, «trata e dis
cute acerca das razões das coisas humanas e divinas» (de humanarían 
divinarumque rerum rationibus agitur & disputatur).^ Pico ousa atingir 
a própria base de autoridade em que assentava o princípio humanista da 
íntima relação entre ratio e oratio, interpretando à sua maneira o pensa
mento do mais comum patrono dos humanistas. Segundo ele, «Túlio não 
pretende do filósofo a eloquência, mas a competência nas matérias e na 
doutrina. Esse homem tão prudente quanto erudito sabia que o ofício dos 
filósofos é compor a mente e não compor o discurso, é cuidar para que 
nada se afaste da razão e não cuidar da correcção da frase.» 6 9 A concep
ção de homem dos oradores e a dos filósofos são, pois, inconciliáveis. 
Jogando com o significado ciceroniano e humanista do adjectivo huma
nas (culto, erudito), Pico insinua que o orador pretende ser apenas culto 
(humanas), ao passo que o filósofo é realmente homem (homo): «Não é 
humano aquele que é ignorante da literatura elegante, não é homem 
aquele que ignora a filosofia.»70 

conflito vivido pelo jovem pensador nos anos da sua formação, não sabendo se era um 
«poeta», um «retor» ou um «filósofo», temendo, como o confessa a Poliziano, não ser 
realmente nem uma coisa nem outra. Veja-se a «Introdução» deste autor a: E.BARBARO 
/G. PICO DELLA MIRANDOLA, Filosofia o eloquenml, Liguori Editore, Napoli, 1998. 
Sobre este conflito, v.: Letizia PANIZZA, «Ermolao Bárbaro e Pico delia Mirándola tra 
Retorica e Dialettica: II 'De genere dicendi philosophorum' dei 1485», in: Una Famiglia 
Veneziana neila Storía: I Bárbaro, Istituto Véneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia, 
1996, pp. 277-330; Jean-CIaude MARGOLIN, «Sur la conception humaniste du 
'Barbare': A propôs de la controverse epistolaire entre Pie de Mirándole et Ermolao 
Bárbaro», Ibidem, pp. 235-276. 
«Tanta est inter Oratoris múnus & Philosophi pugnantia, ut pugnare magis invicem non 
possint.» Opera omnia, I , p. 352. 
Ibidem. 
«Non desiderat Tullius eloquentiam in Philosopho, sed ut rebus et doctrina satisfaciat. 
Sciebat tam prudens quam eruditus homo, nostrum esse componere mentem, potius 
quam dictionem, curare ne quid aberret ratio, non oratio.» Ibidem, p. 355. 
«Non est humanus, qui sit insolens politioris literaturae. Non est homo qui sit expers 
Philosophiae.» Ibidem, p. 357. 
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Também no método e procedimento são opostas a retórica e a filoso
fia, pois uma usa a mentira, a impostura, o engano e a ilusão, enquanto a 
outra usa os processos de demonstração da verdade. Naquela, com artifí
cios, ardis e ornamentos verbais, ilude-se e engana-se o ouvinte, tentando 
persuadi-lo, seduzi-lo ou adulá-lo. Pico reedita todos os tópicos da refu
tação que Platão havia feito da retórica sofística no Górgias: o ofício do 
orador é mentir, enganar, iludir, fazendo aparecer as coisas como grandes 
ou pequenas, nobres ou vis, segundo o seu arbítrio e a capacidade da sua 
eloquência. Em vez de apresentar a verdade e o ser das coisas, o orador 
joga com as aparências. O filósofo nada tem em comum com essa arte de 
mentira e de impostura que é a retórica, pois «todo o seu esforço consiste 
em conhecer e demonstrar a verdade aos outros» (cuius studium onxne in 
cognoscenda & demonstranda caeteris veritate versatur).11 

A oposição entre as palavras e as coisas dobra-se na oposição entre a 
linguagem e o pensamento. Aos filósofos «bárbaros», diz Pico, podem 
ter-lhes faltado na língua as artes de Mercúrio, mas elas não lhes faltaram 
no coração; pode ter-lhes faltado a eloquência, mas não lhes faltou a 
ciência». 7 2 O jovem filósofo florentino recusa a ênfase posta pelos huma
nistas na expressão da linguagem, que os levava a desprezar todo o pen
samento que não fosse expresso correctamente, quer do ponto de vista 
gramatical quer do ponto de vista retórico. Para Pico, pelo contrário, a 
linguagem é algo muito secundário, tem uma natureza convencional e 
arbitrária (compositio nominum tota est arbitraria) e ao limite até se 
poderia prescindir dela: «Podemos viver sem língua, por certo não como
damente, mas de modo nenhum podemos viver sem coração.» 7 3 Pode 
haver uma sabedoria sem palavras (prodesse potest infantissima sapien-
tia) e, em todo o caso, seria sempre preferível à mens insipiens de um 
orador ou de um poeta, como Lucrécio, o os insipidum de um filósofo, 
como Duns Escoto. Pois, «este pode não conhecer os decretos dos gramá
ticos e dos poetas, mas aquele não conhece de todo os decretos de Deus e 
da natureza. Este, mesmo sem palavras, sente aquilo que, com palavras, 
não se pode louvar suficientemente; aquele, falando eloquentemente, diz 
coisas nefandas.» 7 4 

71 ibidem,?. 352. 
7 2 «Habuisse barbaros, non in lingua, scd in pectore Mercurium, non defuisse iliis sapien-

liam, si defuit e!oquentia.» ibidem. 
7 3 «Vivere sine lingua possumus, forte non commode, sed sine corde nullo modo 

possumus.» Ibidem. 
7 4 «Hic Grammaticorum, ne Poetarum dicam decreta nescit, ille Dei atque naturae: hie 

infantissimus dicendo scntit ea, quae laudari dicendo satis non possunt, ille fando 
eloquentissimus loquitur nefanda.» Ibidem. 
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Pico atinge ainda um outro ponto nevrálgico do Humanismo, nomea
damente do de Valia, que, como sabemos, atribuía à língua latina o pri
vilégio sobre todas as outras. Segundo o filósofo florentino, não é legí
timo consagrar uma língua, por nobre que seja ou haja sido, como 
expressão única do pensamento, pois isso levaria a desqualificar as for
mas de pensamento de outras nações e culturas, antigas ou modernas 
(egípcios, árabes, hispânicos, gauleses, escoceses, teutões, britânicos...), 
expressas nas respectivas línguas, tão ininteligíveis para um romano 
como o latim é incompreensível para elas. O pensamento não é refém de 
nenhuma linguagem. Mais do que um purista da língua e um cultor da 
elegância formal da linguagem ou um caçador de barbarismos e solecis
mos nos outros, o filósofo deverá ser um hermeneuta, um decifrador de 
linguagens, tentando captar a verdade que nelas se esconde, pois sob 
diferentes línguas e formas de expressão pode dizer-se uma só e mesma 
verdade. É isso que Pico pratica, na procura da prisca sapientia dos anti
gos75, e revela nisso ter mais o sentido da relatividade de até da historici
dade da linguagem do que muitos humanistas que se aferravam à imita
ção das fórmulas do seu Cícero, e que consagravam ou sacralizavam uma 
língua morta e estranha como cânone de expressão. 

Ainda num outro aspecto essencial a concepção de filosofia de Pico 
se opõe à filosofia retórica dos humanistas. Estes defendiam uma sabedo
ria comum e aberta, de vocação popular e civil, dirigida ao juízo e 
aplauso da multidão. Pico, mesmo nesta carta, expõe a sua pessoal con
cepção de filosofia como verdade encerrada em enigmas, uma «secreta 
philosophia», cujo entendimento está reservado aos poucos que o mere
cem. Assim se justificam como expressões da verdade não só os misté
rios e as fábulas poéticas dos antigos, mas também a linguagem bárbara e 
ininteligível dos filósofos. Como aqueloutras, também esta precisa de ser 
decifrada para se chegar a apreender a sua substância. Escreve Pico: «não 
escrevemos para o vulgo. [...] Tal como os antigos, com os seus enigmas 
e invólucros das suas fábulas, afastavam os homens ignorantes dos misté
rios, também nós costumamos afastar dos nossos banquetes, para que não 
os poluam, aqueles que não suportam a casca amarga das palavras... É 
preocupação dos filósofos ocultar a sua doutrina ao povo, pois, não sendo 
conveniente que eles sejam pelo povo não só louvados mas nem sequer 
entendidos, não fica bem que as coisas que escrevem tenham algo de 
teatral, digno de aplauso, que se possa acomodar ao juízo da multidão.» 7 6 

G. PICO DELLA MIRANDOLA, Oratio de hominis dignitate, Opera omnia, vol.l, 
pp. 326 ss. 
«Vulgo non scripsimus.[...] Nec aliter quam prisci suis aenigmatis & fabularum involu-
cris, arcebant idiotas homines a mysteriis. Et nos consuevimus absterrere illos a nostris 
dapibus. quas non polluere non possent amariori paulum cortice verborum. [...] Simile 
philosophorum Studium, celare res suas populum, a quo cum non probari modo, sed 
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Não é a forma, o modo, o estilo, mas a matéria, a substância o que 
importa ao filósofo. Pico está mais interessado na densidade e seriedade 
dos problemas tratados pelos filósofos do que na qualidade da sua lin
guagem e estilo: «perguntamo-nos sobre aquilo que escrevemos, não 
sobre o como; mais: procuramos que seja sem pompa, sem flores do dis
curso, não pretendemos que seja agradável, belo e elegante, mas que seja 
útil, grave e digno e que obtenha a majestade não pela delicadeza, mas 
antes pelo horror.» 7 7 

Os títulos e virtudes do filósofo estão para o jovem pensador floren
tino noutro plano: na agudeza da investigação, na profundidade do pen
samento, no cuidado da observação, na seriedade do juízo, na pertinência 
da síntese, na facilidade da análise, na capacidade para desfazer ambi
guidades, resolver dificuldades, deslindar o que é complexo e embru
lhado, com a força dos silogismos refutar o que é falso e confirmar o que 
é verdadeiro. Exprimindo isso num estilo breve e simples, talvez mesmo 
desajeitado, rude e bárbaro, mas prenhe de muitas e grandes matérias, 
rico de ideias, versando sérias questões e respectivas soluções. 7 8 

Em suma: a filosofia não necessita de vestes ou de ornamentos, de 
tropos ou de metáforas. Querer adorná-la e esclarecê-la é ofuscá-la. A 
posição de Pico é um qualificado exemplo da defesa da ideia da nuda 
veritas ou nuda philosophia: «a filosofia apresenta-se nua e quer-se natu
ral e simples. Tudo o que se lhe acrescente adultera-a e corrompe-a.» 7 9  

Os filósofos não devem ser censurados por não serem eloquentes. Devem 
sim ser condenados se o forem. Reforçando retoricamente a sua ideia, Pico 
contrapõe mesmo à veritas fucata dos humanistas uma veritas monstruosa 
na sua aparência exterior e literária, mas rica, preciosa e divina na sua 
medula, tal como os Silenos de Alcibíades, de rosto horrível, repugnante, 

nec intelligi illos deceat, non potest non dedecere habere aliquid quae ipsi scribunt 
Iheatrale, plausibile, populäre, quod demum multitudinis iudicio accommodare se 
videatur.» Ibidem, p. 354. Insistente na carta a Bárbaro, neste tópico se condensa a 
concepção de fdosofia de Pico, de uma filosofia secreta c duma usura da verdade que é 
dada a poucos, por contraste com a dos retóricos que propõem uma sabedoria popular, 
para o vulgo, a todos comunicável e por todos susceptível de ser entendida, desde que 
claramente c convenientemente exposta. A mesma concepção se encontra na Oratio de 
hominis dignitate (Opera omnia, I , pp. 328-331), no Heptaplus (Ibidem, pp. 1-2), no 
Commenio (Ibidem, pp. 921-922). 

«Quaerimus nos quidnam scribamus, non quaerimus quomodo, imo quomodo 
querimus, ut scilicet sine pompa, & flore ullo orationis, quam nolumus ut delectabilis, 
venusta et faceta sit, sed ut utilis, gravis & reverenda, ut maiestatem potius ex horrore, 
quam gratiam ex mollitudine consequatur.» Ibidem, p. 353. 

Ibidem, p. 354. 
«Nuda se praebet philosophia... sinceram et impermistam se haberi vult, quiequid 
admisceas, infecceris, adulteraveris.» Ibidem, p. 356. Também no Commento Pico se 
propõe penetrar «alia intima pura & nuda verità» dos conceitos (Ibidem, I , p. 922). 
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desprezível, mas por dentro cheios de pedras preciosas. A creditação do 
filósofo resulta da qualidade moral da sua vida (si bónus fuerit), da verdade 
efectiva do que diz (veritas rei), da sobriedade do seu discurso (sobrietate 
orationis), ou seja, se ama aquele género de discurso que «não flui das 
amenas florestas das Musas, mas do horrendo antro no qual, segundo 
Heraclito, reside a verdade» (non ex amoenis Musarum sylvis, sed ex 
horrendo fluxente antro, in quo dixit Heraclitus latitare veritatem).s° 

Os argumentos de Pico são apoiados com abundantes comparações e 
metáforas, por mais que expressamente diga que o filósofo deve abster-se 
delas, como algo pernicioso.31 Também dá exemplos e invoca autorida
des. Entre estas destaca-se a de Platão, que eliminou os poetas da sua 
república 8 2 e muitos outros conceituados autores da antiguidade que, no 
seu entendimento, terão não só praticado como defendido a absoluta 
separação entre a sabedoria e a eloquência. Entre os exemplos, destaca-se 
o de Sócrates, o qual, segundo Pico, expunha os seus ensinamentos «com 
palavras nuas e simples» (verbis nudis et simplicibus)P Simpatizante das 
ideias religiosas e políticas de Girolamo Savonarola, Pico podia, por sua 
vez, contar com a cumplicidade do frade dominicano neste ponto do seu 
pensamento. Pois, num dos seus sermões, o pregador do convento de São 
Marcos escreve: «A verdade quer-se nua, e quanto mais nua for, tanto 
mais atrai. Foi por isso que os apóstolos puderam mais com a verdade 
nua e simples do que os oradores com as suas ornadas palavras e os seus 
discursos cheios de eloquência. A verdade nua atrai os homens para 
aquilo que repugna aos seus entendimentos, e isso nenhum orador poderá 
alguma vez consegui-lo com a sua arte e a sua eloquência.» 8 4 

2. Ermolao Bárbaro não esconde o seu embaraço perante o teor da 
carta de Pico, a qual rapidamente cai no domínio público, e, dando fé às 
declarações da parte final, assume-a desportivamente como um desafio 
que o seu jovem amigo florentino lhe lança para ele próprio exercitar a 
sua capacidade de defender adequadamente a eloquência, desfazendo os 

Ibidem, pp. 354-355. 
ibidem, p. 356. 
Ibidem, p. 355. 
Ibidem. 

«La verità vuol essere nuda, e quanto è piü nuda, tanto piü inclina. E però avemo 
veduto che piü hanno possuto gli apostoli con la nuda e semplice verità, che gli oratori 
con le loro omate parole e le loro orazioni pienc di eloquenza. La nuda verità tira gli 
uomini a quello che lo intelíetto loro repugna, i l che non arebbe mai poluto tirare 
oratore alcuno con sua arte e sua eloquenza.» G. SAVONAROLA, Prediche sopra i 
Salmi, ed. a cura di Vincenzo Romano, Angelo Belardetti, Roma, 1969, p. 102. 
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argumentos do advogado dos filósofos bárbaros. Na sua resposta, Bár
baro insiste nos tópicos do pensamento humanista, defendendo os direi
tos da retórica e da eloquência, mormente naquelas disciplinas que não 
podem ser objecto de demonstração apodíctica, como são as que tratam 
das coisas humanas, onde há lugar apenas para a persuasão. Não deixa de 
apontar o abundante uso de artificios retóricos na carta de Pico. Preten
dendo condenar e rejeitar por completo a retórica, Pico mostra, de facto, 
como o filósofo a não pode dispensar. E invoca também ele a autoridade 
não já dos oradores mas dos dois maiores filósofos antigos para mostrar 
como eles realizaram de facto a aliança entre a sabedoria e a eloquência, 
pois foram eloquentíssimos {eloquentíssimos viros fuisse) mestres e 
exemplos não só de filosofia, mas também de eloquência {non solum 
philosophiae sed etican eloquenñae praesides et antistites fuisse cons
tai).85 Não parece, porém, ter atingido o verdadeiro alcance do pensa
mento do conde de Mirándola, nem ter correspondido cabalmente ao 
desafio que aquele lhe lançara para o exceder no encómio da eloquência. 

Talvez por se ter dado conta disso, por ter visto que no debate entre 
o filósofo florentino e o humanista veneziano a balança ficara inclinada 
demais para o lado da filosofia, com manifesta injustiça para a eloquência, 
um outro humanista entrará no debate, já no século seguinte e volvidas 
várias décadas, forjando uma carta como se fosse de Ermolao Bárbaro, 
em que este responde aos argumentos de Pico de um modo sistemático e 
de forma muito mais convincente. Pico terá encontrado então o adver
sário à sua altura. O humanista em causa ocultou-se desde o século X V I 
até muito recentemente sob o nome de Philipp Melanchthon (1497-1560), 
o qual já em 1523, num Discurso sobre a necessidade das artes da lin
guagem para todo o género de estudos (mais conhecido por Encomion 
eloquentiae), havia feito uma explícita, embora breve, referência crítica à 
carta de Pico8 6, de cuja tese discorda, e, a partir da edição de 1542 dos 
seus Elementos de Retórica, publicara, em apêndice, as cartas respectivas 
de Pico e de Bárbaro, acompanhadas de comentários pessoais. A nova 
carta apócrifa, a que nos referimos, foi publicada como apêndice, na edi
ção de 1558 dos Elementos de Retórica do teólogo-humanista, precedida 

Ermolao BÁRBARO, Epistolae, Oraúones et Carmina, ed. cit., vol.I, p. 108. Vcja-sc: 
J.-C. MARGOLIN, «Sur la conccption humaniste du «Barbare»: a propôs de la contro-
verse epistolaire entre Pie de la Mirandole et Ermolao Bárbaro», in; Una famiglia 
veneziana nelta storia: i Bárbaro. Alii dei Convegno (Venezia, 4-6 novembre 1993), 
Istituto Veneto di Scicnze, Lettere ed Ani , Venezia. 1996, pp. 235-276. 
Philipp MELANCHTHON, Encomion eloquentiae (1523), in Corpus Reformatorum, 
voi.XI, col. 53: «Picus in epistola, quabarbaris philosophiae scriptoribus patrocinatur, 
ludens, credo, in aôóÇo) argumento et elegantiam a recte dicendi ratione separat et 
explicari res qualicumque oratione posse censet.» 
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da carta de Pico a Bárbaro. Todos os editores e comentadores a conside
raram, sem qualquer dúvida, como sendo da autoria de Melanchthon e 
como sendo datada de 1558. Só muito recentemente esta autoria e data
ção foram postas em causa.87 Mas, seja quem for o verdadeiro autor da 

Num pequeno artigo publicado em 1992, Erika Rummel veio mostrar que a referida 
carta não é da autoria de Melanchthon, mas sim de um seu discípulo, Franz Burchard 
(Franciscus Vinariensis), e leria sido escrita em 1534, e não em 1558, como desde os 
tempos de Melanchthon e até ao presente se tem pensado (E. RUMMEL, «Epistola 
Hermolai nova ac subditicia: A Declamation Falsely Ascribed to Philipp Melanchthon», 
Archiv fiir Reformationsgeschickie 83, 1992, pp. 302-305). Todos os que tem tratado o 
conflito Pico-Barbaro, não só os mais antigos (A. Festugière, Q. Breen, H. Gray), mas 
também os mais recentes (F. BAUSI, Nec rhetor ñeque philosophus, 1996, pp. 15,18 e 
29; Filosofia o eloquenza, 1998), seguindo Carolus G. Bretschneider, o editor das 
obras de Melanchthon no Corpus Reformatorum (o qual, por sua vez, seguia todos os 
editores das obras e da correspondência de Melanchthon desde a segunda metade do 
século X V I , que davam a referida carta como «scripta a Melanchthone»), consideram a 
carta datada do ano de 1558 e nunca puseram em causa que a respectiva autoria fosse 
de Melanchthon. O mesmo faz Knapc, no seu estudo e edição da Retórica de 
Melanchthon, publicado já depois do artigo de Rummel (v. J. KNAPE, Philipp 
Melanchlhons «Rhetorik», Max Niemeycr, Tübingen, 1993, pp. 13 ss). Não dispomos 
de elementos para contestar a tese de Rummel, a qual todavia não responde satisfato
riamente a algumas questões, nomeadamente: I a ) Se a carta é de um discípulo de 
Melanchthon c não deste (tratar-se-ia então de uma dupla apocrifia!), por que razão há 
necessidade de o discípulo (ou alguém por ele) a fazer passar sob o nome do mestre? 
Porque necessitava da autoridade deste, ou porque linha consciência de que a carta, 
assim duplamente fictícia, expressava com fidelidade as leses mclanchlhonianas sobre 
a eloquência e a relação entre eloquência e filosofia? Como entender que o tcólogo-
-humanista se apropriasse de uma peça que não era sua, sendo ainda vivo o respectivo 
autor que aliás bem conhecia? 2a) Como explicar outras referências de Melanchthon ao 
conflito Pico-Barbaro, não só no Encomion eloquentiae, como na publicação cm Apên
dice às edições dos seus Elementos de Retórica, a partir de 1542, das cartas respectivas 
de Pico e Bárbaro, seguidas de comentários pessoais, mas não da dita carta apócrifa, 
que, ao contrário do que diz Rummel, só é publicada na edição de 1558 dos Elementos 
de Retórica! 3") Como explicar a perfeita consonância das teses, dos tópicos e até do 
uso de certas imagens características que se verifica nos escritos de Melanchthon sobre 
a retórica c a eloquência e nesta carta? A carta expressa perfeitamente o pensamento 
mclanchthoniano, razão pela qual o humanista-teólogo aceita publicá-la em apêndice à 
edição de 1558 dos seus Elementos de Retórica, precedida pela carta de Pico a 
Bárbaro, por considerar que as duas peças «continent illustria exempla Dialcctices. 
quae adolescentibus ad intelligenda praccepta plurime conductiva videntur», por uma 
razão pedagógica, portanto. Mas, se a carta é datada de 1534 c se Melanchlhon a 
conhecia, é estranho que não a tivesse publicado cm edições anteriores dos Elementos, 
se reconhecia o seu interesse pedagógico. Em suma, mesmo que ponderosas razões 
provem que a carta não é de Melanchlhon e sim do seu discípulo Franz Burchard, 
aquele, ao aceitar publicá-la numa obra sua e sob o seu nome, não está a apropriar-se 
indevidamente de uma peça cujo autor ainda está vivo, mas a resgatá-la do esqueci
mento e a conferir-lhe a autoridade do seu nome, pelo que o facto de Melanchthon não 
ser o verdadeiro autor da peça em nada diminui o seu valor e significado enquanto 
documento da pervivência do debate entre a racionalidade retórica dos humanistas e a 
racionalidade dialéctico-metafísica dos escolásticos, mas antes o sublinha. De resto, 
Melanchthon não aceitaria publicar a carta apócrifa se não reconhecesse que ela 
exprimia as suas próprias ideias sobre a matéria e é verosímil pensar que foram estas 
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carta, não há dúvida que, se não é o próprio Melanchthon, é um humanista 
do seu círculo e a difusão e o alcance da nova carta a favor de Ermolao 
contra Pico tomou a boleia da exposição das ideias melanchthonianas sobre 
a retórica, a que andou sempre associada. De resto, a longa duração deste 
debate acerca da linguagem da filosofia e o número e a qualidade dos que 
nele intervieram só documenta a sua importância histórico-filosófica. Não 
se trata de um mero episódio, mas sim de um debate verdadeiramente para
digmático e, assim o pensamos, de plena actualidade, mas que não mereceu 
ainda a devida atenção por parte dos especialistas.88 

Vejamos, então, o que diz a Carta nova e apócrifa de Ermolao, que 
responde a Pico (Epistola Hermolai nova ac subdiütia, quae respondei 
Pico), publicada em apêndice à edição de 1558 dos Elementos de retó
rica (Elementorum rhetorices libri duo), de Philipp Melanchthon, prece
dida pela carta de Pico.8 9 

O seu autor começa por reduzir as teses de Pico a dois tópicos: 
I o atribuição aos bárbaros da ciência absoluta das coisas; 2 o defesa do 
direito que têm os filósofos bárbaros de desprezar a eloquência. Mas em 
substância toda a carta se resume, como observa, «não tanto numa defesa 
dos bárbaros quanto num vitupério da eloquência». 9 0 E são os pressupos-

ideias que terão inspirado o seu discípulo. O próprio Melanchthon terá não só 
autorizado a sua publicação em apêndice ao seu manual, como teria dado alguma ajuda 
na sua elaboração, como parece dizê-lo a expressão que acompanha as primeiras 
edições da peça «edita cum dispositione Philippi Melanchthonis», expressão que, na 
primeira edição da Correspondência de Melanchthon (Kaspar Peucer, Witemberga, 
1565), foi substituída por «scripta a Melanchthone». Que Melanchthon conhecia de há 
muito a «nova carta apócrifa de Ermolao», da autoria do seu discípulo, parece sugeri-lo 
uma carta sua a Gõbler, do ano 1534, citada por Rummel, cm que o teólogo-humanista 
se refere com apreço ao seu discípulo «Franciscus» e ao seu livrinho - presumivel
mente, a nova carta de Ermolao - , que acabava de ser publicado (Corpus Reformatorum, 
vol. 2, p. 804, carta n° 1232). 

Com excepção para Quirinus Breen, que deu uma versão inglesa da carta («Melanch-
thon's Replay to G.Pico delia Mirándola», Journal of lhe History of ¡deas, 13 (1952), 
pp. 413-426) e lhe dedicou um artigo («The Subordination of Philosophy to Rhetoric 
in Melanchthon. A Study of His Replay to G. Pico delia Mirándola», Archivfür Refor-
maíionsgeschichte, 43 (1952), pp. 13-28). 

Na edição de Witemberga 1558 dos Elemeniomm Rhetorices Libri duo, as cartas em 
apêndice são assim apresentadas: «Epistolae contrariae, una Piei pro barbaris philosophis; 
altera pro Hermolao Bárbaro scripta a Philippo Melanchthone, quae respondei Pico». Na 
ed. de 1582, há uma pequena alteração, caindo o nome de Melanchthon como autor e 
sublinhando-se o carácter apócrifo da carta: «Epistolae contrariae: Piei pro Barbaris 
Philosophis & Hermolai nova ac subdiütia, quae respondei Pico». Na edição de C. G. 
Bretschneider, no vol. IX do Corpus Reformatorum (Halis Saxonum, 1842), sob o n° 
6658 das Epistolae de Melanchthon e sob o título «Responsio Philippi Melanchth. pro 
Hermolao», a peça ocupa as colunas 687-703. Citamos por esta edição (CR). 

«Tota enim oratio tua, non tam defensio est Barbarorum, quam eloquentiae vitupera-
tio.» CR, 690. 
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tos piquianos deste sistemático desprezo da eloquência que o humanista 
alemão vai identificar e refutar, mas não sem deixar de acusar Pico de ter 
procedido mais como um sofista do que como um retórico, brincando 
com coisas demasiado sérias, o que, por certo, não é digno de um verda
deiro filósofo.9 1 E denuncia aquilo que costuma ser o vício comum de 
todos os que condenam a retórica, a saber, que o fazem, e talvez sem 
disso se darem conta, à custa de extenuados processos retóricos: «é assim 
que costumam retoricar os que desprezam os estudos da eloquência.» 9 2 

Ao contrário de Pico, que separara a eloquência da sabedoria, o discípulo 
de Melanchthon defende que elas devem andar unidas e que a eloquência 
não deve acompanhar somente as ciências e a filosofia, mas também a 
própria teologia.93 

Em primeiro lugar, critica a concepção piquiana da separação entre 
sapientia e eloquentia, entre ratio e oratio, e a concepção de uma filoso
fia muda, segundo a qual a mente poderia ao limite dispensar a lingua
gem. Segundo o autor da nova carta, o uso da sabedoria seria nulo se não 
fosse comunicado aos homens, e só pode sê-lo pela palavra. A mente não 
pode explicar e exteriorizar os seus pensamentos sem a mediação das 
palavras: «o uso da sabedoria seria completamente nulo se não pudés
semos comunicar aos outros o que deliberamos e pensamos sapientemen-
te, e isso não pode ser feito sem uma grande abundância e variedade de 
discurso.» 9 4 

CR IX, 696: «Cum cnim profitearis tc Philosophiae ac veritati patrocinari, minime ea 
fíde ac simpücitate causam agis (uam, quam Philosophis tribui postulas. Quorsum enim 
pertincnt tam multae similitudines tuac undique collectac? quae non solum extenuam 
Eloquentiae dignitatem, sed plane iubent velut pestcm fugere, nisi ut fucum iectori 
faciant, ne Eloquentiae dignitatem aspicere possit? Quaeso te utrum haec Rhctorica 
sunt an Sophistica? Certe a viro Philosophico non apte dicuntur.» 

«Sed sic solent rhetoricari, qui Eloquentiae studia vituperam.» CR IX, 699. 
O importante impacto da retórica na reforma da teologia e dos estudos teológicos nos 
séculos X V e X V I é um aspecto que merece um estudo próprio, podendo falar-se 
também de uma «teologia retórica», da mesma forma que se pode falar de uma filosofia 
retórica dos humanistas. Petrarca, Salutati, Valia, Erasmo e Melanchthon são sem 
dúvida os principais protagonistas dessa retoricização da própria teologia. Reservamos 
para um próximo ensaio o tratamento deste aspecto do pensamento dos humanistas. A 
figura de Erasmo, praticamente ausente neste ensaio, aparecerá aí em maior evidência, 
sobretudo através de uma das suas últimas obras - Ecclesiastae, sive de ratione 
concionandi libri IV (Basileia, 1535) - , um verdadeiro e completo manual de retórica 
cristã, que desenvolve, no sentido do humanismo teológico, as ideias desse outro 
clássico do pensamento retórico, também redescoberto pelos humanistas, que é o De 
docírína Christiana de Agostinho de Hipona, e que, por sua vez, se constitui como 
paradigma de um florescente género de "retóricas eclesiásticas". 

«Nam usus sapientiae plane nuílus fuerit, nisi sapienter deliberata atque cogitata 
communicare aliis possimus, quod cum sine magna quadam copia ct varietate orationis 
fieri non queat.» CR, IX, 689. 
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Sobretudo, é criticada e discutida a noção de eloquência de Pico. Ela 
não é, como supõe o filósofo florentino, um enfeite que se acrescenta à 
doutrina para provocar prazer ou para enganar, nem um cultivo da afecta
ção, mas uma força e uma virtude peculiar dada aos homens em vista de 
uma real utilidade, a saber: «a faculdade de explicar com propriedade e 
clareza os sentidos dos ânimos e dos pensamentos, que nisso serve 
também a dignidade e a verdade das coisas, para que sejam ditas de 
modo apto e correcto, amplificando as que são importantes e diminuindo 
as que importa repelir.» 9 5 

O humanista insiste neste ponto: a retórica e a eloquência, para além 
da função de deleitar e de mover, têm uma efectiva função de ensino e de 
serviço da verdade: «a elocução não é um culto vazio mas algo neces
sário para explicar com verdade e propriedade todos os géneros de cau
sas». 9 6 O ofício do orador não consiste em enganar e mentir, como diz 
Pico, invocando o Górgias de Platão, mas sim em «ensinar os homens 
com verdade acerca das coisas mais importantes» (sed de maxitnis rebus 
verè docere homines), «em ensinar os homens com correcção, com cla
reza e com dignidade acerca das coisas boas e necessárias.» 9 7 

Para confirmar a sua noção de eloquência contra a do humanista flo
rentino, o autor da carta apócrifa recorre estrategicamente não aos retores 
mas aos dois maiores filósofos antigos, Platão e Aristóteles, assim virando 
contra Pico as suas próprias armas. Aqueles filósofos não são só consu
mados exemplos de eloquência, mas são também mestres de eloquência e 
autoridades no que respeita ao reconhecimento da sua importância e fun
ção nas ciências e nos assuntos humanos. Escreve o autor da carta apócrifa: 
«Aqueles príncipes dos filósofos definem a eloquência como a força 
concedida por Deus ao género dos homens para que eles pudessem ensinar 
uns aos outros, com propriedade e clareza, as coisas importantes e neces
sárias, as religiões, a natureza das coisas celestes e das outras, o direito e 
a justiça, todo o dever da virtude... Aqueles filósofos lembram que para 
explicar as questões obscuras e sérias é necessário não só uma grande 
prudência, que prevê as coisas boas, mas também uma certa maneira de 
ensinar e um género de discurso mediante os quais o assunto de que fala
mos se possa expor e oferecer claramente aos olhos dos homens.» 9 8 

«Eloquentia, non est, ut isti somniant, accersitus cultus, sed est facultas proprie ac 
dilucide cxplicandi animorum sensa ac cogitationes, qua in re etiam dignitati et veritali 
serviendum est, ut apta et recta dicantur, et ut amplificentur res magnae, et eleventur ea 
quae abiici prodcst.» CR,LX, 690. 
«Elocutionem non esse inanem cultum, sed necessarium ad causas omnis generis veré 
ac proprié explicandas.» CR.692. 
«Virum, qui de bonis ac necessariis rebus recte, dilucidé et cum dignitate quadam docet 
homines, Oratorem nos vocamus.» CR.692. 
«Definiunt igitur Eloqucntiam hi Philosopliorum Principes, vim esse divinitus 
hominum generi concessam, ut de magnis et necessariis rebus, de religionibus, de 
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Particular desenvolvimento dá o autor da nova carta à comparação 
da retórica com a pintura - ut pictura rhetorica" - , tópico que o seu mes
tre Melanchthon já expusera largamente no seu Encomion eloquentiae 
(1523), no contexto também duma explícita referência à carta de Pico a 
Bárbaro. Da substância da verdade faz parte a sua forma, a dignidade, a 
pertinência e correcção com que é apresentada. O discurso - dizia aí 
Melanchthon, evocando sem dúvida um motivo do Fedro de Platão -
deve ser como um corpo bem proporcionado em todos os seus membros. 
Tal como o pintor ao pintar os corpos faz consistir a elegância destes na 
justa proporção de todos os seus membros que entre si se correspondem, 
e, se o não fizer, representa um monstro, assim também aquele que defor
ma a genuina imagem do discurso alterando o seu natural, torna-o com
pletamente monstruoso e inepto: «a elegância do discurso é a sua pureza 
e aparência natural.» 1 0 0 Esta mesma ideia é largamente explicitada na 
carta a favor de Ermolao: «tal como o objectivo do pintor é imitar os cor
pos com verdade e propriedade, assim o objectivo do orador ou da elo
quência é pintar e representar os próprios pensamentos do espírito com 
um género de linguagem próprio e luminoso, e para isso necessita de 
deitar mão de toda a variedade de cores, das palavras, das sentenças e das 
figuras e da arte de o fazer, que é muito mais exigente do que pode sê-lo 
a arte do mais perfeito e consumado pintor.» 1 0 1 

rerum coelcstium atquc aliarum natura, de iure ac iustitia, de omni virtutis officio, 
proprie ac perspicue docere alii alios possint.f...] Atque i l l i ipsi Philosophi [...] 
admonent in obscuris et gravibus causis explicandis opus esse, non solum prudência 
magna, quac rcs bonas pracvidet, sed etiam via quadam et ratione docendi, et generc 
sermonis, quod res, de quibus dicimus, plane exponere et subiicerc oculis hominum 
possit.»CR, 691. 

9 9 CR, 692: «Et quoniam quaedam picturae, atque Eloquentiae similitudo cst (ut enim 
pictura imilatur corpus, ita oratio pingit ac reddit animi sentenüas) Hbenter ab ília arte 
mutuamur exempla.» Como mostra Rensselaer W. LEE (Ut pictura poiesis. 
Humanisme et Théorie de la Peinture XV-XVHP' siècles, Macula, Paris, 1991) a troca 
era mútua, pois também a pintura se pensava por analogia com a retórica e a poesia c 
imitava os respectivos procedimentos. Já L.B.Alberti, no livro I I I de De pictura (1435), 
diz que o pintor deve aprender com os poetas e os retóricos «pois estes têm muitos 
ornamentos comuns com o pintor, e não pouco o ajudarão a constituir perfeitamente a 
composição da história os literatos, abundantes em notícia de muitas coisas, cujo 
principal louvor consiste na invenção». Veja-se: J. R. SPENCER, «'Ut Rhetorica 
Pictura'. A Study in Qualtroccnto Theory of Painting», Journal of lhe Warburg and 
Courtauid Institutes, 20 (1957), pp. 26-44. 

1 0 0 «Ipsa orationis puritas nativaque fácies elegantia est.» Encomion Eloquentiae, CR, XI,53. 
1 0 1 «Itaque ut Pictoris finis est, vere ac proprie imitari corpora... Ita Rhctoris, sive ita 

vocari mavis, Eloquentiae finis est, ipsas animi cogitationes quais pingere er 
repraesentare próprio et perspicuo sermonis genere, qua in re cum elaboravit, magna 
ei varietate quasi colorum, verborum, sententiarum et figurarum, denique etiam arte 
quadam opus erit, ut ego quidem statuo, multo maiore, quam consuinmali et perfecti 
Pictoris ars potest esse ulla.» CR IX, 690-691. 
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Tal como o fizera Bárbaro, o autor da nova carta não deixa de apon
tar a Pico a contradição em que labora todo o seu discurso: dissertando 
contra a retórica e sustentando a absoluta incompatibilidade entre a filo
sofia e a retórica, ele abunda em recursos e expedientes de natureza retó
rica. Discute, em especial, uma das metáforas usadas por Pico, na qual 
este compara a filosofia a uma donzela a quem o enfeite roubaria a 
beleza natural, e a retórica a uma matrona que necessita de enfeites para 
esconder a falta de beleza do seu natural. O humanista alemão retorque 
que se à donzela não convém o enfeite, também lhe não convém um rosto 
monstruoso, como aquele que, na sua carta, Pico chega a propor para a 
aparência da verdade. Mas este motivo metafórico dá-lhe ensejo para 
explicitar o que entende por adorno ou enfeite do discurso: este não é 
algo acrescentado, mas faz parte da natureza da verdade. A cor natural 
que exprime com clareza e correcção o pensamento, eis no que consiste o 
verdadeiro adorno. Por isso, segundo o autor da nova carta, «o bom 
discurso não é o enfeitado, mas aquele que exibe a cor natural da sen
tença ou pensamento; ao passo que o discurso estranho, confuso e per
turbado deforma e corrompe o sentido das frases e não cumpre aquele 
que deve ser o ofício próprio da linguagem». 1 0 2 Em suma: «o principal 
ornamento do discurso é a própria explicação pertinente das coisas, da 
mesma forma que o é nas pinturas o proporcionado contorno dos cor
pos» 1 0 3 e, «tal como a candura nas rosas, assim é ínsita a natural simpli
cidade no discurso do filósofo». 1 0 4 

Verdadeira e propriamente filósofo, segundo o humanista alemão, é 
o orador, pois é este que, transferindo a filosofia para o uso e vida 
comum, realmente ensina aos homens as doutrinas que são boas e úteis, 
seja no plano do conhecimento da natureza, seja no plano da religião, 
seja no plano da vida moral e civil, e o faz com clareza e dignidade.105 

Um filósofo assim não se dedica, como os filósofos bárbaros defendidos 
por Pico, a discutir interminavelmente com outros acerca de supostas 

' 2 «Nam ea oratio quae est optima, nativus sententiae color est. Aliena, confusa et 
pertúrbate oratio dcformat et corrumpit sententias, ac ne affingit quidem, quod debeat 
esse orationis officium proprium.» CR, IX, 693-694. 

' 3 «Praecipuus ornatus est ipsa rerum propria explicatio, ut in picturis iusta corporum 
lineamenta.» CR, IX,695. 

4 «Velut in rosis candor, ita in oratione Philosophi simplicitas quaedam insit nativa.» 
CR, IX, 697. 

5 CR, IX, 692: «Hunc enim virum, qui de bonis ac necessariis rebus rccte, dilucide, et 
cum dignitate quadam docet homines, Oratorem nos vocamus: quem tu Philosophum 
velis vocari, nondum satis intclligo. Equidem Philosophum voco illum virum, qui 
cum res bonas atque utiles humano generi didicit ab tenet, doctrina ex schola atque 
umbra ad usum et Rempublicam transfert, docet homines aut de natura rerum, aut de 
religionibus, aut de regendis civitatibus.» 
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entidades fictícias que não entende nem para nada servem, e também não 
cultiva, como Pico, uma sabedoria arcana ou secreta, que reserva para si 
ou para um estreito círculo de iniciados. Pelo contrário, ele está animado 
do desejo de comunicar a verdade a todos e de um modo que todos o 
entendam: «Nós não falamos de coisas arcanas, que devem ser mantidas 
ocultas, mas daquelas coisas que importa dizer e manifestar, e interpre
tamos os próprios símbolos e os apólogos não com o intuito de encobrir 
os seus ensinamentos, mas para que sejam como pinturas dos costumes, 
úteis para excitar os ânimos a admirá-los.» 1 0 0 

Mas não é só na filosofia que o humanista melanchthoniano defende 
a importância da eloquência. Defende-a, tal como o seu mestre, também 
na teologia, e contrapõe a teologia eloquente dos Padres da Igreja à míse
ra e esquálida teologia dos filósofos e teólogos escolásticos. Chega 
mesmo ao ponto de afirmar, como também o faz Erasmo107, que não só os 
Padres, mas também os livros da própria Sagrada Escritura - os Profetas, 
os Evangelhos, as Cartas de Paulo - abundam de eloquência e de recur
sos retóricos e poéticos, e só podem ser capazmente lidos e interpretados 
por quem dominar as ciências do discurso. Estas, para proveito dos estu
dos humanos e dos estudos teológicos, haviam sido felizmente restaura
das, e nessa ainda recente restauração via o humanista reformado um 
novo dom das línguas, uma nova descida do Espírito sobre a Igreja e a 
Humanidade. Ora, pergunta o humanista, claramente partidário de uma 
teologia de inspiração retórica contra a teologia de inspiração dialéctica e 
metafísica dos escolásticos: «Porque razão se acrescentou ao Evangelho 
o dom das línguas, se a eloquência é inútil para expor as matérias sagra
das e grandes? Pois, que outra coisa é o dom das línguas, senão a elo
quência, isto é a faculdade de explicar as coisas obscuras com clareza e 
abundância?» 1 0 8 

Já se vê que também resulta insustentável a outra parte da tese de 
Pico, segundo a qual nos filósofos «bárbaros» é que se encontraria a 
doutrina, a verdade, o conhecimento. Como podem ter a ciência, se não 
entendem os meios pelos quais ela se alcança, se conserva, se transmite? 
Como podem interpretar com pertinência os seus filósofos, como podem 

«Nos vero non loquimur de arcanis, quae pro tempore occultanda sunt, sed de illis, 
quae efferri atque extarc oportet, [...] deinde et Symbola el Apólogos conditos inter-
pretor, non hoc consilio ut praecepta tegerent, sed ut essent veluti morum picturae, 
utiles ad excitandos ánimos ad admirationem.» CR, IX, 698-699. 
De Erasmo, vejam-se, nomeadamente: In Novum Teslamenlum Praefationes e Ratio 
seu Compendio verae Theologiae, in Ausgewählte Schriften, ed. bilingüe latim-
-alemäo, de W.Welzig, WBC, Darmstadt, 1967, vol. I I I , pp. 22,144-146,150,160. 

«Deinde cur divinilus additum est Evangelio donum Iinguarum, si Eioquentia inutilis 
est ad res sacras et magnas exponendas? Quid enim aliud est donum Iinguarum, si 
Eioquentia, hoc est. facultas plane et copióse res obscuras explicandi?» CR, IX.697. 
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entender as Sagradas Escrituras, se não sabem lê-los nas línguas origi
nais, se ignoram as ciências da linguagem que permitiriam decifrar o seu 
correcto sentido? O discípulo de Melanchthon desenvolve, na resposta a 
Pico, uma ideia que o seu mestre expusera com grande convicção já nos 
seus escritos de juventude: «uma vez que Deus nos quis falar com pala
vras humanas, é ineptamente que interpretam a linguagem divina os que 
são ignorantes da retórica.» 1 0 9 

Não conhecemos, em toda a vasta literatura dos humanistas dos 
séculos XV e X V I , mais inspirado, consistente e equilibrado encómio da 
eloquência do que esta carta, em apoio de Bárbaro contra Pico, deste dis
creto humanista, discípulo de Melanchthon, que se ocultou (ou ficou 
oculto) sob o nome do seu mestre, garantindo assim um eco à sua 
«declamação» que o seu próprio nome talvez não lhe pudesse garantir. A 
não ser, precisamente, aquele outro Encomion eloquentiae, que o então 
ainda jovem professor de retórica da universidade de Witemberga publi
cara em 1523. Todavia, nem um nem outro costumam figurar nos roteiros 
da eloquência do Renascimento.110 

3. A carta de Pico a Bárbaro acerca da linguagem dos filósofos, 
manifestamente exagerada na condenação da eloquência, não deixou de 
ter impacto noutros pensadores posteriores. Dela podemos ouvir ainda o 
eco no humanista valenciano Juan Luis Vives (1492-1540). Este toma 
posição no debate coetâneo acerca do ciceronianismo, condenando a 
imitação servil das frases ciceronianas e declara que muito mais exce
lente e desejável do que ser um Cícero excelente no frasear é «saber toda 
a filosofia que se escreveu acerca da natureza das coisas.» 1" No capítulo 
dedicado à análise da situação da retórica e das causas históricas da sua 
corrrupção, na primeira parte de Das disciplinas que se devem ensinar 
(De tradendis disciplinis, 1531), defende, expressamente contra Valla, a 

«Cum nostris verbis loqui deus volucrit. de sermone divino inepte iudicaverint 
imperiti artium dicendi.» Encomion eloquentiae, CR, XI,63;CR,IX,701-702. 
Já Dilthey e, mais recentemente, Gadamer haviam chamado a atenção para o interesse 
dos escritos retóricos de Melanchthon, mas isso não levou a que fossem estudados e 
reeditados. Constitui excepção a este geral desinteresse a obra de Joachim KNAPE, 
Philipp Melanchlhons «Rhetorik», Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1993. Nela se 
faz um amplo estudo da retórica melanchthoniana c se oferece, além do texto latino da 
edição de 1531 (em versão faesimile da ed. Bretschncider de 1846 no vol. X I I I do 
Corpus Reformatorum), uma tradução alemã da obra. 

Juan Luis VIVES, Obras Completas, trad., comentários e notas de Lorenzo Riber, 
Aguilar, Madrid, 1948, vol.I, p. 474. 
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ideia de que qualquer língua, mesmo a mais vulgar, é capaz de exprimir a 
eloquência, pois esta depende mais da substância do pensamento do que 
do idioma em que este se diz. E remata a sua reflexão com estas palavras: 
«Por certo, ninguém deve amar ou aprovar a impureza e os vícios da lin
guagem [...]; mas, se for dado escolher, quem não prefere uma linguagem 
desajeitada e sem ornamentos acerca de coisas grandes e excelentes, a 
outra muito adornada e penteada acerca de frivolidades?» 1 1 2 No seu tra
tado de retórica - De ratione dicendi (1532) - , este tópico é ainda mais 
desenvolvido, em termos que evocam a contraposição estabelecida por 
Pico entre palavras e coisas: «Num filósofo, diz Cícero, se ele tem elo
quência, não a rejeitarei, mas se não a tem, também não a exigirei; pois a 
filosofia é uma ciência toda de coisas e não de palavras, e é muito mais 
tolerável que o filósofo peque contra as palavras do que contra a verdade; 
melhor e mais verdadeiro filósofo é aquele que exprime coisas belas e ele
gantes num discurso pobre do que aquele que profere coisas falsas e baga
telas de modo esplêndido e magnífico. Quem não tolerará uma boa sen
tença dita em francês, espanhol, alemão ou mesmo em cita? e se se tolera 
nestas línguas, porque não se tolera também num latim defeituoso?»1 1 3 

Mas não é este o único eco da polémica de Pico e Bárbaro na obra 
de Vives. Audível ainda é ele num sugestivo diálogo do mesmo huma
nista (entre ele próprio e seu amigo Juan de Vergara), significativamente 
intitulado A verdade enfeitada (Veritas fucata, 1522), onde se desen
volve uma sugestiva fábula acerca da relação entre a filosofia e a poesia 
- entre a verdade e a falsidade representadas, respectivamente, por 

2 «Equidem sordes, et vitia scrmonis nemo vel amare debet vel probare sed, certe, si 
detur optio, quis non malit multo immundum, spurcumque magis de rebus atque 
exccllcntibus sermonem, quam de nugis comptissimum atque ornatissimum?» Juan 
Luis VIVES, De causis corruplarum artium, ed.cit., p. 180. 

3 «Eloqucntiam in philosopho si altulerit, non rejiciam, inquit Cicero: si non attulerit, 
nec requiram; phiiosophia cnim omnis, ars est rerum, non vocum, et tolerabilius est 
philosophum peccare in verbo, quam in veritate; mclior scilicet ac verior philosophus 
est, qui sórdida orationc res pulchras atque elegantes promit, quàm contra, qui vel 
falsa, vel nugas projicit splendide ac magnifice; bonam sententiam quis non ferat vel 
Gallice, vel Hispane, vel Germanice, vel ctiam Scythice proíatam; si his linguis, cur 
non etiam Latine imperite?» Juan Luis VIVES, De ratione dicendi, lib. I I I , cap. V I I I , 
ed.cit., p. 280. Esta mesma atitude se encontra amplamente desenvolvida, e atribuida 
ao filósofo Pietro Pomponazzi, na obra de Sperone SPERONI, Dialogo delie lingue 
(1546): «Io ho per fermo, che le lingue d'ogni paese, cosi l'Arabica e 1'Indiana, come 
la Romana e l'Aleniese, siano d'un medesimo valore [...] che lingua alcuna dei 
mondo, sia qual si voglia, non possa aver da se stessa privilegio di significare i 
concetti del nostro animo [...] onde chi vorrà parlar di filosofia con parole Mantovane 
o Milanese, non gli può csscr disdetto a ragione; piü che disdetto gli sia il filosofare e 
1'intender la cagion delle cose.» (ed., trad. e introd. de Helene Harth, W. Fink, 
München, 1975, segundo o texto da ed. de Veneza 1740, pp. 193-194). 
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Platão e por Homero, a qual termina com um protocolo acordado entre 
ambos. Tentemos resumi-la. 

A verdade começa por ser caracterizada como simples, tosca, severa 
e triste, acompanhada pelo medo e pelo ódio, levada no seu trono por um 
ancião esquelético e saturniano. Dela quase todos fogem e mesmo os que 
dizem segui-la não se entendem entre si. A falsidade, por seu turno, apre
senta-se elegante, cortez, com ar palaciano, bem vestida e enfeitada. O 
contraste é total: de um lado, a mentira, o disfarce, a astúcia, a fraude, a 
adulação. Do lado da verdade, tudo está à vista, tudo é patente, tudo é 
simples, certo, sólido. A conciliação entre as duas partes é impossível, 
pois a verdade não consegue fazer-se impôr pelos seus argumentos e os 
distúrbios são permanentes entre os seguidores de uma e de outra. E 
então que, a bem da paz pública, se decide um concílio: os discípulos da 
verdade designam Platão para os representar, enquanto os cultores da fal
sidade elegem Homero. Chegado à morada da verdade, Homero tenta 
convencê-la de que ela seria muito mais admirada e desejada se se apre
sentasse vestida e adornada, pois aquele que fosse por ela atraído, ao 
tirar-lhe o véu e deparar-se então com o seu corpo, sentir-se-ia mais grato 
e como que recompensado pelo seu esforço e amá-la-ia ainda mais. Ao 
que a verdade responde que prefere mostrar-se nua, que sem mais atavios 
do que os da sua casta nudez vale muito mais no apreço dos homens, que 
no seu natural, percebido rectamente pelo espírito humano, é infinita
mente mais agradável e capaz de despertar amores incríveis. Homero 
insiste que ele conhece bem a natureza dos homens e sabe que as coisas 
não se passam como a verdade diz. Sobreveio a noite. Homero pediu que 
o conduzissem à república de Platão, onde este lhe negou entrada, mas 
ainda assim pôde aperceber-se de que nela só existiam dois habitantes -
o próprio Platão e Sócrates - e que era um campo de solidão e de abor
recimento. A verdade, por sua vez, passou a noite reflectindo demorada
mente com os seus conselheiros sobre a poposta de Homero de passar a 
apresentar-se adornada e sob disfarces poéticos e retóricos. E, na manhã 
seguinte, resolveu aceitá-la, sob condições que ela mesma estabeleceu e 
comunicou a Homero. Entre estas não só constava a liberdade de os 
poetas inventarem ficções e de os moralistas recorrerem às fábulas e 
apólogos como expressamente se determinava que «em todo o tempo 
fosse permitido a todo o tipo de escritores envolver a verdade em enig
mas, em parábolas, em metáforas.» 1 1 4 

Esta peça, construída em torno do tópico veritas nuda - veritas 
fiicata, representa mais do que um mero exercício retórico do grande 

Obras Completas 1, pp. 883-893. A posição de Vives relativamente às fábulas 
poéticas está desenvolvida também no De ratione dicendi, lib. I I I , cap. V - V I I . 
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humanista e filósofo valenciano. Ela desenvolve uma importante reflexão 
acerca da condição retórica da verdade e do pensamento, exposta sob a 
forma retórico-poética da fábula, e bem poderia colocar-se ao nível do 
conhecido ensaio de Nietzsche Sobre a verdade e a mentira numa pers
pectiva para além da moral. 

Mas será que Homero e a sua família de poetas e oradores podem 
confiar por muito tempo no acordo conseguido nos aposentos da ver
dade? Não se levantará de novo Platão com o seu Sócrates contra a turba 
dos sofistas e enganadores? Com efeito, é isso que parece significar a 
obra que um filósofo platónico - chamado Francesco Patrizi da Cherso 
(1529-1597) - publica em Veneza, em 1562, com o título Dez Diálogos 
da Retórica115, na qual reedita e desenvolve amplamente todos os argu
mentos que Platão no seu Górgias lançou contra a retórica, consideran
do-a não só desnecessária como perniciosa numa cidade bem ordenada e 
governada pela razão, onde devem valer as proposições verdadeiras da 
filosofia e não as opiniões verosímeis e prováveis dos retóricos. A retó
rica pode ter o seu lugar nos «estados popularescos», sujeitos ao tumulto 
das paixões e dos sentimentos.116 Na cidade ideal, porém, onde impera a lei 
da razão, interpretada pelo conselho dos sábios, onde tudo está determi
nado e fixado de uma vez por todas, onde a verdade se impõe por um 
processo demonstrativo, numa cidade assim - que corresponde à Città 
felice (1553) desenhada pelo mesmo Patrizi - não há lugar para a retórica e 
seus cultores, os oradores, que não passam de ignorantes, enganadores e 
homens malvados e perigosos. Patrizi vai ao ponto de afirmar que a 
retórica não é ciência, mas apenas uma habilidade117, e que não tem matéria 
que lhe seja própria, nem mesmo os ornamentos do discurso. l iB Em suma, o 
que resulta destes diálogos é a completa desqualificação da retórica. 

Os diálogos sobre a retórica, de Patrizi, não representam só uma tar
dia intervenção no grande debate acerca da relação entre filosofia e retó
rica, protagonizado por Pico e Bárbaro no final do século anterior. Eles 
têm também um carácter prenunciador. Quando o platónico Francesco 
Patrizi morre, em 1597, acabava de nascer, em 1596, o filósofo que have-

Delia Retórica Died Dialoglii, ristampa anastastica dell'edizione Venczia 1562, a 
cura di Anna Laura Puliafito Bleuel, Conte Editore, Lecce, 1994. Sobre Patrizi, vcja-
-se: Eugénio GARIN, «Nota su alcuni aspetti delle retoriche rinascimentali e sulla 
'Retórica' del Patrizi», Archivio di Filosofia, 3 (1953), pp. 7-56; Benedetto CROCE, 
«F. Patrizi e la critica delia retórica antica», in B. CROCE, Probíemi di estética e 
contributi alia storia dell'estetica italiana, Laterza, Bari, 1966, pp. 299-310; L. M. 
BRISCA, «La retórica di F. Patrizi o dei platónico antiaristotelismo», Aevum, 26 
(1952), pp. 434-461. 
Della Retórica, Dialogo V I I , pp. 41-43. 
ibidem. Dialogo V I I I , p. 48. 
Ibidem, Dialogo V, p. 32. 
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ria de legitimar a utopia de um mundo do pensamento regido pela razão, 
pela ciência, pela mathesis. Segundo alguns, também um mundo e um 
pensamento sem retórica. 

IV. A crise do paradigma retórico do pensamento humanístico nos 
seus principais momentos c aspectos 

Um dos aspectos mais complexos do problema que aqui nos ocupa, no 
espaço do Renascimento, é o da relação entre a retórica e a dialéctica, ao 
qual já acima brevemente nos referimos. Entre os humanistas do século 
XV, a retórica tende a desempenhar a função que na Idade Média fora 
desempenhada pela dialéctica e esta, quando cultivada, tende a ser consi
derada também como uma ciência do discurso subordinada à retórica ou 
nela englobada. Muitos humanistas são autores simultaneamente de tra
tados de retórica e de dialéctica (Jorge de Trebizonda, Juan Luis Vives, 
Philipp Melanchthon, Pedro Ramo...), encontrando espaço, objecto e fun
ção próprios para cada uma delas e reconhecendo a necessidade tanto de 
uma quanto de outra, embora por vezes alguns acabem confessando a 
dificuldade de separar uma da outra e reconhecendo que tanto os dialéc
ticos necessitam da retórica como os oradores necessitam da dialéctica, 
aparecendo estas misturadas nos discursos de uns e de outros. Coluccio 
Salutati dá testemunho de uma posição de equilíbrio quando, numa das 
suas obras, assim resume a função específica das diferentes ciências ser-
mocinais: «philosophia ergo demonstrai, dialéctica probat, rhetorica 
persuadet, grammatica vero docet.»U9 Uma ensina a outra move, uma 
aponta a via ao entendimento, a outra inclina a vontade para a acção. Um 
dos mais expressivos testemunhos do reconhecimento da afinidade e fecun
da contaminação entre as duas disciplinas encontra-se em Melanchthon, no 
início do Livro I dos seus Elementos de Retórica. 120 

Mas houve posições extremas, tanto para um lado como para o 
outro, procurando uns minimizar a importância da dialéctica enquanto tal 
e reduzi-la à retórica, como vimos em Valia e Nizolio. Outros, em contra
partida (e não falamos já dos filósofos escolásticos ou dos seus advogados 
como Giovanni Pico delia Mirandola), reagirão à tentativa de absoluti-
zação da Retórica por parte dos humanistas e, embora continuem a reco
nhecer-lhe uma especificidade própria no domínio da elocução e do 
estilo, retiram-lhe partes substanciais - designadamente a inventio e a 
dispositio ou mesmo a memoria - que incorporam como tarefas essen-

9 Coluccio SALUTATI, De laboribus Herculis, ed. crítica de B. L. Ulman, Thesaurus 
Mundi, Zürich, 1951, vol. I , cap. 3, p. 17. 

0 Veja-se adiante, nota 136. 
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ciais de uma nova dialéctica diferente da que era praticada pelos pensa
dores escolásticos. É o que acontece de forma moderada em Vives e 
Melanchthon e de forma programática e radical em Rudolfo Agrícola e 
Pedro Ramo. 

1. A obra de Rudolfo Agrícola (1443-1485) - De inventione dialéc
tica publicada em 1515, 30 anos após a morte do seu autor, exerce 
uma poderosa influência por todo o século X V I , reconhecível em Vives, 
em Johannes Sturm, em Erasmo'21, em Melanchthon, em Lutero, e sobre
tudo em Pedro Ramo. Ela decide uma reorientação do pensamento da 
retórica dos humanistas para uma nova dialéctica humanista que vai bus
car à retórica os seus principais domínios: a inventio e a dispositio, ou 
seja os tópicos e o método. Falecido no mesmo ano em que decorreu o 
debate entre Pico e Bárbaro, Agrícola é o principal responsável pela des
truição da concepção humanista da retórica como ciência suprema, do 
mesmo modo que Pico foi o principal responsável pela dissolução da 
crença na afinidade e unidade entre a sapiência e a eloquência, preconi
zada pelos humanistas desde Petrarca. 

Em que se traduz o efeito da Invenção Dialéctica de Agrícola sobre 
o estatuto humanista da retórica? Em três aspectos essenciais: 

I o Na absorção pela nova dialéctica daquilo que a tradição do pen
samento retórico, desde Cícero, considerava serem partes integrantes da 
retórica: a inventio e a dispositio. Agricola não considera isso uma expo-
liação da retórica, mas a recuperação, por parte da dialéctica, de domí
nios que eram originariamente seus e de que os retóricos se vieram a apo
derar posteriormente. As relações entre dialéctica e retórica invertem-se, 
voltando a dialéctica a ser considerada como a ciência de todo o conheci
mento provável. Posição absolutamente simétrica da de Valia, que atrás 
analisámos: neste, fora a dialéctica a usurpadora da doutrina da refutação 
que era reconhecida como parte de uma das partes da retórica. Que resta 
agora para a retórica? As suas outras partes: memoria, elocutio e pronun-
tiatio. Mas o domínio que lhe é reconhecido como peculiar é o da elocu
ção. Perdida a função de conhecimento, resta-lhe ocupar-se do ornamento 
do discurso, do cultivo e composição da frase, do estilo (sed perspicuitas 
solum, compositio cultusque orationis suus futura sunt labor).121 

O apreço do humanista de Roterdão pelo humanista frisão (de quem foi aluno no 
colégio de Deventer) está patente neste passo dos Prefácios ao Novo Testamento: 
«Rudolphus Agricola, unicum Germaniae nostrae lúmen et ornamentum...». 
ERASMUS, In Novum Tesiamentum Praefationes (1516), Ausgewahlte Schrifien, I I I , 
WBG, Darmstadt, 1990, p. 46. Mais alargado ainda é o encómio no Ciceronianus sive 
de óptimo dicendi genere (1528), Ausg. Schriften, V I I , pp. 276-278. 

De inventione dialéctica, 214. 
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2 o Na generalização da dialéctica como disciplina que se aplica a 
todas as matérias que sejam objecto de conhecimento provável (e todas o 
são, porque mesmo o conhecimento necessário tem de ser provável ou 
possível) e na definição da mesma como uma arte do raciocínio argu
mentativo acerca de todas as coisas (ars probabiliter de qualibet re pro
posita disserendi, prout cuiusque natura capax essefidei poterit).122 

Agrícola vê a sua empresa como um regresso a Aristóteles, com o 
propósito de o corrigir e aperfeiçoar, reunindo a retórica e a dialéctica. O 
Estagirita considerava-as como a antístrofe uma da outra, mas há lugares 
onde considera a retórica como parte da dialéctica, entendida esta como a 
doutrina de todo o tipo de prova e também, por conseguinte, do enti-
mema ou raciocínio retórico. Se efectivamente se valoriza a retórica pelo 
seu raciocínio específico e se a doutrina geral do raciocínio provável é a 
dialéctica, é difícil não ver como há pelo menos uma zona que é pertença 
comum das duas disciplinas e é nessa zona comum que vai decidir-se a 
proposta de Agrícola. Para além da dialéctica dos escolásticos e da 
retórica dos humanistas entendida como uma disciplina universal, a nova 
dialéctica de Agrícola propõe-se como a nova ciência integradora dos 
raciocínios e dos discursos, como uma ars disserendi universalis, em 
relação à qual a retórica tem uma função muito restrita e subordinada.124 

3 o Na subordinação de todas as funções do discurso (docere, move
ré, delectare) à função propriamente cognitiva, à qual se liga a função 
motiva, mas não a de provocar prazer: as duas primeiras funções são 
essenciais e universais, mas a última depende da psicologia dos ouvintes. 
Só as primeiras são tarefa do dialéctico, cabendo a última ao orador.125 A 
unidade orgânica das funções do discurso, pressuposta pela retórica dos 
humanistas, fica assim rompida. 

1 2 3 Ibidem, 212. 
1 2 4 Ibidem, 242: «Dialectices officium est, probabiliter dicere, ut de quoque certissima et 

percepta maxime dicentur, licet ex mediis deducta sint artibus, ita maxime ex 
dialectices instituto iureque fiet... Materiam igitur dialectices sciamus omne id esse, 
de quo probabiliter est disserere, hoc est, quod proposuimis, quaestio omnis, 
quaecunque demum ea sit, dum tarnen meminerimus res, et de quibus et per quas 
disserimus, ex singulis cuiusque artibus sumi, disserendi autem ordinem rationemque 
ad dialecticen pertinere.» 

1 2 5 Ibidem, 228: «Sunt tarnen et ista persaepe coniuncta, ut, que delectat praecipue, 
optime ctiam doccat oratio, sed et fidei quandoque locum occupat voluptas. Diversas 
tarnen sunt et diversas habcnt causas. Docere ergo vel (si id malimus) probabiliter 
dicere, proprium est disserentis ... munus. Movere (ad inveniendi rationem) 
ostendimus cum docendi officio coniunctum esse. Delectare, quoniam auditoris gratia 
expetitur, ad rhetorem rectius pertinebit.» 
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A partir da segunda década do século X V I , com a divulgação da 
obra de Agrícola, a dialéctica assume papel cada vez mais importante, 
como uma doutrina do método de invenção, como instrumento do conhe
cimento provável. Em contrapartida, a retórica vai ver progressivamente 
reduzido o seu âmbito e redefinida a sua função. Mas isso não afecta o 
geral reconhecimento da sua importância, nem põe em causa a prossecu
ção do ideal humanista da eloquência e da necessidade de a unir com a 
sabedoria, com a filosofia e até com a teologia. Um género muito culti
vado entre os humanistas continua a ser o dos discursos de elogio da elo
quência. 

2. Juan Luis Vives, no seu De ratione dicendi (1532) recupera toda 
a tradição do pensamento retórico, não só a dos clássicos latinos (Cícero 
e Quintiliano), mas também a dos Padres da Igreja, em particular a de 
Santo Agostinho. Mas adverte-se nele uma preferência por Aristóteles, 
que considera «o grande mestre e o mais engenhoso artista nessa maté
ria... que a todos leva vantagem pela sua perspicácia». Num opúsculo em 
que faz a apreciação das várias obras de Aristóteles, apresenta o Estagi-
rita como o verdadeiro inventor da retórica e o que ao mesmo tempo a 
levou à perfeição. 1 2 6 Vives, de facto, não segue a definição de orador 
dada por Quintiliano, por a considerar um ideal irrealizável. E até ironiza: 
«Quintiliano diz que o orador é o homem bom perito em falar, mas gran
de fadiga e suor lhe custa manter essa definição... A mim dão-me pena os 
esforços desse homem tão sério que quis harmonizar extremos que de si 
são tão discordes e de duas coisas que se contradizem quis fazer uma 
só.» 1 2 7 Está dado assim o mote que posteriormente será desenvolvido, de 
forma agressiva e sistemática, por Pedro Ramo, contra os grandes mes
tres da racionalidade retórica, nomeadamente contra Cícero e Quinti
liano. O humanista valenciano segue Agrícola, reivindicando para a dia
léctica a invenção dos argumentos, que os retores haviam usurpado, e 
conferindo a essa ciência um âmbito universal, já que ela se ocupa não só 
dos discursos mas de todas as coisas.128 

Obras I pp. 981-982. 
«Quintilianus colligit ... oralorem esse virion boniim dicendi perillán; in quo ita 
Iaborat, et sudat, ... ut me gravissimi viri misereat, qui res lam diversas natura voluerit 
conjungere, et ex duabus invitis et reluctantibus unam faceré». De causis corruplarum 
artium, p. 158. 

ibidem, p. 130: «totam cam partem, quae est de argumentis inveniendis, occuparunt 
Rhetores.»; p. 112: «Dialecticae erat praecipuum, tradere instrumentum inveniendi.»; 
ibidem: «non solum est de sermone Dialéctica, sed de rebus, et quidcm ómnibus.» 



Mas Vives também não aceita a identificação da retórica com a 
sabedoria, proposta por Cícero e seguida pelos humanistas quatrocentis
tas: «ao proclamar que a retórica é a sabedoria, a saber, o método do pen
sar, a razão do falar e a força do dizer, ele confunde e mistura o que é 
diversíssimo e opina que pertence à mesma arte o bem sentir e o bem 
dizer» 1 2 9 , coisas que diferem pelo fim, pela matéria, pela prática. Outro 
ponto que será levado à exaustão por Ramo. 

O humanista valenciano não deixa de sublinhar a importância e 
poder da retórica, dada a influência que reconhece à linguagem sobre a 
sociedade e sobre o próprio espírito e pensamento e também pelo peso 
que, na sua antropologia, atribui à vontade e aos afectos, o que o leva a 
reconhecer que a plena finalidade da linguagem se cumpre nas três 
dimensões do ensinar, do deleitar e do mover.130 Eis as suas palavras: «A 
retórica é de grande influência e é necessária para todas as situações da 
vida. Pois no homem a lei suprema e o governo estão na vontade, à qual a 
razão e o juízo servem de conselheiros, sendo as paixões as suas tochas. 
E um facto que as paixões da alma são acesas pelas palavras as quais são 
como chispas ou centelhas que excitam, alteram e movem a própria 
razão. A retórica faz com que a palavra exerça uma eficácia enorme no 
homem todo e a manifeste em acto. Não foi sem razão que Eurípedes 
chamou tirana à eloquência.» 1 3 1 

Ao contrário de Quintiliano, que desenvolve uma concepção moral 
da retórica, Vives expõe uma concepção técnico-pragmática dessa arte, 
generalizando-a a todo o tipo de discursos e de matérias. E, seguindo a 
proposta de Agrícola, Vives reserva para a dialéctica a invenção dos 
argumentos a respeito de todo o tipo de assuntos, embora reconheça que 
foram os retóricos, nomeadamente Cícero, os que primeiramente soube
ram tirar proveito da tópica aristotélica e só mais tarde os dialécticos 
acordaram para ocupar essa parte relativa à invenção dialéctica, como se 
fosse uma coutada alheia.1 3 2 Reintegrada a inventio e a dispositio na nova 
dialéctica, entendida como um organon do conhecimento provável (ins
trumentam probabilitatis)133, também para Vives o que de mais próprio 
resta à retórica é a elocução. 

«Cicero ... Oratoriam facit esse sapientiam, nempe, cogitandi pronuntiandique 
rationem, vimque dicendi: et confundit quae sunt discretissima; atque ejusdem esse 
artis relur bene sentire, et bene dicere.» Ibidem, p. 158. 

De tradendis disciplinis, I I , Lib.IV, cap. 3, Obras Completas, I , p. 622. 
Ibidem, p. 621. 
Obras I , p. 976. 

Veja-se a obra de VIVES, De instrumento probabiliiatis, in De artibus libri octo, 
Brugis, 1631, fo.61r-73. 
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3. Um outro pensador que merece referência em relação ao pro
blema da redefinição do espaço e do estatuto da retórica na primeira 
metade do século X V I é Philipp Melanchthon. Professor de retórica na 
universidade de Witemberga e autor de vários manuais tanto de dialécti
ca como de retórica 1 3 4, o seu pensamento evoluiu de um menor para um 
progressivo maior apreço pela retórica enquanto disciplina. Segue nesta 
matéria sobretudo Cícero e Quintiliano, que considera superiores aos 
Gregos, incluindo Aristóteles. Embora acusando o efeito da influência da 
obra de Agrícola, sobretudo na juventude, em que atribui à dialéctica o 
que outros na sua época atribuem à retórica 1 3 5, concebendo aquela simul
taneamente como um artificium inveniendi e como uma «doutrina do 
método para todas as questões», Melanchthon acabará por desenvolver 
uma posição própria de equilíbrio entre as duas disciplinas, na qual subli
nha a afinidade, a união e a inseparabilidade da dialéctica e da retórica, 
mostrando que não se pode entender uma sem a outra. Embora seja fun
ção peculiar da dialéctica o ensinar e da retórica o mover, nem os dialéc
ticos na sua função de ensino podem dispensar a retórica, nem os oradores 
podem por sua vez dispensar os argumentos e raciocínios dos dialécticos. 
O nexo entre as duas disciplinas é tão íntimo que é difícil ou mesmo 
impossível assinalar a fronteira entre uma e outra. A inventio e a disposi-
tio, os loci argumentorum, são usados tanto pelo dialéctico como pelo 
orador, com a diferença que a retórica acrescenta à verdade nua da dia
léctica as vestes da elocução. A dialéctica cabe ensinar, à retórica cabe 
mover e convencer, unindo à clareza do raciocínio a eficácia operativa 
das suas técnicas. Demos a palavra ao humanista: «E tanta a afinidade 
entre a dialéctica e a retórica, que dificilmente se pode notar uma dife
rença. Alguns julgam que a invenção e a disposição são comuns a ambas 
as artes, e que os dialécticos ensinam os tópicos da invenção dos 
argumentos que os oradores também costumam usar. Dizem que a 
diferença é esta: a dialéctica propõe as coisas nuas, ao passo que a 
retórica acrescenta a elocução como se fosse um vestido. Embora alguns 
censurem esta distinção, eu não a repudio, porque... ela mostra aquilo 

Para uma análise do conteúdo das sucessivas versões da retórica melancíhoniana, 
veja-se: Joachim KNAPE, Philipp Melanchthons 'Rhetorik', pp. 24-54. 

«...nos dialecticam, alii rheloricam vocant: Nominibus enim variant auctores, cum ars 
eadem sit.» Philipp MELANCHTHON, De corrigendis adolescentiae siudiis (1518), 
Werke in Auswahl, Bd. I I I : Humanistische Schriften, ed. de R. Nürnberger, 
Güterslohcr Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 1969, pp. 34-35. A influência de 
Agrícola é patente neste discurso de juventude em que, para Melanchthon, a dialéctica 
se ocupa de toda a linguagem e é considerada como método universal para tratar todo 
o tipo de questões: «dialéctica... methodus quaedam est omnium quaestionum 
compendiaria... qua constat ordo et iudicium cuiusque rei tractandae, ut in quoque 
videamus, quid, quantum, quale, cur, quomodo, si simplex sit; sin complexum, verum 
ne an falsum.» Ibidem, p. 35. 
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que a retórica tem de maximamente próprio, ou seja a elocução... E quem 
quiser analisar com subtileza verá que esta distinção se pode defender 
com razão. Se a retórica não versar apenas acerca de matérias forenses e 
persuasórias, mas em geral acerca de todas as matérias das quais se pode 
falar, de modo nenhum se pode separar dela a dialéctica que define o 
método de ensinar perfeitamente. Com frequência o orador usa este 
método ao ensinar, como faz Cícero no primeiro livro Dos Deveres, e em 
outras muitas disputas segue os preceitos dialécticos ao ensinar e 
acrescenta a elocução da retórica. E nos nossos tempos o mesmo fazem 
os homens cultos e eloquentes quando ensinam os homens em assuntos 
de religião. Os antigos distinguiam-nas atribuindo à retórica as matérias 
forenses e persuasórias e à dialéctica todas as outras questões, acerca das 
quais os homens devem ser ensinados segundo um certo método. De 
acordo com esta distinção o fim próprio da dialéctica é ensinar, o da 
retórica porém é mover e impelir os ânimos, e despertar neles algum 
afecto; quando, por exemplo, disputamos acerca da natureza da virtude, 
consulta-se a dialéctica para que mostre o que é a virtude, quais as suas 
causas, partes e efeitos. Quando, porém, exortamos os homens para a 
prática da virtude, devem seguir-se os tópicos retóricos.... Mas, porque os 
oradores também não podem prescindir de um método de ensinar, 
sobretudo nas matérias forenses, também eles misturaram a dialéctica na 
sua obra... Tiraram dela a forma dos silogismos e muitos outros preceitos. 
De tal modo está misturada a dialéctica com a retórica que quase não é 
possível separá-las.» 1 3 6 

«Tanta est dialccticae et rhetoricae cognatio, vix ut discrimen reprehendí possit. 
Quidam enim inventionem ac dispositionem communem ulrique arti putant esse, ideo 
in dialecticis tradi locos inveniendorum argumentorum, quibus rhetores etiam uti 
solent. Verum hoc interresse dicunt, quod dialéctica res nudas proponit. Rhetorica 
vero addit elocutionem quasi vestitum. Hoc discrimen etsi nonnulli rcprehendunt, ego 
tamen non repudio, quia et ad captum adolcsccntium facit, et ostendit, quid rhetorica 
máxime proprium habeat, videlicet elocutionem, a qua ipsum rhetorices nomen 
factum est. ac si quis subliliter existimabit, inlrelliget hoc discrimen recte defendi 
posse. Si enim rhetorica non tantum versatur circa forenses et suasorias materias, sed 
in genere circa omnes materias, de quibus dicendum est, nullo modo poterit ab ea 
divelli dialéctica, quae est ratio perfecte docendi. Sacpe enim orator utctur hac via in 
docendo, ut Cicero in primo Officiorum, et in aliis multis disputationibus, praecepta 
dialéctica sequitur in docendo, et addit elocutionem ex rhetorica. Et nostris tempori-
bus idem faciunt homines eruditi et copiosi, cum docent homines de religione. 
Veteres ita discernebant, rhetoricae tribuebant forenses et suasorias materias, dialecti-
cae vero omnes quaestiones alias, de quibus certa quadam methodo et ratione docendi 
sunt homines. luxta hoc discrimen proprius dialccticae finis est docere, rhetoricae 
autem permovere atque impeliere ánimos, at ad adfectum aliquem traducere, ut cum 
de natura virtutis disputamus, dialéctica consulenda erit, quae quid sit virtus, et quas 
habeat causas, partes, effectus, ostendat. Cum autem ad virtutem colendam homines 
adhortamur, loci rhetorici sequendi erunt... Sed quia ratione docendi rhetores non 
poterant carere, praesertim in materiis forensibus, ideo dialecticen etiam admiscuerunt 
suo operi. ... Accersunt ex dialéctica et formam syllogismorum, et plerasque alia 
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4. Se se pode dizer que a obra começada por Valia, em meados do 
século XV, de redução da dialéctica e da filosofia à retórica, foi consu
mada por Nizolio, no início da segunda metade do século X V I , inversa
mente, pode também dizer-se que a obra iniciada por Rudolfo Agrícola 
de redução da filosofia e da retórica à dialéctica, no último quarto do 
século XV, atinge o seu desenvolvimento extremo no pensamento de 
Pedro Ramo (Pierre de La Ramée, Petrus Ramus - 1515-1572), que se 
consolida e expõe entre os anos de 1543 e 1555. 

Agrícola entendia a sua dialéctica como uma correcção de Aristóte
les e como um desenvolvimento mais coerente da lógica do Estagirita. 
Mas Ramo empreende um programa agressivo de crítica sistemática que 
tem por objectivo a destituição dos grandes vultos que constituíam a refe
rência quer do pensamento dialéctico quer do pensamento retórico, atin
gindo, sucessiva e complexivamente, Aristóteles, Cícero e Quintiliano. 
Em 1543, com a sua obra Aristotelicae animadversiones, que viria a ser 
objecto de pública refutação por parte do humanista português António 
de Gouveia, Ramo mina os fundamentos da lógica aristotélica. Quatro 
anos depois, enfrenta o pensamento retórico de Cícero exposto no De 
oratore, encenando uma resposta de Brutus (o destinatário de um dos 
tratados retóricos ciceronianos) a Cícero, em que são postos em causa os 
pressupostos da retórica ciceroniana. E em 1549, é a vez de se defrontar 
com Fábio Quintiliano, cuja Institutio oratoria era uma verdadeira enci
clopédia do pensamento retórico e uma síntese de toda a retórica clássica 
e que, por isso mesmo, constituirá a referência maior para muitos huma
nistas do século X V (Leonardo Bruni, Vitorino da Feltre e sobretudo 
Lorenzo Valia). 

Abordaremos aqui as Rhetoricae Distinctiones in Quintilianum, que 
se podem considerar como a exposição mais completa e amadurecida da 
concepção ramista da retórica. Que erros aponta Ramo em Quintiliano? 

Essencialmente três, dos quais decorrem todos os outros: I o A noção 
de orador como súmula de todas as virtudes morais e intelectuais, como o 
«vir bónus peritus dicendi», cujo perfil se traça no último livro da Insti
tutio do pedagogo romano. 2 o A concepção de retórica como ciência fun
damental, englobante e universal, de que decorreria a subordinação da 
dialéctica à retórica. Segundo Ramo, «a retórica não é uma ciência que 
desenvolva todas as capacidades do espírito». 1 3 7 3 o A atribuição à retó-

praecepta. Ita admixta dialéctica rhetoricae, non potest ab ea prorsus divelli... » 
Elementorum rhetorices, ed. J. Knape, pp. 122-123. Da mesma ideia se faz eco 
Erasmo, que escreve : «dialéctica, ars sic rhetoricae cognata, ut penè sit eadem». 
Ecclesiastae... libri IV(1535), ed. de Basileia, 1544, p. 200. 
«Rhetorica enim ars non est, quae omnes animi virtutes explicet.» Rhetoricae 
distinctiones in Quintilianum, p. 167 (citamos pela ed. de James J. MURPHY e 



rica da inventio e da dispositio, as quais, na origem, seriam pertença da 
dialéctica e foram usurpadas pelos oradores. Pelo contrário, Ramo, 
atribui à dialéctica, como sendo-lhe próprias, as artes da invenção e da 
disposição. 1 3 8 

E que contrapõe Ramo ao pedagogo romano? 
Uma redistribuição de competências e de domínios entre a dialéctica 

e a retórica, que implica a redução e a circunscrição desta última à elocu
ção e à acção, perdendo assim o estatuto de ciência que engloba todas as 
outras, enquanto que à dialéctica são atribuídas a invenção, a disposição 
e a memória. Daqui decorre a afirmação da dialéctica como ciência única 
e universal, à qual se subordinam todas as outras e, por conseguinte, 
também a retórica. Não se trata apenas de uma inversão de posições. 
Sobreleva-se agora a função de conhecimento - do docere - atribuída à 
dialéctica, «a qual mostra as leis comuns e maximamente gerais de todas 
as coisas e mostra-as no raciocínio, no silogismo, no método» 1 3 9 , seja 
como doutrina do conhecimento necessário e científico, seja como dou
trina do conhecimento provável e opinativo. Pois, como escreve Ramo, 
na sua Dialectique (1555), «se bem que as coisas conhecidas sejam umas 
necessárias e científicas e outras contingentes e opináveis, da mesma 
forma que a vista é comum para ver todas as cores, sejam mutáveis ou 
imutáveis, assim a arte de conhecer, ou seja, a dialéctica ou lógica é uma 
e a mesma doutrina apara aperceber todas as coisas... Portanto, diremos 
que a dialéctica é a arte de disputar e raciocinar a respeito de qualquer 
coisa que seja.» 1 4 0 

Também se alterou a concepção da relação do pensamento com a 
linguagem, que vimos ser tão característica do Humanismo, o que se pode 
reconhecer no modo como Ramo desenvolve o tópico ratio/oratio. Estas 
deixam de estar unidas e solidárias e passam a ser separadas, cor
respondendo a primeira à dialéctica e a segunda à retórica. «Julgo neces
sário distinguir e separar as matérias das ciências. A dialéctica toda ela é da 
mente e da razão, ao passo que a retórica e a gramática é do discurso e da 
frase. Por conseguinte, a dialéctica terá como próprias as artes da invenção, 

Carole NEWLANDS: Arguments in Rhetoric Against Quintilian: Translation and 
Text of Peter Ramus's Rhetoricae distinctiones in Quintilian, Northern Illinois 
University Press, 1986). 

«Nos artcs inventionis et dispositionis dialecticae arti, cuius partes propriae sunt, vere 
attribuimus. Quintilianus dialecticae doctrinam rhetoricae falso subiicit.» Ibidem, p. 201. 
«Quae leges omnium rerum communes, et maxime generales ostendit in argumento, 
syllogismo, methodo.» Ibidem, p. 227. 
La Dialectique, ed. de Paris, 1555, pp. 3-5. 
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da disposição e da memória (as quais são absolutamente da mente e se 
podem exercer interiormente sem qualquer auxílio da língua ou da frase, 
como acontece em muitos mudos e em muitos povos que vivem sem 
linguagem alguma)... A retórica, por conseguinte, são deixadas como pró
prias apenas as duas partes do cultivo da linguagem e da frase, a elocução e 
a acção, e além destas nada de próprio mais lhe resta.» 1 4 1 

Mas o mais significativo é que Ramo chega a conceber que a razão 
pode mesmo prescindir da linguagem e pensar sem palavras. A lingua
gem já não é reconhecida como o elemento natural no qual vive e aconte
ce o pensamento, que gera e onde subsiste a comunidade humana. Mas é 
vista como uma espécie de acrescento exterior ao pensamento, e este é 
agora considerado como produtor de conceitos silenciosos, auto-sufi
ciente no seu espaço mental onde dispensa as palavras. Como diz Walter 
J. Ong, «aqui a perfeita retórica será não haver retórica nenhuma e o pen
samento torna-se um assunto privado e até mesmo anti-social.» 1 4 2 

A dialéctica ramista contrapõe-se, assim, quer à dialéctica de Aris
tóteles e dos escolásticos, quer à retórica de Cícero, de Quintiliano e dos 
Humanistas. Ela é concebida como uma «doutrina do método» e este, por 
sua vez, é definido como «a disposição mediante a qual, entre diferentes 
coisas, se coloca a primeiramente conhecida em primeiro lugar, a segun
da no segundo, a terceira no terceiro e assim sucessivamente...» 1 4 3 No 
contexto desta doutrina geral do método ou metódica universal, Ramo 
distingue o «método de natureza» e o «método de prudência». O primeiro 
é o que corresponde propriamente à dialéctica e à ciência, segue a regra 
da maior evidência e da anterioridade dos princípios, do mais simples 

«Artium materias distinguendas et separandas esse iudico. dialéctica mentis et rationis 
(ota est, rhetorica et grammatica sermonis et orationis. Dialéctica igitur inventionis, 
dispositionis, memoriae (quae mentis omnino sunt et intus sine ullo linguae aut 
orationis auxilio exerceri possunt: ut in plerisque mutis, ut in multis populis, qui sine 
sermone ullo vivunt) artes próprias habebit... Rhetoricae igitur ex sermonis et 
orationis cultu partes duae solae propriac relinquentur, clocutio et actio: proprium 
praeterea ac suum rhetorica nihil habebit.» Rhetoricae distinctiones in Quintilianum, 
p. 184. Veja-se a mesma ideia numa outra versão: «Duo vero sunt universa deorum 
muñera hominibus tributa..., ratio et oratio; rationis doctrina, Dialéctica est: ideoque 
quiequid rationis ac mentis propriu[m] fucrit, quod sine ratione tractari et exerceri 
possit, id proprie dialecticae arti attribuito... quoniam ista omnia in hominibus mutis 
et omni orationis facúltate carentibus insunt. Nam et res cogitant, et judicant et 
meminerunt; et omnes omnino homines hace aliquando tacendo melius quam dicendo 
faciunt... Orationis laudes ad istam regulam metiamur... Quid rhetoricae rclinquetur? 
non elocutio solum in tropis et figuris... sed actio.» Petri RAMI, Rami Scholaruin 
rhetoricaruin, seu Quaestionum Brutinarum in Oratorein Ciceronis, ed. J. Piscator, 
Francofurti, 1593, pp. 13-14. 

W. J. ONG, Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse 
to the Art of Reason, Cambridge, Harvard University Press, 1958, p. 291. 
La Dialeclique, ed. de Paris, 1555, p. 120. 
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para o mais complexo, do mais claro e evidente para o mais obscuro e 
confuso, do mais geral para o mais particular. 1 4 4 

É este um «método de doutrina» de aplicação universal e comum a 
todas as ciências, e que deve ser usado também pelos oradores, pelos 
poetas e por todos os escritores. O outro, chamado «método de prudên
cia», corresponde propriamente à retórica, e é constituído pelo conjunto 
dos artifícios e ardis com que o orador pretende captar o ouvinte. Como 
escreve Ramo, «todos os tropos e figuras da elocução, todas as graças da 
acção, que constituem a Retórica inteira, genuina e separada da dialécti
ca, não servem para outra coisa senão para levar o ouvinte impertinente e 
teimoso... e não são usados para outro fim a não ser por causa da contu
mácia e perversidade daquele ouvinte.» 1 4 5 

Isto significa a transformação da retórica numa pedagogia da astú
cia, usada sobre quem não domina o seu jogo e as suas habilidades e que, 
por isso mesmo, apenas é jogado pelo orador. Estamos muito longe 
daquela retórica entendida como cultura da humanidade aberta, sincera, 
leal, como comunidade da palavra entre iguais, que encontrámos nos 
humanistas quatrocentistas. Em contrapartida, decide-se aqui aquela fei
ção mais evidente da retórica nos tempos modernos, que lhe granjeou a 
má fama de que Kant dá testemunho quando, no § 53 da sua Crítica do 
fuízo, diz que ela é apenas uma arte de se servir das fraquezas humanas 
para atingir os objectivos do orador, uma máquina de convencer (Mas¬
chine der Überredung) que rouba aos ouvintes a liberdade de pensar e os 
considera também como máquinas, não merecendo enquanto tal qualquer 
estima e devendo por isso ser rejeitada.146 

«Ce qui est du tout et absolument plus evident et plus notoirc est proposé.... d'autant 
que ce qui est naturcilement plus evident, doibt preceder en ordre et declaration de 
doctrine... Or donqucs combien qu'en toutes vrayes disciplines doutes reiglcs soyent 
generalles et universelles, neantmoins les degrez d'icelies seront distinctz: et d'autant 
que chacune sera plus generalle, tant plus precedera: et le generalissime sera le 
premier en rang et ordre: car il est le premier de clairté et notice: les subalternes 
suyvront, car ilz sont prochains de clairté: et d'iceux les plus notoires precederont, les 
moins notoires suyvront... Ceste methode est singuliere et unique es doctrines bien 
instituécs: car en eile est procedée par choses antecedentes du tout et absolument plus 
cleres et notoires, pour esclaircir et illustrer les choses consequentes obscures et 
incognues.» La Dialeclique, ed. cit., pp. 120ss. 
La Dialeclique, ed. cit., pp. 133-135. No mesmo ano cm que Ramo publica em 
francês a sua Dialeclique (1555), o seu discípulo e colaborador Antoine Fouquelin 
publica La Rhétorique française, que define como «art de bien et élégammcnt parier» 
e consta de duas partes, «Élocution et Prononciation», assim se consumando o 
programa ramista de cisão das duas disciplinas. Uma edição recente da Retórica de 
Fouquelin encontra-se no volume editado por Francis Goyet: Traités de Poélique el 
de Rhétorique de la Renaissance, Librairic Générale Française, Paris, 1990, pp. 345-464. 
Immanuel KANT, Kritik der Urteilskraft, Akademie Ausgabe (Berlin, Walter de 
Gruyter, 1968). Bd. V, p. 327. 
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Em suma, ao transferirem para a dialéctica as funções retóricas da 
invenção e da disposição (a tópica e o método), tanto Agricola como 
Ramo privaram a retórica da sua pretensão de ser uma lógica do discurso 
persuasivo. Dispensada da tarefa de encontrar e julgar os seus próprios 
argumentos, da necessidade de examinar a situação retórica, avaliando os 
seus elementos para encontrar os mais eloquentes e eficazes, a retórica 
torna-se doravante uma empresa puramente literária, uma res litteraria. 
Outrora uma arte da argumentação, ao serviço de uma sabedoria elo
quente, ela vê-se agora reduzida a uma simples arte de ornamentação de 
frases, de palavras e de gestos. 

O trabalho de expoliação da retórica em favor da dialéctica e a 
demolição crítica dos principais monumentos e autoridades da tradição 
clássica do pensamento retórico não fez sentir de imediato os seus efeitos 
sobre o modo de entender a sua utilidade e sobretudo não afectou a ideia 
fundamental do pensamento humanista da conveniência de conjugar a 
filosofia com a eloquência. Mas transformou o entendimento dessa utili
dade e dessa conjugação. E o que podemos ver apreciando um outro 
aspecto do pensamento de Ramo, apresentado sob a forma de um pro
jecto pedagógico-didáctico que se propunha conjugar a filosofia com a 
eloquência. Refiro-me ao Discurso acerca da conjugação do estudo da 
filosofia e da eloquência (Oratio de studiis philosophiae et eloquentiae 
conjungendis), proferido em Paris no ano de 1546, que constitui uma 
peça importante do pensamento pedagógico do tardio Humanismo e, em 
todo o caso, pode considerar-se como uma versão, em registo pedagó
gico-didáctico, do problema que aqui nos ocupa. 

Ramo começa por relatar o plano de estudos praticado por ele e pelo 
seu amigo Homero Taíon, no Colégio de Presles, onde ambos eram pro
fessores, e ele também director. Talon ensinava filosofia de manhã, e 
Ramo ensinava eloquência de tarde. Esta experiência pedagógica visava 
obter a melhor educação da juventude, recuperando - assim o pensavam 
estes pedagogos - aquilo que fora uma prática dos antigos, designada
mente do próprio Aristóteles, que de manhã ensinava apenas filosofia e 
de tarde ensinava retórica (segundo Cícero, para concorrer com Isócra-
tes!), de modo que os seus alunos não fossem como os outros filósofos de 
discurso árido, mas possuíssem a abundância e a elegância dos oradores. 
O que Ramo propõe é um plano de estudos integrado, como alternativa 
ao vulgar plano de estudos sequencial, em que os alunos só acediam a 
uma dada disciplina depois de terem feito outras. Agora, trata-se de estu
dá-las conjuntamente, ou melhor, alternadamente, de tal modo que o 
aluno não só progrida mais, como sobretudo aprenda com muito mais 
proveito e mesmo com prazer. No que à filosofia diz respeito, ele tem 
agora a possibilidade de a ver aplicada ou de reconhecer a pertinência 



Viragem para a Retórica e Conflito entre Filosofia e Retórica 227 

das teorias dos filósofos expostas nas obras dos poetas, dos historiadores, 
dos oradores. A filosofia deixa assim de ser um discurso árido e vazio e 
ganha conteúdo, pois o aluno descobre que as ideias dos filósofos têm 
que ver com a realidade e a vida dos homens. Demos a palavra a Ramo: 
«Quanto mais progressos fizerem em toda a doutrina, tanto mais prazeres 
terão. E assim como antes perdiam o amor pela filosofia ao serem debi
litados por obstáculos incómodos, agredidos por clamores inanes, derro
tados pela perpétua obscuridade das coisas, assim agora, despertadfos 
por coisas suavíssimas, confirmados por exercíciso espontâneos, ilumi
nados por uma luz claríssima, ao sentirem que se tornam cada dia mais 
sábios toleram com incrível vontade todas as vigílias, não julgarão estar a 
cumprir uma tarefa mas a entregar-se ao ócio, não a fazer um trabalho 
mas a gozar um prazer. [...] Antes aprendiam pelos duros preceitos da 
dialéctica, agora pelo ameno contacto com os ditos e feitos. Antes liam 
os costumes dos homens pintados nos livros dos filósofos [...], agora 
lêem esses mesmos costumes nos poetas, nos oradores, nos historiadores, 
mas captam-nos impressos em exemplos verdadeiros e vivos. Antes 
investigavam o que eram os ventos, as chuvas, as tempestades, as causas 
das coisas que explicam a sua origem e o seu fim; agora reconhecem com 
suavidade a eficiência daqueles géneros em Virgílio, em Homero e nos 
outros bons autores.» 1 4 7 

Neste curriculum integrado de estudos, o aluno é permanentemente 
solicitado a usar e a aplicar os conhecimentos adquiridos nas várias dis
ciplinas. Na verdade, ele agora não aprende disciplinas, que entretanto 

«Quanto igitur in omni doctrina majores progressiones feccrint, tanto pleniores 
voluptates percipient. Atquc ut antea molestissimis spinis debilitati, inanibus clamori-
bus fracti, perpetua rerum obscuritate deterriti, amorem philosophiae deponebant: ita 
nunc suavissimis rebus illecti, liberalibus exercitationibus confirman", clarissima luce 
invitati, cum omnibus modis se et doctiores et disertiores quotidie fieri sentiant, 
incredibili volúntate omnes vigilias tolerabunt, non sibi negotium exhiberi, sed otium 
condonari: non laborem imperan, sed delectalioncm comparari jtidicabunt. [...] Antea 
de Dialecticae duris admodum et injucundis praeceptiunculis sesc obtundebant, nunc 
ejus amoenissimum in omnibus dictis et factis maximis et minimis usum intelligent. 
Lcgcbant antea pictos hominum mores in philosophorum libris, quid esset fortkudo, 
quid temeritas, quid liberalilas, quid effusio: nunc in poetis, in oratoribus, in histori
éis, eosdem mores, sed veris et vivis exemplis impressos percipient. Antea quid cssent 
venti, quid pluviae, quid tempestates, quae caussae rerum et ortus et interitus 
efficerent, inquirebant: nunc eorum gencrum efficentiam in Virgilio, in Homero, in 
reliquis bonis aulhoribus, suavitate magna recognoscent.» Oratio ele studiis philoso
phiae et etoquentiae conjungendis Lutetiae habita anno 1546, in: Petri RAMI et 
Audomari TALAEI, Collectaneae, Praefationes, Epistolae, Oraiiones, Parisiis. 1577 
(reed, por W.J.Ong, Hildesheim, G. Olms, 1969), p. 251. Na mcsma linha, aludindo 
ao método pedagógico seguido por ele próprio e por Ramo, escrcve Homero Talón, 
no Prefácio á sua Khetorica (1544-45): «Commune vero studium utriusque nostrum 
fuit... Rhetoricae, el Philosophiae conjungere... ct philosophiam non tantum tcnebris, 
quibus circumfusa est, sed etiam barbarie, qua foeda, miseraque est, liberare.» 
Collectaneae, p. 14. 
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esquece antes de poder usá-las, mas aprende conhecimentos cuja utili
dade de imediato pode reconhecer e aplicar. As leituras serão de Crassus 
e de Cícero, para a eloquência, e de Teofrasto e de Platão para a filosofia. 
Mas não se trata propriamente de um programa para tornar a filosofia 
eloquente ou para cultivar a eloquência como ideal supremo do homem, à 
maneira de Cícero e de Quintiliano ou do humanismo quatrocentista. É 
sobretudo um projecto pragmático que pretende levar os alunos a reter 
melhor, com mais sucesso e com mais agrado, o que têm que aprender. 

Não se sabe qual seria a eficácia real desta experiência pedagógica, 
caso ela fosse generalizada e praticada por outros pedagogos que não 
Ramo e Talon. Mas não há dúvida de que ela vinha trazer ao ensino um 
grande dinamismo e um forte sentido pragmático e até uma consciência 
da intercomunicabilidade dos saberes, que está em consonância com a 
ideia ramista de um método único - a dialéctica - como fundamento da 
comunidade dos saberes. 

V. A «idade da eloquência» no tempo da ciência c da razão 

Acossada pelos filósofos, por um lado, expoliada das suas partes 
essenciais pelos novos dialécticos, por outro lado, destituída de pertinên
cia científica e desfeita até a sua solidariedade com a sabedoria, a retó
rica vai sobreviver, e medrar mesmo, na literatura e nas artes, na religião 
e na política, domínios onde imperam as paixões e os sentimentos, onde 
circula amplamente o discurso provável e verosímil, rejeitado pela ciên
cia. Reduzida a uma doutrina da elocução e do estilo, a uma técnica de 
ornamentação do discurso, ela perde, sobretudo a partir da segunda 
metade do século X V I , o vigor, a densidade e a abrangência que tivera 
nos grandes pensadores humanistas do século anterior. O novo regime do 
pensamento e da cultura será cada vez mais determinado pela prioridade 
absoluta do conhecimento e mesmo de um tipo de conhecimento que 
pretende a certeza e evidência do género daquela que é exibida nas ciên
cias matemáticas. As formas do pensamento retórico e poético, do dis
curso provável e verosímil, associadas à paixão e à imaginação, só serão 
consentidas nos subúrbios da rigorosamente planificada urbe da nova 
ciência e filosofia, permanentemente policiada pela razão. A retórica vai 
sobreviver, apesar de tudo, como disciplina importante dos currículos 
pedagógicos, e assiste-se mesmo a uma extraordinária proliferação de 
tratados e manuais de retórica por toda a época do Barroco, que fazem a 
síntese dos três grandes representantes da tradição clássica: Aristóteles, 
Cícero e Quintiliano. Com razão Mare Fumaroli pôde falar de uma 
«idade da eloquência», florescente ainda em plena época da afirmação da 
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ciência e da razão. ' 4 8 Mas aquela unidade entre ratio e oratio, tantas 
vezes celebrada pelos humanistas, foi entretanto definitivamente rom
pida: a ratio é agora exclusiva propriedade dos novos dialécticos ou dos 
filósofos que visam o conhecimento; a oratio, essa é deixada aos orado
res, aos quais se consente que exibam no «teatro do mundo» os artifícios 
de palavras feitos à medida dos seus engenhos. Mais do que antes, tende 
agora a retórica a tomar-se um conjunto de técnicas para a produção de 
efeitos engenhosos, uma maquinaria de estratégias para provocar o 
deslumbramento ou a persuasão, um arsenal de figuras para enfeitar o 
discurso. Tende, enfim, a desvanecer-se como paradigma de racionali
dade a que fora elevada pelos humanistas quatrocentistas. Mas, apesar da 
geral tendência para a desqualificação da retórica e mesmo para a sua 
rejeição por parte do pensamento moderno, tem sido possível ainda assim 
reconhecer a presença de elementos retóricos na obra e até na concepção 
do método científico e filosófico de alguns pensadores modernos, cujas 
filosofias são geralmente consideradas como assinalando a ruptura com a 
tradição do pensamento humanista e retórico: Francis Bacon, Thomas 
Hobbes e Descartes. 

Na sua obra Sobre a dignidade e o incremento das ciências (De 
dignitate et augmentis scientiarum, 1623), Francis Bacon passa em 
revista o sistema tradicional dos saberes com o intuito de apontar os seus 
erros, mas também de mostrar o que deles pode ser ainda aproveitado. A 
retórica inscreve-se nas ciências da linguagem e, na linha do humanismo 
tardio que a reduzira à elocução, é definida como uma «doutrina do 
embelezamento da linguagem» (doctrina de illustratione sermonis). Mas 
a sua tarefa é agora subordinada aos imperativos da razão e do conheci
mento. A retórica está dependente da imaginação, da mesma forma que a 
dialéctica está dependente do entendimento. O seu ofício é aplicar e 
recomendar os ditames da razão à imaginação para excitar o desejo e a 
vontade (officium et múnus Rhetoricae non aliud quam ut Rationis 
dictamina Phantasiae applicet et commendet, ad excitandum appetitum 
et voluntatem); o seu fim é encher a imaginação de observações e de 
imagens, que auxiliem a razão, mas não a oprimam (finis denique Rheto
ricae phantasiam implere observationibus et simulacris, quae rationi 
suppetias ferant, non autem eam opprimant). Bacon não rejeita a elo
quência, mas sustenta que esta é inferior à sabedoria (eloquentia autem, 
si quis vere rem aestimet, sapientia proculdubio est inferior). 149 

1 4 8 Mare FUMAROLI, L'Äge de Véloquence. Rhétorique et 'res literaria' de la 
Renaissance an seiii! de l'époque classique, Lib. Droz, Genève, 1980 (Albin Michel, 
Paris, 1994). 

1 4 9 Francis BACON, The Works of F.B., ed. Spedding/Ellis/Heath, London, 1858, vol. I , 
pp. 670-671. 
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Referindo-se, em especial, àquela parte da retórica que Agricola e 
Ramo haviam reintegrado na dialéctica - a inventio - , Bacon faz notar 
que há duas espécies de invenção: uma que diz respeito às artes e às 
ciências; e outra que respeita à invenção dos argumentos e dos discursos. 
É desta última que se ocupam os dialécticos e os retóricos, mas ela é 
impropriamente chamada invenção, pois, segundo diz, «inventar é desco
brir o desconhecido, e não relembrar o já conhecido». 1 5 0 Usando uma 
sugestiva metáfora, o filósofo-chanceler diz que a inventio dos retóricos e 
dos novos dialécticos é como ir à caça numa capoeira, em vez de o fazer 
em campo aberto e no desconhecido. E se consente no uso do termo tra
dicional é à custa de infundir nele um sentido completamente novo. E 
assim defende a utilidade de uma tópica geral que fosse uma advertência 
acerca do que deve ser investigado ou interrogado, e não uma advertência 
acerca do que deve afirmar-se ou dizer-se, uma tópica de problemas, 
portanto, e não de palavras.151 Indo mais longe ainda, propõe mesmo a 
ideia de uma tópica particular, que teria por objecto a identificação dos 
tópicos de investigação apropriados às diferentes matérias e ciências e 
incluiria uma espécie de preceitos reguladores, os quais, se por um lado 
orientariam a investigação, por outro deveriam ser permanentemente afe
ridos e reformulados pelos inventos que viessem a ser feitos.1 5 2 

Quanto a Hobbes, aparentemente tudo na sua filosofia aponta no 
sentido de uma desvalorização da retórica e de um desinteresse pela elo
quência. Todavia, vários estudos recentes têm posto em relevo a parte da 
retórica na obra do autor de Leviathan, o qual redigiu mesmo alguns 
pequenos tratados de retórica, seguindo de perto a obra homónima de 
Aristóteles, os quais bem documentam o seu interesse e competência 
nesse domínio. Na verdade, Hobbes reconhece a importância da retórica, 
mas tenta reconduzi-la à lógica, enquanto ciência geral de todo o tipo de 
provas ou inferências, seja as do conhecimento apodíctico, seja as do 
conhecimento provável ou verosímil. Pois, segundo escreve, «a retórica 
não consiste apenas em mover as paixões do juiz, mas principalmente em 
provas, que são inferências: e uma vez que todas as inferências são silo
gismos, um lógico que saiba notar a diferença que existe entre um silo
gismo comum e um entimema, que é o silogismo retórico, será o melhor 

1 5 0 «Inventio Argumentorum inventio propric non est. Invenire enim est ignota dctegere, 
non ante cognita recipere aur revocarc.» The Works, I , p. 633. Veja-se, de Lisa 
JARDINE, Francis Bacon: Discovery and the Ari of Discourse, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1974. 

1 5 1 The Works,}, p. 635. 
1 5 2 The Works, I , p. 636. Sobre este ponto, veja-se o nosso ensaio «Os Descobrimentos e a 

retórica da razão moderna», Philosophica 15 (2000), sobretudo pp. 184-191 e 202-204. 
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orador, pois todos os silogismos e inferências pertencem à lógica, quer 
infiram verdade ou probabilidade.» 1 5 3 

Esta declaração pode considerar-se como a explicitação de uma tese 
de Aristóteles, o qual, embora reconheça o entimema como o silogismo 
próprio da retórica, remete todavia o tratamento de todos os tipos de silo
gismo para a lógica, parecendo legitimar assim a subordinação da retórica à 
dialéctica. 1 5 4 Se se relevar na retórica a sua dimensão argumentativa e 
cognitiva, então ela cai para o lado da dialéctica e tende a ser absorvida por 
esta. Tal foi, como vimos, a solução explorada por Agrícola e Ramo.155 

Também a filosofia cartesiana já foi apresentada como exemplo de 
uma «filosofia sem retórica» 1 5 6 e Descartes como aquele que, na história 
do pensamento ocidental, pôs fim à retoricização do logos.]51 Mas, nos 

«The Rhetoric is an art consisting not only in moving the Passions of the judge, but 
chiefly in proofs [...] which are inferences: and ail inferences being syllogisms, a 
logician, i f he would observe the difference between a plain syllogism and an 
enlhymcme, which is a rhetorical syllogism, would make the best rhetorician. For all 
syllogisms and inferences belong properly to logic, whether they infer truth or 
probability.» Thomas HOBBES, The English Works of Th.Hobbes (ed. W. 
Molesworth), London, 1839, vol.VI, pp. 423-424. Um dos referidos tratados [The An 
of Rhetoric plainly set Forth. With pertinent examples) é actualmente tido por 
pseudo-hobbesiano. Existe uma edição recente destas peças, com introdução e aparato 
crítico de John T. Harwood: The «Rhetorics» of Thomas Hobbes and Bernard Lamy, 
Carbondalc and Edwardsvillc, Southern Illinois U.P., 1986. Sobre a questão da 
retórica no pensamento de Hobbes, veja-se: David JOHNSTON, The Rhetoric of 
Leviathan, Princeton University Press, 1986: e o nosso ensaio «Hobbes e as metáforas 
do Estado», in Dinâmica do Pensar, Homenagem a Oswaldo Market, Lisboa, 1991, 
pp. 217-242; Quentin SKINNER, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, 
Cambridge University Press, Cambridge. 1996; Arlene W. SAXONHOUSE, 
«Hobbes, Aristotle, Strauss, and Rhetoric», International Hobbes Association 
Newsletter, 6 (November 1987), pp. 1-6. 

ARISTÓTELES, Rhetorica 1,1355 a 4-18. O entendimento aristotélico das relações 
entre a retórica e a dialéctica (ora apresentadas como réplica ou antístrofe (antístrophos) 
uma da outra - Rhet. 1354a 1 - ora apresentada a retórica como um ramo (paraphyés) 
da dialéctica - Rhet. 1356a 25-26) dividira os intérpretes desde a antiguidade (Cícero, 
Quintiliano) e continua a dividi-los no Renascimento e até na actualidade, subli
nhando, uns, a originária identidade, outros, a autonomia das duas disciplinas. Para 
um ponto da situação veja-se: S. CAZZOLA, «Lo statuto conccttuale delia retórica 
aristotélica», Rivista Critica di Sloria delia Filosofia 31 (1976), pp. 41-72. 

Sobre a presença das ideias de Pedro Ramo no pensamento de Hobbes e na cultura ingle
sa da época, veja-se: W. J. ONG, «Hobbes and Talon's Ramisl Rhetoric in England», 
Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, I (1951), pp. 260-269. 
Henry GOUHIER, «La résislance au vrai et le problème cartésien d'une philosophic 
sans rhétorique», in Retórica e Barroco, Atti del ill Congresso Intenazionaie di Sludi 
Unianistici, Fratelli Bocca, Roma, 1956,pp. 85-97. 
Michel MEYER, «Pour une anthropologic rhétorique», in ID. (ed.), De la Métaphy-
sique à la Rhétorique, Editions de TUniversité de Bruxelles, Bruxelles, 1986, pp. 119 ss. 
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últimos anos, esta ideia tem sido controvertida por vários estudos que 
puseram em evidência a poderosa retórica que se insinua por detrás da 
encadeada «ordem das razões». 1 5 8 

Descartes estudou numa escola de jesuítas, em cujo plano de estu
dos, a retórica ocupava lugar de destaque. Da sua experiência escolar 
dessa disciplina e do entendimento que dela fazia deixou testemunho, 
breve mas expressivo, numa bem conhecida página do Discottrs de la 
Méthode, onde precisamente contrapõe a eloquência à retórica e desen
volve a ideia de uma eloquência natural e espontânea - um «dom do espí
rito» - , que não resulta da destreza no emprego das regras e preceitos de 
uma arte escolarmente aprendida, mas decorre do próprio vigor e subs
tância do pensamento. Nas palavras do filósofo: «aqueles que têm o 
raciocínio mais forte e que digerem melhor os seus pensamentos a fim de 
os tornar maios claros e inteligíveis, podem sempre persuadir melhor 
daquilo que propõem ainda que não falem senão baixo bretão e que 
nunca tenham aprendido retórica.» 1 5 9 

Em certo sentido, Descartes está mesmo na linha de alguns huma
nistas que subordinavam os artifícios da retórica ao talento natural da 
eloquência, dizendo que não há arte que valha onde a estultícia é congé
nita. E, por outro lado, parece também apoiar a tese de Pico contra Bár
baro, segundo a qual, o pensamento, se é autêntico e tem verdade, não 
precisa de preocupar-se com questões de retórica, de eloquência, ou de 
adorno, pois a sua eficácia não deixará de se exercer, mesmo se expresso 
de forma rude e bárbara. Mas a concepção cartesiana da retórica expõe¬
-se de modo ainda mais explícito numa apreciação que o jovem filósofo, 
ocasionalmente assumindo funções de crítico literário, faz da edição das 
Cartas do Senhor Guez de Balzac, onde defende a «harmonia das coisas 
com as palavras» (concórdia rerum cum sermone) e a aliança entre a 
graça (venustas), a elegância (elegantia) e a simplicidade (simplícitas), 
«tal como a beleza numa mulher perfeitamente formosa» (tanquam in 
perfecte formosa muliere pulchritudo)m', evocando a mesmíssima com
paração que Pico usara na sua carta a Ermolao Bárbaro. 

Sobre a questão da Retórica no e do pensamento cartesiano, veja-se: M. FUMAROLI. 
«Ego scriptor: Rhétorique et Philosophie dans le Diseoitrs de la Méthode», in H. 
MECHOUHAN (coord.), Problématique et reception du «Discours de la Méthode» et 
des «Essais», Paris, Vrin, 1988, pp. 31-46; e o nosso Retórica da evidência ou 
Descartes segundo a ordem das imagens, Coimbra, Quarteto, 2001. 

Oeuvres de Descartes, ed. Charles Adam-Paul Tannery (reimpr. Paris, Vrin, 1996), 
vol. V I , p. 7. 
DESCARTES, Censura quarundam epistolarum Domini Balzaci (1628), Oeuvres, 
A-T, I , pp. 7-13. 



Conclusão 

Numa célebre conferência, proferida a 7 de Maio de 1959, Charles 
P. Snow propôs o tópico das «duas culturas» - a retórico-literária e a 
científica - cujas relações na época contemporânea se caracterizariam 
pela mútua incompreensão e mesmo pelo antagonismo.161 Na verdade, o 
tópico constitui uma versão ligeira de um problema antigo, que fora tra
tado por Dilthey mediante a distinção entre ciências da natureza e ciên
cias do espírito, distinção esta que, de resto, se pode detectar já num 
diálogo de Galileu na forma da contraposição entre «estudos humanos» e 
«ciências naturais», os quais implicam métodos diferentes, exprimem 
concepções diferentes da realidade, versam sobre objectos diferentes: um 
lê directamente e interpreta o livro da natureza escrito em caracteres 
geométricos, conseguindo obter conhecimentos tão certos, sólidos e 
necessários como as demonstrações da geometria; o outro lê e interpreta, 
com os instrumentos da gramática e da retórica, os livros escritos pelos 
homens, onde estes expõem as suas opiniões, quase sempre divergentes, 
acerca dos assuntos humanos, não podendo aspirar a mais do que a con
vicções verosímeis e prováveis, argumentadas com razões retóricas. 1 6 2 

Tentando sintetizar o complexo processo intelectual decorrido no 
período abrangido pelo tema que nos ocupou neste ensaio, proporíamos 
que se falasse não de duas mas de três culturas. Os humanistas viraram a 
retórica contra a dialéctica e a metafísica escolásticas, mas será a matese 
ou a geometria (e não a dialéctica ou a lógica e a metafísica de Aristóte
les e dos escolásticos) que destronará, por sua vez, a retórica dos huma
nistas, no mesmo movimento, porém, em que recusa e desqualifica filo
soficamente a lógica (dialéctica) e a metafísica escolásticas e aristotélicas 
e também, assim nos parece, as novas dialécticas de alguns humanistas. 
O debate cultural e filosófico travado no decurso dos séculos XV e X V I 
decide-se, assim, a favor de um terceiro paradigma de racionalidade, o 
qual, tendo embora uma matriz histórica bem antiga, só agora irá revelar 
todas as suas virtualidades. Não é a lógica de Aristóteles ou o seu suce
dâneo, a dialéctica dos pensadores medievais e seus continuadores esco
lásticos, não é a retórica de Isócrates, de Cícero ou de Quintiliano, e nem 
sequer é essa nova dialéctica construída por Agrícola e Pedro Ramo à 
custa do património da retórica clássica e humanista (e que, por isso, 

1 1 Charles P. SNOW, The Two Cultures, Cambridge. 1965; trad, port.: As duas culturas, 
Editorial Presença, Lisboa, 1996. 

2 Galileo GALILEI, he Opere di G.G. (Edizione Nazionale), Firenze, 1890-1909, vol. 
V I I , p. 78. 
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poderia chamar-se com razão uma dialéctica retórica ou humanista), não 
é nenhum destes regimes que está em condições de servir as necessidades 
do pensamento a partir do início do século XVII , mas sim uma matese 
universal, de matriz platónica, ciência geral da ordem e da medida, que, 
de modo inequívoco, desde as Regulae de Descartes, define o método 
que o espírito deve seguir na investigação da verdade e garante o pro
gresso contínuo dos conhecimentos como uma catena veritatum; que 
decide o estatuto da cientificidade do saber, como conhecimento certo, 
evidente, claro e distinto; que decide as formas de construção da ciência 
(a intuição e a dedução), desqualificando as regras da lógica escolástica e 
os processos da dialéctica dos humanistas. Mesmo esta, com os seus 
tópica e apesar da insistência no método e na ordem (dispositio), toma
dos dos retóricos, não é menos inútil para as novas tarefas do pensamento 
realmente inventivo do que aqueloutra. Uma e outra poderão, quando 
muito, ter alguma vaga função didáctica, mas, por isso mesmo, como o 
escreve o autor das Regulae, devem ser remetidas da filosofia para a retó
rica. 1 6 3 

Um dos mais destacados pensadores contemporâneos do pensa
mento retórico desenvolveu a ideia segundo a qual o paradigma de racio
nalidade retórica corresponderia a uma racionalidade de crise, e reconhe
ceu paralelismo entre a condição do logos na época da Sofística grega, a 
condição do pensamento humanista na época do Renascimento e a condi
ção da razão na época contemporânea. O surto e extraordinário desen
volvimento do pensamento retórico naquelas duas épocas e também na 
época contemporânea traduziria uma necessidade criada por um generali
zado estado de crise dos fundamentos dos regimes de racionalidade pre
existentes. Na Grécia, a crise da crença nos mitos; na segunda metade do 
século XX, a crise das grandes ideologias; no Renascimento, a crise da 

Regulae, Oeuvres, A-T, X, pp. 372-373, 406. Vários estudos recentes sugerem ou 
afirmam mesmo que as Regulae de Descartes se movem no ambiente da dialéctica 
ramista concebida como «methodus única» de todas as ciências e reconhecem na 
linguagem cartesiana (invenção, método, disposição, ordem, matese) mais do que uma 
simples analogia com a linguagem ramista. Pese embora alguma semelhança de 
linguagem, parece-nos que o projecto cartesiano das Regulae não se revê na 
dialéctica, mesmo na de Ramo, da qual nos parece que expressamente se demarca. A 
dialéctica de Ramo ficou refém das suas conquistas feitas à retórica dos humanistas. 
Tal como Bacon, Descartes poderia dizer que a invenção, a ordem c o método da 
dialéctica de Ramo servem apenas para gerir palavras ou conhecimentos já adquiri
dos, mas não dão nenhum auxílio quando se trata de descobrir novos conhecimentos 
certos e evidentes. Veja-se, em apoio da tese da filiação ramista do pensamento 
cartesiano: NELLY-BRUYERE, Méthode et dialectiqtte dam Voeuvre de La Ramée, 
Paris. Vrin. 1984; André ROBINET, «Le référant 'dialectique' dans les Regulae», Les 
études philosophiques, XI 1996, pp. 3-15; Géraldine JAMART, «Logique, mathé-
matique et ontologie: La Ramée, précurseur de Descartes», ibidem, pp. 17-28. 



visão lógico-metafísica da Escolástica medieval.104 Se a ideia é sugestiva, 
não nos parece contudo que ela seja suficientemente explicativa do que 
realmente está em causa. Não explica, por exemplo, a persistencia da 
crise, que, no caso do Renascimento, se estende por dois séculos ou mais. 
Também não explica a sobrevivência dos paradigmas, mesmo depois de 
suplantados por outros. Mas, sobretudo, ela acaba por considerar a racio
nalidade retórica como uma racionalidade menor ou um «pensamento 
débil», como uma racionalidade fraca, de recurso, de que se deita mão no 
intervalo entre dois regimes de racionalidade forte, de certezas absolutas, 
de sistemas estabelecidos sobre fundamentos tidos como inabaláveis. 
Preferimos pensar que os vários paradigmas expõem diferentes concep
ções, privilegiando diferentes aspectos da realidade, diferentes dimen
sões do humano, diferentes virtualidades do pensamento, que têm as suas 
potencialidades e as suas limitações estruturais. Eles podem ocasional
mente até fundir-se, podem sobretudo contaminar-se mutuamente, mas 
mantêm-se como grandes referências em explícita ou surda tensão, em 
alternância de fluxo e refluxo, de evidência ou ocultamento, de domínio 
ou subordinação. O período do Renascimento constitui um bom exemplo 
deste fecundo conflito de paradigmas de racionalidade e por isso também 
um privilegiado campo de investigação para quem quiser compreender as 
razões que estão em causa no conflito desses paradigmas. 

O paradigma retórico do pensamento chama a atenção, mais do que 
qualquer outro, para o mundo humano, que é um mundo da razão mas 
também dos sentimentos, das paixões, da acção, e ele pretende mesmo 
ser a razão do mundo humano frente a todas as tentativas de sistema 
fechado, ou de formalização metafísica, lógica ou científica. Mais do que 
qualquer outro, este paradigma pressupõe e promove a liberdade de pen
samento, o pluralismo dos pontos de vista, exige o trabalho da argumen
tação e o respeito pela razão e pontos de vista alheios. Ele não garante ao 
conhecimento metafísico e científico uma feliz consciência de si. Mas, 
sem dúvida, a consciência da sua incontornável condição retórica daria 
ao pensamento um sentido de humildade e de saudável insegurança, que 
poderia constituir um antídoto contra as doenças do dogmatismo, ou 
contra todas as formas de absolutismo e de fundamentalismo em filosofia. 

Veja-se: Michel MEYER, Questions de rhétorique. Langage, raison et seduction. 
Paris, 1993, «Introduction», pp. 7 ss; ID., "Prefácio" a: C. PERELMAN/L. O.-
-TYTECA, Tratado da Argumentação. A Nova Retórica, Liv. Martins Fontes, São 
Paulo, 1996, p. XX. 



RÉSUMÉ 

LE TOURNANT VERS LA RHÉTORIQUE ET LE CONFLIT ENTRE PHILOSOPHIE 
ET RHÉTORIQUE DANS LA PENSÉE DES X V e ET X V I e SIÈCLES 

La plus recente historiographie philosophique de la Renaissance ne cesse de 
mettre en relief l 'importance qui a eu Ia rhétorique dans les programmes d 'é tudes 
des studio, humanitatis et de reconnaitre comme ressort fondamental des huma-
nistes la poursuite de 1'eloquence. Cette orientation de la pensée humaniste vers 
la rhétor ique et l ' é loquence a eu une influence decisive sur toutes les manifesta
tions de la culture et de la pensée, notamment sur la philosophie et la théologie. 
Dans cet article on essaye de comprendre, dans le cadre de la pensée de la 
Renaissance, les aspects du rapport complexe entre rhétor ique et philosophie, à 
savoir: le projet de réduction de la philosophie à la rhétorique, poursuivi de 
Lorenzo Valla à Mar io Nizol io ; le conflit entre philosophie et rhétorique, qui a 
eu comme principaux protagonistes le philosophe florentin Giovanni Pico della 
Mirándola et I'humaniste vénitien Ermolao Bárbaro, mais qui prolonge son écho 
dans la pensée de Vives, de Melanchthon, de Patrizi; le reculement de la rhétori
que devant la nouvelle dialectique humaniste de Rudolphe Agricola et de Pierre 
de La Ramée . Ce long procès entre la rhétorique et la philosophie (ou entre la 
rhétor ique et la dialectique) ne doit pas être envisagé comme un aspect de mince 
signification, mais comme expression m ê m e d'un débat essentiel entre para-
digmes de rationali té, qui à cette époque a atteint une notable dimension et une 
portee exemplaire. 



T O L E R Â N C I A , INTOLERÂNCIA E MILENARISMO: 
DA R E F O R M A À REVOLUÇÃO INGLESA 

J. Carlos Viana Ferreira 
Universidade de Lisboa 

Yet that which is above all this, the favour and the lore o f heav'n 
we have great argument to think in a peculiar manner propitious 
and propending toward us. Why else was this Nation chos'n before 
any other, that out o f her as out o f Sion should be proclam'd and 
sounded forth the first tidings and trumpet of Reformation to all 
Europ. (...) 
Now once again by all concurrence o f signs, and by the general 
instinct o f holy and devout men ( . . . ) , God is decreeing to begin 
some new and great period in his Church, ev'n to the reforming o f 
Reformation it self: what does he then but reveal Himself to his 
servants, and as his manner is, first to his English men. ( . . . ) 
Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according 
to conscience, above all liberties. 

John Milton, Areopagitica (1644) 1 

Num artigo relativamente recente, publicado em 1996, Norah Carlin 
chamou a atenção para a impaciência revelada por Christopher Hill face 
a críticas dirigidas tanto a John Milton como a John Locke por o respec
tivo conceito de tolerância excluir os anglicanos e, em particular, os 
católicos, assim obscurecendo a existência de alguns tolerantistas radi
cais que, embora em número reduzido, contemplavam nas suas propostas 
a liberdade religiosa generalizada. Tendo em mente a obra de Hil l Milton 
and the English Revolution (1979) nesse comentário, a autora acrescen-

John Milton, Areopagitica and Oilier Political Writings, foreword by John Alvis, 
Liberty Fund, Indianapolis, 1999, pp. 40 e 44. 

Philosophien 17/18, Lisboa, 2001, pp. 237-255 
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tou que, com um pouco mais de paciência, Hiíl jã tinha revelado {Antichrist 
in Seventeenth-Century England, 1971) a elevada relevância desempe
nhada por ideias pertencentes à tradição milenarista - o temor do Anti
cristo, o horror da idolatria e a crença de os ingleses serem agora o povo 
eleito de Deus - para o desencadear de acções políticas radicais". Mas 
também poderia ter utilizado uma conferência proferida por Hill em 1990 
sobre o conceito de tolerância, de que seleccionámos o seguinte passo: 

This movement [gradual victory o f reason and common sense] ( . . . ) is 
sometimes interrupted by thinkers who 'fail to see the logic o f their own 
arguments', as when the very tolerant Mi l ton and Locke refused to 
extend religious toleration to Roman Catholics. The reason for this 
refusal was not that they failed to understand their own arguments. I t is 
twentieth-century commentators who failed to understand what Mi l ton 
and Locke were talking about 3. 

A posição de Hil l encontra-se muito bem documentada e, em geral, 
corresponde a afirmar que a exclusão dos católicos fazia parte da herança 
cultural protestante inglesa, da afirmação de identidade da nação inglesa 
face ao inimigo principal - o catolicismo - protagonizado pelo binómio 
Papado/Espanha. A separação da Igreja de Inglaterra da Igreja de Roma 
levada a cabo por Henrique VII I ; a crescente divulgação do protestan
tismo luterano e calvinista na Inglaterra quinhentista; a excomunhão de 
Isabel I em 1570 pelo Papa Pio V, as conjuras subsequentes para assassi
nar a rainha associadas a agentes jesuítas e a derrota da Armada Invencí
vel em 1588; a Conjura da Pólvora (Gunpowder Plot) de Guy Fawkes em 
5 de Novembro de 1605 - ainda hoje feriado em Inglaterra - que visava 
fazer explodir o edifício do Parlamento quando Jaime I estivesse reunido 
com Lordes e Comuns; a perseguição de puritanos e o aparente favore
cimento do catolicismo pelo Arcebispo Laud no reinado de Carlos I ; todos 
estes dados históricos contribuem para explicar que o anti-catolicismo 
fosse o preconceito dominante em todas as camadas da população inglesa 
no séc. XVII . Particularmente para os puritanos, ser inglês significava 
automaticamente uma oposição irredutível ao Papa, a Espanha e ao 
catolicismo em geral, identificado com a tirania e o obscurantismo. 

2 Norah Carlin, 'Toleration for Catholics in the Puritan Revolution' in Ole Peter Grell and 
Bob Scribner (eds.), Tolerance and Intolerance in the European Reformation, 
Cambridge, C.U.P., 1996, p. 217. 

3 Christopher Hi l l , 'Toleration in seventeenth-century England: theory and practice' in 
Susan Mcndus (ed.), The Politics of Toleration: Tolerance and Intolerance in Modern 
Life, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1999, p. 27. O mesmo texto encontra-se 
publicado in Christopher Hi l l , England's Turning Point: Essays on Seventeenth-Century 
English History, London, Bookmark Publications, 1993, pp. 259-274. 
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No entanto, tudo isto não invalida o comentário crítico de Norah 
Carlin de que não era fatal excluir-se os católicos da prática de tolerân
cia, atendendo aos escritos de Roger Williams e Henry Robinson, além 
de Richard Overton e dos Levellers em geral4. Por isso, encontramo-nos 
num impasse, embora aparente, para cuja resolução será necessário 
recorrer ao contexto da Reforma para elucidar o significado de tolerância 
num universo mental comum a católicos e protestantes e explorar o 
comentário de Ch. Hil l de que historicamente a tolerância foi mais uma 
prática do que uma teoria5. 

Importa recordar que a Reforma, como movimento de renovação e 
restauração da pureza original do cristianismo primitivo contra a indigni
dade das práticas e abastardamento de princípios da Igreja de Roma, se 
inscrevia num mundo mental, moral e psicológico dominado pela supre
macia indiscutível da Bíblia e, em particular, do Antigo Testamento. 
Encontramo-nos ainda num mundo geocêntrico, profundamente influen
ciado pela tradição cristã medieval, em que a teologia gozava do estatuto 
de rainha das ciências por se ocupar do Eterno e Absoluto e em que a 
vida humana na Terra se perspectivava à luz da permanente luta cósmica 
entre as forças do Bem e do Mal. A sua medida, a sociedade humana 
constituía um palco em que tais forças se digladiavam com ressonâncias 
e consequências em todos os degraus da grande cadeia do Ser. 

Neste tipo de cosmovisão alicerçado pela antinomia irredutível de 
Bem/Mal não existe grande espaço para divergências. O Humanismo, 
particularmente o de Erasmo, tinha já identificado os males de que pade
cia a Igreja cristã e apresentara propostas que desvalorizavam as questões 
teológicas, acentuavam o papel da paz e da prática quotidiana das virtu
des cristãs, e defendiam que o homem gozava de livre arbítrio mas não 
dispunha de acesso directo à Verdade, pelo que se deveria usar de 
paciência e persuasão para com outros cristãos momentaneamente dis
cordantes para os trazer ao redil da grande comunidade cristã, assim con
cretizando o imperativo e a aspiração de concórdia. No entanto, para 
Erasmo os inimigos bíblicos de Deus continuavam a constituir uma 
ameaça insuportável para a sociedade, pelo que discordava da proposta 
de Reuchlin conducente à emancipação dos judeus6. 

No caso de Thomas More, costuma apontar-se a incongruência de, 
tendo contemplado a liberdade religiosa na ilha de Utopia, More, no 
âmbito do desempenho de funções políticas para que fora nomeado por 

4 Norah Carlin, op. cit., pp. 219-223. 
5 Ch. Hil l , op. cit, p. 27. 
6 V. Heiko A. Obcrman.'The travail of tolerance: containing chaos in early modern 

Europe' in Ole Peter Grell and Bob Scribner (eds.). Tolerance and Intolerance in the 
European Reformation, Cambridge, C.U.P., 1996, p. 26. 
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Henrique VII I , se envolver e participar activamente na perseguição de 
herejes. A este propósito escreveu Jean-Paul Pittion: 

For a Christian traditionalist l ike More, truth would always triumph in 
the end. ( . . . ) Later, as Chancellor, More prosecuted heretics on behalf o f 
the Church, because in wilful ly refusing to recognise the Truth, they 
endangered Religion 7 . 

Porém, o problema reside no facto de, ao classificar More de 'tradi
cionalista', se obscurecer a concordância total do pensamento de More 
com a opinião da esmagadora maioria dos seus contemporâneos, como 
Lutero, e de protestantes vindouros. De facto, Lutero, nos seus escritos 
de 1523, manifestou-se contra o uso da força e da intervenção directa das 
autoridades civis em questões de fé, mas alterou a sua posição após o 
deflagrar da Guerra dos Camponeses em 1524, apoiando a intervenção 
das autoridades laicas na luta contra blasfémias, heresias e actos sedicio
sos8. Calvino e Beza, por seu turno, consideravam que o magistrado civil 
devia recorrer à força para esmagar a heresia e contribuíram decisiva
mente para a execução de Servetus em 15539. Se para Beza a liberdade 
de consciência constituía um dogma totalmente diabólico, em meados do 
séc. X V I I o teólogo Richard Baxter reagia com horror a tal hipótese, no 
que era secundado - pelo menos uma vez - pelas invectivas dos presbite
rianos contra o pecado da tolerância. Como Bob Scribner escreveu, as 
exigências imperativas da Palavra de Deus ganharam prioridade relati
vamente às reivindicações da consciência individual1 . Acontece, por 
isso, que devemos atender ao significado radicalmente diferente - diría
mos mesmo incomensurável - de conceitos como liberdade de consciência: 

But to the Calvinist true freedom o f religion was not synonymus with 
freedom of opinion. Freedom of conscience did not consist o f allowing 
vicious sects to speak freely, thus seducing innocent hearts and creating 

7 Jean-Paul Piltion, 'Religion, Reason of State and Toleration' in Antoine Capet et Jcan-
-Paul Pichardie (orgs.), La Naissance de ITdée de Tolerance ¡660-1689, Rouen, Publi
cations de I'Universite dc Rouen n° 260, 1999, p. 49. Sobre este assunto, v. também Ole 
Peter Grell, introduction' in Ole Peter Grell and Bob Scribner (eds.), op. cit., p. 2 e, 
ainda nesta obra, Diarmaid MacCulIoch, 'Archbishop Cranmer: concord and tolerance 
in a changing Church', p. 200. 

8 Ole Peter Grell, introduction' in Ole Peter Grell and Bob Scribner (eds.), op. cit., pp. 4-5. 
9 Philip Benedict, 'Un roi, une loi, deux fois: parameters for the history of Catholic¬

-Reformed co-existence in France, 1555-1685' in Ole Peter Grell and Bob Scribner 
(eds.), op. cit., p. 70. 

10 Idem, p. 68 e John Spurr, English Puritanism, 1603-1689, London, Macmillan, 1998, 
pp. 110-111; Bob Scribner, 'Preconditions of tolerance and intolerance in sixteenth¬
-century Germany' in Ole Peter Grell and Bob Scribner (eds.), op. cit, p. 34. 
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discord. Rather the public authorities had a duty to silence those who 
undermined the true religion which they perversely refused to accept. 
Put another way, true freedom of conscience was to live in Christ, which 
in practice implied adherence to the Reformed Protestant fa i th 1 1 . 

Num período em que as alternativas se apresentavam claras e se 
resumiam a optar pelo Bem ou pelo Mal, por Cristo ou pelo Anticristo, a 
verdade era unívoca e não admitia tergiversações. Para católicos, lutera
nos, calvinistas, huguenotes, anabaptistas e outras seitas afigurava-se 
óbvio que a sua religião correspondia à Verdade por respeitar os ditames 
bíblicos e todos esperavam que os outros viessem a reconhecer um dia os 
respectivos erros e regressassem ao verdadeiro cristianismo. Não surpre
enderá, por isso, que o significado de 'tolerar' e 'tolerância' no séc. X V I 
seja idêntico em inglês (to allow; to forbear; to suffer), francês (per-
mettre; souffrir; endurer) e português (aguentar; suportar; sofrer), trans
mitindo uma conotação negativa e a ânsia de que a causa do sofrimento 
seja transitória e desapareça no mais curto espaço de tempo12. A este 
propósito, o seguinte passo da conferência proferida em 1991 por George 
Carey, Arcebispo de Cantuária, é bastante esclarecedor: 

'Tolerance' has something to do with intensity of commitment: it is the 
'obverse' o f commitment's 'reverse'. There are those whose 
commitment to their goals, God or values are such that no cost is too 
great for them to bear in order to achieve them. Pain and sacrifice are 
gladly borne by them 1 3 . 

Esta dedicação cega e obstinada a um ideal pode ter, como sabemos, 
consequências catastróficas no âmbito pessoal (caso de Thomas More) e 
no colectivo, como as guerras religiosas em França (1562 - 1598) e, em 
Inglaterra, as sucessivas alterações de orientação religiosa entre aproxi
madamente 1530 e 1558, data da subida ao trono de Isabel I , com as con
sequências inerentes a mudanças de orientação religiosa demasiado rápi
das e de sinal contrário, com os perseguidores de hoje a tornarem-se nos 
perseguidos de amanhã. Na verdade, as diferenças religiosas quinhentis-

" Andrew Pettegree, 'The politics of toleration in the Free Netherlands, 1572-1620' in 
Ole Pelcr Grell and Bob Scribner (cds.), op. cit., p. 186. 

1 2 Consulte-se Oxford English Dictionary; José Pedro Machado, Dicionário Etimológico 
da Língua Portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte, 1989; Bernard Cottret, '1598-1688 
De J 'edit de Nantes à Ia Glorieuse Révolution: concorde, liberté de conscience, 
tolérance' in Antoinc Capet et Jean-Paul Pichardie (orgs.), La Naissance de 1'idée de 
tolerance (¡660-1689), Rouen, Publ. Université de Rouen n°260, 1999, p. 3-4. 

1 3 George Carey, 'Tolerating Religion' in Susan Mendus (ed.), The Politics of Toleration: 
Tolerance and Intolerance in Modern Life, Edinburgh, Edinburgh U.P., 1999, p. 46. 
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tas adquiriram um cunho mais radical e violento pelo facto de, simulta
neamente, se processar o esforço de fundação e consolidação do Estado 
moderno, levado a cabo em Inglaterra pela dinastia Tudor. Neste aspecto, 
a preocupação dominante de príncipes e magistrados em geral consistia 
em assegurar a manutenção da ordem pública e evitar que diferenças 
religiosas pudessem provocar tumultos, revoltas e eventualmente a anar
quia, assim subvertendo a ordem estabelecida, de que os anabaptistas 
sempre foram acusados após a experiência fracassada de Muenster entre 
Fevereiro de 1534 e Junho de 1535. 

Reportando-se à área cultural alemã, Bob Scribner identificou nove 
matizes ou modalidades de tolerância, desde a liberdade de crença priva
da ou passiva - em que as autoridades olhavam para o lado - , a liberdade 
concedida aos príncipes no âmbito do tratado de Augsburg (1555) e 
expressso na máxima cuius regio, eius religio, até à liberdade implícita 
devido à escassez de recursos disponíveis para impor o respeito da lei 
vigente ou por motivos económicos; e concluiu que todas elas eram de 
natureza pragmática 1 4. O mesmo se pode afirmar relativamente a França, 
em que o Chanceler Michel de L'Hópital defendia a liberdade de culto 
por razões de conveniência temporária e onde, mais tarde, o próprio 
Édito de Nantes (1598) era entendido nessa perspectiva transitória, em 
consonância aliás com o pensamento dos humanistas Justus Lipsius e 
Grotius; nos Países Baixos, nas cidades de Erfurt e Estrasburgo, Basileia, 
etc., e em Inglaterra. Por razões mercantilistas, Eduardo V I e Isabel I 
renovaram as Cartas que garantiam independência religiosa às comuni
dades reformadas holandesas. Durante o reinado de Jaime I e após um 
período mais tenso entre 1603 e 1605, conseguiu-se um período de acal
mia, tanto no respeitante aos católicos como aos puritanos, através de 
uma política pragmática de compromissos e passividade das autoridades 
que viria a ser alterada com o reinado de Carlos I (1625) e a acção do 
Arcebispo William Laud 1 5. 

Na perspectiva de homem de Estado, Francis Bacon dizia no ensaio 
sobre a unidade religiosa ('Of Unity in Religión') que, constituindo a 
religião o elo principal da sociedade humana, a unidade não se confundia 
com a uniformidade, pelo que o gládio temporal deveria ser utilizado 
com a máxima circunspecção. Os cristãos não deveriam recorrer ao glá-

1 4 Bob Scribner, 'Preconditions of tolerance and intolerance in sixteenth-century 
Germany' in Ole Peter Grell and Bob Scribner (cds.), op. cit., pp. 35-39. 

1 5 Ole Peter Grell, 'Introduction' in Ole Peter Grell and Bob Scribner (eds.), op. cit., 
pp. 7, 8-10; Philip Benedict, 'Un roi, une loi, deux Jois: parameters for the history of 
Catholic-Reformed co-existence in France 1555-1685' in Ole Peter Grell and Bob 
Scribner (eds.), op. cit., p. 69; Martin Ingram, 'Puritans and the Church Courts, 1560¬
-1640' in Christopher Durston and Jacqueline Evans (eds.), The Culture of English 
Puritanism, 1560-1700', London, Macmillan, 1996, pp. 80-96. 
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dio de Maomé, ou seja, à guerra ou perseguições sanguinárias, para coa
gir as consciências, sob o risco de infringirem o princípio cristão de amor 
ao próximo. Excepto nos casos de escândalo público, blasfémias, conspi
rações, revoltas e actividades sediciosas contra o Estado, tal como em 
tópicos de reduzida importância e grande controvérsia, o magistrado não 
deveria intervir, não só porque a capacidade de conhecimento humano é 
limitada ('Meu créate oppositions that are not . . . ' ) , mas também para 
evitar favorecer os interesses egoístas dos que mais favorecem as perse
guições: 

And it was a notable observation o f a wise father, and no less ingenuously 
confessed: That those wkich heíd and persuaded pressure of consciences, 
were coinmonly interessed therein themselves for their own endsi6. 

Não deixando de referir que este cepticismo mitigado de Bacon ecoa 
a posição de Erasmo que reencontraremos em Milton, importa sublinhar 
agora a fusão entre patriotismo inglês e protestantismo desde o Refor¬
mation Parüament convocado por Henrique VII I em 1529 e, em parti
cular, a partir da difusão do calvinismo nos finais da década de 1540. 
Mais do que o luteranismo, o calvinismo acentuava os conceitos de pre
destinação, aliança com Deus e povo eleito e desenvolvia uma oposição 
radical e agressiva contra a instituição do Papado que dirigia a Igreja de 
Roma. Luterano, calvinista ou de outro matiz reformador, o protestantis
mo fez regressar à ribalta o Antigo Testamento e a fraseologia da tradi
ção milenarista, agora utilizados como armas de arremesso de natureza 
político-religiosa, não já e só pelas camadas mais pobres ansiando a 
libertação da pobreza e injustiça social pelo Segundo Advento de Cristo 
e exército de santos, mas pelas élites governantes como alfobre inesgotá
vel de propaganda simultaneamente patriótica e anti - papista. Deste 
modo, embora o calvinismo não fosse em si um movimento milenarista, 
não deixou de - pela proximidade com os seus dogmas teológicos funda
mentais — contribuir para a difusão da linguagem e aspirações milena
ristas entre a população inglesa, que só viria a manifestar toda a sua 
riqueza e variedade com o desaparecimento da censura em finais de 
164017. 

De entre os textos bíblicos com ressonâncias escatológico-milenaris-
tas, um dos temas mais explorados consistia no cálculo da chegada do 
Anticristo e na sua identificação. Se durante a Idade Média papas e prín-

1 0 Francis Bacon, Essays, introd. Michael Hawkins, London, J.M. Dent & Sons, 1978 
(1972), pp. 8-12. 

1 1 David S. Katz and Richard H. Popkin, Messianic Revolution: Radical Religious 
Politics to the End of the Second Millenium, London, Penguin Books, 1998, pp. 45-49. 
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cipes recorreram à classificação de opositores como precursores ou perso
nificações do Anticristo, os heréticos - desde o abade calabrês Joaquim de 
Fiore (c. 1132 - 1202), os albigenses, os valdenses, Wycliff e os Lollards 
até Johannes Hus (1369 ? - 1415) e os hussitas - foram quem mais con
tribuiu para identificar o Papa e / ou o Papado com o Anticristo; ser um 
magistrado civil que perseguia o povo de Deus consistia, para Wycliff, 
num de entre dez sinais que o distinguiria18. Com a adopção do luteranis
mo como religião oficial de vários países, a teoria do Papa ser o Anticris
to adquiriu uma nova respeitabilidade que se reforçou com a separação 
da Igreja de Inglaterra da chamada tirania papal a partir de Henrique 
VII I , com a difusão permitida pela imprensa da Bíblia de Genebra e res
pectivas notas de teor calvinista e com o facto decisivo da excomunhão 
de Isabel I em 1570. Já em 1562, o bispo de Salisbury John Jewel defen
dia o recente compromisso isabelino e atacava as pretensões do Papado 
nos seguintes termos: 

And that neither the pope, nor any worldly creature, can no more be 
head of the whole church, or a bishop over all, than he can be the 
bridegroom, the light, the salvation, and life of the church: for these 
privileges and names belong only to Christ (...) 
And therefore, sithence [since] the bishop of Rome will now-a-days so 
be called, and challengeth unto himself an authority that is none of his; 
(...) we believe that he doth give unto himself (...) a presumptuous, a 
profane, a sacrilegious, and an antichristian name; that he is also the 
king of pride: that he is Lucifer, which preferreth himself before his 
brethren; that he hath forsaken the faith, and is the forerunner of 
antichrist19. 

A partir de 1570 e da estratégia agressiva levada a cabo pelo Papa
do, através da infiltração de agentes jesuítas, e dos repetidos temores de 
uma invasão espanhola, operou-se uma fusão decisiva na mente de um 
número cada vez maior de ingleses entre a instituição papal e Espanha 
com o Anticristo e seus representantes, no âmbito de uma estrutura men
tal feita de oposições binárias assentes no paradigma bíblico Bem/Mal, 
que foi utilizada com fins propagandísticos por Martin Bucer e John 
Foxe {Acts and Monuments, 1563) e se tornou - segundo Ch. Hil l - na 
posição oficiosa da Igreja de Inglaterra até ao reinado de Carlos I e acção 
do Arcebispo Laud, mas que se podia revelar incómoda para as autorida
des. Com efeito, os puritanos e os separatistas isabelinos consideravam 

Christopher Hil l , Antichrist in Seventeenth - Century England, London, O.U.P., 1971, 
pp. 6-8 e 41. 
V. John Jewel, An Apology of the Church of England (1562) in W. J. Sheils, The 
English Reformation 1530-1570, London, Longman, 1991 (1989), doc. 22, p. 102. 
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que a Igreja de Inglaterra, reformada mas episcopal, mantinha vários 
sinais da Besta e só se poderia salvar se aprofundasse a Reforma e adop
tasse um culto e uma liturgia libertos de influências papistas e conformes 
aos modelos patentes na Bíblia. Por isso era tão importante para o teó
logo puritano Thomas Cartwright (1535 -1603) convencer as autoridades 
governamentais de que o puritanismo não era uma inovação, uma heresia, 
mas a renovação da pureza do Cristianismo adulterada durante séculos 
pela adição, da responsabilidade da Igreja de Roma, de regras e institui
ções sem fundamento bíblico 2 0. 

Os paramentos, a hierarquia episcopal, fazer o sinal da cruz no bap
tismo ou receber a Eucaristia ajoelhado, os tribunais eclesiásticos, o clero 
que não pregava o Evangelho, os próprios nomes de pastor (parson) e 
vigário (viçar), as dízimas, a sobreposição de funções civis e religiosas 
no reinado de Carlos I e o arminianismo na década de 1630, constituíam 
vestígios evidentes para os críticos puritanos da permanência de supersti
ções papistas e, assim, do Anticristo na Igreja de Inglaterra. Além disso, 
como Ch. Hil l bem notou, os termos Antichrist e antichristian tornaram¬
-se vagos e imprecisos tal a variedade de factos e situações que serviam 
para criticar, mas, por outro lado, remetem-nos para as numerosas obras 
de cariz milenarista publicadas em Inglaterra na primeira metade do séc. 
X V I I e para a sincera preocupação sentida pelos crentes mais fervorosos 
pela continuação de impurezas papistas na Igreja de Inglaterra21. De 
facto, num universo moralizado - na expressão de Bob Scribner - que 
implicava a ideia de desvios de comportamentos individuais ou colecti
vos poderem provocar a ira e o castigo divinos, ser membro de uma 
igreja manifestamente impura tinha graves consequências no plano pes
soal e nacional22. No primeiro, era a salvação que se encontrava em causa 
pelo convívio com réprobos e conivência implícita com práticas conside
radas idólatras e supersticiosas; no segundo, embora a vitória definitiva 
de Cristo estivesse assegurada, permanecia em aberto a questão de se 
saber se a Inglaterra acompanharia o triunfo de Cristo ou se seria destruí
da com o Anticristo 2 3. 

Thomas Cartwright, 'Puritanism is renovation, not innovation' in Everett H. Emerson 
(ed.), English Puritanism from John Hooper to John Milton, Durham, N.C., Duke 
University Press, 1968, pp. 72-78 e, sobre o separatismo isabelino, v. R. J. Acheson, 
Radical Puritans in England ¡550-1660, London, Longman, 1990, pp. 10-18; Christo
pher Hil l , Antichrist in Seventeenth - Century England, pp. 13-24, 40, 43-57. 

3 1 Ch. Hi l l , op. cit., pp. 48-56, 62-66. 
2 2 Bob Scribner, 'Preconditions of tolerance and intolerance in sixteenth-century Germany' 

in Ole Peter Grell and Bob Scribner (eds.), Tolerance and intolerance in the European 
Reformation, Cambridge, C.U.P., 1996, p. 43. 

2 3 Peter Lake, 'Anti-popery: the Structure of a Prejudice' in Richard Cust and Ann 
Hughes (eds.), Conflict in Early Stuart England, London, Longman, 1989, pp. 82-83. 



246 J. Carlos Viana Ferreira 

Deste modo, a partir do início do Longo Parlamento em Novembro 
de 1640, das crescentes e abertas discordâncias com Carlos I e do desa
parecimento na prática da censura, importa realçar a existência de um 
milenarismo difuso no seio da sociedade inglesa que, como Bernard 
Capp mostrou, se combinava por vezes com crenças astrológicas e com 
as profecias atribuídas a Merlim, às sibilas e a outras figuras como a Mãe 
Shipton, e viria a adquirir um carácter cada vez mais plausível na década 
de 1640 à medida que se registavam sucessivas convulsões políticas 
entendidas como sinais prenunciadores do segundo advento de Cristo. 
Instituições sólidas como os tribunais Star Chamber e Court of High 
Commission foram eliminadas antes de 1641 e o episcopado e os tribunais 
eclesiásticos em 1646; o conde de Strafford, colaborador íntimo do Rei, foi 
executado em 1641 e o Arcebispo de Cantuária, William Laud, em 1645; a 
Câmara dos Lordes foi abolida em 1649 e o próprio rei Carlos I acabou 
decapitado em 30 de Janeiro de 1649. A ordem estabelecida ruiu como um 
castelo de cartas e parecia justificar por isso as expectativas milenaristas da 
iminência da vinda de Cristo e da fundação da Nova Jerusalém 2 4. 

Compreende-se assim que, para os milenaristas radicais, o problema 
principal consistisse antes em determinar o estatuto e o papel dos 'san
tos' no governo a instituir a breve prazo por Cristo e não em debater 
qualquer tipo de tolerância, conceito que lhes era estranho e mesmo 
impossível de existir logicamente no seu quadro mental de uma luta cós
mica entre Jesus e Satanás, representada na sociedade da época pelos 
justos (godly people) ou santos (saints) e pelos iníquos (wicked) ou 
réprobos (ungodly). Tal como os presbiterianos, situados no extremo 
oposto do ponto de vista religioso e político, os milenaristas desconfia
vam que, sob o pretexto de liberdade de consciência, os defensores da 
tolerância religiosa quisessem instituir realmente a libertinagem ou licen
ciosidade, pelo que não só se sentiram traídos com o Protectorado de 
Cromwell por este não ter dado aquele pequeno passo que ultrapassasse o 
limiar das expectativas e propiciasse o segundo advento de Cristo, como 
organizaram a sua oposição, após o falhanço em 1653 do Barebones 
Parliament - também conhecido por Parlamento dos santos - no partido da 
Quinta Monarquia, lutando pelas suas ideias até depois da Restauração 2 5. 

Bernard Capp, 'The Fifth Monarchists and Popular Millcnarianism' in J.F. McGregor 
and Barry Reay (eds.), Radical Religion in the English Revolution, Oxford, O.U.P., 
1986, pp. 165-167, 176-178; e ainda nesta obra, Barry Reay, 'Radicalism and Religion 
in the English Revolution: an Introduction', pp. 4 e 8. 

V. William Prynne, 'The Elect and the Reprobate' in A.S.P. Woodhouse (ed.), Purita
nism and Liberty, 3 r d ed., London, Dent, 1986, pp. 232-233; ainda nesta obra, extractos 
de Hanserd Knollys, A Glimpse of Sion's Glory (1641), pp. 233-241; c de Certain 
Queries Presented by many Christian People (1649), submetidas à consideração do 
General Thomas Fairfax, pp. 241-247; Bernard Capp, op. cit., pp. 180-185. 
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Todavia, para Milton e outros autores próximos ou pertencentes ao 
grupo dos independentes, a questão da tolerância inscrevia-se num âmbi
to diferente e mais vasto: o da liberdade de expressão de homens livres, 
estatuto recentemente readquirido pela acção do Parlamento. Apelando 
em Areopagitica (1644) para que este órgão legislativo reconsidere e 
anule a determinação {ordinance) aprovada em 14 de Junho de 1643 
sobre a obrigatoriedade de submeter todas as publicações a censura pré
via, Milton recorda que a censura foi inventada pelo Papado através do 
Concílio de Trento (the most Antichrisüan Councel) e da Inquisição 
espanhola (the most tyrannous Inquisition), em particular, tendo a Bíblia 
sido o primeiro livro a constar do Index de livros proibidos26. Não haven
do notícia de tal iníqua instituição desde a Antiguidade, mas antes da 
responsabilização dos autores pelas suas obras, Milton afirma que a cen
sura prévia conduz ao declínio do saber e da República das Letras 
('Commonwealth of learning') para além de se revelar ineficaz em atingir 
o pretenso objectivo de melhoria de costumes: 

I f the amendment o f manners be aym'd at, look into Italy and Spain, 
whether those places be one scruple the better, the honester, the wiser, 
the chaster, since all the inquisitionall rigor that hath bin executed upon 
books 2 7 . 

Assim, para além de manifesta ineficácia em impedir a propagação 
de maus costumes e a não ser que se utilize extrema cautela, corre - se o 
risco de incluir bons livros entre os que serão eliminados e proceder a um 
homicídio virtual: 

And yet (...) unlesse warinesse be us'd, as good almost k i l l a Man as k i l l 
a good Book; who kills a Man kills a reasonable creature, Gods Image; 
but hee who destroyes a good Booke, kills reason it selfe, kills the Image 

28 

of God, as it were in the eye . 

Para apoiar a sua defesa inflamada da liberdade de imprensa e de 
expressão, de teor claramente humanista, Milton desenvolve dois argu
mentos interligados: o primeiro consiste em aproveitar a parábola do 
trigo e do joio, o segundo assenta na crença inabalável de que a Verdade, 
se dispuser de liberdade para se manifestar, acaba naturalmente por se 
sobrepor às discórdias. Com efeito, Bem e Mal encontram-se de tal modo 
entrelaçados neste mundo que o conhecimento do Bem parece atingir-se 

John Milton, op. cií., pp. 11-13 e 18 (v. nota 1 supra). 
Idem, p. 25 e 39-41. 
Idem, p. 7. 
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pelo do Mal, como foi o caso desde Adão. Numa Cidade tão fértil e 
sequiosa de conhecimento como a Inglaterra, nessa Cidade privilegiada 
por Deus, é natural que surjam muitos debates, muitas obras e muitas 
opiniões, pois a opinião corresponde ao conhecimento em formação. Por 
isso, contrariamente aos que fomentam terrores exagerados de cismas e 
seitas, dever-se-ia antes louvar essa busca séria e piedosa dos homens 
que resolveram recuperar para si próprios a responsabilidade das suas 
opções religiosas. Milton acrescenta: 

A little generous prudence, a little forbearance of one another, and som 
grain o f charity might win all these diligences to joyn , and unite into one 
general] and brotherly search after Tru th 2 9 . 

Por outro lado, se a força da Verdade é a mais poderosa a seguir à 
do Omnipotente e vence qualquer torneio contra a falsidade, Milton 
reconhece que a Verdade pode assumir várias formas e censura a hipocri
sia e falta de amor ao próximo (charity) dos homens que, sob o jugo fér
reo da concordância exterior, se arrogam constantemente a capacidade de 
julgar os outros:'it is not possible for man to sever the wheat from the 
tares that must be the Angels Ministery at the end of mortall things'3 0. 
Se nem todos podem concordar em muitos aspectos indiferentes da fé 
cristã, será preferível, mais saudável, mais prudente e mais cristão que 
muitos sejam tolerados do que todos coagidos. E é neste contexto que 
Milton se refere, não tanto aos católicos, mas à instituição do Papado: 

I mean not tolerated Popery, and open superstition, which as it extirpats 
all religions and c iv i l l supremacies, so it self should be extirpat, 
provided first that all charitable and compassionat means be us'd to win 
and regain the weak and the misled 3 1 . 

O apelo de Milton a favor da liberdade de imprensa não teve conse
quências práticas, mas o mesmo se pode dizer quanto às determinações 
parlamentares relativas à censura, impossíveis de concretizar num clima 
revolucionário de guerra civil. No entanto, o problema de se encontrar 
uma solução consensual para a extrema diversidade religiosa da época e 
que salvaguardasse a liberdade de consciência individual permaneceu 
latente até ao final da década de 1640, de tal modo que virá a ser o prin-

Idem, p. 41. Reencontraremos o mesmo apelo à publicação de obras exprimindo 
diversidade de opiniões nos extractos de John Saltmarsh, Smoke in the Temple (1646) 
in A. S. P. Woodhouse (ed.), Puritanism and Liberty, pp. 181-183. 

John Milton, op. cit., pp. 47; v. também p. 46. 

idem, p. 47. 
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cipal objecto de discussão nos Debates de Whitehall realizados entre 14 
de Dezembro de 1648 e 13 de Janeiro de 1649. Contrariando os objecti
vos dos presbiterianos - tanto ao nível parlamentar como religioso - de 
instituir uma igreja nacional em Inglaterra nos moldes da Igreja presbite
riana da Escócia, os independentes e aliados circunstanciais à esquerda 
conseguiram reunir apoios suficientes no Exército e no Parlamento para 
bloquear a aprovação de um sistema eclesial demasiado semelhante ao 
episcopado. Como John Goodwin escreveu em 1647: 

Presbitery is the rival of Episcopacy. But Independency is of another 
strain, and admitteth not of human prudence in church government. For 
the church is a spiritual building (...). For the very name of Presbitery is 
hateful to the people, and it were too strange a relapse to give them 
again their Bishops and their liturgy, and if either of the other be 
permitted, there can be nothing expected but murmurings and clashings, 
if not open mutinyings. But if a toleration be allowed, it would take 
away all occasions of tumults and garboils32. 

A tolerância surge assim como uma solução pragmática para lidar 
com a extrema variedade religiosa surgida durante a década de 1640 e 
decorrente da concretização do princípio enunciado por Lutero da auto
nomia da consciência individual, agora liberta da obediência aos bispos, 
aos presbíteros ou ao magistrado civil no contexto revolucionário inglês. 
No entanto, como se verificou no âmbito dos Debates, reconhecer a liber
dade de consciência individual não significava necessariamente liberdade 
de culto, pois a invocação da liberdade de consciência poderia servir 
como pretexto ou subterfúgio para práticas ímpias, idólatras ou anti -
cristãs. Colocava-se assim a questão pertinente de saber até que ponto 
seria justificável autorizar o magistrado a exercer um poder restritivo de 
práticas ou cultos que, à luz da Bíblia, pudessem ser classificados como 
anti - cristãos, ou seja, intoleráveis. Poderia ou deveria o magistrado 
alhear-se da concretização em público da reconhecida liberdade de cons
ciência individual? 

Há cerca de oitenta anos, R.H. Tawney sustentou, com uma argúcia 
confirmada pelos estudos mais recentes, que o Protestantismo continha -
desde Lutero e Calvino - duas linhas de força antitéticas: a primeira 
acentuava a ordem e disciplina e revelava-se conservadora, potencial
mente autoritária; a segunda, revolucionária, baseava-se na supremacia 
da consciência individual e tinha uma tendência libertária que viria a 
manifestar toda a sua pujança indelével no período revolucionário de 

J. Goodwin, Independency God's Verity (1647) in A.S.P. Woodhouse (ed.), op. cit., 
p. 186. 
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meados do séc. X V I I e, desde então, nos países de influência anglo -
saxónica 3 3. Tal dicotomia encontra-se bem ilustrada nos Debates entre 
aqueles que favoreciam o Antigo Testamento como fonte de referência e 
os que invocavam o exemplo de Cristo e dos Apóstolos. Para os presbite
rianos e para Ireton, cunhado de Cromwell e próximo dos independentes, 
o magistrado deveria poder intervir contra práticas denunciadas como 
pecaminosas nos Dez Mandamentos, como por exemplo o adultério e a 
idolatria (numa referência implícita ao catolicismo). Um pecado grave na 
época remota de Israel não deixava de o ser séculos depois e, atendendo 
ao facto de Deus ter ordenado aos magistrados de Israel a eliminação da 
idolatria e de outros pecados, o magistrado cristão de Inglaterra não 
poderia fechar os olhos e fingir desconhecimento34. Porém, para os inde
pendentes, separatistas e Levellers presentes nos Debates, o problema era 
muito claro: o magistrado não poderia em caso algum imiscuir-se num 
assunto religioso de cariz exclusivamente individual, não só por o caso 
histórico de Israel ser específico e não generalizável como, em especial, 
pelo facto de Cristo ter efectuado uma separação bem clara entre o reino 
de Deus e os reinos do mundo, e entre as obrigações do crente e do súb
dito. Atribuir ao poder exterior do gládio temporal, do magistrado, com
petência para julgar em assuntos eminentemente interiores e espirituais 
relacionados com o reino de Deus afigurava - se ilegítimo e descabido35. 

Em última análise, a separação do Estado e da(s) Igreja(s) corres
pondia à proposta já defendida em 1644 pelo separatista Roger Williams, 
em The Bloody Tenent of Persecution, que os Levellers integraram no seu 
programa. Insistindo em negar ao magistrado qualquer competência e 
poder em assuntos espirituais, Levellers e separatistas transformaram - se 
nos arautos de uma tolerância religiosa generalizada, no respeitante às 
liberdades de crença e de culto, e que só implicava a incapacidade cívica 
de desempenho de cargos públicos para os defensores da soberania do 
Papa ou de qualquer potência estrangeira, como fizeram questão de con
templar no terceiro e último Agreement of lhe People (1 de Maio de 
1649)36. Tendo - se destacado como primeiro grupo político a apresentar 
reivindicações constitucionais de cariz secular, os Levellers recrutavam 
os seus membros e simpatizantes entre as várias denominações e seitas 

R.H.Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, Harmondsworth, Penguin, 1975 
(1926), pp. 190-192 e 212. 

3 4 A.S.P. Woodhouse (ed.), op. cit., pp. 125-178 e, em particular, pp. 129-136, 143, 152¬
-153 e 164-165. 

35 Idem, p. 145 (intervenção de Doctor Parker), 151 e 160-161. 
3 6 V. G.E.Aylmcr (ed.), The Levellers in the English Revolution, Ithaca (New York), 

Cornell U.P., pp. 159, 164 e 166; extractos da obra de Roger Williams enconlram-sc 
disponíveis em A.S.P. Woodhouse (ed.), op. cit., pp. 266-292. 
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religiosas, pelo que importa referir que o seu quadro mental de referência 
permaneceu o bíblico e cristão, mas agora definido por um cristianismo 
prático orientado pela execução do Bem e de boas obras com forte sen
tido comunitário, traduzido em medidas conducentes à eliminação de 
injustiças sociais e, em particular, da pobreza37. Bem mais do que even
tuais representantes de um qualquer proto-liberalismo secular no concer
nente ao conceito de tolerância, os Levellers e os separatistas constituem 
o ponto máximo de flexibilidade, a ameaçar ruptura, de que a cosmovisão 
vigente se mostrava capaz. Muito embora os Levellers tenham desenvol
vido argumentos de raiz secular, relacionados com o mito do jugo nor
mando e as liberdades asseguradas aos ingleses pela pretensa vetusta 
constituição (Ancient Constitution), o seguinte passo, relativo à justifica
ção pelos baptistas da tolerância religiosa, aplica - se - lhes na perfeição: 

Baptists arguments for toleration were founded in 'common sense, 
38 

necessity, and the requirements o f human dignity' . 

Reencontraremos muitos dos pressupostos culturais da época em 
Oliver Cromwell, com a vantagem acrescida de, através dele, termos 
acesso a uma perspectiva de comandante do exército e governante, de 
cima para baixo (top - dowri), a quem competiu resolver problemas deli
cados. Em primeiro lugar, não subsiste hoje a mínima dúvida de que, 
tanto como general do exército parlamentar como governante, Cromwell 
acreditava sinceramente na liberdade de consciência individual no âmbi
to mais amplo das liberdades parlamentares; durante as guerras civis, não 
só pressionou o Parlamento de maioria presbiteriana para que admitisse a 
diversidade de crenças religiosas, como permitiu o florescimento de seitas 
e grupos entre os soldados sob seu comando, o que motivou a reprovação 
surda pelo Parlamento e sérias reservas do teólogo Richard Baxter39. Por 
outro lado, na qualidade de Lord Protector, procurou assegurar que 
nenhuma das seitas fosse perseguida por motivos exclusivamente religiosos 

V. Brian Manning, 'The Levellers and Religion' in J.F.McGregor and Barry Reay 
(eds.), Radical Religion in the English Revolution, Oxford, O.U.P., 1986 (1984), 
pp. 65-90, em particular 70-85; A.S.P. Woodhouse (ed.), Puritanism and Liberty, 
'Introduction', pp. 22, 24, 32-35, 40-41; Norah Carlin, 'Toleration for Catholics in the 
Puritan Revolution' in Ole Peter Grell and Bob Scribner (eds.), Tolerance and 
Intolerance in the European Reformation, Cambridge, C.U.P., 1996, p. 225. 

J.F. McGregor, "The Baptists: Fount of Al l Heresy' in J.F.McGregor and Barry Reay 
(eds.), op. cit., pp. 49-50. 
Barry Coward, Oliver Cromwell, trad. Elsa Matos, Mem Martins, Editorial Inquérito, 
1999 (1991), pp.49 e 55; J.C.Davis, 'Cromwell's religion' in John Morrill (ed.), 
Oliver Cromwell and the English Revolution, London, Longman, 1990, pp. 191-193 e 
196; as opiniões de Baxter encontram-se transcritas in A.S.P. Woodhouse (ed.), 
op. c/7.,pp. 387-389. 
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e só se perturbassem a ordem pública, além de ter permitido a realização 
em privado de serviços religiosos anglicanos e católicos, numa atitude de 
tolerância passiva40. 

Uma das facetas marcantes de Cromwell consistiu na convicção ina
balável de que era um instrumento da vontade divina a quem estava con
fiada uma missão superior: 

His providentialism is fundamental to an understanding o f this mind: he 
believed that, just as God had delivered the Israelites from slavery in 
Egypt and Babylon, so now God had chosen him to lead a new chosen 
people towards a new Jerusalem 4 1. 

Desde a crença quase mística de que as vitórias do seu exército New 
Model concretizavam os desígnios insondáveis da divina Providência até 
à nomeação do Parlamento dos santos em 1653 (Barebones Parliament), 
o pensamento e as acções de Cromwell revelam um providenciansmo 
muito próximo das ideias e dos ideais dos milenaristas, que acentuava o 
papel dos justos (godly people) e da nação eleita, mas também um ele
vado pragmatismo político, patente na dissolução desse parlamento seis 
meses após a entrada em funções por incumprimento dos elevados 
objectivos iniciais, o que lhe valeria a hostilidade organizada - fruto de 
azedume e acusações de traição - dos membros e simpatizantes da 
Quinta Monarquia. Importa ainda sublinhar que, para Cromwell, a tole
rância oferecida aos presbiterianos de influência escocesa, aos baptistas, 
independentes e restantes grupos protestantes funcionava como medida 
provisória, como plataforma que conduziria ao almejado ideal de uni
dade. Assim, não era tanto a diversidade em si que motivava o respeito 
pessoal e a acção política de Cromwell, mas a ânsia de poder contribuir -
na qualidade de governante supremo - para ultrapassar os pequenos e 
variados diferendos irrelevantes que ainda dividiam o futuro godly 
people, em breve maioritário 4 2. 

Além disso, Cromwell distinguia entre tolerância e liberdade de 
consciência. Esta nascia de uma preocupação em evitar que a autoridade 
humana do magistrado se intrometesse na relação eminentemente pessoal 
da graça divina e cada uma das almas; a tolerância, por seu turno, impli
cava o perigo inaceitável de condenação eterna para os defensores de 
heresias e mesmo de provocar a ira divina contra a nação. Repete - se 
assim em Cromwell o teor geral da questão em apreço nos Debates de 

4 0 V.Anthony Fletcher, 'Oliver Cromwell and the godly nation' in John Morrill (ed.), 
op. cit., p. 218. 

41 Idem, p. 212 e, na mesma obra, John Morrill, 'Introduction', p. 14. 
4 2 J.C.Davis, 'Cromwell's religion' in John Morrill (ed.), op. cii., pp. 191-192. 
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Whitehall atrás mencionados, a que se deve acrescentar a convicção pes
soal de - grosso modo - os justos se encontrarem entre os presbiterianos, 
os baptistas, os independentes e até entre os Quakers43. Por isso, na 
qualidade de magistrado, afigurava - se - lhe óbvio dever intervir de 
forma clara e determinada contra os autores de blasfémias e heresias, tal 
como contra manifestações públicas de idolatria e de ateísmo. Tendo sido 
sujeito a várias pressões diplomáticas e entabulado negociações delicadas 
com antigos apoiantes de Carlos I , com anglicanos e católicos, o que 
explicará a política de tolerância passiva ao nível individual, Cromwell 
manteve - se inflexível sobre o carácter inaceitável da realização pública 
de missas, considerada instituição idólatra do catolicismo: 

I meddle not with any man's conscience, but i f by liberty o f conscience, 
you mean liberty to exercise the Mass, I judge it best to use plain 
dealing, and to let you know, where the Parliament o f England have 
power, that w i l l not be allowed of 4 4 . 

Um último aspecto do pensamento e actuação de Cromwell rela
ciona - se com o papel decisivo por si desempenhado no regresso dos 
judeus a Inglaterra na década de 1650 e que, à primeira vista, poderia ser 
considerado prova irrefutável de tolerância no sentido actual do termo de 
aceitação e respeito pela diversidade, tanto mais que os judeus se situam 
fora da área cristã. Importa por isso realçar que, sempre muito consciente 
da missão providencial que lhe cabia executar e atendendo à crença 
muito divulgada na época de a conversão dos judeus preceder a concreti
zação do Milénio, Cromwell convocou uma conferência pública em 
finais de 1655 para debater a eventual readmissão formal dos judeus em 
Inglaterra e, face ao impasse verificado, exerceu a sua influência para o 
regresso informal a partir de 1656, de modo a reunir condições prévias 
ou propiciar a Nova Jerusalém através da conversão dos judeus 5. E se 
nos interrogarmos como poderia o regresso a Inglaterra implicar a con
versão dos judeus ao cristianismo, a resposta reside na convicção inaba
lável e ingénua de Cromwell e dos protestantes ingleses, em geral, de que 
o contacto de judeus ou outros com os princípios e ensinamentos sólidos 

Sobre este assunto, v. J.C. Davis, op. cit., pp. 191-199; Anthony Fletcher, op. cit., 
pp. 217-221; Barry Coward, op. cit., 168-172. 

4 4 Citação extraída de Norah Carlin, 'Toleration for Catholics in the Puritan Revolution' 
(v, nota 37 supra), p. 216; J.C.Davis, op. cit., pp. 197-198; sobre Cromwell e o 
catolicismo irlandês, v. David Stevenson, 'Cromwell, Scotland and Ireland' in John 
Morrill (ed.), op. cit., pp. 149-180. 

4 5 David S. Katz and Richard Popkin, Messianic Revolution: Radical Religious Politics 
to the End of the Second Millenium, London, Penguin, 1998, pp. 68-85; Barry Coward, 
op. cit., pp. 144-145. 
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e devotos do Protestantismo os levaria a reconhecer necessariamente que 
se encontravam perante a Verdade. 

Podemos agora concluir que, entre a Reforma e o final do período 
revolucionário inglês em 1660, as coordenadas do universo mental vigen
te excluíam a possibilidade lógica de qualquer reflexão teórica sobre o 
conceito de tolerância, já para não falar da acepção moderna de respeito 
pela diferença. Continuando o cristianismo a exercer uma influência 
omnipresente na sociedade inglesa e outras da Europa ocidental, a 
Reforma veio radicalizar a oposição entre o Bem e o Mal e, a longo 
prazo, favorecer uma fragmentação do protestantismo em várias denomi
nações e seitas, com cada uma delas a reivindicar para si a posse exclu
siva da Verdade. No caso inglês, o protestantismo confundiu - se com o 
processo de formação do Estado - Nação e concedeu - lhe uma dimensão 
milenarista que manifestou toda a sua pujança na também denominada -
com toda a pertinência - Revolução Puritana. Por isso, o impasse das 
posições de Norah Carlin e de Christopher Hill com que iniciámos este 
estudo revela - se bem mais aparente do que real, pois referem - se a 
duas parcelas ou quinhões, de dimensão desigual, da realidade da época. 
A grande maioria da população inglesa tinha já interiorizado a aversão ao 
Papado e ao catolicismo, sentimento que se confundia com o patriotismo, 
mas as minorias representadas pelos Levellers e separatistas exploraram 
o para si sagrado princípio de autonomia da consciência individual até ao 
limite e defenderam a liberdade religiosa, permanecendo dentro dos 
parâmetros bíblicos e cristãos. Seja pela impossibilidade prática de 
impor crenças e cultos uniformes, pelo desejo de paz, por razões do 
senso comum ou derivadas da Bíblia, a tolerância no período analisado 
assumiu um cunho marcadamente pragmático e transformou - se - como 
escreveu Andrew Pettegree num contexto diferente - no discurso dos 
vencidos (a loser's creed)46. 

V. Andrew Pettegree, "The Politics of Toleration in the Free Netherlands, 1572-1620' 
in Ole Peter Grell and Bob Scribner (eds.)- Tolerance and intolerance in the European 
Reformation, Cambridge, C.U.P., 1996, p. 198. 
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ABSTRACT 

In the Christian world picture of early modern Europe Truth was absolute 
and enjoyed rights o f its own. Protestantism shattered the unity o f Christianity but 
did not foster any ideal o f religious tolerance. Instead, closely interwoven with 
the Henrician Reformation and consequent break with Roman Catholicism, and 
with the establishment o f the Elizabethan state, Protestantism led to a widespread 
millenarian belief i n the leading role God had chosen for England, thus 
sharpening the opposition between Good and Ev i l , Christ and Antichrist. 

In the heady atmosphere o f the 1640's Mi l ton , Cromwell , and the 
Independents stood for liberty o f conscience, while the Levellers and radical 
separatists argued for toleration and religious liberty. Toleration emerged and 
thrived in the Puritan Revolution, not as an ideal, but as a temporary, pragmatic 
measure in the long path to achieve cherished but elusive religious unity. 

RESUMO 

No âmbi to da cosmovisão cristã vigente na Europa pré-moderna, a Verdade 
era absoluta e gozava dos respectivos direitos. O Protestantismo destruiu a 
unidade cristã, mas não fomentou qualquer ideal de tolerância religiosa. Em vez 
disso, por se ter associado intimamente com a Reforma levada a cabo por 
Henrique V I I I e com a consol idação do Estado isabelino, o Protestantismo 
contribuiu para disseminar crenças milenaristas no papel decisivo que Deus teria 
reservado para Inglaterra, assim contribuindo para agudizar a oposição entre o 
Bem e o M a l , entre os representantes de Cristo e do Anticristo. 

No ambiente vertiginoso da década de 1640, Mi l ton , Cromwell e os inde
pendentes defenderam a liberdade de consciência, ao passo que os Levellers e os 
separatistas radicais advogavam a tolerância e a liberdade religiosa. Durante a 
Revo lução Puritana, o desenvolvimento da tolerância decorreu de considerações 
pragmát icas no longo caminho que conduziria ao ideal de unidade religiosa. 





O ABSTRACTO E O C O N C R E T O 
NA FILOSOFÍA POLÍTICA DE H E G E L 

Manuel J. do Carmo Ferreira 
Universidade de Lisboa 

A filosofia política de Hegel, condensada na obra de 1820 que traz 
como título Direito natural e ciência política, e multifariamente exposta 
em cursos que se desenrolam entre 1817 e 1831', não é abstraível, do 
ponto de vista sistemático, da Filosofia do Espírito de que é momento e 
da qual retira uma doutrina da acção e da liberdade que lhe serve de veí
culo, nem da Ciência da Lógica de que recupera o desenvolvimento 
estrutural, as formas e as categorias da exposição, nem ainda da Filosofia 
da História em que a reflexão política culmina e que, retrospectiva e 
recapitulativamente lhe confere o pleno e definitivo sentido, como tão 

1 Temos assistido à sucessiva edição de versões dos diferentes cursos desde o monumental 
trabalho de K.-H. Ilting, Vorlesungen über Rechstphilosophie 1818-1831, Stuttgart, 
Frommann-Holzboog, 1973, 4 vols. Assim dispomos hoje de diversas transcrições das 
Lições de 1817, em Heidelberga, Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschafi. 
Heidelberg 1817/18 mit Nachträgen aus der Vorlesung 1818/19. Nachgescrieben von 
P. Wannenmann, ed. de C. Becker e outros, Hamburg, F. Meiner, 1983, LIV-301 pp.; 
de 1818/19, Die Philosophie des Rechts. Die Mitschriften Wannenmann (Heidelberg 
1817/18) und Homeyer (Berlin 1818/19), ed. K.-H-Ilting, Stuttgart, Klctt-Cotta, 1983, 
399 pp.; de 1819/20, Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 in einer 
Nachschrift, ed. D. Henrich, Frankfurt, Suhrkamp, 1983, 389 pp. e Vorlesungen über 
die Philosophie des Rechts. Berlin 1819/20. Nachgeschrieben von Johann Rudolf 
Ringier, ed. de E. Angehrn e outros, Hamburg, F. Meiner, 2000, XXV-256 pp.; de 
1822/23, Philosophie des Rechts. Nach der Vorlesungsnachschrift von H. G. Hotho 
1822/23, ed. Ilting, na primeira obra referida, vol. 3 e Philosophie des Rechts. 
Nachschrift der Vorlesung von 1822/23 von Karl Wilhelm Ludwig Heyse, ed. de E. 
Schiibach, Berlin, Lang, 1999, XXV-89 pp.; de 1824/25, Philosophie des Rechts nach 
der Vorlesungsnachschrift K. G. v. Griesheims 1824/25, ed. Ilting, na obra anterior
mente mencionada, vol. 4, pp. 67-752; e de 1831, a primeira lição de um curso que a 
morte interrompeu, e que nos é transmitida num apontamento de D. F. Strauß, em Ilting, 
op. cit-, vol.4, pp. 917-925. 

Philosophica 17/18, Lisboa, 2001, pp. 257-268 
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pouco é isolável de uma preocupação vivida e reflectida pela esfera do 
político e que alimenta toda a reflexão hegeliana, como se documenta 
desde os seus primeiros apontamentos conservados, sendo ainda estu
dante em Tubinga. Mas será sobretudo a contextualização sistemática 
que virá a permitir não só esclarecer as articulações e aspectos determi
nantes da argumentação mais propriamente jurídico-política, como tam
bém reduzir em grande medida a polemização que tem acompanhado este 
capítulo da filosofia hegeliana como um destino adverso e que se pola
riza na interpretação absolutizada, logo unilateral e abstracta, das posi
ções e dos juízos do filósofo em torno da actualidade política em que se 
move, e no seu aproveitamento marcadamente ideológico em conflituan
tes orientações. 

* * 

Do abstracto ao concreto é o movimento que anima a filosofia polí
tica de Hegel no seu todo como uma doutrina das relações sociais, sus
ceptíveis de se organizarem segundo uma graduação que arranca das 
modalidades do mero reportar-se dos indivíduos na ordem da 
coexistência - a rede das Verhältnisse em que subsistem isolados na sua 
contraposição singularizante - para aceder à referência constituinte e 
estruturante do plano da convivência - o tecido das Beziehungen em que 
o ser para não é ameaça de privação e desapossessamento. Essa pas
sagem, que institui propriamente a vida política como um processo de 
concreção, parte da posição de uma identidade indiferenciada, logo exte
rior, imediata e abstracta, até atingir a união diferenciante que integra 
numa unidade não redutora as diferenças que a natureza, o arbítrio dos 
homens e a história incessantemente produzem e o saber reproduz. 

Este movimento de concreção faz ainda emergir como seus protago
nistas fulcrais dimensões da realidade humana, momentos de um proces
so prodigioso que, estruturando dinamicamente essa realidade, a conduz 
do singular à individualidade, ao universal concreto2 — e a Filosofia do 
Direito no seu conjunto não se ocupa de outra coisa que não seja a ques
tão da singularidade (Einzelnheit) — como pessoa, na esfera do Direito 
como entidade abstracta, e como sujeito na ordem moral, na abstracção 
de uma intimidade e de uma integridade privativas, para desembocar na 
realidade expansiva e concreta como socius (Mitglied), no plano da vida 
ética ou da vida política concebida em reminiscência helénica como 
politeuein, na sua plenitude e radicalidade efectivas. 

2 Vide a apresentação da concreção na esfera ctico-política como passagem da singulari
dade à individualidade, asna descrição e determinação nos §§ 514-516 da Enciclopédia. 
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A paixão da liberdade, que sustenta no seu todo o projecto hege-
liano, surge neste domínio perspectivada na sua objectividade, ou seja, 
materializada nos seus conteúdos e nas suas formas enquanto determina
ções de uma vontade interveniente no tecido das relações sociais, liber
dade desdobrável na tripla configuração que verdadeiramente lhe dá 
corpo; a historicidade («tudo o que somos somo-lo historicamente»), a 
socialidade («como a planta procura a luz o ser humano procura o outro 
ser humano», diz uma lição de lena) e a institucionalidade, a subsistência 
e estabilidade das relações que são condição da continuidade e da eficá
cia da acção livre. 

A progressão do abstracto ao concreto na ordem do político, sus
tentada por esses três eixos, não é uma transitividade por arrastamento e 
determinada por instâncias alheias ao próprio processo, mas uma liberta
ção, a aventura da liberdade na história segundo modalidades complexas 
e graus diferenciados de intensidade e de extensão, desde o recuo à pura 
abstracção da personalidade elementar no formalismo do Direito, fron
teira absoluta da razão na história, até à sua realização efectiva na cons
ciência de si e na vida dos povos, num crescimento que é assimilável à 
obra do reconhecimento e idêntico, no universal concreto que faz surgir, 
a uma comunicação irrestrita e pacificadora às dimensões do mundo, o 
mundo concreto do espírito, a realidade que o homem habita. 

Fenomenológica, ontológica e politicamente, este movimento de 
concreção exprime-se na exigência de «a substância que tem de devir 
também sujeito», palavra de ordem formulada no Prefácio à Fenomeno
logia do Espírito e reiterada no plano ético-político, realização da «subs
tância consciente de si como espírito desenvolvido numa efectividade 
orgânica» 3. Tal programa de intervenção na actualidade sócio-histórica e, 
simultaneamente de justificação do Direito, é o da realização da razão, da 
progressiva eficácia e extensão da racionalidade nas esferas da acção e 
nos caminhos da história, pela criação de instituições de liberdade. A 
força da razão é fazer-se mundo e este é sempre o mundo do espírito, a 
realidade criada pela intervenção das liberdades, a reciprocidade garan
tida dos seres humanos: «Esta libertação do espírito, na qual ele visa ace
der a si próprio e realizar efectivamente a sua verdade, e o encargo desta 
mesma constituem o direito supremo e absoluto.» 4 

3 «Die selbstbewußte Substanz als der zu einer organischen Wirklichkeit entwickelte 
Geist.» Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), cd. 
de W. Bonsiepen e H.-C. Lucas, Gesammelte Werke, vol. 20, p. 496. 

4 «Diese Befreiung des Geistes, in der er zu sich selbst zu kommen und seine Wahrheit zu 
verwirklichen geht, und das Geschäft derselben ist das höchste und absolute Rech!:» 
Enz. § 550, ed. cit. p. 529. 
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Terminada a introdução da presente análise, entremos in medias res: 

«Das Abstrakte ist das Recht, die Verwirklichung der Staat» — O 
abstracto é o Direito, a realização efectiva o Estado5. 

O Direito é sempre introduzido como o lugar mais primitivo e mais 
elementar da emergencia da personalidade, das Sein des Einzelnen - o 
ser do singular 6 . Simples começo, tem a natureza da universalidade de 
um puro querer indeterminado, identidade vazia, reduzida a uma igual
dade meramente abstracta e formal porque carecida das determinações 
que só o mergulhar nas relações concretas consente. «A forma da singu
laridade — diz Hegel — é ser o meu»7 — a afirmação de si como pessoa, no 
registo da posse e da propriedade, reveste a consistência de um senhorio 
da natureza, de um domínio das coisas e mesmo do espírito convertido 
em coisa; é a propriedade das coisas (Eigentum), determinação da mera 
posse (Besitz) como elemento substancial do singular, que confere exis
tência à liberdade, a uma versão imediata e abstracta do ser livre, distan
ciada da liberdade verdadeira e efectiva, neste momento reduzida a pura 
vontade de posse, consumição do mundo no circuito substancial singular. 
Nesse - palavras de Hegel - «mergulhar no aí-ser exterior da posse» 8, 
nesse designar as coisas como minhas, a singularidade ganha objectivi
dade; no apropriar-se do mundo, a pessoa atesta-se na mediação de si a si 
através das coisas que lhe devolvem especularmente a consciência de si 
como de um objecto9. À universalidade formal e abstracta da personalidade 
que tem no possuir a sua identidade corresponde a exigência ideal e vazia 
de que todos tenham. Mas o princípio do destino universal dos bens assim 
firmado - toda a terra pertence, de direito, a todo o homem - não passa de 
pura abstracção, isto é, mostra-se inefectivo e ineficaz porque elide a arbi
trariedade, as contingências e os procedimentos bem reais de apropriação. 

A propriedade, a conversão em meu, é simultânea e inelutavelmente 
privação e exclusão, pois sendo condição necessária da singularização e 
da personalização, ao mesmo tempo exclui e realiza. Por isso é ambiva
lente a justificação hegeliana da propriedade: no plano do Direito, ela é 

5 Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819120 in einer Nachschrift, ed. D. 
Henrich, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1983, p. 46. 

6 Vorlesungen über RechstphUosophie 1818-1831 (adiante citada como Vorlesungen), 
ed. K.-H. Ilting, Sttugart, Frommann-Holzboog, 1974, vol. 1, p. 15. 

7 «Die Form der Einzelheit: das meinige zu sein.» Vorlesungen, vol. 1, p. 9. 
8 «[...] ihres Vcrsenktseyns in das äusserliche Daseyn des Besitzes», Vorlesungen, vol. 1, 

p. 200. 
9 Vorlesungen, vol. 2, pp. 191-192. 
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mera exigencia de uma racionalidade abstracta {verständig); num plano 
superior, porém, «é também o interesse da razão, pois na propriedade a 
liberdade confere-se a si a existência» 1 0. 

A exclusividade em que a pessoa se institui como possuidora afecta¬
-a de urna radical e absoluta solitude, insularizando-a na «liberdade da 
vaidade de se mediar consigo mesma» 1 1, na finitude de uma negatividade 
absoluta, de uma pura diferença, da exclusiva referencia a si. Sem dúvida 
que a dimensão da alteridade aflora já na esfera do Direito, no entretecer 
das relações de troca e da equivalência dos bens, no contrato; mas trata¬
-se simplesmente de urna forma incipiente, acidental, arbitrária e abs
tracta de reconhecimento do outro, restringido à posição da igualdade de 
uma titularidade de bens, da identidade necessariamente suposta de "pos
suidores": «Aí o homem é o átomo frágil, não tem ainda nenhuma ampli
tude, através da qual pudesse surgir uma comunidade de um a outro [...] 
Deixa aos outros!» 1 2 Laß den Andem! É o único imperativo que, no 
campo do Direito, ordena a coexistência humana: por isso, todos os man
damentos da esfera jurídica, reconduzidos à forma canónica de «respeita 
os seres humanos — a ti mesmo e os outros na sua propriedade - como 
pessoas» 1 3, são injunções à abstenção, à retenção — não ferir a liberdade 
de outrém —, são simples proibições — Alle Gebote nur Verbote—, com a 
notável excepção que Hegel se apressa a assinalar sem, todavia, nela se 
deter: «Sê pessoa» 1 4. 

O respeito pela pessoa, este deixar-ser ainda tão abstracto e nega
tivo, suspende e relativiza a propriedade como extensão irrestrita de si. 
Emerge aqui o absolutamente injustificável, uma exigência absoluta cuja 
contrariedade gera o crime absoluto, paradigma de tudo o que perverte a 
coexistência humana: «Tornar e conservar os seres humanos como escra
vos, ao negar a sua personalidade em todas as suas expressões.» 1 5 

1 0 «Es ist aber auch ferner das Interesse der Vernunft, Eigentum zu haben, denn im 
Eigentum gibt die Freiheit sich Dasein.» Philosophie des Rechts, ed. D. Henrich, p. 70. 

1 1 «[...] in der Gesinnung der Freyheit des Eiteln sich mit sich selbst vermittelt.» 
Vorlesungen, vol. 1, p. 200. 

1 2 «Darin ist der Mensch das Spröde Atom, hat noch keine Breite, wodurch eine 
Gemeinschaft von Einem zu Andern [...] entstehen könnte. Laß den Andern!» 
Vorlesungen, vol. 3, p. 195. 

1 3 «Respektiere dich und die anderen in ihrem Eigentum als Personen.» Vorlesungen, 
vol. l , p . 3 5 ; t / p . 16. 

1 4 «[...] daher sind alle Rechts Gebote nur Verbote (außer dem Gebole > sei Person <), 
Vorlesungen, vol. 1, p. 16. Cf. Philosophie des Rechts, p. 67: «Das Recht kann 
überhaupt so ausgedrückt werden: Sei eine Person und behandle andere als Personen.» 

1 5 «Den Menschen als Sklaven zu machen und zu behalten ist das absolute Verbrechen, 
indem die Persönlichkeit des Sklaven in allen ihren Äußerungen negiert wird.» 
Vorlesungen, vol. 1, p. 51. 
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No seu tratado sobre a pessoa, como podemos interpretar também a 
Filosofia do Direito, embora num modo de tratamento sincopado e mais 
alusivo do que expressamente desenrolado, Hegel sempre vincará a dupla 
acepção do termo "pessoa", o qual designa tanto a abstracção de um 
Dieses, de um isto desprezível e insignificante, como o concreto de um 
Dieser, de um este infinitamente respeitável: «Por conseguinte, a pessoa 
é o supremo e, ao mesmo tempo, o inferior e o ínfimo» 1 6 - "o inferior e o 
ínfimo" porque não passa de uma abstracção singularizada ao constituir¬
-se como o momento do espírito na sua figura mais imediata e mais des
pojada, simples suporte da vontade universal e de uma liberdade mera
mente formal; o termo designa então a singularidade vazia, abstraída da 
rede das mediações de facto em que realmente é e está, reduzida ao iso
lamento e separação, confundida com a pura capacidade jurídica de pos
suir e intercambiar coisas, de estabelecer relações contratuais, de ser, 
portanto, mero sujeito da universalidade do Direito e começo abstracto 
da implantação da ordem jurídica; a pessoa, nesta acepção, é literal e 
expressivamente, pessoa-privada, marcada pela finitude e insignificância 
de um "isto" e tem como móbil privilegiado da sua acção «a arbitrarie
dade, o instinto e o desejo». 

Simultaneamente, "pessoa" nomeia "o supremo", a inultrapassável e 
irredutível condição do ser humano, o poder ser fim para si mesmo, ao 
ganhar uma identidade que não segrega, pela configuração no carácter 
único e irrecusável de "um este", vencedor da sua própria singularidade e 
indeterminação, da sua solidão infinita: «Na pessoa mesma reside esta 
unidade [sempre em tensão] do infinito e do pura e simplesmente finito, 
da fronteira totalmente pontual e do inteiramente sem fronteiras. Na pes
soa existe esta tremenda contradição e a sua grandeza é poder suportar 
esta contradição» 1 7. Em saber-se e ser o movimento de integração desses 
contrários, em ser para si como perdendo-se na sua singularidade deter
minada, e na recuperação de si através da imersão em todas as determi
nações necessárias que a natureza e a história provocam, como re-identi-
ficação e individuação, nessa dialéctica de expropriação/apropriação, diz 
Hegel, «nisso reside todo o valor do ser humano, no facto de que se sabe 
como pessoa» 1 8. 

1 6 «Daher ist die Person dicß Hohe und zugleich dieß Niedrige und Wenige», 
Vorlesungen, vol. 3, p. 191. Cf. vol. 2, p. 191: «Person [< Aus >], - schlechtes 
[Ausdruck] Verachtungsvolles - weil abstract». 

1 7 «In der Person selbst liegt diese Einheit des Unendlichen und schlechthin Endlichen, 
der ganz punktuellen Grenze, und des ganz Grenzenlose. In der Person existirt dieser 
ungeheure Widerspruch, und dieß ist ihre Hoheit diesen Widerspruch aushalten zu 
können.» Vorlesungen, vol. 3, p. 191. 

1 8 «Darin liegt aller Wert des Menschen, daß er sich als Person weiß.» Vorlesungen, 
vol. 1, p. 16. 
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À singularidade objectivada no plano do Direito corresponde, como 
o outro pólo da constituição do indivíduo, o sujeito singularizado na esfe
ra da Moral. Também aqui a irrupção da subjectividade no inter-relacio-
namento humano é igualmente posição formal e idealidade. Ambos os 
momentos abstraem dos conteúdos e das mediações que fazem a substân
cia do concreto. No primeiro, privilegia-se a exterioridade, o ser como 
imediatez; no segundo, exalta-se a retirada em si, a reflexão, a interiori
dade. Mas, numa correspondência rigorosa do movimento estrutural que 
os percorre, a possessividade permanece a sua nota comum, ali como das 
Meinige, aqui como das Seinige. O Direito e a Moral são apenas condi
ções possibilitantes, embora necessárias, irrevogáveis e inalienáveis, de 
uma síntese superior, a vida ética, a vida política. Não ocorre entre estes 
momentos uma sucessão linear por substituição, mas uma plenificação, o 
atingir-se a verdade e realidade do Direito e da Moral na convivência ética 
e política como integração e salvaguarda concreta das duas dimensões. 

Na ordem moral o singular reveste a figura do ser sujeito; aqui a 
liberdade coincide com a vontade no retorno a si, como autodetermina
ção ou autofinalização. Por isso a Moral é já mais concreta do que o 
Direito, porque foca o lado real da liberdade e estabelece um momento 
essencial da existência da ideia da liberdade: na vontade que coincide 
consigo própria ao decidir, isto é, ao converter-se em princípio determi
nante da acção, o homem é, pela primeira vez, real de facto19 e a 
subjectividade impõe-se como condição de possibilidade da personali
dade20. Mas nem por isso a subjectividade livre deixa de ser menos 
abstracta, formal e ideal: movimento de reflexão e de refluxo em si e de 
autodeterminação, a acção que desencadeia é regida pelos seus propósi
tos e intenções, pelos seus fins e bem próprio (Wohl): «Cada um quer 
primeiramente achar-se em si, poder abstrair de tudo, seja o que for, e 
justamente desse modo autodeterminar-se, poder pôr em si cada conteúdo 
através de si» 2 1 - os conteúdos surgem assim como pura projecção de si, 
radicam na pura afirmação de si enquanto certeza moral, encontrando na 
"pura certeza de si mesmo"22, ou seja, na esfera do inobjectivável, do 
particular, do indizível e do incomunicável a legitimação do seu agir. 

Condena-se deste modo à «solidão absoluta encerrada em si» 2 3 e a uni-

1 9 Vorlesungen, vol. 1, p. 273. 
2 0 Vorlesungen, vol. 3, p. 190. 
2 1 «Jeder wird zunächst in sich finden, von Allem, was es sey, abstrahiren zu können und 

eben so sich selbst bestimmen, jeden Inhalt durch sich in sich setzen zu können.» 
Vorlesungen, vol. 2, p. 114. 

2 2 «Reine Gewißheit seiner selbst», Enzyklopädie, § 5 1 1 , Ges. Werke, vol. 20, p.493. 
2 3 «[...] es ist nur absolut in sich beschlossene Einsamkeit, als es unendlich sich auf sich bezieht 

oder schlechthin Identität und Allgemeinheit mit sich ist.» Vorlesungen, vol. 1, p. 8. 
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versalidade de que não prescinde, a objectividade que não dispensa, a 
realidade por que aspira reduzem-se a um Sollen, a um dever-ser, absolu-
tização da idealidade que cristaliza a diferenciação e a cisão, volatilizando 
o concreto numa «vaidade absoluta, — um ser-bom não objectivo, mas certo 
pura e simplesmente de si mesmo e uma certeza de si mesmo na nulidade 
do universal» 2 4, posição que se encerra numa contradição autodestrutiva. 

Ao crime absoluto denunciado ao nível do Direito corresponde o mal 
absoluto que se instala na esfera moral: o enclausuramento do sujeito em si 
mesmo. Formalmente, o mal é das Eigenste des Individuitms - «o mais 
próprio do indivíduo» 2 5 — «sou mau na medida em que, como singular para 
mim, quero agir segundo fins particulares»2 6 - a singularidade impõe-se 
como o determinante e o decisivo na interioridade erigida em critério abso
luto, insusceptível de vencer a finitude, a contingência, a unilateralidade e a 
abstracção do que lhe é próprio, do que lhe é reservado em exclusivo. 

O mal não tem, porém, a última palavra; a Moral é a exploração de 
"o direito da liberdade subjectiva"; há uma capacidade para o bem que 
escapa aos poderes do mundo, um como que "enclave fora da história no 
próprio processo histórico" 2 7. A subjectividade livre que funda a persona
lidade, esse centro de gravidade do indivíduo, a concentração da sua 
intimidade, é a sede da sua dignidade, ponto de referência último perante 
o qual se abatem todos os determinismos cegos e todos os poderes abso
lutos, e se desvalorizam todas as pretensões abstractamente universali-
zantes: «Este centro interior, esta região simples do direito da liberdade 
subjectiva, este foco do querer, do decidir e do agir, este conteúdo 
abstracto da consciência moral onde se encerram a responsabilidade e o 
valor do indivíduo, o seu julgamento eterno, permanece intacto e escapa 
ao ruidoso clamor da história universal: escapa não apenas às mudanças 
externas que acontecem no tempo, mas também àquelas mesmas que a 
necessidade absoluta do conceito de liberdade arrasta. Mas, de uma 
maneira geral, tudo o que no mundo seja justificadamente algo de nobre 
e de magnificente tem acima dele algo de mais elevado: eis o que 
sobretudo há que manter com firmeza.» 2 8 

2 4 «[...] zu dieser absoluten Eitelkeit, — einem nicht-objectiven, sondern nur seiner selbst 
gewissen Gutseyn, und einer Gewißheit seiner selbst in der Nichtigkeit des 
Allgemeinen.» Enzyklopädie, § 512, p. 494. 

25 Vorlesungen, vol. 2, p. 500. 
2 6 «Bös bin ich, insofern ich, als Einzelnes für mich, nach besondern Zwecken handeln 

will.» Vorlesungen, vol. 1, p. 246. 
2 7 M. Theunissen, "Die verdrängte Inlersubjektivität in Hegels Philosophie des Rechts" 

in: D. Henrich / R.-P. Horstmann (Eds.), Hegels Philosophie des Rechts, Stuttgart, 
Frommann, 1982, p. 337. 

2 8 «Diese innere Mittelpunkte, diese einfache Region des Rechts der subjektiven Freiheit, 
der Herd des Wollens, Entschließens und Tuns, der abstrakte Inhalt des Gewissens, 
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Com a entrada na vida ética acedemos ao concreto, primeiro sob as 
formas ainda relativamente abstractas da Familia (o vínculo natural e 
substancial do espírito) e da Sociedade Civil (a interligação universal dos 
interesses particulares, urna atomística social que as necessidades 
comandam e o antagonismo domina), depois na comunidade do Estado, e 
dos Estados entre Estados na Historia Universal, suprema e derradeira 
concreção do espírito como sua autoprodução na figura de um mundo. 

O Estado é a realização da liberdade e esta a síntese de um mundo 
dado e de uma consciência de si operante — nele se cumpre a efectiva 
libertação como zu Hause in der Welt sein, como esse instalar-se no 
tempo e no espaço da vida como em sua casa, de forma pacífica e comu
nicante. O Estado pode, por vezes, aparecer nas expressões de Hegel 
como uma quase-pessoa e um quase-sujeito, mas o concreto nele, o 
substancial da liberdade, são os lebendige Sitien, os costumes vivos, os 
modos de agir e de viver, as determinações práticas da consciência, uma 
multiplicidade e diversidade não mais disrumptivas, mas feitas todo, uma 
segunda natureza, uma realidade que o ser humano habita e que habita o 
homem, na ocupação racional e prática de um mundo que lhe é sempre já 
dado: por isso Hegel sugere a correspondência entre o conceito de Sitte e 
o de r)0oç, na acepção de habitação como em Heródoto, e chega a 
perguntar-se se, filológicamente, Sitte não derivará de Sitz, se o signifi
cado de "costume" não será o de lugar e domicílio, os costumes que são 
"modos de ser e da vida" 2 9, presença e intervenção que cumprem plena
mente a objectividade do espírito. 

O Estado tem assim no ethos a sua existência imediata e, longe de se 
constituir numa objectividade oclusa, no alheamento de um poder exte
rior em confronto com os indivíduos, tem na consciência de si, no saber e 
na actividade dos singulares a sua existência mediada30; não é invenção 
do medo nem recurso de segurança, mas investimento da confiança, «a 
verdadeira, a ética disposição interior» 3 1. É esta existência reduplicada, 
esta tensão viva insuprimível que funda, legitima e conserva o Estado 

das, worin Schuld und Wert des Individuums, sein ewiges Gericht, eingeschlossen ist, 
bleibt unangetastet und ist dem lauten Lärm der Weltgeschichte und nicht nur den äuß 
erlichen und zeitlichen Veränderungen, sondern auch denjenigen, welche die absolute 
Notwendigkeit des FreiheitsbcgrilTs selbst mit sich bringt, [entnommen]. Im allgemein 
ist aber überhaupt dies festzuhalten, daß, was in der Welt Edles und Herrliches 
berechigt sei, daß es ein Höheres über sich hat.» Vorlesungen über die Philosophie 
der Weltgeschichte, vol I , Die Vernunft in der Geschichte, ed. J. Hoffmeister, 
Hamburg, F. Meiner, 5 aed., 1955, p. 109. 

2 9 "Weise des Seyns und Lebens", Vorlesungen, vol, 2, p. 565. 

•10 Vorlesungen, vol. 2, p. 692; cf. idênticos termos no vol. 1, p. 172. 
i i «Das Vertrauen - die wahrhafte, sittliche Gesinnung», Enzyklopädie, § 515, Ges. 

Werke, vol. 20, p. 495. 
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como o lugar, o veículo e o operador do concreto, «a tremenda união da 
auto-subsistência da individualidade e da substancialidade universal, a 
liberdade na sua mais concreta configuração.»3 2 

O Estado é ele mesmo individuo como síntese concreta, historica
mente circunscrita, do particular, — instituição de instituições - "um todo 
articulado de círculos particulares"33 e universal, um todo orgânico que é 
justamente o contrario de uma universalidade abstracta como o poder de 
submeter, de reduzir a si o outro, a violencia de uma identidade vazia e 
unilateral. No organismo nenhum elemento é meio ou fim para outro: o 
Estado é o universal concreto, e este é descrito na Ciencia da Lógica 
como «um poder livre; é ele mesmo e abarca o seu outro, mas não como 
um poder violento, mas antes tranquilo e em sua casa nesse mesmo outro 
[...], pois é um reportar-se de si ao diferenciado unicamente como a si 
próprio e nele é a si mesmo que regressa.» 3 4 

O Estado constitui-se universal concreto como uma ilimitada opera
ção de comunicação e de participação: «As leis, os costumes, as repre
sentações racionais são o comunicável que penetram de modo incons
ciente os indivíduos e os fazem valer» 3 5. 

Esta comunicação, a reciprocidade em exercício efectivo, realiza a 
operação universal de identificação, alcançando a vitória sobre a singula
ridade abstracta, pela conversão de cada um em socius, um companhei
rismo que supõe o esquecimento de si: «A consciência de si torna-se 
mais rica, satisfaz mais porque me soltei da minha reserva e, ao parecer 
perder-me, só então justamente me acho e me possuo.» 3 6 

"Pulsar do universal", o indivíduo realiza-se na unidade conseguida 
do fim último do Estado e dos seus interesses particulares. Unicamente 

3 2 «Der Staat ist das Sittliche, worin die Einzelnen ihr Selbstbewußtsein wider nur haben 
in diesem einen Geist. Dieß ist die ungeheure Vereinigung der Selbstsändigkeit der 
Individualität und der allgemeinen Substantialität; [...] es ist die Freiheit in ihrer 
concretesten Gestaltung.» Vorlesungen, vol. 3, p. 184. 

3 3 «Der concretc Staat ist das in seine besonderen Kreise gegliederte Ganzen.» 
Vorlesungen, vol. 2, p. 775. 

3 4 «Das Allgemeine ist daher die freye Macht; es ist es selbst und greift über sein Anderes 
über; aber nicht als ein gewaltsames, sondern das vielmehr in demselben ruhig und bey 
sich selbst ist [ . . . ] denn es ist ein Verhalten seiner zu dem Unterschiedenen nur als zu 
sich selbst, in demselben ist er zu sich selbst zurückgekehrt», Wis. Log., Gesammelte 
Werke, vol. 12, p. 35. 

3 5 «Die Gesetze, Sitten, vernünftige Vorstellungen überhaupt, sind im Geistigen solche 
Mittheilbare, welche die Individuen auf eine bewußtlose Weise durchdringen und sich 
in ihnen geltend machen.» Wis. Ij)g.,Ges. Werke, vol. 12, p. 138. 

3 6 «Das Sclbstbcwußtseyn wird reicher, befriedigender, weil ich von meiner Sprödigkeit 
abgelassen, und indem ich mich zu verlieren scheine, mich selbst erst recht finden und 
besitze.» Vorlesungen, vol. 1, pp. 265-266; cf. Vorlesungen über Naturrecht und 
Staatswissenschaft, ed. de C. Becker et alii, Hamburg, F. Meiner, 1983, p. 85. 
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esta unidade se revela ser "a força interna dos Estados", traduzida na 
reciprocação dos deveres e dos direitos no seio da comunidade política3 7. 
E sendo a lei a formalidade do querer do Estado, ela tem sempre de ser 
«lei da liberdade, de pressupor a personalidade, a dignidade dos 
homens» 3 8 , sob pena de ilegitimidade e de ineficácia. 

A "individualização", simultaneamente "universalização concreta" é 
trabalho, cultura, reconhecimento: «A união como tal é ela mesma o ver
dadeiro conteúdo e fim, e a determinação dos indivíduos é levar uma vida 
universal.» 3 9 

Como uma história conclusa? De modo algum; antes como a crise 
contemporânea em que somos chamados a viver e a intervir responsa
velmente: é esta «a colisão, o nó, o problema do presente em que a histó
ria se detém e os tempos futuros têm para resolver» 4 0, o conflito entre 
uma liberdade e uma identidade em que o singular ganha a sua existên
cia, mas também se enquista, e a identidade que só um universal lhe con
fere e à qual só este garante verdade e liberdade efectiva. 

Concreta só a reconciliação, mas esta é inevitavelmente a rosa na 
cruz de um presente rompido entre a barbárie de um arbítrio injusto e 
injustificado que abstrai de todas as mediações, e a violência terrível de 
uma inteligência também ela abstracta que suprime de igual modo todas 
as mediações, "a barbárie da representação" associada à "barbárie dos 
costumes", sempre o poder da abstracção sobre o wirkliches Gemüt, o 
alheamento num aquém e num além absolutizados41. 

A verdadeira reconciliação é a realização da razão - o racional é, 
tem de ser, o real de facto. A identificação da razão e do real impõe-se 
como um programa político, como um projecto histórico e como um 
imperativo da acção: é esta a tarefa que o presente continua a exigir de 
nós, e nunca Hegel falou como nesta controvertida proposição acerca da 
realidade do racional de modo tão concreto e tão revolucionário. 

3 7 Vorlesungen, vol. 2, pp. 702 e 704. 
3 8 «Das Staatsgesetz ist Gesetz der Freiheit, setz die Persönlichkeit, die Menschenwürde 

voraus.» Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil 1, Einleitung. Der 
Begriff der Religion, cd. W. Jaeschke, Hamburg, F. Meiner, 1983. p. 256. 

3 9 «Die Vereinigung als solche ist selbst der wahrhafte Inhalt und Zweck, und die 
Bestimmung der Individuen ist, ein allgemeines Leben zu führen», Vorlesungen, vol. 2, 
p. 693. 

4 0 Vorlesungen über die Weltgeschichte, ed.Lasson, vol. IV, p. 933. 
4 1 Vorlesungen, vol. 2, p. 815. 
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RESUMO 

O pensamento politico de Hegel, condensado na Filosofia do Direito é 
perspectivado como uma doutrina das relações sociais, diferenciadas e estrutura
das segundo o esquema abstracção/formalização - concreção/real ização. O 
Direito, a Moralidade e a Eticidade são vistos como momentos de um processo 
socio-his tór ico de identificação do indivíduo por inscrição num modo de relacio
namento mais verdadeiro porque simultaneamente universal e concreto. 

ABSTRACT 

Hegel's political thought, gathered in Philosophy of Right, is perceived as a 
doctrine o f social relations, differentiated and structured by the abstraction/ 
/formalisation - concretion/realization's scheme. Right, Moral i ty and Ethical Life 
are seen as moments o f a socio-historical process o f identification o f the 
individual by his insertion in a manner o f a more true relationship, since it is 
simultaneously universal and concrete. 
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Introdução 

O objectivo deste ensaio é o de elucidar o conceito muito difundido, 
mas nem sempre correctamente caracterizado, de 'Filosofia Analítica'. 
Após algumas considerações de carácter meta-filosófico - acerca do que 
é a Filosofía Analítica daquilo que ela não é e daquilo que estará em boas 
condições de a caracterizar - terei a oportunidade de mostrar algumas das 
ideias defendidas nessa caracterização meta-filosófica através de algumas 
considerações filosóficas. Tomarei, obviamente (neste último género de 
considerações), como exemplo paradigmático, um só problema filosófico 
específico, e o seu desenvolvimento dará origem às quatro secções (dis
tribuídas em duas partes) substanciais deste ensaio. 

O problema filosófico escolhido para ser desenvolvido neste ensaio, 
com o objectivo de elucidar as considerações meta-filosóficas acerca do 
que é a Filosofia Analítica, não é o resultado de uma escolha ingénua e 
aleatória. De facto, o conceito que estará debaixo de análise é o conceito 
de Sinn, apresentado por Frege em "Über Sinn und Bedeutung", para 
resolver um problema que ficou conhecido para a História da Filosofia 
como o Problema da Identidade ou simplesmente como o Puzzle de 
Frege. As diferentes soluções apresentadas ao longo dos últimos 100 
anos para resolver este problema elucidam, de forma que considero espe
cialmente feliz, o que é a Filosofia Analítica; a (já) história que o nosso 
problema tem começa então com Frege, considerado como sendo o fun
dador do género de filosofia que este ensaio pretende elucidar. Daí a sua 
escolha. 

Philosophica 17/18, Lisboa, 2001, pp. 269-298 
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Parte I - Considerações meta-filosóficas 

As três ideias para as quais quero chamar a atenção são i) - a hete
rogeneidade de temas e problemas filosóficos discutidos na tradição ana
lítica, ii) - a heterogeneidade das posições filosóficas - ou teses - defen
didas dentro de cada tema nesta mesma tradição e (o que se segue de i) - e 
ii) - ), iii) - o facto de a grande maioria de temas filosóficos tradicionais 
estar tratada, nos dias que correm, na Filosofia Analítica contemporânea. 

Ao longo do séc. X X desenvolveu-se enormemente (o que prefiro 
chamar) um certo modo de fazer filosofia a que é habitual chamar-se 
"Filosofia Analítica". A primeira pergunta que nos ocorre é: o que é que 
identifica o modo analítico de fazer filosofia? A pergunta já contém 
ingredientes que permitem equacionar a resposta, nomeadamente se repa
rarmos que se usa o termo 'modo' analítico de fazer filosofia. É que, de 
facto, a Filosofia Analítica não é um conjunto de doutrinas ou teses filo
sóficas nem tão pouco um conjunto específico de tópicos ou temas filo
sóficos. Em Filosofia Analítica discutem-se todos os temas filosóficos 
que há a discutir (nenhum tema é 'afastado' ou proibido) e, relativamente 
a cada tema, diversas doutrinas ou teses podem ser defendidas (não 
existe um conjunto de doutrinas filosóficas relativas a qualquer dos 
temas considerados). Se assim é, o que é que identifica aquele mínimo 
comum a toda a Filosofia Analítica? Esse mínimo não é mais o que o 
modo de fazer filosofia, te., a forma como os diferentes temas são trata
dos e, dentro de cada tema, os procedimentos gerais usados por cada filó
sofo para defender uma certa tese e não outra. 

Mas esta resposta apenas empurra a questão um passo à frente, 
fazendo com que retomemos a questão inicial: o que é que identifica 
mais concretamente o modo analítico de fazer filosofia, que procedi
mentos gerais são esses usados pela esmagadora maioria dos filósofos 
analíticos? Basicamente, o recurso ao argumento - à defesa argumentada 
de uma certa ideia - é aquilo que é típico no modo analítico de fazer filo
sofia. Daí decorre que, em geral, um praticante de filosofia analítica não 
apresenta a tese que quer defender de forma dogmática, mas sim de 
forma crítica, considerando réplicas possíveis àquilo que é por ele defen
dido, e fornecendo razões que sustentem a sua posição. Daí decorre tam
bém que se tem, em geral, uma concepção de trabalho filosófico como 
sendo sujeito a evolução; apesar de a maior parte dos problemas filosófi
cos serem perenes, e apesar de cada problema ter a sua história, acredita¬
-se que há progresso em filosofia. As soluções dos problemas filosóficos 
não são todas igualmente boas. Uma certa concepção de filosofia que 
consiste na problematização inteiramente racional e crítica das proble
mas, não os reduzindo à sua história é, do meu ponto de vista, o mínimo 
comum a toda a Filosofia Analítica. 
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Nas partes que se seguem neste ensaio, vou considerar, como já 
mencionei, um problema filosófico com diferentes soluções ao longo de 
10 décadas. Por um lado, quero com esta apresentação mostrar que, den
tro da prática analítica de fazer filosofia, ocorre a defesa de diferentes 
ideias relativamente a cada tópico considerado; que existe evolução nas 
soluções propostas e que, assim sendo, existe lugar para o aparecimento 
de contribuições as quais eventualmente podem gerar uma nova e melhor 
solução para o problema considerado. Por outro,veremos também que 
cada contribuição não é 'neutra', ou seja, que cada contribuição ocorre 
tendo na base um conjunto de pressupostos os quais não são de forma 
alguma partilhados por todos consensualmente. Queria ainda acrescentar 
que, apesar de o tema que irei desenvolver se situar no âmbito da Filoso
fia da Linguagem, a prática da Filosofia Analítica não se reduz a esta 
área filosófica. Ao contrário, a bibliografia é abundante em Metafísica ou 
Ontologia, em Teoria do Conhecimento ou Epistemologia, em Ética, em 
Filosofia Política, em Filosofia da Consciência ou da Mente, para só 
mencionar algumas disciplinas filosóficas. 

Uma última nota sobre a contribuição da Lógica neste tipo de prá
tica filosófica: os métodos da Lógica - disciplina que estuda basicamente 
o problema da validade do raciocínio em geral (e do raciocínio filosófico 
em particular) - são obviamente caros a todo aquele que se preocupa em 
argumentar em defesa de alguma tese e não se contenta em a aceitar 
acrítica ou dogmaticamente. Qualquer extrapolação deste resultado para 
uma visão da Lógica como contribuindo de forma mais substantiva na 
constituição da prática filosófica analítica é então, obviamente, abusiva. 
Claro que todos aqueles filósofos que se dedicam a disciplinas filosóficas 
como a Filosofia da Matemática terão um interesse diferente no estudo 
da Lógica; mas esse interesse, de natureza mais substantiva, como há 
pouco dizia, no estudo da Lógica, não pode ser generalizado a todo e 
qualquer praticante de Filosofia Analítica1. 

Parte I I - O Puzzle de Frege. Primeiras soluções 

1. Frege - Teoria Descritivista dos Nomes - I 

O Puzzle de Frege é o seguinte. Quando 'a' e 'b' são dois nomes 
diferentes do mesmo objecto, como pode o conteúdo cognitivo da identi
dade 'a = a' ser diferente do conteúdo cognitivo da identidade 'a = b'? 

1 Ver, para uma discussão mais aprofundada das ideias aqui defendidas, RECANATI, 
François, Peia Filosofia Analítica, tradução portuguesa 'on line' em Critica.no.sapo.pt. 

http://Critica.no.sapo.pt
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No conhecido exemplo de Frege2, considere-se que 'a' é o nome 'a estre
la da manhã' e que 'b' é o nome 'a estrela da tarde', 'a' e 'b' são dois 
nomes que identificam o mesmo objecto, a saber, o planeta Vénus. A 
frase da forma 'a = a' 

A estrela da manhã é a estrela da manhã 

é na verdade destituída de qualquer conteúdo cognitivo, não acrescenta 
nada relativamente ao saber de quem quer que seja e é difícil aceitar que 
possa constituir uma novidade para alguém. Ao contrário, a frase da 
forma 'a = b' 

A estrela da manhã é a estrela da tarde 

é uma frase com conteúdo cognitivo e que é uma novidade para muita 
gente. Foi na verdade uma importante descoberta científica que a estrela 
da manhã é a estrela da tarde, sendo a nossa última frase absolutamente 
não trivial e informativa, ao contrário da primeira que é trivial e não 
informativa. É assim necessário explicar como podem existir identidades 
verdadeiras não triviais ou, em termos fregeanos, como podem diferir de 
conteúdo cognitivo frases da forma 'a = a' e 'a = b' quando 'a' e 'b' são 
nomes do mesmo objecto e 'a = b' é verdadeira. Este é o Puzzle de Frege. 

A solução deste puzzle consiste em responder à pergunta: como 
explicar a diferença de conteúdo cognitivo de frases de tipo 'a = aVe 'a= 
b' quando esta última é verdadeira e 'a' e 'b' são nomes diferentes do 
mesmo objecto? E a resposta é: a diferença de conteúdo cognitivo das 
duas frases reside no facto de 'a' e 'b' referirem3 o mesmo objecto mas 
deformas diferentes. Diz-se assim que 'a' e 'b' contêm dois modos dife
rentes de identificar o mesmo objecto, referem o mesmo objecto mas por 
meio da especificação de diferentes propriedades que lhe são atribuíveis 
com verdade, 'a' e 'b' têm a mesma referência mas sentidos (Sinné)4 

diferentes. É a diferença de Sinn dos nomes 'a' e 'b' que dá à frase 

A estrela da manhã é a estrela da tarde 

conteúdo informativo e a torna diferente da frase 

2 Cf. FREGE, Gottlob, "On Sense and Refcrence" (1892), pg. 23. 
3 Referência é o termo técnico que introduzimos para traduzir Bedeulung do original 

alemão e xeference da tradução inglesa de P. Geach. 
4 O sentido (meaning) dc um termo, numa acepção geral, tem dois ingredientes: O sentido 

(Sinn) e a referência (Bedeulung). Neste ensaio, para evitar qualquer ambiguidade, 
usamos o alemão Sinn sem tradução do termo, para identificar o ingrediente fundamen
tal do sentido de um termo. 
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A estrela da manhã é a estrela da manhã. 

Utilizando a terminologia de há pouco, 'a' e *b' identificam o mesmo 
objecto do domínio, a saber, o planeta Vénus, mas fazem-no de formas 
diferentes: uma, atribuindo ao planeta Vénus a propriedade de ser um 
coipo celeste iluminado pelo Sol visível quando amanhece, outra, atribuin
do ao mesmo planeta a propriedade de ele ser visível quando o Sol se põe. 

Concentremos agora a nossa atenção na relação entre os conceitos 
de (Sinn' e de referência. O Sinn e a referência de um nome podem, em 
termos latos5, ser caracterizados como os dois ingredientes que concor
rem para a clarificação do sentido desse nome. É dito de um nome pró
prio que exprime um Sinn e, por seu intermédio, que refere, designa ou 
denota uma referência6. É o Sinn de um nome que determina a sua 
referência e não ao contrário. E por expressar um Sinn que um nome 
identifica, no domínio de objectos, o objecto que é a sua referência e não 
por designar uma referência que ele tem um Sinn. Este aspecto da relação 
entre os conceitos de Sinn e de referência é fundamental para a compre
ensão de duas ideias chave da Semântica de Frege. 

A primeira ideia é a seguinte: é por o Sinn determinar a referência e 
não inversamente que é possível um mesmo objecto do domínio ser 
identificado por mais do que um nome próprio. Faz de facto parte da 
nossa experiência linguística poder referir uma mesma entidade de um 
número bastante razoável de formas diferentes, cada uma das quais cor
respondendo a um nome diferente do mesmo objecto. Cada nome contém 
um modo diferente de identificar a mesma referência, o mesmo objecto 
extra-linguístico. Se a referência determinasse o Sinn de um nome, então 
dois nomes com a mesma referência teriam o mesmo Sinn e, assim, 
seriam o mesmo nome. Este não é justamente o caso. Logo, a referência 
não determina o Sinn. 

A segunda ideia é a seguinte: é por o Sinn determinar a referência e 
não inversamente que é possível conceber nomes com Sinn e sem refe
rência. Na verdade, se a referência determinasse o Sinn, um nome só teria 
Sinn se tivesse uma referência. Ora, este não é justamente o caso. Por 
exemplo, o nome 'Pai Natal' tem um Sinn que todos compreendem e não 
tem uma referência. 

5 Em termos estritos, e na interpretação de Michael Dummett, é unicamente o Sinn (e 
outros ingredientes que não são relevantes para a discussão de que este trabalho se 
ocupa) e não a referência dc um nome que concorre para a explicação do sentido do 
nome. A referência é sim o seu valor semântico. Cf. DUMMETT (1973), em particular, 
pgs. 83 - 94. A interpretação mais comum é no entanto a de que o Sinn e a referência 
são dois ingredientes do sentido de um nome (ver nota anterior). 

6 Adiante será feita uma distinção crucial entre os conceitos referir e denotar que é no 
entanto, de momento, irrelevante. 
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A doutrina de Frege explica assim dois pontos chave relativamente 
aos quais qualquer teoria semântica dos nomes tem que dar resposta: o 
problema de nomes co-referenciais, i.e., o problema do Puzzle de Frege 
ou o do conteúdo cognitivo de identidades verdadeiras nas quais 'a' e 'b' 
têm a mesma referência e o problema dos nomes vazios7, i.e., o de como 
compreender que tenham sentido e sejam plenamente inteligíveis nomes 
próprios sem referência. Se, como vimos, o ingrediente fundamental do 
sentido de um nome é o seu Sinn, o facto desse nome ter ou não referên
cia não é essencial para a identificação do seu sentido e o facto de dois 
nomes diferentes terem a mesma referência também não impede que se 
explique o conteúdo cognitivo de uma identidade estabelecida entre eles. 

Há agora que extrair algumas conclusões. A grande categoria de 
termos aos quais Frege chama nomes próprios é regulada pelos mesmos 
princípios no que respeita à determinação do seu papel semântico. A 
análise da forma pela qual é suposto qualquer termo singular identificar 
um objecto extra-linguístico é a mesma, quer esse termo seja um nome 
próprio simples quer seja um nome próprio complexo ou uma descrição 
definida. Nomes designam uma referência via um certo modo de identifi
cação dessa referência a que se chama Sinn que é assim dito determinar a 
referência. Este modo de identificação ou modo de apresentação que 
determina um objecto, a que Frege chama 'Sinn', é o ingrediente funda
mental do sentido de qualquer nome próprio (seja ele um nome ou uma 
descrição definida). 

É interessante identificar o Sinn de um nome com um critério de 
identificação da referência8. Parece ser isto que Frege tinha em mente 
quando dizia que o modo de apresentação em que consiste o Sinn de um 
nome determina univocamente um objecto. Deste ponto de vista, fica 
também elucidada a ideia de que um nome vazio, como 'Pai Natal', tem 
um papel semântico a desempenhar em frases onde ocorre, nomeada
mente como sendo equivalente à descrição definida (ou conjunto de des
crições definidas) que corresponde ao critério de identificação deste 
putativo objecto. O papel semântico de 'Pai Natal' corresponde ao seu 
Sinn e o Sinn de 'Pai Natal' expressa algo semelhante ao seguinte critério 
de identificação: 

x é um Pai Natal somente se x tem um fato vermelho, barba branca, vive 
no Polo Norte e entrega presentes às crianças na noite de Natal. 

7 Por nome vazio entende-se nome sem referência. Esta ideia é plenamente inteligível para 
Frege. Para Russell, como veremos, é uma contradição nos termos. 

8 Cf. DUMMETT, M . (1973) pgs. 95, 232 e 488 e cf. TAYLOR, K„ (1998) pg.l 1. 
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O facto de não existir qualquer objecto no mundo que satisfaça este 
critério é absolutamente irrelevante para decidir se existe ou não o crité
rio de identificação da referência associado ao nome. O critério existe; 
simplesmente acontece que não há nada no mundo que o satisfaça. Logo, 
o nome não tem referência mas nem por isso deixa de ter um Silin perfei
tamente inteligível. O Sinn assim entendido consiste num conjunto de 
predicados que correspondem às propriedades que o objecto, se existe, 
tem que satisfazer. 

Frege associa o modo de apresentação do objecto, o seu Sinn, àquilo 
que toda a gente que partilha uma certa língua compreende quando apre
ende um nome. Existe uma componente epistemológica associada à 
semântica de um nome próprio, i.e., aquilo que toda a gente compreende 
quando apreende um nome corresponde ao Sinn do nome, ao critério por 
meio do qual um certo objecto é identificado no domínio. Esta compo
nente epistemológica é importante para a defesa da tese segundo a qual o 
Sinn de um termo é objectivo, devendo por isso o conceito de 'Sinn' ser 
cuidadosamente separado do conceito de imagem. 

Frege não nega que aquele que utiliza um nome próprio, para além 
de expressar um Sinn que por sua vez determina uma referência, associa 
a esse nome uma certa representação mental, privada e subjectiva, a que 
se chama imagem. Só que essa imagem não é um componente do sentido 
de um nome, sendo o conceito de imagem justamente introduzido para 
ser contrastado com o conceito de Sinn. Este último é partilhável por 
todos os utentes de uma certa língua, é objectivo e é condição de pos
sibilidade da comunicação entre as pessoas de uma certa comunidade 
linguística. Podemos dizer que, ao contrário da imagem, que é acessível a 
um único indivíduo, o Sinn de um nome é acessível a todos os utentes de 
uma língua, é o ponto de vista conceptual por meio do qual um objecto é 
determinado (que contém, de resto, um critério de identificação desse 
mesmo objecto). É por isso necessariamente objectivo. 

Podemos agora tirar a seguinte conclusão: uma teoria do sentido 
para nomes próprios na qual o conceito de Sinn desempenha o triplo 
papel de i) - exprimir o conteúdo conceptual do nome, de ii) - determi
nar a sua referência por meio deste conteúdo e de, para além destes dois 
aspectos, de iii) - proporcionar uma explicação do que é compreender e 
usar competentemente um nome, é uma teoria de tipo descritivista. 

2. Russell - Teoria Descritivista dos Nomes - II 

A teoria que Russell apresentou em "On Denoting" e desenvolveu 
em diversas obras subsequentes9 é uma teoria criada para solucionar pro-

9 Notavelmente em "The Philosophy of Logical Atomism" (1918), reimpresso em 
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blemas logico-semânticos do tipo daqueles que são levantados no Puzzle 
de Frege, mas sem o recurso ao conceito de sentido (Sinn) criado por 
Frege, e ficou conhecida por Teoria das Descrições Definidas. Na verda
de, o conceito de 'Sinn' é ininteligível para Russell. Trata-se assim de 
construir uma solução para o problema posto por Frege (bem como para 
outros do mesmo tipo) dispensando o conceito de 'Sinn' mas utilizando 
toda a lógica fregeana. Para Russell, um nome, se o é de facto, esgota 
plenamente o seu sentido na sua referencia, i.e., o sentido de um nome 
próprio é o objecto por ele referido e nada mais10. Justamente o que é 
típico da relação de referir um objecto é o facto de se estabelecer uma 
conexão directa e imediata com a entidade referida pelo nome. Daí que 
uma condição necessária para um termo ser um nome é ser um termo 
simples (cujas partes já não são expressões elas próprias com um sentido 
ou significado), i.e., se um termo é um nome, então é simples". A ideia 
de um nome conter um modo de apresentação de um objecto não pode 
assim ser aplicada à concepção de nome próprio para Russell. Uma ima
gem sugestiva que pode elucidar este ponto é a imagem de um represen
tante jurídico: um nome, que funcione realmente enquanto tal, é nada 
mais do que o representante do objecto no mundo linguístico. 

Relativamente a um nome próprio, não faz sentido distinguir entre a 
sua intensão e a sua extensão. Isto quer dizer que, quando um termo é um 
nome, nesta acepção estrita que estamos a caracterizar, a extensão desse 
termo, i.e., o objecto que constitui a sua referência, não pode ser sepa
rada da sua putativa intensão, i.e., da propriedade por meio da qual esse 
objecto seria identificado, que corresponderia basicamente ao seu Sinn. 
O requisito da simplicidade ajuda a perceber este ponto. Sendo um nome 
um termo simples então não pode especificar qualquer propriedade iden
tificadora do objecto que corresponderia à intensão ou Sinn desse termo. 
0 significado ou o sentido de um nome reduz-se assim à sua referência, 
ao objecto por ele referido. 

Um outro aspecto relativamente ao qual o conceito de Sinn é obscu
ro, é o da sua objectividade. De facto é difícil aceitar que, cumprindo os 
propósitos relativamente aos quais foi introduzido por Frege, ele possa 
ser objectivo12. A ideia aqui é a seguinte. Se o Sinn de um termo é condi
ção de possibilidade do uso competente do termo por parte dos utentes de 
uma língua e se a ele está associado aquilo que se compreende quando se 

RUSSELL, B., Logic and Knowtedge, (1956) pg. 177-281. 
10 Cf. RUSSELL, B., "The Philosophy of Logical Atomism", Ibidem, pgs. 200, 201 e 

242. 
1 1 Veremos adiante que a condição não é suficiente, i.e., que não se tem que um termo ser 

simples implique que esse termo seja um nome. 
1 2 Cf. MARTIN, R. M . , The Meaning ofLanguage, (1987) pg. 184. 
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usa esse termo, então como é que ele pode ser objectivo? Ao contrário, 
parece ser inequivocamente subjectivo, individual e privado, e não só 
relativo (o que Frege aceita, por ser um ponto de vista, ou um modo de 
apresentação, do objecto). 

Debaixo de uma aparente identidade entre todos os nomes próprios 
fregeanos escondem-se importantes diferenças funcionais que fazem com 
que alguns deles, por exemplo, descrições definidas, não possam perten
cer à categoria de termos singulares ou nomes próprios (de acordo com 
uma definição russelliana destes conceitos) mas tenham sim que perten
cer à categoria de termos quantificacionais. Assim o seu papel semântico 
é explicado de uma forma inteiramente distinta daquela que é usada para 
explicar o papel semântico de nomes próprios. É uma diferente concep
ção filosófica básica acerca daquilo que é um nome, no caso de Russell e 
no caso de Frege, que conduz à eliminabilidade do conceito de Sinn 
como ingrediente do seu sentido, daquilo que ele significa, por parte de 
Russell, com a consequente exclusão das descrições definidas da catego
ria dos termos singulares ou nomes próprios fregeanos. 

Russell propõe então a Teoria das Descrições Definidas para expli
car o papel semântico de descrições definidas nas frases onde elas ocor
rem, usando a lógica proposicional e predicativa de Frege, conseguindo 
assim uma solução para o Puzzle de Frege e para três puzzles que ele se 
propõe resolver sem o recurso ao conceito de Sinn. Quais são então os 
três puzzles1} Eles são pela primeira vez apresentados em "On Deno-
ting" 1 3 debaixo das designações 'Puzzle' da Identidade, 'Puzzle' do 
Princípio do Terceiro Excluído e 'Puzzle' da Não-Existência da Enti
dade Descrita. 

O Puzzle da Identidade é o seguinte. É verdade que historicamente o 
rei George IV estava interessado em saber se Scott era o autor de 
Waverley; mas, se 'o autor de Waverley' e 'Scott' são o mesmo nome, 
uma vez que referem o mesmo objecto e uma vez que o sentido de um 
nome é unicamente a sua referência, então aplica-se a estes dois nomes o 
Princípio de Substituibilidade de Idênticos Salva Veritate (i.e., preser
vando o valor de verdade de frases onde ocorram). Logo, George IV 
também estaria interessado em saber se Scott era Scott e, deste modo, 
tem que lhe ser atribuído um imprevisível interesse pela Lei da Identi
dade14. Mas é sabido que George IV não estava interessado na Lei da 

1 3 Cf. RUSSELL, B., "On Denoting", (1905) pgs. 47e48. 
1 4 Por uma questão de rigor convém distinguir entre os dois princípios de Leibniz: o 

Princípio da Indiscernibilidade de Idênticos e o Princípio da Identidade dos 
Indiscerníveis. Pelo primeiro tem-se que se dois objectos são idênticos então são 
indiscerníveis, i.e„ têm exactamente as mesmas propriedades. Pelo segundo, se dois 
objectos são indiscerníveis, i.e., têm as mesmas propriedades, então são o mesmo 
objecto. O que Russell tem em mente neste caso é o primeiro destes princípios, o da 
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Identidade. Logo, uma das premissas do raciocínio é falsa e não é difícil 
concluir qual das duas o é: temos que abandonar a ideia de que 'Scott' e 
'o autor de Waverley' são ambos nomes. 

Esta é na verdade uma formulação diferente, uma variante, do 
Puzzle de Frege. O Puzzle de Frege pode ser ligeiramente modificado 
sem alteração do seu conteúdo para a seguinte formulação 1 5. 'Vénus é a 
estrela da tarde' tem um conteúdo conceptual diferente de 'Vénus é 
Vénus' porque é possível imaginar alguém que queira averiguar a ver
dade da primeira frase, enquanto que é difícil conceber que alguém esteja 
interessado em averiguar a verdade da segunda. O caso torna-se assim 
obviamente análogo relativamente ao do Puzzle da Identidade de Russell. 
Alguém, nomeadamente George IV, estava interessado em saber se 
'Scott é o autor de Waverley' é uma frase verdadeira, enquanto que é 
difícil imaginar a sua pesquisa acerca do valor de verdade da frase 'Scott 
é Scott', i.e., o seu interesse pela Lei da Identidade. 

O segundo puzzle, o Puzzle do Princípio do Terceiro Excluído, tem a 
seguinte formulação. Se o termo 'o Rei de França' é um nome, e deste 
modo é o sujeito da frase 'o Rei de França é calvo', então a disjunção 'o 
Rei de França é calvo ou o Rei de França não é calvo', pelo Princípio do 
Terceiro Excluído, tem que ser verdadeira. Isto quer dizer que ou 'o Rei 
de França é calvo' ou 'o Rei de França não é calvo' é verdadeira. Mas, se 
for feita uma lista com todos os objectos que satisfazem o predicado 'ser 
calvo', o Rei de França não se encontra nessa lista, e se for feita outra 
lista com todos os objectos que satisfazem o predicado 'não ser calvo', o 
Rei de França também lá não se encontra. Logo, de novo, a premissa do 
raciocínio tem que ser abandonada, i.e., o termo 'o Rei de França' não é 
um nome. 

0 Puzzle da Não Existência da Entidade Descrita tem a seguinte 
formulação. Supondo que não existe qualquer diferença entre duas enti
dades 'a' e 'b', como explicar que a frase 'a diferença entre a e b não 
existe' não seja auto contraditória, e mais do que isso constitua uma pro
posição verdadeira? Na verdade, se a expressão 'a diferença entre 
é o sujeito da frase, então é um nome e, como tal, implica a existência de 
uma entidade que seja a sua referência e que constitua o seu sentido. Mas 
isto é tornar a nossa frase numa contradição nos termos, uma vez que ela 

In discerni bil idade de Idênticos: se 'Scott' e 'o autor de Waverley' são dois nomes 
iguais (porque referem o mesmo objecto e o sentido de um nome é a sua referência) 
então têm as mesmas propriedades, nomeadamente são intersubstituíveis em qualquer 
contexto salva veritate. 

1 5 O ponto do Puzzle de Frege não é na verdade alterado, dada a sua definição lata de 
nome próprio. No nosso caso, em vez de 'a estrela da manhã é a estrela da tarde' 
vamos ter 'Vénus é a estrela da tarde', e em vez de 'a estrela da manhã é a estrela da 
manhã' vamos ter 'Vénus é Vénus'. 
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diz de algo que existe que não existe. A pergunta é a seguinte: 'como 
pode uma não-entidade ser o sujeito de uma proposição?' 1 6 Mais uma 
vez, tem que se abandonar a ideia de que a expressão 'a diferença entre a 
e ¿>' é um nome. 

Qual é o problema comum aos três puzzles1} O que é que faz com 
que afinal eles possam ser gerados? O ponto é que não existe uma identi
dade entre a forma gramatical ou de superficie das frases (ou das propo
sições por seu intermédio expressas), e a sua forma real, lógica ou pro
funda que corresponde à verdadeira representação do seu papel 
semântico, i.e., da forma por meio da qual são portadoras de sentido. O 
processo por meio do qual a forma real de uma proposição é trazida à 
superfície é um processo a que Russell chamou análise, mais concreta
mente, análise lógica da linguagem; uma proposição com a forma lógica 
completamente trazida à superfície chama-se uma proposição completa
mente analisada. Mas até agora só identificámos os puzzles. Falta-nos o 
essencial, i.e., saber como é que eles são resolvidos, em particular saber 
como é que o facto de abandonar a ideia de que os termos ou expressões 
denotativas17 'o autor de Waverley\ 'o Rei de França' e 'a diferença 
entre a e b" são nomes dissolve os puzzles, apresentando assim a resposta 
russelliana típica que como dissemos está apresentada na sua Teoria das 
Descrições Definidas. 

Não sendo nomes, as nossas expressões denotativas que constituem 
cada um dos puzzles não têm de facto que satisfazer as mesmas condi
ções para que tenham sentido; em particular, a condição principal de 
acordo com a qual o sentido ou significado de um nome é a entidade 
extra-linguística que corresponde à sua referência não tem qualquer tipo 
de aplicação para o caso das expressões denotativas em geral e para o 
caso das expressões denotativas em causa de momento (as descrições 
definidas). Se, no caso de um nome, esta condição implica a ausência de 
sentido de qualquer frase que afirme ou negue a existência da entidade 
referida por esse nome, uma vez que, se 'a' é um nome, a afirmação '« 
existe' é, na melhor das hipóteses, redundante e a afirmação 'a não 
existe' auto-contraditória 1 8, no caso de outro termo que não seja um 

16 Cf. RUSSELL, B., "On Denoling", (1905) pg. 48. 
1 7 Expressão denotativa é o lermo usado por Russell em "On Denoting". Mantemos este 

termo uma vez que, como veremos adiante, referir, por um lado, e denotar, designar 
ou descrever, por outro, são conceitos completamente distintos e o termo expressão 
denotativa (az alusão a um fenómeno semântico diferente daquele fenómeno que está 
associado aos nomes, i.e., e respectivamente, denotar não é o mesmo do que referir. 

1 8 Este ponto é recorrente na obra de Russell. Cf-, por exemplo, RUSSELL, B., "The 
Philosophy of Logical Atomism", (1918) pg. 242. Dizemos 'na melhor das hipóteses' 
porque existe outra hipótese para interpretar frases nestas condições: 'a existe' pode ser 
simplesmente considerada sem sentido c não redundante. 
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nome, nomeadamente no caso das nossas expressões denotativas, que não 
estão sujeitas àquela condição (a do seu sentido consistir unicamente na 
sua referência), já não se verifica a ausência de sentido ou significado de 
frases do mesmo tipo. 

A chave para a dissolução dos puzzles está assim em encontrar a 
forma lógica escondida debaixo da gramática de superfície das proposi
ções expressas pelas frases que contêm as expressões denotativas, e 
mostrar que elas afinal não são nomes mas sim símbolos incompletos19, 
os quais são definidos como não tendo qualquer sentido se considerados 
isoladamente. Os símbolos incompletos unicamente adquirem sentido no 
contexto de uma proposição. A explicação acerca de como é que estes 
símbolos incompletos adquirem sentido elimina os puzzles construídos 
na base da suposição de que essas expressões são nomes. Estamos agora 
em condições de apresentar a Teoria das Descrições Definidas. 

Quando analisada, qualquer uma das "frases dos nossos puzzles 
revela ter uma estrutura ou forma real semelhante à de proposições que 
contêm termos que indicam generalidade e não à de proposições que 
contêm nomes. O contraste aqui é tipicamente fregeano: a frase que atri
bui um predicado a um sujeito, que é um nome próprio de um objecto, é 
uma frase simples ou atómica, enquanto que uma frase geral é, como 
vimos, uma abreviatura de um conjunto de frases. A forma lógica da 
frase geral de tipo universal 'todos os homens são mortais', na termino
logia russelliana, é a seguinte: 

Vx(Hx => Ms) 

onde 'Hx' representa o predicado 'x é homem' e 'Mx' representa o pre
dicado 'x é mortal', e significa que a frase só é verdadeira se for verdade 
de todos os objectos do domínio que satisfazem o predicado 'ser homem' 
que também satisfazem o predicado 'ser mortal', i.e., não vai ser possível 
encontrar um x no domínio que satisfaça o predicado 'x é homem' e não 
satisfaça o predicado 'x é mortal'. Noutros termos, a função proposicio
nal 2 0 'Hx Mx ' é uma função proposicional necessária, verdadeira para 

1 9 Cf. RUSSELL, B„ "On Denoting", (1905) pgs. 42 e 43: "Este é o principio da teoria 
da denotação que eu quero defender: que as expressões denotativas nunca têm qualquer 
sentido em si próprias, mas toda a proposição cm cuja expressão verbal elas ocorram 
tem um sentido." 

2 0 Uma função proposicional é uma fórmula do Cálculo de Predicados que contém pelo 
menos uma variável livre e que se transforma numa proposição de uma de duas 
maneiras: i-) atribuindo à variável um valor, inserindo assim um nome de um objecto e 
ii) - quantificando a fórmula, obtendo assim uma proposição geral (universal, se o 
quantificador introduzido for ' V , existencial, se o quantificador introduzido for '3 ') . 
As funções proposicionais podem ser necessárias, possíveis ou impossíveis, de acordo 
com o caso em que, respectivamente, são satisfeitas para todo o objecto do domínio, 
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todo o x do dominio de objectos subjacente. A forma lógica da frase 
geral de tipo existencial 'alguns carros são vermelhos', na terminologia 
russelliana, é a seguinte: 

3x(Cx & Vx) 

onde 'Cx' representa o predicado 'x é carro' e 'Vx' representa o predi
cado 'x é vermelho' e significa que a frase só é verdadeira se for verdade 
de pelo menos um objecto do domínio de objectos subjacente que satis
faz simultaneamente os predicados 'ser carro' e 'ser vermelho'. Noutros 
termos, a função proposicional ' Cx & Vx' é uma função proposicional 
possível, verdadeira para pelo menos um objecto x do dominio. 

Russell usa a lógica fregeana para obter o seguinte resultado: a 
forma lógica de 'o Rei de França é calvo', 'Scott é o autor de Waverley* e 
de 'a diferença entre a e b não existe' é do tipo da forma lógica de frases 
existenciais ou universais acima analisadas e não do tipo de frases sim
ples ou atómicas em que um predicado é atribuído a um sujeito. Há a ilu
são gramatical de que os termos 'o Rei de França', 'o autor de Waverley* 
e 'a diferença entre a e V são nomes, quando, na verdade, estas expres
sões denotativas são termos quantificacionais. 

Tomemos como exemplo paradigmático o da frase 'Scott é o autor 
de Waverley", e, para encontrar a sua forma lógica, averigüemos debaixo 
de que condições é que estamos dispostos a dizer que esta frase é verda
deira / falsa21. A mais óbvia destas condições é a de não ter sido Scott 
mas outra pessoa, digamos Smith, a ter escrito o livro; neste caso a frase 
é falsa. Outra destas condições é a de existir mais do que uma pessoa que 
tenha escrito o livro; ninguém está disposto a aceitar que a frase é verda
deira se se descobrir entretanto que afinal Waverley tem dois autores. A 
terceira e última condição é a de não existir quem quer que seja que 
tenha escrito o livro; se não existir pelo menos um autor para o livro, 
ninguém aceitará que a frase é verdadeira. Assim se vê que não há uma 
única forma de tornar a frase 'Scott é o autor de Waverley falsa, mas sim 
três. Se qualquer uma das três condições de verdade não for satisfeita, a 
frase no seu conjunto fica falsa. É na base desta análise que Russell con
segue expressar a forma lógica da nossa frase, a qual é então a seguinte 

3x [Wx & V y ( W y o y = x ) & x = Scott] 

alguns objectos do domínio ou nenhum objecto do domínio. Cf. RUSSELL, B., "On 
Denoting", (1905) pg. 42. 

2 1 Em rigor, não se diz da frase mas sim dc um certo uso da frase que c verdadeira ou não 
o é. Esta distinção não é, no entanto, explicitamente feita por Russell. Outro ponto a 
salientar é que as condições que tornam a frase falsa são as mesmas do que as 
condições que tomam a mesma frase verdadeira. 
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onde 'Wx' representa o predicado 'x é autor de Waverley\ e que se lê: 
existe pelo menos um x no domínio que satisfaz o predicado 'x é autor de 
Waverley* e, para todo o y que satisfaça esse predicado, esse y é x e x é 
Scott. A conjunção obtida corresponde às nossas condições de verdade 
da frase pela ordem inversa: a condição do predicado contido na expres
são denotativa ser satisfeito para pelo menos um x, a condição desse pre
dicado ser satisfeito para no máximo um x e a condição desse x (que 
existe e é único) ser Scott. 

O puzzle é dissolvido com o abandono da ideia de o termo descritivo 
ser um nome uma vez que, não sendo um nome, em particular sendo a 
sua função semântica explicada em termos diametralmente opostos da do 
caso do nome, o Princípio de Substituibilidade de Idênticos Salva Veri-
tote não se pode aplicar. 

Ao mostrar a forma lógica de frases que contêm expressões denota
tivas, em particular descrições definidas, Russell mostra a forma que na 
realidade estas frases têm, por oposição à sua forma gramatical ou apa
rente. O resultado desta paráfrase, a que se chama análise, é obter uma 
proposição completamente analisada relativamente à qual é possível, sem 
quaisquer equívocos, determinar a função semântica de cada um dos ter
mos constituintes. Na verdade, naquilo que é relativo ao termo suposta
mente considerado como nome 'o autor de Waverley\ a análise mostra 
que nada corresponde a este ingrediente, considerado como uma unidade 
ou um todo, mas que ele se desvanece num conjunto de funções proposi
cionais cujo sentido é dado pelo facto de serem satisfeitas para alguns, 
todos ou nenhum objecto(s) do domínio. A descrição definida não é 
assim um termo singular, cujo sentido é a sua referência a qual por sua 
vez é um constituinte da proposição expressa pela frase, mas sim um 
termo quantificacional relativamente ao qual nada corresponde como 
constituinte, e cujo sentido é na verdade independente de existir ou não 
existir algo que satisfaça a descrição (já que a função proposicional que 
lhe corresponde pode ser impossível). 

É justamente aquilo que se passa relativamente à frase 'o Rei de 
França é calvo'; à descrição definida 'o Rei de França' nada corresponde 
como sua hipotética referência, mas também não teria que corresponder 
para que a expressão tenha sentido, tal como a paráfrase da frase na qual 
está integrada revela: 

3x [Rx & Vy (Ry <=> y = x) & Cx]. 

'Rx' representa o predicado 'x é Rei de França' e 'Cx' representa o 
predicado 'x é calvo', o que obviamente mostra que 'o Rei de França' 
não é um nome relativamente ao qual o requisito de ser o nome de algo 
tenha que ser satisfeito. O puzzle desfaz-se uma vez que a forma lógica 
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da frase em causa mostra que 'o Rei de França' não é um nome e, logo, 
não se tem o caso de a proposição na forma afirmativa ou na forma 
negativa, Le., 'o Rei de França é calvo' ou 'o Rei de França não é calvo', 
tenha que ser verdadeira. O seu sentido é dado peía conjunção de três 
condições, justamente todas aquelas que poderiam tornar a frase verda
deira. Assim, a frase é falsa uma vez que a primeira das três condições 
que tornaria a frase verdadeira, falha, a saber a condição que exige a 
existencia de pelo menos um objecto no domínio que satisfaça o predica
do 'Rx\ 

O puzzle é dissolvido com o abandono da ideia de o termo descritivo 
ser um nome uma vez que, não sendo um nome, não se pode pôr a alter
nativa que é crucial para a construção do puzzle: ou ' o Rei de França é 
calvo' é verdadeira, ou a sua negação 'o Rei de França não é calvo' 2 2 o é. 
A paráfrase que a Teoria das Descrições Definidas proporciona põe a 
claro que a negação de 'o Rei de França é calvo' é a frase relativamente à 
qual a relação entre os seus valores de verdade é: se uma é verdadeira 
outra é falsa e se uma é falsa outra é verdadeira, i.e., é a frase 'não é o 
caso que o Rei de França é calvo' cuja forma lógica é, como sabemos 

S x [Rx & Vy (Ry <=* y = x) & Cx ). 

Quando 'Rx' não é satisfeito para qualquer x no domínio recebe o 
valor falso, sendo toda a conjunção falsa e a negação dessa conjunção 
verdadeira. 

A resolução do puzzle relativo à frase 'a diferença entre a e b não 
existe' obtém-se praticamente como um corolário relativamente ao que 
fica dito. Seja 'Dx' a representação simbólica do predicado 'x é diferen
ça entre a e / / . A Teoria das Descrições Definidas permite parafrasear a 
proposição de forma a obter a seguinte forma lógica 

-i3x [Dx & Vy (Dy <=> y = x)]. 

Esta fórmula é verdadeira por exactamente a mesma razão que a 
fórmula anterior o é: Não sendo o predicado 'Dx' satisfeito para qualquer 
x no domínio, recebe o valor de verdade falso, ficando a conjunção falsa 
e a sua negação verdadeira. A hipotética entidade 'a diferença entre a e 
b' desfaz-se debaixo de análise, logo não se põe a pergunta 'como pode 
uma não-entidade ser o sujeito lógico de uma proposição?'. Não sendo a 
existência um predicado de primeira ordem23, afirmar a não-existência da 

2 2 Numa interpretação em que a descrição tem uma ocorrência primária. 
2 3 Para Prege, os quantificadores são funções de segunda ordem. O que existe ou não 

existe é o facto de uma função proposicional ser satisfeita para alguns (todos ou 
nenhum) objectos do domínio. Russell segue a mesma ideia: não faz sentido atribuir o 
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diferença entre 'a' e 'b' significa de facto dizer que a função proposicio
nal 'x é diferença entre a e b' é impossível (não existe um qualquer x do 
domínio que a torne verdadeira). 

A explicação do sentido das duas últimas expressões denotativas 
debaixo de análise, que a Teoria das Descrições Definidas proporciona, 
mostra que o fenómeno semântico por meio do qual é possível referir um 
objecto no domínio é diferente do fenómeno semântico por meio do qual 
é possível denotar um objecto no domínio: a função semântica a que se 
chama referir exige ou implica a existência do objecto referido para que a 
expressão que refere tenha um sentido, a função semântica a que se 
chama denotar não implica essa existência para que a expressão que 
denota tenha sentido24. Por esta razão só e unicamente os nomes próprios 
estão em condições se executar a função semântica de referir. Só um 
nome próprio, como vimos, implica a existência do objecto por ele refe
rido que seja o seu valor semântico, o seu significado ou o seu sentido e 
relativamente ao qual o nome não é mais do que um simples represen
tante. 

Mas Russell vai mais longe e diz que, mesmo quando o predicado 
contido na descrição definida (expressão denotativa) é satisfeito, a des
crição não refere. Conclui assim que nenhuma expressão denotativa está 
em condições de referir um objecto, em particular as descrições definidas 
que são satisfeitas também não o estão, mas simplesmente em condições 
de o apresentar indirectamente por meio da especificação de uma ou mais 
propriedades que lhes são atribuíveis com verdade. Descrições definidas 
são quantificadores e quantificadores não referem; o máximo que pode 
ser atribuído a uma descrição definida é a capacidade de identificar um 
objecto indirectamente, é a capacidade de denotar e não de referir. 

Devemos agora perguntar-nos: como é que se pode considerar a 
doutrima russelliana dos nomes uma doutrina de tipo descritivista? Toda 
a questão está em determinar onde é que se traça precisamente a linha de 
fronteira entre termos que referem (termos singulares ou nomes) e termos 
que denotam ou descrevem (termos quantificacionais ou descrições defi
nidas). Em particular, trata-se de determinar a qual das duas categorias de 
termos pertencem os nomes próprios em sentido corrente. A tese de Rus
sell é a de que nomes próprios em sentido corrente são descrições defini
das. E óbvio que esta tese não é pacífica nem deixa de causar perplexi-

predicado 'existe' a nomes próprios que referem objectos de primeira ordem no 
domínio. A existência c um predicado de predicados de primeira ordem. 
Implica essa existência para que a expressão que denota seja verdadeira, o que é 
diferente. Repare-se que, para Bertrand Russell, se uma proposição tem sentido então 
ou é verdadeira ou é falsa; conversamente, tem-se que se uma proposição c verdadeira 
então tem sentido, mas também se tem que se uma proposição é falsa então tem 
sentido. 
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dade, mas é por a defender que Russell aceita, com Frege, uma doutrina 
de tipo descritivista para os nomes próprios da linguagem corrente. 

Vale a pena concentrar agora a atenção nesta última tese: nomes 
próprios são descrições definidas. Ela pode ser confirmada quer pela 
prática corrente do uso dos termos quer por razões lógico-semánticas. A 
prática corrente do uso de nomes próprios mostra que está normalmente 
associado ao uso destes nomes um certo conteúdo cognitivo, que é ao 
mesmo tempo uma certa forma de identificar um determinado objecto. O 
conteúdo conceptual que contém uma forma de apresentar um objecto é 
nada mais nada menos do que o Sinn de Frege (o qual, por seu vez, é o 
ingrediente fundamental do sentido de um nome), donde se segue que, 
por um caminho completamente diferente, Russell acaba por chegar ao 
resultado de Frege segundo o qual nomes próprios têm fundamental
mente um Sinn e o facto de terem ou não referência (denotarem ou não, 
para Russell) é um aspecto absolutamente secundário do ponto de vista 
da apreensão do seu sentido. 

Mas, mais do que um apelo à intuição e à prática corrente, Russell 
faz um apelo à sua semântica para apoiar a tese de que nomes próprios 
são descrições definidas. Ele argumenta de duas formas. A primeira con
siste em aplicar o critério da existência de sentido de frases que afirmam 
ou negam existência. Se um termo ocupa a posição de sujeito gramatical 
de uma frase então, se a frase que afirma ou nega existência tem sentido, 
segue-se que esse termo não é um nome de facto; se a mesma frase não 
tem sentido, segue-se que esse termo é um nome. A segunda forma de 
argumentação consiste em aplicar o critério da existência ou não de con
teúdo cognitivo nas frases que exprimem identidades verdadeiras nas 
quais o sinal de igual é ladeado por dois termos candidatos a nomes: se a 
frase for tautológica, não exprime qualquer conteúdo e os nossos candi
datos são nomes de facto; se não for tautológica, exprime algum conteú
do e os termos não são realmente nomes. Analisamos de seguida estas 
duas linhas de argumentação na base de exemplos. 

Quanto à primeira, se eu disser 'Ulisses não existiu' estou a afirmar 
uma frase perfeitamente inteligível, com sentido e até verdadeira. Logo, 
'Ulisses' não é um nome mas sim uma descrição truncada ou descrição 
abreviada15, e este termo não introduz uma hipotética entidade como 
constituinte da proposição expressa por meio da frase. O termo 'Ulisses' 
é sim um sinónimo de uma ou mais descrições definidas e assim, quando 
a nossa frase é usada, o que é introduzido é uma função proposicional 
(que contém uma variável livre) e que é verdadeira para pelo menos um 
valor de x. In extremis, e supondo o caso de alguém que nunca ouviu 
falar de Ulisses, a descrição definida de que este nome é um sinónimo é 

23 Cf. RUSSELL, B., "The Philosophy of Logical Atomism", (1918) pgs. 242 e 243. 
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'a pessoa chamada "Ulisses"', sendo por via desta descrição que a função 
proposicional é introduzida. 

Quanto à segunda linha de argumentação, se eu disser 'Scott é Sir 
Walter', a minha frase exprime uma proposição que estabelece uma 
identidade não tautológica. Logo, os termos 'Scott' e 'Sir Walter' não são 
de facto nomes lógica ou genuinamente próprios nem são constituintes da 
proposição expressa por meio de um uso da frase, uma vez que se o fossem 
a nossa identidade seria necessariamente tautológica e vazia de conteúdo. 
Para que seja possível explicar o carácter não-tautológico da nossa frase, é 
preciso conceber os termos 'Scott' e 'Sir Walter', que são nomes próprios 
em sentido corrente, não como nomes próprios no sentido estrito do termo 
mas como abreviaturas de alguma descrição 2 6. De novo, in extremis, 
'Scott' é uma abreviatura de 'a pessoa chamada "Scott"' e 'Sir Walter' 
uma abreviatura de 'a pessoa chamada "Sir Walter'"2 7. 

Vale a pena notar, para finalizar e por ter algum interesse histórico, 
que é justamente para resolver os problemas postos pelo Puzzle de Frege 
que Russell inclui progressivamente menos termos no conjunto dos ter
mos que ele avalia como genuinamente singulares. 

Parte I I I - Argumentos semânticos anti - descritivistas 
Reformulação contemporânea do conceito de Sinn. 

3. Donnellan, Kripke e Putnam 
Argumentos semânticos 

A refutação do Descritivismo enquanto teoria da fixação da referên
cia assume um papel crucial na refutação geral do Descritivismo. De 
facto, dado que é o Sinn que determina a referência e não inversamente, 
refutado o descritivismo enquanto teoria da fixação da referência impli
ca, ipso facto, a refutação do descritivismo enquanto teoria do signifi
cado ou do conteúdo. Os argumentos que conduzem a esta refutação fica
ram conhecidos na literatura filosófica como argumentos semânticos e 
devem-se sobretudo a Keith Donnellan28, Saul Kripke 2 9, e Hilary Putnam30. 

2 6 Para o efeito deste argumento, bastaria que um dos termos fosse concebido como uma 
descrição definida, e não ambos os termos (uma vez que isso seria suficiente para 
explicar o carácter não-tautológico da identidade). Mas como estamos a estabelecer a 
tese geral de que nomes próprios em sentido corrente são descrições definidas, 
apelando a razões de ordem lógico-semántica, a exposição fica assim mais elegante. 

2 7 Cf. RUSSELL, B., "The Philosophy of Logical Atomism", Ibidem, pg. 246. 
2 8 Apresentados no seu influente artigo DONNELLAN, K., "Proper Names and 

Identifying Descriptions" (1972), in DAVIDSON and HARMAN (ed.), Semantics of 
Natural Language, Dordrecht, D. Reidel, 1972, pgs. 356 - 379. 
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Comecemos com o famoso caso do nome próprio 'Tales', apresen
tado por Donnellan31. Sendo um facto que a única informação que se tem 
hoje em dia acerca de Tales é que ele é o filósofo grego ao qual é atribuí
da a crença de que tudo é água, sendo esse na verdade o único conheci
mento que nos permite identificar o indivíduo Tales, seria natural pensar, 
e é isso que o Descritivismo na verdade defende, que o referente do nome 
'Tales' é quem quer que seja que satisfaz a descrição definida 'o filósofo 
grego que dizia que tudo era água'. Esta informação, que agora corres
ponde ao único conhecimento identificador que temos de Tales, foi 
transmitida ao longo da história da filosofia e deve-se a Aristóteles e a 
Heródoto, que foram os primeiros a registá-la por escrito. Considere-se 
agora que por lapso ou por fraude (é irrelevante para a construção do 
caso) aquelas pessoas a quem essa informação se deve, Aristóteles e 
Heródoto, usaram o nome 'Tales' para referir uma pessoa que nunca na 
vida acreditou ou disse que tudo era água. Considere-se ainda que, por 
uma muito estranha coincidência, existiu de facto alguém na Grécia anti
ga, acerca de quem nunca ninguém ouviu falar, que defendeu e acreditou 
que tudo era água. 

As circunstâncias acabadas de expor podiam ter sido o caso; mais 
ainda, é sempre possível que se venha a descobrir que houve um erro 
histórico e que a situação considerada corresponde afinal àquilo que de 
facto se passou. A questão crucial que se põe é agora a seguinte. Supon
do o quadro acabado de estabelecer, a quem é que nos referimos quando 
usamos o nome 'Tales'? 

Se, tal como o Descritivismo defende, a referência de 'Tales' é fixa
da por meio da satisfação unívoca dos predicados contidos na descrição 
identificadora, que representa o conhecimento que temos acerca do 
objecto referido, então quem quer que seja que satisfaz estes predicados 
é a referência do nome 'Tales'. Logo, quando usamos agora o nome 
'Tales1 estamos a referir agora o grego desconhecido que defendeu que 
tudo era água, dado que essa pessoa, na história considerada, é o único 
objecto que satisfaz a descrição definida 'o filósofo grego que dizia que 
tudo era água'. Mas este realmente parece não ser o caso. Quando usa
mos o nome Tales' não estamos a referir o filósofo grego desconhecido. 
Quando dizemos 'Tales é o filósofo grego que dizia que tudo era água' 
não estamos a exprimir uma proposição verdadeira acerca da pessoa 
errada mas, ao contrário, estamos antes a exprimir uma proposição falsa 

2 9 Apresentados em KRIPKE, S„ Naming and Necessity, (1980). 
3 0 Apresentado em PUTNAM, H., "Meaning and Reference" (1973), reimpresso em 

MARTINICH, A. P., Ibidem, pgs. 308 - 315. 
3 1 Cf. DONNELLAN, K., "Proper Names and Identifying Descriptions" (1972) pgs. 373 

-375 . 
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acerca da pessoa certa32. À pergunta "quando usamos agora o nome 
'Tales', estamos a referir o indivíduo Tales ou estamos a referir o ilustre 
grego desconhecido?", a resposta razoável é, inequivocamente, a primei
ra hipótese. O argumento, na nossa opinião, é imbatível. 

Debaixo do quadro considerado, a resposta à pergunta "acerca de 
quem é que estamos a falar quando usamos o nome 'Tales'?" é: 'estamos 
a falar acerca de Tales'. Logo, a referência do nome 'Tales' não tem que 
ser fixada, determinada, por meio de uma descrição definida identifica
dora que, supostamente, representaria o conhecimento que tornasse pos
sível a identificação da referência do nome. Logo, não é o caso de o Des-
critivismo ser uma doutrina verdadeira, mesmo enquanto mera teoria de 
fixação da referência. 

Passemos agora à análise dos casos relevantes para o nosso tópico 
apresentados por Kripke. Estes casos têm relação com o caso de Tales, 
que acabámos de discutir, uma vez que se trata sempre do problema de o 
nosso conhecimento identificador de um objecto - que supostamente, de 
acordo com um ponto de vista descritivista, é aquilo que permite a um 
utente de um certo nome referir, com um certo uso desse nome, esse 
objecto - poder simplesmente ser falso, i.e., não identificar o objecto que 
referimos quando usamos o nome, ou por ser verdadeiro acerca de outro 
objecto ou simplesmente por não ser verdadeiro acerca do que quer que 
seja. O caso mais paradigmático daqueles que Kripke apresenta é o 
famoso caso Gõdel - Schmidt33, que passamos agora a discutir. 

E conhecido na comunidade filosófica que Gõdel foi o homem que 
descobriu a incompletude da Aritmética. Pouco mais se sabe acerca de 
Gõdel, mas o facto de ele ter sido a pessoa que descobriu aquele resulta
do de suma importância e de grande impacto filosófico é conhecido pela 
generalidade dos filósofos. Assim, para um utente da língua nas condi
ções especificadas (pertencente à comunidade filosófica), a descrição 
definida que corresponde àquele conhecimento identificador de um certo 
indivíduo, a saber, 'o homem que descobriu a incompletude da Aritméti
ca', identifica o indivíduo Gõdel. 

Para um defensor do ponto de vista descritivista, a existência deste 
conhecimento identificador de Gõdel é ao mesmo tempo uma condição 
necessária e uma condição suficiente para que o nome 'Gõdel' refira 
Gõdel. É uma condição necessária porque se o nome 'Gõdel' refere 
alguém, então esse alguém é o único indivíduo que satisfaz a descrição 
definida 'o homem que descobriu a incompletude da Aritmética'; é uma 

3 2 Esta formulação, 'crença falsa acerca da pessoa certa / crença verdadeira acerca da 
pessoa errada', deve-se a Kripke, na sua discussão do caso Gõdel-Schmidt que vamos 
apresentar de seguida. 

33 Cf. KRIPKE, S., (1980) pgs. 82 - 85. 
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condição suficiente porque se existe alguém que satisfaz a descrição 
definida 'o homem que descobriu a incompletude da Aritmética', então 
esse alguém é a referencia do nome 'Gõdel'. A ideia subjacente ao Des-
critivismo é que para um utente da língua usar competentemente um 
nome tem que de alguma maneira conhecer factos identificadores acerca 
da referência do nome34, que, ao mesmo tempo, se aplicam a ele e só se 
aplicam a ele. 

A estratégia dos argumentos semânticos contra o Descritivismo 
apresentados por Kripke consiste, à semelhança do caso de Tales, em cons
truir uma situação que podia ter sido de facto o caso. Considere-se então 
que não foi Gõdel mas sim um amigo seu chamado Schmidt que efectiva
mente demonstrou a incompletude da Aritmética. Schmidt morreu há muito 
tempo atrás e Gõdel teve acesso a essa demonstração e ficou conhecido 
como sendo o homem que descobriu a incompletude da Aritmética. 

Uma situação como esta permite averiguar se é de todo por meio da 
descrição identificadora 'o homem que descobriu a incompletude da 
Aritmética' que nos referimos a Gõdel quando usamos o nome 'Gõdel' 
(ao qual, como sabemos, a descrição definida está associada). Debaixo 
destas circunstâncias, e se o ponto de vista descritivista for adoptado, 
com um certo uso do nome 'Gõdel' um certo utente da língua só pode 
estar a referir Schmidt, uma vez que a descrição definida identificadora 
do referente do nome 'Gõdel', a saber, a descrição definida 'o homem 
que demonstrou a incompletude da Aritmética', é satisfeita e unicamente 
satisfeita pelo indivíduo Schmidt. Mas isto contraria toda a Evidência: 
debaixo das circunstâncias apresentadas, seria ainda e sempre a Gõdel 
que nos referimos quando usamos o nome 'Gõdel*. 

Reiteram-se as conclusões tiradas a propósito do caso de Tales. 
Mantendo a situação considerada, um utente da frase 'Gõdel é o homem 
que descobriu a incompletude da Aritmética' está a dizer uma falsidade 
acerca da pessoa certa e não uma verdade acerca da pessoa errada33. 
Explicitando o que isto quer dizer, temos o seguinte: um certo uso, por 
parte de um utente da língua, da frase 'Gõdel é o homem que descobriu a 
incompletude da Aritmética', 

i) - exprime uma proposição falsa acerca da pessoa certa se e 
somente se os predicados que constituem a descrição definida 'o homem 
que descobriu a incompletude da Aritmética' exprimem propriedades que 
não são atribuíveis com verdade à referência do nome 'Gõdel', i.e., que 
não são atribuíveis a Gõdel. 

3 4 Cf. DEV1TT, M . , e STERELNY, K„ (1987) pgs. 46 e 47. 
3 5 Cf. KRIPKE, S-, (1980) pg. 106: "ele não tem crenças correctas acerca de outra pessoa, 

mas crenças erradas acerca da pessoa certa". 
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ii) - exprime uma proposição verdadeira acerca da pessoa errada se 
e somente se os predicados que constituem a descrição definida 'o 
homem que descobriu a incompletude da Aritmética' exprimem proprie
dades que são atribuíveis com verdade ao único objecto que satisfaz a 
descrição definida 'o homem que descobriu a incompletude da Aritmé
tica', i.e., que são atribuíveis com verdade a Schmidt. 

A situação i i ) - , que de resto corresponde àquela que não é obvia
mente o caso, é aquela a que é conduzido quem defende o ponto e vista 
descritivista. O passo crucial que permite chegar a ii) - é, como dizía
mos, a concepção segundo a qual a existência de conhecimento identifi
cador de um objecto, para um certo utente da língua, é condição neces
sária e suficiente para que seja identificado o referente do nome (em 
relação ao qual esse conhecimento identificador está associado). Para um 
certo uso da frase 'Gõdel é o homem que descobriu a incompletude da 
Aritmética', e em virtude da concepção que especificámos e que é atri
buível a quem defende o ponto de vista descritivista, considera-se assim 
que esse uso exprime a proposição 'o homem que descobriu a incomple
tude da Aritmética descobriu a incompletude da Aritmética', a qual é na 
verdade uma proposição verdadeira; mas é também, na verdade, uma 
proposição acerca de uma pessoa que o nome 'Gõdel' efectivamente não 
refere, é sim uma proposição acerca do único indivíduo que satisfaz a 
descrição definida 'o homem que descobriu a incompletude da Aritmé
tica, a saber, Schmidt e não Gõdel. 

Vale a pena explorar agora duas situações que são de facto diferentes. 
Aquela em que possível demonstrar que estar na posse de conhecimento 
identificador do objecto não é uma condição necessária para a identificação 
do objecto referido pelo nome (em relação ao qual um certo utente da 
língua associa esse conhecimento) e aquela em que é possível demonstrar 
que estar na posse desse conhecimento não é também uma condição 
suficiente para a identificação da referência3 6. Vamos tratar dos dois casos 
separadamente, primeiro com uma caracterização de cada situação em 
termos abstractos e depois com diversas aplicações a casos concretos. 

Em abstracto, a formulação que exprime a ideia do conhecimento 
identificador de um objecto ser condição necessária para alguém deter
minar a referência de um nome como sendo esse objecto é a seguinte: 

Seja ' a ' um nome de um objecto e x um dado objecto. Então, ' a ' refere 
x somente se x é o objecto que satisfaz a descr ição definida 'o F ' que 
um utente da língua associa com 'a ' . 

Michael Devitt e Kim Sterelny têm uma caracterização também separada das duas 
condições, a necessária c a suficiente (cf. DEVITT, M„ e STERELNY, K., (1987) pgs. 
46e47). 
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O que se tem então, se se adoptar o ponto de vista descritivista, é 
que se 'a' refere x então x é o único objecto que satisfaz 'o F' (que é a 
descrição definida que corresponde ao conhecimento identificador do 
objecto para alguém). Logo, se se quiser refutar esta implicação basta 
encontrar um caso em que o seu antecedente é verdadeiro e o seu conse
quente é falso, o que torna a implicação falsa, ou, o que é o mesmo, 
mostrar que a negação da implicação é verdadeira, o que acontece justa
mente no caso em que afirmamos o seu antecedente e negamos o seu 
consequente37. 

Uma refutação da condição necessária acima expressa representa 
então para nós encontrar uma situação na qual 'a ' refere x e na qual, ao 
mesmo tempo, x não é o objecto que satisfaz 'o F' (sendo 'o F' a descri
ção definida que está supostamente associada, para alguém, ao nome 
'a ') . Todos os casos nos quais um certo nome refere um certo objecto 
sem no entanto existir uma informação correcta acerca do objecto refe
rido pelo nome, ilustram então o resultado que queremos. 

O caso de Tales e o caso de Gõdel atrás apresentados ilustram a 
refutação pretendida. Para o primeiro, na situação considerada, acontece 
justamente que 'Tales' refere o indivíduo Tales mesmo quando o indiví
duo que corresponde à descrição definida 'o filósofo grego que dizia que 
tudo era água' era, não Tales, mas sim o ilustre grego desconhecido; com 
efeito, na situação criada, quem disse que tudo era água foi o tal grego 
que caiu entretanto no esquecimento de todos, e não o filósofo que ficou 
na história da filosofia. Para o segundo caso, o nome 'Gõdel' continua a 
referir Gõdel mesmo quando se considerou uma situação na qual quem 
satisfaz a descrição definida 'o homem que descobriu a incompletude da 
Aritmética' foi, não Gõdel, mas sim o seu amigo Schmidt. 

A refutação da condição necessária é conseguida de forma particu
larmente feliz com uma variante de caso de Gõdel que passamos a 
expor38. Considere-se agora, não que a demonstração foi roubada, mas 
antes que existe um erro subtil, passado despercebido aos olhos de 
muitos lógicos e filósofos e que só agora foi descoberto, na demonstra
ção. Nestas circunstâncias, continuamos a referir Gõdel com o nome 
'Gõdel' e no entanto não existe um único objecto que satisfaça a descri
ção 'o homem que descobriu a incompletude da Aritmética'. 

3 7 Fazemos aqui apelo ao seguinte teorema do Cálculo Proposicional: i (p => q) <=> (p & 

3 8 Cf. KR1PKE, S., (1980) pg. 86: "Da mesma forma que se pode ter crenças falsas acerca 
de uma pessoa que podem ser verdadeiras acerca dc outra pessoa, também se podem ter 
falsas crenças que são verdadeiras dc absolutamente ninguém". O caso que vamos 
agora expor cai nesta última categoria. 
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Este último caso é semelhante a um caso, desta vez real, em torno do 
nome 'Einstein' e da descrição definida que, para a generalidade das pes
soas, fixa a referencia do nome 'Einstein' e que é 'o inventor da bomba 
atómica'. Provavelmente não há um único indivíduo a quem possa ser 
atribuída a invenção da bomba atómica e, mesmo que haja, ele não foi 
seguramente Einstein. Supondo que a descrição definida não é satisfeita 
por um único x (não sendo assim de todo satisfeita, uma vez que para o 
ser teria que ser satisfeita por um único x e não por mais do que um), 
temos o mesmo tipo de caso. 'Einstein' refere Einstein mesmo quando ao 
mesmo tempo a descrição definida que em princípio teria que ser satisfei
ta, para que a referência do nome pudesse de todo ser feita, falha. 

Os casos poder-se-íam multiplicar, mas cremos que a refutação está 
conseguida e devidamente elucidada com o que fica exposto. De facto há 
inúmeros casos deste tipo. Logo, não é verdade que se 'a ' refere x então 
x é o objecto que satisfaz a descrição definida 'o F que um utente da 
língua associa com 'a' , ou, o que é o mesmo, não é verdade que se a des
crição definida 'o F' que um utente da língua associa com 'a ' não é satis
feita por um único x, então 'a' não refere x 3 9 . A conclusão a extrair é que 
o conhecimento identificador do objecto não é condição necessária para 
que seja fixada a referência de um nome. 

Em abstracto, a formulação que exprime a ideia do conhecimento 
identificador de um objecto ser condição suficiente para alguém determi
nar a referência de um nome como sendo esse objecto é a seguinte: 

Seja 'a' um nome de um objecto e x um dado objecto. Se x é o objecto 
que satisfaz a descrição definida 'o F\ que um utente da língua associa 
com 'a', então 'a' refere x. 

Neste segundo caso, o que se tem, se se adoptar o ponto de vista 
descritivista, é que a satisfazibilidade da descrição definida 'o F' (que é a 
descrição definida que corresponde ao conhecimento identificador do 
objecto x para alguém) por um único x implica que 'a' refere x. Logo, se 
se quiser refutar esta implicação basta, como há pouco, encontrar um 
caso em que o seu antecedente é verdadeiro e o seu consequente é falso, 
o que torna a implicação falsa, ou, o que é o mesmo, mostrar que a nega
ção da implicação é verdadeira, o que acontece justamente no caso em 
que afirmamos o seu antecedente e negamos o seu consequente40. 

Uma refutação da condição suficiente acima expressa representa 
então para nós encontrar uma situação na qual x é o objecto que satisfaz 

3 9 Faz-sc aqui apelo ao teorema da Lógica chamado Contraposição: '(p => £)) <=> (—<] => 
-np)'. 

4 0 Aplica-se o mesmo teorema da Lógica da nota anterior. 
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'o F' (sendo 'o F' a descrição definida que está supostamente associada, 
para alguém, ao nome 'et'), e na qual, ao mesmo tempo, 'ce' não refere x. 

Os exemplos podem ser multiplicados, como na demonstração da 
condição necessária, mas vamos simplesmente analisar alguns casos já 
apresentados, deste novo ponto de vista. Tomemos primeiro o caso do 
nome 'Tales' e da descrição identificadora que lhe está associada, 'o 
filósofo grego que dizia que tudo era água'. Para refutar a ideia de que 
esta descrição ser satisfeita por um certo indivíduo é condição suficiente 
para que esse indivíduo seja a referência de 'Tales', basta regressar à 
nossa história e verificar que o objecto que satisfaz a descrição é o grego 
desconhecido e no entanto o nome 'Tales' não refere esse indivíduo; 
como vimos, 'Tales' continua a referir Tales. O caso do nome 'Gõdel' e 
da descrição identificadora que lhe está associada, 'o homem que descobriu 
a incompletude da Aritmética', fornece a mesma evidência considerando o 
caso da demonstração ter sido de facto executada por Schmidt; Schmidt é o 
indivíduo que satisfaz a descrição mas não se tem o caso que seja ao amigo 
de Gõdel que nos estamos a referir quando usamos o nome 'Gõdel'. 

Também são inúmeros os casos deste tipo. O que é que todos eles 
mostram? Que o conhecimento identificador do objecto, na maioria das 
vezes, é insuficiente para a determinação da referência de um nome. 
Conclui-se então que estar na posse de conhecimento identificador do 
objecto não é uma condição necessária nem uma condição suficiente para 
a identificação da referência do nome. 

4. O Sinn não-descritivisía e o conceito de 'estereotipo' 

Face aos últimos resultados, aceitando assim a procedência dos 
argumentos anti-descritivistas, como resolver o Puzzle de Frege? Em 
particular, como dar resposta ao puzzle de Frege sem recorrer a alguma 
forma de Descritivismo? Efectivamente, lembremo-nos, por um lado, que 
Bertrand Russell foi levado à sua doutrina segundo a qual nomes são 
descrições definidas abreviadas, em grande parte, para resolver o pro
blema da existência de conteúdo cognitivo em frases verdadeiras nas 
quais o sinal de '= ' é ladeado por dois nomes da linguagem corrente (os 
quais não são, segundo ele e como vimos, nomes genuínos); ou seja, foi 
levado àquela doutrina, em grande parte, para resolver o Puzzle de Frege. 
Isto significa que tem de haver algo mais no sentido de um nome, para 
além do objecto que ele representa, que resolva o puzzle. 

Mas, por outro lado, acabámos de ver que o Descritivismo não pode 
ser considerado como uma doutrina satisfatória; como explicar então o 
Puzzle de Frege sem o recurso a uma teoria de tipo descritivista? Para 
quem defende o anti-descritivismo, fica agora a carga de encontrar uma 
alternativa. Vamos agora desenvolver a ideia de um Sinn não-descritivis-
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ta tal como foi apresentada por David Wiggins4 1. Wiggins baseia-se no 
conceito de estereotipo de Putnam42, e propõe que ele seja entendido no 
contexto de uma teoria fregeana do Sinn e da referência dos diferentes 
tipos de expressões linguísticas. Wiggins considera que ao fazer esta 
interpretação de Putnam está ao mesmo tempo i) - a filiar a sua própria 
interpretação do Sinn fregeano na tradição filosófica de Peter Geach, Ms. 
Anscombe e Michael Dummett os quais, segundo ele, são responsáveis 
por uma interpretação correcta, apesar de minoritária, deste Sinn como 
sendo aquilo em virtude do qual o nome designa alguma coisa43 e ii) - a 
dar mais credibilidade às teses de Putnam. 

Putnam foi, com Kripke e Donnellan, um dos responsáveis pelo 
desenvolvimento conclusivo de argumentos anti-descritivistas; estes dois 
últimos, como acabámos de ver, debruçaram-se sobre o caso de nomes 
próprios, Putnam debruçou-se sobre o caso de termos para espécies natu
rais como água, tigre, ouro, olmo, faia, etc. A ideia de Putnam é seme
lhante àquela que analisámos relativamente ao caso dos nomes próprios: 
também para termos que designam espécies naturais, a descrição definida 
a eles associada não é em geral suficiente para determinar a sua extensão. 
Defender a teoria Descritivista para este tipo de termos equivale a defen
der a Tese (*) que se segue: 

TESE (*): Para compreender um termo é necessário existir conheci
mento identificador (informativo ou não-trivial) do objecto que o termo 
refere. 

Isto significa que a não existência de conhecimento identificador 
acerca do objecto que é a referência do termo implica ipso facto a não 
compreensão desse termo, ou, por outras palavras, a compreensão de um 
termo requer a existência do conhecimento identificador por meio do 
qual se identifica o objecto que é a sua referência. Putnam, contra a teo
ria atrás apresentada, argumenta da seguinte forma: 

TESE (CONTRA*): É possível existir compreensão de um termo 
para espécies naturais sem que exista informação que seja suficiente para 
fixar a referência desse termo, i.e., sem que exista conhecimento identifi
cador do objecto que é a sua referência. 

4 1 WIGGINS, D., "Putnam's Doctrine of Natural Kind Words and Frege's Doctrines of 
Sense. Reference, and Extension: Can They Cohere?" (1993). 

4 2 Ao uso competente de um termo está associado um certo estereotipo, ou seja, o 
conjunto das propriedades aparentes da extensão do termo. Cf. PUTNAM, H., "The 
Meaning of Meaning" (1975). 

4 3 Cf. WIGGINS, D., (1993) pgs. 193 e 194. Deixando cie lado a fidedignidade na 
caracterização da tradição filosófica na qual David Wiggins se quer filiar, 
consideraremos então as suas teses independentemente deste ponto. 
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O caso dos termos 'olmo' e 'faia', entre os diferentes casos apre
sentados por Putnam, é neste ponto elucidativo. Um utente "médio" 4 4 da 
língua, que compreende os dois termos, tem uma informação insuficiente 
para individuar a referência de cada um deles. Logo, contra o que afirma 
a Teoria Descritivista, para haver compreensão de um termo não é exigí
vel estar-se na posse de conhecimento identificador da sua referência ou 
da sua extensão. E de facto possível, se Putnam tiver razão (como eu 
penso que ele tem), estar-se numa situação em que se compreende um 
termo sem que isso signifique estar-se na posse de toda a informação que 
é necessária para identificar univocamente o objecto que a satisfaz. 

A fixação da referência para termos de espécies naturais, termos os 
quais com o desenvolvimento da ciência estão sujeitos à divisão do tra
balho linguístico, não é feita individualmente excepto no caso do sub
conjunto dos falantes que estão em condições de o fazer, aqueles a que 
Putnam chama 'peritos'. Só estes têm uma compreensão total - ou em 
todos os contextos do seu uso - do termo. O utente "médio" deste tipo de 
termos não está em condições de, individualmente, fixar a sua referência. 
Por exemplo, não distingue um olmo de uma faia (dado que a informação 
que tem acerca de um destes tipos de árvore coincide com a informação 
que tem acerca do outro), nem água de um líquido que lhe é fenoméni
camente idêntico mas não é H 2 0 , nem um tigre de um robot hipercom-
plexo em tudo igual ao tigre mas sem a sua estrutura genética (que não é 
um tigre), nem um limão de um objecto de silicone com a aparência de 
um limão, sem o ser, nem o ouro de um metal amarelo que parece ouro 
mas que não tem o número atómico 79, e logo não é ouro. Só a comuni
dade linguística no seu conjunto, baseada no conhecimento de peritos, o 
pode fazer. 

A incapacidade individual mencionada manifesta-se também de 
outra forma. O utente "médio" de termos para espécies naturais também 
não está em condições de identificar um olmo que tem uma malformação 
e que por essa razão tem características que já não correspondem à 
informação vaga que ele tem acerca deste tipo de árvores. O mesmo se 
aplica a limões que não são amarelos ou não têm gosto amargo, a tigres 
que não têm listas pretas, a ouro com outra cor, a água que por qualquer 
razão tem sabor, ou a um gato com alguma malformação congénita de tal 
ordem que faça com que ele já não pareça um gato. 

A dupla manifestação da incompetência individual para fixar a refe
rência deste tipo de termos resulta do facto de a definição operacional de 
cada um deles conter aquela informação mínima necessária para se fazer 
parte de uma dada comunidade linguística, e ser-se considerado compe-

4 4 Entenda-se, um utente não-perito, i.e., aquele que não tem meios para distinguir um 
olmo de uma faia, ou para determinar que água é H 2 0 . 
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tente no uso da língua, mas não conter informação necessária nem sufi
ciente para fixar a referência. O estereotipo associado a cada um dos 
termos, como Putnam lhe chama, é útil para definir o nível mínimo de 
competência no uso do termo, é esse o seu papel. 

Segundo Wiggins, a tese fregeana segundo a qual o sentido (Sinn) 
determina a referência é compatível com a ideia de que não é necessário 
dar prioridade a quaiquer um dos dois conceitos; na verdade, tirando os 
casos de ficção, um nome tem uma referência, e o seu Sinn não é mais do 
que o modo de apresentação da referência ou do objecto referido. A pro
posta de Wiggins é então a de interpretar o modo de apresentação fre-
geano como constituindo uma certa concepção, não necessariamente cor
recta em todos os aspectos, desse objecto, i.e., como sendo equivalente a 
um dossier de informação corrigível, imperfeito e aberto acerca do 
objecto45. Como Wiggins nota, este dossier raramente pode ser condensa
do numa completa descrição do objecto46, fazendo este pormenor toda a 
diferença entre a interpretação de Wiggins e a interpretação que a tradi
ção filosófica fez do Sinn de Frege. 

A proposta de David Wiggins é agora a de elucidar a ideia de uma 
concepção acerca do objecto, ou do dossier de informação acerca do 
objecto, através do conceito de estereotipo de Putnam. Na verdade, o 
estereotipo associado a um termo que designa uma espécie natural cor
responde a uma certa forma específica de pensar acerca da extensão do 
termo4 7 e logo é uma forma de esclarecer o que é para ser entendido por 
uma concepção acerca do objecto. Sendo, como vimos, o Sinn de um 
termo interpretado como uma certa concepção acerca do objecto, e sendo 
esta última elucidada à custa do conceito de estereotipo, pode-se concluir 
que o Sinn de um termo também pode ser entendido à luz do conceito de 
estereotipo de Putnam. 

O estereotipo associado a um termo para uma espécie natural con
siste basicamente na informação socialmente disponível acerca da exten
são do termo48 e pode incluir informação falsa, que nem por isso impede 
a identificação da extensão do termo; tal como decorre do que fica dito, 
este ponto é crucial. Uma nova teoria acerca do Sinn de um nome tem 
que acomodar esta possibilidade, para evitar os argumentos anti-
-descritivistas conhecidos e atrás analisados. 

David Wiggins completa a sua analogia entre as teorias de Frege e 
de Putnam, debaixo da sua interpretação de ambas, com um aspecto que 
a torna completa, e que tem interesse mencionar. Ao conceito de 'Sinn' 

^ Cf. WIGGINS, D., Ibidem, pg. 200. 
4 6 Cf. WIGGINS, D., Ibidem, pg. 200. 
4 7 Cf. WIGGINS, D., Ibidem, pgs. 201 e 204. 
4

8 Cf. WIGGINS, D., Ibidem, pg. 205. 
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de Frege corresponde o de estereotipo de Putnam; em ambos os casos, 
eles representam formas de pensar acerca da referência ou extensão dos 
termos envolvidos, i.e., correspondem a uma concepção acerca dos 
objectos designados; mas em ambos os casos o Sinn de um termo assim 
entendido representa simplesmente o início de uma capacidade identifi
cadora do objecto que só se manifesta completamente quando se trata de 
determinar qual é a extensão ou a referência do termo. A analogia de que 
falávamos completa-se numa teoria da referência. Para Wiggins, o tra
balho que Putnam atribuía aos peritos é aquele que assegura a completa 
identificação do objecto referido por meio do nome, que Frege tanto pre
zava. 

Quais as vantagens desta nova concepção de Sinti! Discriminemos 
as três vantagens cruciais: 

i) - Resolve os diversos problemas que o Descritivismo também 
resolve, e que estão expressos por meio dos três puzzles. 

i i) - Ultrapassa a velha questão sempre posta a Frege de o seu con
ceito de 'Sinn', apesar de ser definido como uma entidade pública, cor
responder a algo que é sempre apreendido por alguém em particular, 
debaixo de determinadas circunstâncias que não podem deixar de ser 
específicas 4 9. 

i i i ) - Permite explicar que o nome refira um objecto mesmo que a 
ele esteja associado um Sinn que contém informação falsa acerca do 
objecto, ou que contém informação incompleta acerca do objecto ou 
mesmo, que contém informação massivamente falsa acerca do objecto. 
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ABSTRACT 

M y aim in this paper is to show in what sense one might characterize 
'analytic philosophy'. In its first part I present some meta-philosophical ideas 
about the topic and in its following and more substantial parts I develop, as an 
example o f what is being said, one and only one philosophical problem in the 
Philosophy of Language. The philosophical problem I consider, the so called 
'identity problem' or 'Frege Puzzle' was first advanced by Frege and was treated 
and developed by several philosophers during the 20 century. I consider some 
of the main solutions for the puzzle trying to show by philosophical 
considerations what I had previously said by meta-philosophical ideas about 
analytic philosophy.. 
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A NATUREZA DO C O R P O E DA CONSCIÊNCIA 
E M LA NATURE DE M E R L E A U - P O N T Y : 

UMA ABORDAGEM É T I C A 

Teresa Antunes 
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No body never mind. For any body, never more than one 
mind. Body minded minds help save the body. 

António Damásio , O sentimento de si 

Le corps est le mesurant du monde. 

Merieau-Ponty, La Nature 

Entre 1956 e 1960, Merleau-Ponty leccionou um conjunto de cursos 
no College de France orientados para a análise do conceito de natureza, nas 
suas vertentes física, animal e humana. O conjunto constituído pelas notas 
de trabalho, apontamentos dispersos e resumos dos cursos foi postuma
mente reunido num único volume, sob o nome genérico de La Nature.1 

E no âmbito desta obra menos conhecida de Merleau-Ponty que pre
tendemos, neste artigo, retirar algumas ilacções éticas a partir do modo 
como o autor trata o tema da relação corpo - consciência - natureza. 

Soará estranho falar de ética em Merleau-Ponty; mas, no quadro do 
pensamento do autor, pouco canónico é também o texto que nos propo
mos analisar, bem como algumas teses nele avançadas sobre os tópicos 
acima referidos. 

Em nome da clareza do nosso objectivo, cabe, portanto, elucidar 
alguns pressupostos que assumimos. Em primeiro lugar, acreditamos que 

1 Maurice MERLEAU-PONTY, La Nature. Notes. Cours du College de France, établi et 
annoté par Dominique Séglard, Paris, Seuil, 1994. 

Philosophica 17/18, Lisboa, 2001, pp. 299-323 
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as concepções que temos acerca da natureza da consciência e da sua rela
ção com o corpo têm implicações no modo como concebemos a natureza 
humana. Por outro lado, assumimos também que o modo como concebe
mos a natureza humana influencia, de forma decisiva, os sistemas éticos 
que criamos, isto é, a amplitude que pretendemos dar à esfera das nossas 
preocupações morais, incluindo nela - ou não - a natureza e alguns ani
mais não humanos. 

Dentro destes pressupostos, iremos procurar defender a tese de que 
o conceito pontiano de corpo configura o de consciência e, por conse
guinte, também o de natureza humana. Pretendemos chegar à conclusão 
de que há uma concepção evolutiva da consciência e da natureza huma
nas em Merleau-Ponty e que daí decorrem alguns dos ingredientes neces
sários à constituição de uma ética que não se queira antropocêntrica. 

Uma vez que La Nature se constrói em estreito e conhecedor diá
logo com os resultados da biologia, da psicologia e da etologia, procurá
mos estabelecer o percurso deste texto a partir do possível diálogo entre 
Merleau-Ponty e a neurociência contemporânea, no que à relação corpo-
-consciência diz respeito, encontrando em António Damásio um interlo
cutor privilegiado. 

1. Corpo e consciência 

" A cada instante, o cérebro tem ao seu dispor qualquer coisa de muito 
especial e útil: a representação dinâmica de uma entidade com uma 
amplitude limitada de estados possíveis a que se chama corpo" 2 

O parágrafo a que corresponde esta citação do neurocientista portu
guês António Damásio finaliza-se com uma nota de rodapé. Na nota 4 do 
capítulo "O organismo e o objecto", refere Damásio: 

"Ao procurar precedentes para a ideia de que o corpo é a base para o si, 
encontrei-a em Kant, Nietzsche, Freud e Merleau-Ponty, embora não do 
mesmo modo em que eu articulo a ideia da organização tripartida de 
proto-si, si nuclear e si autobiográfico, e não com a mesma ênfase sobre 
a estabilidade h o m e o d i n â m i c a " . 3 

E precisamente a busca da clarificação desta precedência, no que a 
Merleau-Ponty diz respeito, que constitui o objectivo desta primeira parte 
do nosso texto. Nesse sentido, procuraremos mostrar que a ideia de que 

2 António DAMÁSIO, O sentimento de si. O corpo, a emoção e a neurobiologia da 
consciência, trad. M.F.M., Mcm Martins, Europa-América, 2000, p. 171. 

3 DAMÁSIO, O sentimento de si, pp. 393-394, nota 4 (sublinhado nosso). 
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não é possível uma consciência e um si sem corpo está presente, ainda 
que de forma especulativa, nos textos pontianos e que a concepção pon-
tiana pressupõe a mesma crença de Damásio numa origem evolutiva da 
consciência e do humano. 

Certamente, nenhuma destas sugestões é pacífica. Como bem adver
te Damásio, os precedentes encontrados não constituem uma tematização 
absolutamente coincidente com a sua. Além do mais, a perspectiva de 
Damásio é o resultado de uma pesquisa científica no âmbito da neuro-
ciência contemporânea e a perspectiva de Merleau-Ponty, ainda que 
apoiada num notável conhecimento da ciência da sua época, é filosófica 
e, por via do texto que tratamos, esquemática e fragamentária. 

Contudo, parece-nos sintomático que António Damásio, o cientista, 
tenha citado Merleau-Ponty, o filósofo, e essa referência encoraja-nos a 
prosseguir com o cotejamento das ideias de ambos acerca do papel do 
corpo na constituição da consciência e a concluir que Merleau-Ponty 
operou, de modo inovador, uma transformação no modo de compreen
dermos a relação entre a consciência e o corpo, antevendo, em algumas 
décadas, as conclusões científicas. 

2. O corpo e a consciência da neurobiologia 

Aquando do seu estudo sobre a emoção, 4 António Damásio reivindi
cara já a ideia de que o corpo seria a base para o sentir das emoções. Não 
só o ter uma emoção, como ter o sentimento dessa emoção, pressupu
nham um determinado eslado do corpo e não apenas um determinado 
estado do cérebro. Evidentemente, quando uma emoção está presente, 
são induzidas determinadas modificações cerebrais. Contudo, a novidade 
das teses de Damásio reside na ideia de que existe um pano de fundo 
sobre o qual a emoção se desenrola, aquilo a que Damásio chamou "o 
teatro do corpo". Assim, para além das transformações cerebrais, o que 
constitui o substrato do sentimento associado a uma emoção é o conjunto 
de modificações corporais, nomeadamente, ao nível visceral e músculo¬
-esquelético, que depois de mapeadas no cérebro, nos fazem sentir que 
estamos a ter uma emoção. 

António Damásio irá, porém, um pouco mais longe. A segunda hipó
tese avançada na obra citada é a de que as emoções têm um papel deter
minante no processo de decisão. 

O estudo das lesões cerebrais a partir do crânio de Phineas Gage, um 
capataz da construção civil que sofreu um acidente de trabalho, constitui 
a base empírica do estudo de Damásio. Phineas Gage era um trabalhador 

Referimo-nos à obra dc António DAMÁSIO, O erro de Descartes, trad. Lucinda Silva, 
Manuel Vicente e Georgina Segurado, s.L, Círculo de Leitores, 1995. 
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competente e uma pessoa responsável, antes de uma barra de ferro de três 
centímetros de diâmetro lhe ter atravessado o crânio e provocado lesões 
nos córtices prefrontais. O regresso à normalidade depois do acidente foi 
surpreendentemente rápido e quase milagroso. Gage não só recuperou 
fisicamente, como todas as faculdades intelectuais e sensoriais pareciam 
estar intactas: a linguagem, o raciocínio, a memória, a destreza manual 
ou a visão não apresentavam qualquer disfunção. Contudo, lentamente, o 
resultado trágico do acidente começou a vir ao de cima: a pessoa ponde
rada e equilibrada que todos reconheciam em Gage passou a dar lugar a 
uma personalidade incapaz de tomar decisões vantajosas para si próprio, 
apresentando comportamentos de tal modo irresponsáveis que tornaram a 
vida de Phineas Gage numa lenta degradação. Dirá quem o conhecia: "o 
Gage já não era o Gage". 5 

O que colhe a atenção de António Damásio, neste caso, é a discre
pância entre a normalidade das funções cognitivas e mentais e a anorma
lidade do carácter. Do ponto de vista intelectual, nada impedia Gage de 
conseguir tomar as decisões acertadas relativamente ao curso da sua vida, 
tal como sempre fizera. O que o impedia então de o fazer? 

Comparando o caso de Gage com os de outros doentes vivos que 
apresentavam o mesmo tipo de comportamento, Damásio coloca a hipó
tese seguinte: o que impedia Gage e os outros doentes de tomarem deci
sões racionais e planeadas sobre as suas vidas era a diminuição da capa
cidade de sentir emoções por parte destes seres humanos racionais, 
incapacidade essa que, no caso de Phineas Gage, estava relacionada com 
a área da lesão no seu cérebro. 

Estabelece-se, assim, a triangulação corpo - racionalidade - emo
ção. As faculdades racionais são coadjuvadas pela capacidade de sentir 
emoções e o sentir de uma emoção implica um determinado sintoma do 
corpo, algo que Damásio designará pela hipótese do marcador somático.6 

Portanto, sem emoção não há decisão, mas também só há emoção 
quando há corpo. 

Contudo, do ponto de vista de Damásio, ficava ainda por esclarecer 
de que forma o sentimento da emoção era conhecido pelo sujeito dessa 
emoção, ou seja, como é que alguém pode saber que a emoção que está a 
sentir é sua. Por outras palavras, como nasce o conhecimento de que 
aquilo que está a acontecer no teatro do corpo indicia que o corpo é meu 
e que tudo se passa no meu teatro privado? 

Perante esta interrogação, Damásio encontra o problema da cons
ciência e depara-se com a barreira do si. 

5 Cf. DAMÁSIO, O erro de Descartes, p. 25. 
6 Cf. DAMÁSIO, O erro de Descartes, especialmente, capítulos 8, 9 e 10. 
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A tentativa de solução do problema da consciência em O sentimento 
de si exibe, porém, uma continuidade, que muito nos interessa, com as 
teses avançadas em O erro de Descartes expostas acima, 

Grosso modo, em O sentimento de si, Damásio defenderá que a 
consciência mais não é que o resultado da necessidade biológica de 
regulação, presente em grande número de organismos. 

A linha de raciocínio do autor parte da constatação de que o corpo, 
como organismo que é, possui a particularidade de ter uma variabilidade 
muito limitada dos seus estados internos. Não seria possível a sobrevi
vência se o meio interno do organismo sofresse as amplitudes de varia
ção que assolam o meio exterior ao organismo e que o afectam. 

Mas a manutenção dessa mínima variabilidade pressupõe uma rela
ção de algum tipo entre exterior e interior e uma capacidade de repre
sentar essa relação, que poderemos designar como a relação entre o orga
nismo e o objecto. A consciência é, pois, essa capacidade: a de, nas pala
vras de Damásio, engendrar "[. . . ] os padrões mentais que denomino, à 
falta de melhor termo, as imagens do objecto", o processo através do qual 
o organismo é capaz de construir um "filme-no-cérebro".7 Mas, ao con
trário da perspectiva do teatro cartesiano e da espécie de homúnculo que, 
dentro do cérebro, assistiria passivo ao espectáculo, o filme de Damásio 
constrói-se em simultâneo com o desenrolar da acção, implicando, no 
mesmo movimento, que o filme-no-cérebro construa também a imagem 
do seu espectador e proprietário. 

O facto de o filme gerar, simultaneamente, o seu espectador e o seu 
propietário, é um pormenor de peso. É que Damásio postula, assim, que a 
consciência é inseparável da constituição do sentimento de si. 

Ora, se a consciência deriva da necessidade biológica de regulação 
do meio interno, poderíamos dizer que o si tem a sua origem na neces
sidade que o organismo tem de conhecer que existe um exterior e um 
interior. A estabilidade homeodinâmica não seria possível sem o senti
mento consciente de que os estados internos acontecem dentro da fron
teira do corpo. É no corpo e pelo corpo que a identidade pessoal se cons
trói, porque a complexidade humana requer uma demarcação do eu e o 
corpo é essa fronteira. O corpo, tendo um dentro e um fora, dá a conhe
cer, precisamente, que o dentro é meu. 

Depois da relação corpo - emoção - racionalidade, António Damá
sio propõe-nos a relação corpo - consciência - identidade. Como é fácil 
de constatar, o corpo, como organismo, é o denominador comum das 
duas sequências de relações e, ao mesmo tempo, a razão de ser e o lugar 
onde as emoções, a racionalidade, a consciência e o sentimento de si se 
constroem. 

DAMÁSIO, O sentimento de si, p. 28. 



304 Teresa Antunes 

Mas, por assim ser, todas essas características da humanidade são o 
resultado de uma evolução biológica e adaptativa, que nos permite pensar 
duas coisas: em primeiro lugar, o aparecimento da consciência humana 
constitui uma vantagem biológica de manutenção da vida e não um 
"milagre", um acrescento, sem dúvida, magnífico, mas desligado do 
corpo e das suas funções básicas, intrinsecamente inexplicável. A cons
ciência no e do corpo proposta por Damásio permite-nos, não só ultra
passar o dualismo cartesiano, mas acima de tudo, permite-nos explicar a 
continuidade entre corpo e consciência e elucidar o papel do corpo no 
conhecimento do mundo: é que, precisamente, a consciência no e do 
corpo possibilita recolocar a especificidade humana dentro dos limites da 
vida, mergulhada nela. 

Em segundo lugar, implica a conclusão de que partilhamos com 
outros animais uma mesma pertença ao mundo. Para António Damásio, a 
consciência, pelo menos na sua forma mais básica, não é um exclusivo da 
humanidade. 8 

O que há então de específico na forma alargada da consciência de que 
nós, seres humanos, somos protagonistas? António Damásio dirá que ela 
decorre das vantagens evolutivas que constitui, para um organismo como o 
nosso, o conhecimento da vida. Contudo, o autor também adverte que: 

"Os truques biológicos que causam a consciência têm consequências 
poderosas, mas encaro a consciência mais como um intermediário que 
como o culminar do desenvolvimento biológico [...]. A consciência é o 
nascer do sol, não é o sol do meio dia [...]". 9 

Cremos que o que está em causa não é a complexidade da mente 
humana nem as realizações únicas que a nossa natureza tornou possíveis. 
Pensamos que António Damásio concordaria, todavia, com Merleau-
-Ponty quanto àquilo que torna específico o ser humano não ser a sua 
distância em relação à vida e a toda a biologia que ela implica. Aquilo 
que torna em alguns aspectos a natureza humana diferente da dos nossos 
parceiros animais é, apenas, uma forma específica de ser corpo.10 

8 "Em resumo, a consciência nuclear é um fenómeno biológico simples [...]; não é exclu
sivamente humana [...] Embora acredite que a consciência alargada também se encontra 
presente de forma elementar em alguns seres não humanos, ela só atinge o seu auge nos 
seres humanos", DAMÁSIO, O sentimento de si, p. 36. 

9 DAMÁSIO, O sentimento de si, p. 48. 
1 0 A passagem que nos sugere esta ideia c, entre outras possíveis, a seguinte: "Done 

aborder l'hommc d'abord dans son corps, dans sa manière d'etre corps". MERLEAU-
-PONTY, La Nature, p. 276 (sub. nosso). 
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3. O humano como forma específica de ser corpo 

Acabámos de ver, através da apresentação das teses principais de 
António Damásio, como parte da neurociência contemporânea sublinha 
dois aspectos fundamentais acerca da natureza da consciência humana: 1) 
que a consciência é inseparável do corpo e 2) que, por isso mesmo, é o 
resultado de uma evolução biológica. 

O que pretendemos agora é mostrar que estes mesmos aspectos estão 
já presentes nas concepções pontianas sobre o papel do corpo na defini
ção da especificidade humana. 

É bastante curioso constatar que o texto pontiano que visamos se 
insere num curso dado pelo autor acerca da Natureza. O texto "Le Corps 
Humain" constitui a terceira parte desse curso, sendo a primeira dedicada 
à análise do conceito de Natureza física, tal como foi tematizada ao longo 
da história da filosofia ("Le Concept de Nature") e a segunda parte dedi
cada à Natureza animal, tal como é tematizada pela biologia contemporâ
nea de Merleau-Ponty ("L'Animalité"). 

A curiosidade que encontramos prende-se, sobretudo, com aquilo 
que julgamos ser uma tentativa de Merleau-Ponty de recolocar o humano 
"dentro" da naturalidade dos seres. Mais curioso ainda é constatar que a 
parte do curso dedicada à natureza humana não se intitule, precisamente, 
"Natureza Humana", ou "Humanidade", mas sim "O Corpo Humano". É 
que se trata de pensar o ser humano como um caso específico de ser natu
ral, especificidade que, no entanto, não lhe advém da racionalidade, mas 
antes do modo humano de ser corpo. 

E nossa convicção que esta ideia é consentânea com a de Damásio 
de que é pelo e no corpo que a consciência e todas as faculdades mentais 
genuinamente humanas se originam. Da mesma forma, pensamos que o 
modo como Merleau-Ponty articula os três conjuntos de cursos indicia 
que há uma continuidade evolutiva entre natureza física, animalidade e 
humanidade, e que a reflexão sobre o corpo é a chave para a compreen
são dessa natureza evolutiva. 

Pois que o objectivo de Merleau-Ponty neste conjunto de cursos, 
como ele próprio assinala " , é o de compreender a aparição do homem e 
do corpo humano na Natureza. Todavia, a história da filosofia tem-se 
pautado por perspectivas erróneas acerca do problema. Para Merleau-
-Ponty, o problema do aparecimento do homem na natureza, com tudo o 
que de específico o marca, não pode ser esclarecido a partir das posições 
tradicionais das filosofias da consciência, embaraçadas em falsos dua¬
lismos. Por seu turno, são de rejeitar também as tentativas de objectiva-

1 1 Cf. MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 269. 
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ção cientifista do corpo humano, que opõem ao homem desencarnado da 
filosofia da consciência, o homem desenraizado e mecanicista. 

O que devemos procurar então? Devemos procurar o humano na sua 
relação com a vida. Nas palavras de Merleau-Ponty: 

"Se o aparecimento da vida é um 'fenómeno', quer dizer, se ele é 
reconstruído por nós a partir da nossa própria vida, ele não pode ser 
derivado como o efeito da causa. Por outro lado (é a diferença de uma 
fenomenologia e de um idealismo), a vida não é simples objecto da 
consciência".12 

O conceito de vida que o autor nos aponta não é o da substância da qual 
o homem nasce como objecto, derivado a partir dela; nem tão pouco como o 
conceito de uma vida representada; é antes, um conceito de vida que, estando 
como pano de fundo, é também vivida e reconhecida como tal. 

Relembremos, novamente, António Damásio. Para o neurocientista, 

"a consciência prevaleceu na evolução porque conhecer os sentimentos 
causados pelas emoções se tornou um ingrediente indispensável da arte 
da vida e porque a arte da vida tem tido um enorme sucesso na história 
da natureza. [...] A consciência fez-se para conhecer a vida."13 

Parece, então, que a posição do homem na cadeia evolutiva é essen
cial para a compreensão do problema. O homem e o seu nível de cons
ciência alargada personificam aquilo que julgamos estar visado na con
cepção pontiana da relação homem/vida: o homem é o ser que, 
simultaneamente, vive e reconstrói essa vivência. Não é o pensador da 
vida tomando-a como objecto para uma consciência, a partir de fora; bem 
pelo contrário: só por estar mergulhado no fluxo da vida é que o homem 
a pode visar no plano da consciência, como exigência da própria vida. 
Não há um dentro e um fora da vida; apenas um conjunto, do qual 
homem e consciência fazem parte, conjunto esse que é anterior ao 
homem e que, provavelmente, continuará para lá dele. 

São muitas as passagens do texto de Merleau-Ponty em que as 
noções de ser humano como continuidade evolutiva e imerso na vida se 
tornam muito claras. No entanto, tais noções não se confundem com uma 
teleología em que o homem ocupa o lugar de jóia da coroa da evolução. 
Vejamos um exemplo que perfilha já o aspecto não antropocentrado da 
concepção pontiana de natureza, do qual nos ocuparemos mais tarde: 

1 2 MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 379. 
1 3 DAMÁSIO, O sentimento de si, p. 51. 
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"Não devemos derivar o homem da vida como um em si nem conceber a 
evolução como não tendo interior [...]. É necessário dizer: a animalidade 
e o homem não nos são dados senão em conjunto, no interior de um todo 
de ser que já seria legível no primeiro animal se lá houvesse alguém 
para o ler" 1 4 

É notável a semelhança entre o texto pontiano e a tese de António 
Damásio de que a consciência só se compreende quando a encaramos 
como uma necessidade da própria vida de se conhecer a si própria. 

Contudo, propusemo-nos mostrar que para Merleau-Ponty aquilo 
que marca a especificidade humana não é tanto uma consciência sofisti
cada, mas antes, uma certa maneira de ser corpo. Estaremos, então, a 
distanciar-nos da ideia damasiana de que é a consciência alargada que 
marca a diferença humana, ao possibilitar as criações mais elaboradas da 
nossa espécie? Bem pelo contrário. Parece-nos antes que a intuição pon
tiana antecipa verdadeiramente a conjectura científica de Damásio. E que 
também para o neurocientista, a consciência alargada só é possível pelo e 
no corpo. Da mesma maneira, Merleau-Ponty propõe que, se queremos 
encontrar o humano na vida, tal só é possível através da compreensão do 
corpo humano e da sua especificidade. E nesse aspecto, o tratamento que 
Damásio faz das funções biológicas humanas encontra um eco preciso no 
tratamento que o filósofo faz do corpo humano. 

Se a consciência surge como necessária na cadeia evolutiva, com
preender a vida é compreender a génese e a evolução da consciência no 
corpo. O mistério não é: como desce a consciência ao corpo? O mistério 
é: que corpo foi preciso aparecer que fosse capaz de gerar a consciência 
da vida a ocorrer nesse corpo. O mistério é, socorrendo-nos do verso de 
Valéry também citado por Merleau-Ponty: que metamorfoses da vida 
tornaram possível um "corpo do espírito"?' 5 

4. O corpo humano: entre a filosofia e a neurocicncia 

Que características evidencia, então, o corpo humano para o tornar 
tão próprio para a consciência? 

Não perdendo de vista o enredo corpo-vida que está suposto na sua 
compreensão do humano, Merleau-Ponty socorre-se da análise dos con
tributos da mais recente biologia da sua época. Fazendo um percurso 
através da embriologia e das teorias de inspiração darwinista. o autor 
acaba por propor a construção de uma í'estesiologia,\ como a ferramenta 
que precisamos ter ao dispor para verdadeiramente compreendermos o 

1 4 MERLEAU-PONTY, La Nature. p. 338. 
1 5 Cf. MERLEAU-PONTY, IM Nature. p. 380. 
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corpo humano. O recurso a uma estesiologia - o estudo "do corpo como 
animal de percepções" 1 6, uma teoria do sentir - justifica-se por duas 
ordens de razões: primeiro, porque dá conta da específica corporeidade 
humana e, segundo, porque permite compreender a continuidade entre a 
animalidade e a humanidade, afastando o dualismo mente-corpo: como 
veremos, o fenómeno mental é feito da mesma massa do corpo, da 
mesma maneira que animais e homens são feitos da mesma massa do 
mundo. 

Relembremos que a compreensão da vida é inseparável de um corpo 
que a vive. Por outras palavras, tal como a natureza exterior não pode ser 
pensada sem a referência a uma natureza percebida,17 a vida não pode ser 
compreendida a partir de uma consciência exterior que a pense, mas sim, 
a partir de um corpo que a sente. A razão pela qual Merleau-Ponty coloca 
o corpo no lugar da consciência representativa como forma de conhecer a 
vida prende-se com o facto de, por um lado, as tentativas dualistas nunca 
terem produzido resultados satisfatórios para o problema e, por outro, ao 
separarmos o corpo da consciência, ficamos com o problema acrescido 
de esclarecer como ambos se relacionam. 

Com efeito, a perspectiva dualista clássica de "um corpo instru
mento que recebe um pensamento piloto" 1 8 terá de explicar de onde vem 
e qual a natureza dessa pilotagem ou, de outra maneira, como poderá um 
corpo-objecto (leia-se: desligado da vida) produzir a consciência de si 
próprio. Qualquer destas tentativas terá de debater-se com a necessidade 
de explicar o aparecimento da consciência, sem recurso a algum artifício 
miraculoso. 

A questão, tal como foi tematizada pela tradição, está mal colocada 
desde o início. É que, tal como sugere Merleau-Ponty, não há duas natu
rezas distintas e subordinadas, mas sim uma natureza dupla que o próprio 
corpo humano encerra.'9 O monismo aqui proposto pelo autor, apesar de 
influenciado pela psicologia e pela neurofisiologia, aponta para uma 
perspectiva distinta do fisicalismo mais clássico. Julgamos que, para 
Merleau-Ponty, a consciência nunca poderia surgir, por exemplo, num 
autómato mecânico. A natureza dupla do corpo reside, precisamente, no 
facto de ser um corpo, isto é, organismo onde a vida se gera. 

Os resultados da persistente procura do papel do corpo no modo 
como percepcionamos o mundo, que Merleau-Ponty promoveu ao longo 

1 6 MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 380. Acerca da construção de uma estesiologia. 
veja-se também, pp. 270, 271. 

1 7 Cf. MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 379. 
1 8 MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 380. 
1 9 "11 n'v a pas là deux natures, 1'une subordonné à I'autre, il y a un être double », 

MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 380. 
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da sua obra, revelam-se aqui de fulcral importancia. O ser humano não 
tem uma dupla natureza (mental e corpórea) mas vivencia antes uma cor
poreidade de duas faces: o corpo como sensível e, ao mesmo tempo, sen
ciente. Um só corpo com dois lados: um dentro e um fora. 

A ideia de um esquema corporal, oriunda da psicologia da forma, ou 
o conceito de Umwelt, forjado por J. Von Uexküll, dão a Merleau-Ponty 
o fundamento para desenvolver o leitmotiv do corpo como "dobra", como 
tendo um verso e um anverso, exemplificado na constatação de que o 
corpo é entidade que simultaneamente toca e é tocada. A importância 
deste corpo duplo revela-se na possibilidade de com ele compreendermos 
a vocação de abertura ao mundo, a existência de uma consciência inten
cional e, no mesmo movimento, manter o reduto privado da consciência. 
Por outras palavras, julgamos que o carácter privado da consciência, o 
calcanhar de Aquiles da epistemologia do mundo mental, ilumina-se a 
partir do momento em que encaramos o fenómeno da consciência como 
consciência do corpo, corpo esse que é, ao mesmo tempo, visível e invi
sível, presença inequívoca a mim, mas também, presença no mundo. Nas 
palavras de Merleau-Ponty, 

"O Umwelt (i.e, o mundo + o meu corpo) é-me não dissimulado. Eu sou 
testemunha do meu Umwelf; "Em lugar de uma ciência do mundo atra
vés de relações contemplativas de fora (relações de espaço, por exem
plo), o corpo é a medida do mundo enquanto aberto ao mundo porque 
estou dentro através do meu corpo. Mas como posso eu ter algo de 
comum com essa massa de matéria? [...] Como c que existe essa refe
rência a outra coisa que é? Ele é aberto, em circuito com o mundo, por
que ele está aberto: ele vê-se, ele toca-se. A mão que toco, sinto que 
poderá tocar aquela que a toca. E isto não é mais verdadeiro passados os 
limites da minha pele".20 

Talvez possamos, então, concluir que se o meu corpo é assim e se 
for verdade que a consciência é um fenómeno do corpo, é então possível 
que a consciência seja clarificada na sua dupla vertente privada e públi
ca, sem que para isso tenhamos de recorrer a alguma entidade transcen
dente ou solucionar o problema através da adopção de um insustentável 
solipsismo ou de um igualmente redutor behaviorismo. Clarificar a espe
cificidade do corpo como exemplo da natureza em nós, permite-nos clari
ficar a relação da nossa natureza com aquela que está fora de nós. 2 1 

MERLEAU-PONTY, La Nature, pp. 278, 279. 
A assunção do carácter privado da consciência é compatível com ama posição behavio
rista mas não redutora cm ambos os autores. Relativamente a este assunto, Damásio 
refere numa entrevista: "Não há dúvida que a nossa mente e que a consciência são 
fenómenos privados e internos. Isto é perfeitamente compatível com uma ligação entre 
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Chegados a este ponto, talvez uma pergunta se imponha, dado o 
carácter quase poético e fragmentário da linguagem pontiana. Apesar de, 
como referimos, o pensamento de Merleau-Ponty revelar um conheci
mento aturado da biologia da sua época, não serão as suas teses acerca do 
corpo humano essencialmente especulativas e metafóricas? Dito de outro 
modo, o corpo humano descrito por Merleau-Ponty tem alguma relação 
com o conhecimento que a ciência detém hoje sobre o seu funciona
mento? 

A nossa resposta vai no sentido de afirmar que Merleau-Ponty 
encontraria na neurociência contemporânea um notável paralelismo com 
as suas próprias concepções, podendo mesmo encontrar nesta última a 
justificação científica para as suas intuições filosóficas. 

Não é, pois, de estranhar que António Damásio se refira a Merleau-
-Ponty como um importante teorizador do corpo. E, justamente por isso, 
procuraremos ver agora, com mais precisão, como a ideia pontiana de um 
corpo duplo encontra justificação científica na concepção homeodinâ-
nüca dos organismos como base da consciência evolutiva. 

Julgamos que o que torna Merleau-Ponty tão próximo de Damásio é 
o facto de ambos se terem preocupado, menos com o modo como repre
sentamos os objectos, e muito mais com o modo como representamos o 
corpo. A noção de "corpo-próprio" em Merleau-Ponty parece-nos estar 
na esteira da ideia de Damásio de que 

"[...] a parte da consciência a que chamamos si se baseia, do ponto de 
vista biológico, num conjunto de padrões neurais não conscientes que 
representam o corpo, propriamente dito".22 

Contudo, é na hipótese de que a consciência deriva, em última aná
lise, da existência de um organismo que reconhece um dentro e um fora e 
que reconhece a relação entre esses dois meios, que encontramos a base 
científica de justificação para a bela intuição de Merleau-Ponty do corpo 
como "doblure". 

Na secção intitulada "O milieu interno como precursor do si", escre
ve Damásio: 

"Mas é possível que a consciência tenha tido o grande êxito que teve na 
evolução porque apoia a vida de uma forma tão eficaz. 

esses fenómenos de primeira pessoa e os fenómenos de terceira pessoa que decorrem 
da observação de comportamentos. O que é preciso é manter uma visão dupla dos 
fenómenos - aquilo que é interior e aquilo que é exterior. Mas o facto é que eles estão 
ligados" (in Jornal O Independente, suplemento "Livros", Junho de 2000). Relati
vamente a Merleau-Ponty, sobre o mesmo assunto, veja-se, La Nature, p. 380. 

2 2 DAMÁSIO, O sentimento de si, p. 162. 
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Uma das chaves para a compreensão dos seres vivos [...], é a definição das 
suas fronteiras, a separação entre o que está dentro e o que está fora. A 
estrutura do organismo está dentro da fronteira e a vida do organismo 
define-se pela manutenção de estados internos dentro de uma fronteira".23 

Nesta passagem, Damásio resume o conjunto de items que são 
necessários, não só à manutenção da vida, mas também ao surgimento da 
consciência. São eles: a existência de um milieu interno e de uma fron
teira (que separa, mas ao mesmo tempo relaciona) e uma estrutura orgâ
nica cuja principal função é manter dentro de um nível mínimo de varia
bilidade os estados internos do corpo. 

Ora, parece-nos que o corpo pontiano, na sua natureza dupla de visí
vel e invisível traduz, exactamente, essa noção de fronteira. Juntando 
Merleau-Ponty a Damásio, poderemos compreender que a mão que toca 
induz no milieu interno a sensação, simultânea e necessária, de que é 
tocada, isto é, alterada. Ta! é requerido pelo sentimento que acompanha 
essa emoção, por forma a que os estados internos se mantenham pratica
mente inalteráveis. Não é uma descrição tão poética como a do filósofo 
francês, mas é igualmente admirável que a filosofia assim encontre o seu 
correlato científico. 

Finalizando a comparação que encetámos entre os autores, é ainda 
de acrescentar que tanto a noção de fronteira de Damásio, como a de 
corpo duplo de Merleau-Ponty, pressupõem uma concepção de corpo 
como estrutura ou totalidade organizada. 

Não resistimos à tentação de ensaiar o exercício de comparar direc
tamente estas duas passagens: 

"[...] a sua organização [do corpo humano] é provavelmente menos visí
vel que a das espécies - a variedade morfológica é ínfima: é uma orde
nação perfeitamente estrita, mas que não desemboca, morfologicamente, 
senão em pequenas novidades"; "Os animais superiores têm uma regula
ção, i.e., uma interacção com o que está fora e com o interior do orga
nismo, sistema nervoso centralizado, i.e, circularidade exterior¬
-organismo, eles são o seu Bauplan, eles recriam-no." 

"Embora as pedras que servem de base à construção dos nossos orga
nismos sejam regularmente substituídas, o design arquitectural das 
várias estruturas dos nossos organismos é cuidadosamente preservado 
através da vida. Existe um Bauplan para a vida e os nossos corpos são 
uma Bauhaus".24 

2 3 DAMÁSIO, O sentimento de si, p. 164. 
2 4 Respectivamente, MERLEAU-PONTY, Ixt Natttre, pp. 334; 283 e DAMÁSIO, 

O sentimento de si, p. 173. 
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Não fora a diferença de estilo e dificilmente poderíamos dizer estar 
perante dois textos de autores diferentes. 

Julgamos, pois, que os pontos de contacto entre Merleau-Ponty e 
António Damásio, que procurámos aclarar, nos ajudam a concluir por 
uma noção de consciência evolutiva e baseada no corpo. Essa noção 
pressupõe, para ambos os autores, o entendimento do corpo como estru
tura, que encerra um plano de construção (um Bauplari) sujeito a míni
mas variabilidades que, no entanto, se abre ao exterior pela sua vocação 
fronteiriça ou pela sua natureza dupla. Pressupõe um corpo que reco
nhece o exterior e o interior e que produz uma representação de si próprio 
como mediador dessa relação entre dentro e fora. Numa palavra, tanto para 
Damásio como para Merleau-Ponty, pressupõe um corpo capaz de sentir. 

Para aquilo que nos interessa, importa sublinhar, que um corpo sen
sível e senciente coloca a especificidade da natureza humana, não num 
isolado processo de cerebralização e racionalização sem corpo, ou onde o 
corpo se tivesse tornado um aposto. Pelo contrário, poderemos dizer que 
é um modo específico de ser corpo, resultante de um processo evolutivo, 
que tornou, e continua a tornar possível, um cérebro capaz de razão. Se 
quisermos compreender a natureza humana, convém não perder de vista 
este reparo: estamos ancorados na natureza e partilhamos com outros 
animais não-humanos essa mesma pertença à vida. Como refere Merleau-
-Ponty: 

"o homem não será hierarquia simples fundada numa adição: haverá já 
uma outra maneira de ser corpo no homem. 
Estudamos o homem no seu corpo para o ver emergir diferente do ani
mal, mas não por adição de razão, antes no Ineinander com o animal 
[...], por escape e não por sobreposição. [...] 
O facto é que é o pensamento mítico que melhor indica a relação huma-
nidade-animalidade que temos em vista, que se estabelece melhor na 
dimensão da arquitectónica, onde há aderência, estranho parentesco 
homem-animal."25 

Ver o homem a partir da emergência do seu corpo e não da sua 
razão, terá consequências no modo como vemos outros corpos? Terá 
consequências no modo como devemos encarar outros homens, outros 
animais, mesmo não humanos, e a própria matriz que lhes é comum, ou 
seja, a natureza? 

2 5 MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 276-277. 
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5. Os factos ajudam os valores 

A investigação que até agora realizámos serve o objectivo de fundo 
deste artigo, a saber, interrogarmo-nos sobre que contornos poderiam 
desenhar uma ética pontiana. 

E bem verdade que Merleau-Ponty nunca construiu uma ética e, 
tanto quanto conhecemos da sua obra, nenhum dos seus textos visou par
ticularmente aspectos relacionados com o modo como devemos agir 
moralmente. Assim, o nosso propósito não será o de inventar uma filoso
fia moral pontiana ou forçar a sua existência. Todavia, a pergunta que 
formulámos não nos parece totalmente ociosa se a entendermos como 
uma interrogação acerca de eventuais consequências éticas da tomada de 
posição pontiana relativamente à natureza humana e da direcção ontoló
gica encetada desde Le visible et L'invisible. 

Não se trata apenas de simples curiosidade ou de exercício artificio
so. Trata-se de deduzir algumas aspectos sobre o modo como nos rela
cionamos com o mundo, com os outros homens e com as outras espécies, 
daquilo que Merleau-Ponty teorizou acerca do que o mundo é, que natu
reza o homem tem e de que modo conhecemos ambas as coisas. Se tiver
mos em linha de conta que essa teorização é, em muitos aspectos, inova
dora e pouco usual no quadro da filosofia continental contemporânea de 
Merleau-Ponty, julgamos que tem toda a legitimidade inquirirmos como 
seria uma ética pontiana, no interior de uma obra interrompida pela 
morte precoce do seu autor. 

Antecipamos, contudo, uma objecção aos nossos próprios propósi
tos: aquilo que acabámos de expor pode indiciar a falácia comum de 
fazer derivar valores da pura existência de factos. 

Com efeito, uma crítica que podemos tecer a muitas propostas éticas 
de inspiração darwinista, ou seja, assentes em pressupostos evolucionis
tas, é a de que confundem aquilo que é com aquilo que deve ser. Aquilo 
que é, o ser, pertence à categoria dos factos e aquilo que deve ser, o 
dever ser, perlence à categoria dos valores. Assim, inquirir por uma ética 
a partir das conclusões a que Merleau-Ponty chega acerca do que é a 
natureza humana, parece configurar esse raciocínio falacioso. 

Como é evidente, que uma coisa seja desta ou daquela maneira nada 
diz sobre se essa maneira de ser é boa ou má. Do mesmo modo, acreditar 
que somos fruto de uma evolução natural, não implica a crença de que o 
curso dessa evolução seja um bem. 

Contudo, muitas das nossas crenças morais têm origem, ou encon
traram sustento, em crenças acerca de determinados factos. E certo que a 
maioria das pessoas que, no século XLX, por exemplo, praticavam a 
escravatura não o faziam por acreditarem que os negros não pertenciam à 
espécie humana. Faziam-no por ajuizarem mal do ponto de vista moral. 



314 Teresa Antunes 

Ainda assim, continuamos a assistir, hoje, a tentativas de legitimar o tra
tamento ético desigual de outras raças com base em estudos acerca das 
supostas características fácticas (o grau de inteligência, por exemplo) 
dessas pessoas.26 

Ora, se é verdade que a igualdade de consideração ética de todas as 
pessoas se baseia em exigências morais e não em conclusões da biologia 
genética, também é verdade que o conhecimento de alguns factos pode 
ajudar a clarificar alguns conteúdos das nossas exigências morais. Des
mascarar a falsidade ou a má qualidade científica dos estudos que pre
tendem asseverar a inferioridade intelectual dos negros, ajuda a sustentar 
o princípio ético segundo o qual a raça a que uma pessoa pertence não 
pode constituir razão para um tratamento desigual no que a direitos 
essenciais diz respeito. 

Aquilo que pretendemos mostrar é, portanto, que, não obstante exis
tir um hiato entre facto e valor, os conhecimentos empíricos que possuí
mos ou venhamos a possuir acerca da natureza das coisas, têm implica
ções no modo como encaramos a moralidade das nossas acções. Por 
outras palavras, conhecer factos acerca, por exemplo, da nossa natureza, 
pode ajudar-nos a acertar nos valores que escolhemos para regular as 
relações que estabelecemos entre nós ou entre nós e os membros de 
outras espécies. 

Como temos vindo a mostrar, Merleau-Ponty foi bastante sensível à 
análise do problema da consciência. A consciência é, tradicionalmente, 
aquilo que nos distingue e separa dos outros seres vivos. No entanto, 
reconhecer a origem evolutiva da consciência e o seu entrelaçamento 
com a corporeidade modifica, necessariamente, a nossa ideia de especifi
cidade humana. Com efeito, a consciência tem andado indelevelmente 
associada à determinação dos indivíduos a quem concedemos estatuto 
moral. Como bem o atestam os debates em torno do aborto, por exemplo, 
ter ou não ter consciência é uma linha divisória que todas as facções em 
confronto pretendem traçar. Tal empenho deve-se ao facto de estabele
cermos como bom o princípio ético segundo o qual os seres conscientes, 
por serem capazes de ter interesses e aspirações, não podem ver a sua 
vida interrompida contra a sua vontade, cerceando assim esses mesmos 
interesses, nomeadamente, o de continuar a viver. 

Ter consciência parece ser decisivo para concedermos estatuto moral 
aos indivíduos. Se descobrimos que a consciência não é uma qualquer 
substância imaterial que, por graça divina, apenas a nós foi concedida, isso 

Veja-se, por exemplo, a polémica obra, datado de 1994, de C. MURRAY e R. 
HERMSTE1N, The Bell Curve: InlelUgence and class struciure in american life (The 
Free Press, 1994). 
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tem sérias consequências éticas. Uma das principais talvez seja a de que 
existem outros seres para além de nós que exibem mecanismos biológicos 
semelhantes, pelo que é razoável inferir que possuam, também eles, formas 
de consciência. Este conhecimento pode inclinar-nos à revisão do estatuto 
moral que concedemos a animais não-humanos. Mas aquilo a que de certe
za este conhecimento nos obriga é a repensarmos o modo como encaramos 
a nossa visão do mundo e dos organismos que o habitam. 

Servindo-nos das palavras da filósofa inglesa Mary Midgley, "nós 
não somos apenas como os animais; nós somos animais" 2 7 . E um reparo 
poderoso que não convém esquecer. Em primeiro lugar, porque nos colo
ca no mesmo plano de pertença à natureza; em segundo, porque nos per
mite compreender alguns aspectos relativos àquilo que somos e aos 
mecanismos que regem as nossas possibilidades de acção. 

Não terão estes factos influência nos nossos juízos éticos? Conhecer 
factos acerca da nossa natureza não influenciará os nossos juízos acerca 
do que está ao nosso alcance fazer? 

Nos resumos dos seus cursos acerca da ideia de Natureza, Merleau-
-Ponty confidencia que ao escolher esse tema parece que está a insistir 
num assunto fora de moda. Mas, acrescenta, 

"o abandono a que foi votada a filosofia da Natureza envolve uma certa 
concepção do espírito, da história e do homem. É a permissão a que nos 
damos de os fazer parecer como pura negatividade. Inversamente, ao 
voltarmos à filosofia da Natureza, apenas aparentemente nos desviamos 
destes problemas preponderantes, procuramos a partir daí preparar uma 
solução que não seja materialista. Todo o naturalismo à parte, uma 
ontologia que passa em silêncio a Natureza encerra-se no incorporal e 
dá, por esta mesma razão, uma imagem fantástica do homem, do espírito 
e da história." 2 8 

Posto isto, e apesar do objectivo de Merleau-Ponty ser a constituição 
de uma ontologia e não de uma ética, mantemos como legítimo o nosso 
propósito. E basicamente, o que pretendemos sugerir é o seguinte: não há 
uma ética pontiana. Mas as suas concepções acerca da natureza humana e 
da consciência permitem-nos suspeitar que, se Merleau-Ponty a tivesse 
constituído, provavelmente, para ser consistente com o resto da sua filo
sofia, apresentaria os contornos de uma ética não antropocêntrica. 

No fundo, trata-se de pensar que Merleau-Ponty forjou alguns dos 
ingredientes essenciais à constituição de uma ética global. 

2 7 MIDGLEY, Mary, Beast and Man. The roots of human nature, Londres/ N.Y., 
Routledge, 1995, p. xxxiv. 

2 8 MERLEAU-PONTY, La nature, p. 355. 
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6. Da natureza à ética 

Que razões temos, então, para aduzir a favor da nossa hipótese? 
Basicamente, a nossa argumentação pode resumir-se em três pontos 

fundamentais, para além do que já referimos relativamente às noções de 
facto e de valor. O primeiro ponto baseia-se na assunção de que termos 
uma natureza evolutiva induz concepções éticas que ultrapassam o antro
pocentrismo. O segundo ponlo argumenta a favor da ideia de que termos 
uma natureza evolutiva implica que, para além das capacidades racionais 
e de autoconsciência, temos também coisas como instintos e motivações 
inatas. Tal facto tem consequências no modo como encaramos o pro
blema do livre-arbitrio humano. O terceiro ponto, eventualmente o mais 
decisivo, decorre directamente deste. Trata-se de mostrar que a concep
ção de Merleau-Ponty acerca da liberdade reflecte, não só as tomadas de 
posição acerca da natureza humana, como é também consistente com a 
ideia de uma ética mais alargada e descentrada. Faremos aqui uso do 
capítulo "La liberté" de Phénoménologie de la perception. 

* 

Porque podemos dizer que aceitar uma perspectiva evolutiva dos seres 
humanos incentiva a fazer-]he corresponder uma perspectiva ética não 
antropocêntrica? Numa palavra, por consistência do próprio pensamento. 

Como bem repara Merleau-Ponty na última passagem que citámos, 
se não recorrermos a uma filosofia da natureza, o homem e as suas reali
zações aparecem-nos como entidades fantásticas. Parece-nos claro que 
Merleau-Ponty pretende rejeitar aqui qualquer tipo de explicação teoló
gica para a especificidade humana; e ao mesmo tempo que rejeita uma 
alma imortal ou uma natureza humana concedida por graça divina, 
assume claramente que o homem e o seu corpo são um caso, entre outros, 
da evolução natural. A filiação darwinista é inegável. 2 9 

Ora, se abandonarmos a crença de que somos feitos de uma substân
cia especial e não da mesma matéria do mundo - crença essa que sus
tenta a outra, de que isso nos conferiria um diferente estatuto moral e o 

Relativamente a Darwin c às concepções neo-darwinistas, existem muitas passagens cm 
que Merleau-Ponty se refere ao darwinismo cm termos críticos. Contudo, tal não 
constitui uma recusa da teoria evolucionista. Bem pelo contrário, parece-nos que as 
críticas avançadas prendem-sc, essencialmente, com o pendor científico e objectivante 
que o darwinismo comporia e que Merleau-Ponty, justamente, pretende criticar. Ao 
colocar a morfologia e a teoria da descendência no centro da evolução, Darwin esquece 
a noção de totalidade ou de estrutura. Digamos que o objectivo de Merleau-Ponty é 
completar o darwismo, acrescentando, ao que está bem, o que lhe falta. E o próprio autor 
reconhece que o movimento neo-darwinista está a dar conta dessa reformulação. Sobre 
este assunto, cf. La Nature, pp. 230, 243, 309, 317, 318-319, e 338-339, entre outras. 
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poder legitimado sobre os outros seres vivos - ficamos comprometidos a 
pensar que as preocupações que temos relativamente aos seres humanos 
devem ser extensíveis a outros seres não-humanos que partilhem con
nosco as mesmas carcterísticas que consideramos moralmente decisivas 
em relação a n ó s . 3 0 

E sintomático que o último capítulo do curso dedicado à animali
dade incida nos estudos de Konrad Lorenz sobre o instinto e o compor
tamento animais. Konrad Lorenz, um delicado darwinista, dedicou 
grande parte do deu trabalho de etólogo a mostrar como muitos animais 
são capazes de relações de cooperação, de memória, de curiosidade e até 
de simpatia com outros animais. A propósito da noção de instinto em 
Lorenz, Merleau-Ponty antecipa, nos animais, o tema da reversibilidade 
que tanto desenvolveu em relação aos seres humanos: 

"Há um drama vital a partir do momento em que o ser é, à vez, visão e 
paixão [.,.]. É uma espécie de drama, porque o animal vê no outro o 
inimigo e o complemento de si mesmo (veja-se a mistura de agressivi
dade e de amor nas paradas sexuais dos animais)" 3 1 

Este interesse pelo comportamento animal tem como objectivo per
ceber se há uma continuidade entre animalidade e humanidade. A ques
tão crucial, deixa Merleau-Ponty muito claro, é a seguinte: "existe uma 
consciência animal, e se sim, até que ponto"? 3 2 

Pelo tratamento que Merleau-Ponty dará ao tema do corpo humano 
como base da consciência e pelo constante retomar do tópico da conti
nuidade animalidade / humanidade, estamos convencidos que a resposta 
à pergunta pela existência de consciência animal seria afirmativa. Con
tudo, afirmar o parentesco entre seres humanos e não humanos, não nos 
conduz apenas ao reconhecimento de que também os animais possuem 
coisas tão importantes como consciência (este ponto de vista alarga as 
possibilidades dos animais). Afirmar o parentesco entre seres humanos e 
seres não humanos conduz-nos, também, ao reconhecimento de que tal
vez haja coisas que não podemos mudar (este ponto de vista reduz a infi-

3 0 A argumentação aqui utilizada é devedora da usada pelo fdósofo Peter Singer na defesa 
de que a nossa relação com os animais sencientes está eivada de um preconceito 
especista. Para esclarecer melhor o argumento que delineámos, invocamos um outro 
avançado por Singer: uma vez que a crença no poder divino dos reis tem por base o 
facto bíblico de Deus ter dado a Adão autoridade sobre a sua descendência, então, se 
não existir Adão - tal como propõe a teoria da evolução - somos forçados a admitir 
que a crença no poder divino dos reis é falsa. (Cf. SINGER. A darwinian left. Politics, 
evolution and cooperation, London, Wcidenfeld & Nicolson, 1999, p. 16.) 

3 1 MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 253. 
3 2 MERLEAU-PONTY, La Nature, p. 259. 
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nidade das potencialidades humanas a um conjunto complexo mas finito 
de possibilidades). 

Estaremos, porventura, a tocar na ferida que sempre se abre quando 
alguém defende a existência de uma natureza humana em moldes evolu
cionistas, o mesmo é dizer, a possibilidade de termos de enfrentar algum 
determinismo biológico pelo caminho. 

A ideia de uma natureza humana fundada na animalidade, introduz, 
com efeito, a necessidade de reconhecer que, sendo o homem natural
mente dotado de razão, também naturalmente é dotado de instintos e 
motivações inatas. E certo que inventámos a culinária; mas nem por isso 
conquistámos o poder de não comer. 

Termos instintos e motivações inalas não é nem bom nem mau em si 
mesmo. Ainda assim, são esses esquemas herdados e mantidos pela espé
cie que, pelo menos nos mais básicos níveis da vida, nos permitem conti
nuar a viver e a produzir os frutos mais suculentos das nossas mentes 
conscientes. 

Voltamos aqui a encontrar o tema do Baupían. Em última instância, 
tudo o que fazemos só se torna possível porque o nosso plano de constru
ção, o nosso design natural, se mantém inalterável. É, sem dúvida, curio
so pensar que a infinidade de concretizações que podemos alcançar - os 
sistemas políticos, a tecnologia de ponta ou a filosofia moral - só podem 
acontecer porque o persistente esquema da vida segue o seu curso regular 
e silencioso. Mas a bem dessa manutenção, é esse mesmo Baupían que 
coloca limites àquilo que podemos fazer. E um limite bem pequeno, 
comparado com as possibilidades que estão ao nosso alcance. Ele aponta¬
-nos, simplesmente, que possuímos um conjunto de interesses e desejos 
naturais que podemos perseguir de mil maneiras diferentes, que podemos 
mesmo rejeitar. Aquilo que nos está vedado é colocar um outro conjunto 
no seu lugar.33 Está-nos vedado porque somos membros da espécie homo 
sapiens. Se pudéssemos alterá-lo, talvez nos transformássemos em 
máquinas ou anjos. Mas o que de certeza aconteceria é que deixaríamos 
de ser seres humanos. 

Sermos humanos, significa, entre outras coisas, partilharmos com 
outros animais um corpo, necessidades, instintos, e, provavelmente com 
alguns dos que nos são mais próximos, consciência. Este duplo fenómeno 
de pertença (a um mesmo mundo biológico) e de limitação (daquilo que 
podemos fazer) resulta bem exemplificado na própria noção de corpo que 
Merleau-Ponty tematiza. O corpo próprio exibe, simultaneamente, uma 
pertença a mim mesma e ao mundo, mas também a sua fronteira com 
outros corpos. E pelo corpo que enceto o reconhecimento de outros cor-

A mesma ideia pode ser encontrada na já citada obra de Mary MIDGLEY, Beast and 
Man, pp. 71, 76. 
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pos que, por isso mesmo, me reenvia a mim a dimensão do corpo que é 
meu. Trata-se, pois, de entender o corpo como uma esfera de inter-
-relações e base da intersubjectividade. 

O que convoca o olhar sobre o outro não é o intercâmbio de duas 
vidas mentais desencarnadas, telepáticamente comunicantes. É antes um 
olhar que toca e que o meu corpo reconhece como idêntico ao meu. E 
encarar o corpo como, 

"sistema universal dentro-fora [ . . . ] , Portanto, há uma indivisão do meu 
corpo, do meu corpo e do mundo, do meu corpo e dos outros corpos, e 
dos outros corpos entre eles". 3 4 

Isto habilita-nos a concluir dois novos aspectos acerca do pensa
mento de Merleau-Ponty: primeiro, que para o autor não há uma natureza 
estratificada e hierarquizada e, segundo, que o corpo como consciência 
perceptiva traz consigo uma natureza humana enraizada na vida. 

Somos o que somos dentro dos limites do nosso corpo e por ele 
abrimo-nos ao mundo. De que requisitos precisamos mais para encarar a 
ética de um ponto de vista não antropocêntrico? 

7. O campo da liberdade. Natureza, liberdade e ética 

Mary Midgley, uma acérrima defensora da natureza humana anco
rada na animalidade, na obra já citada anteriormente, descreve em termos 
bastante virulentos o problema das filosofias da existência contemporâ
neas de Merleau-Ponty. Diz a autora, tendo Sartre como referente: 

"O que o Existencialismo tem de verdadeiramente monstruoso é o seu 
procedimento como se o mundo contivesse apenas matéria morta (coi
sas) por um lado, e por outro lado, seres humanos adultos, absoluta
mente racionais e educados - como se não houvesse outras formas de 
vida. A impressão de deserção e abandono que os Existencialistas têm, 
deve-se, tenho a certeza, não ao afastamento de Deus, mas a esse despe
dimento altivo de quase toda a biosfera - plantas, animais e crianças. A 
vida fica reduzida a um pequeno número de divisões urbanas; não 
admira que se torne absurda". 3 5 

Introduzimos este repto porque consideramos que ele condensa 
aquilo para que Merleau-Ponty já tinha chamado a atenção no último 

MERLEAU-PONTY, IM Nature, p. 346. Sobre o papel do corpo na construção da 
intersubjectividade, cf. o capítulo "Autrui et le monde humain" de Phénomónoíogie de 
la perception (Ph.P.), Paris, Gallimard, 1990. 
MIDGLEY, Beast and Man, pp. 18-19. 
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capítulo de Phénoménologie de la perception, precisamente intitulado 
"La liberte". Nele, Merleau-Ponty desenvolve uma extensa crítica ao 
entendimento que um certo existencialismo faz do problema do livre-
-arbítrio, sendo Sartre o seu principal interlocutor. 

Também para Merleau-Ponty, o problema de Sartre resume-se a este 
não ter percebido que não estamos sós no mundo. E não estamos, sim
plesmente, porque não somos um aposto ao mundo, como uma jarra 
sobre uma mesa. Não só estamos no mundo, como estamos com o 
mundo, fazemos parte dele, num entrelaçamento incontornável. 

Antecipando as palavras de Mary Midgley, Merleau-Ponty afirma: 

"É bem verdade que não há obstáculos em si, mas o eu que os qualifica 
como tal não é um ser acósmico [acosmique], ele antecipa-se a si pró
prio ao pé das coisas para lhes conferir figura de coisas". 3 6 

A noção de partilha e de continuidade entre homem e mundo, entre 
sujeito e outros sujeitos que o habitam, abre caminho à contestação da 
ideia de que a natureza tenha fabricado o homem como uma folha em 
branco, de existência infinitamente plástica, perpetuamente indetermi
nada. O que leva, então, o existencialismo sartreano a enveredar pelo 
erro da folha em branco? Basicamente, duas razões. Por um lado, tende a 
cair na armadilha de entender a liberdade humana como um conceito do 
género "tudo ou nada"; por outro, dizemos nós, não levou em linha de 
conta aquilo que Merleau-Ponty apontou até à exaustão: temos um corpo, 
temos uma natureza evolutiva. 

Relativamente ao primeiro aspecto, trata-se de denunciar o típico 
erro, segundo Merleau-Ponty, do pensamento objectivo e da análise 
reflexiva que postula que, ou somos totalmente livres, ou não o somos de 
maneira nenhuma. Ou aceitamos um determinismo radical - que, porém, 
está em desacordo com a nossa experiência consciente da escolha livre -
ou, se quisermos rejeitar o determinismo, somos forçados a aceitar uma 
liberdade absoluta, mas errante e solitária. 

Ora, a verdade é que "nunca há determinismo e nunca há escolha 
absoluta", precisamente, porque "em nenhuma altura sou coisa ou cons
ciência nua". 3 7 Merleau-Ponty toca, assim, num aspecto crucial para o 
enquadramento daquilo que temos designado como a antecipação de uma 
ética não-antropocêntrica. Ao tentar ultrapassar a dicotomia determi
nismo / liberdade absoluta, o autor desfaz o nó da dicotomia de inspira
ção kantiana entre pessoa e coisa. Com efeito, não somos coisas; mas não 

3 6 MERLEAU-PONTY, Pk.P., p. .503 (sublinhado nosso). 
3 7 MERLEAU-PONTY, Ph.P., p. 517. 
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o somos por sermos puras consciências. Assim, como poderemos coisifi-
car outros seres que, justamente, também não são "consciências nuas"? 

Por agora, retomemos as razões que levam à adopção da perspectiva 
da folha em branco. 

O que nos pode dizer o corpo acerca disso? Essencialmente, termos 
um corpo dá-nos duas garantias: 1) que não escolhemos sempre a partir 
do nada e 2) que não estamos sozinhos. 

A objecção que geralmente se levanta à nossa inclusão num mundo 
natural, corpóreo e motivado, e que vimos na secção anterior, parece 
desvanecer-se em Merleau-Ponty. Como justamente refere o autor: 

"E no entanto eu sou livre, não a despeito ou aquém dessas motivações, 
mas por seu intermédio. Pois esta vida significante, essa espécie de 
significação da natureza e da história que eu sou, não limita o meu acesso 
ao mundo, pelo contrário, ela é o meu meio de comunicar com ele" 3 8 

Tomemos o exemplo que Merleau-Ponty constrói. Se eu quiser 
escalar uma montanha, a sua altitude pode constituir um obstáculo à 
minha liberdade. Ao contrário de Sartre, não subir a montanha, dizendo-a 
intransponível, não é má fé. E que, 

"Tenha eu decidido ou não fazer a subida, estas montanhas aparecem¬
-me grandes, porque elas ultrapassam o ponto de vista do meu corpo, e, 
mesmo que tenha acabado de ler o Micromégas, não posso fazer com 
que elas sejam pequenas".39 

As montanhas e o meu corpo estão lá, antes da minha decisão. Saber 
ou não saber alpinismo, que aprendi ou não com outros homens, é algo 
que também antecede a minha escolha. Esse é o campo da minha liber
dade e o sinal da minha comunicação com o mundo; não o da sua limita
ção. Reconhecer a resistência limitada do meu corpo, oferece-me a pos
sibilidade de comunicar, sem angústia, com o mundo. 

Pois que se, 

"a montanha me parece grande e direita, a árvore me parece pequena e 
oblíqua [...], elas vêm de mais longe do que eu e eu não me surpreendo 
de as encontrar em todos os sujeitos psicofísicos cuja organização é 
semelhante à minha".40 

3 8 MERLEAU-PONTY, Ph.P., p. 519. 
3 9 MERLEAU-PONTY, Ph.P., p. 502. 
4 0 MERLEAU-PONTY, Ph.P., p. 502. 
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Há nesta passagem uma humildade subtil que rejeita a ideia da 
liberdade absoluta como poder, também ele absoluto, sobre o que nos 
rodeia.41 A liberdade contingente ou situada que Merleau-Ponty nos pro
põe acarreta consigo o destronamento da superioridade e domínio do 
humano sobre a natureza. Não se perde nada, porém. Ao invés, ganhamos 
uma dimensão de pertença e enraizamento, de comunidade. 

É importante notar que as metáforas mais utilizadas neste capítulo 
estão ligadas à terra, à pertença a um espaço comum. Como já vimos, não 
somos "seres acósmicos", ternos "um sentido autóctone do mundo" por
que, entre tudo o que somos, "há um eu natural que não deixa a sua situa
ção terrestre". 4 2 

O homem como ser térreo, a consequência de ser um corpo entre 
outros corpos, é o correlato de uma consciência perceptiva que, ao con
trário da representação, não está encerrada sobre si mesma, numa pura 
individualidade. A consciência perceptiva que sustenta uma liberdade 
situada é, por natureza, "cúmplice". 4 3 Cúmplice, na medida em que é 
consciência do geral e essa generalidade conduz a um estado de anoni
mato, precursor de muitas consciências possíveis. No anonimato da 
consciência perceptiva e pré-objectiva, reconheço outros anonimatos. 
Assim sendo, a minha liberdade está fundada nesse conhecimento cúm
plice de que faço parte do mundo, que é também o mundo dos outros. 

Portanto, aquilo que Sartre vê como liberdade absoluta é o resultado 
da tomada de um ponto de vista parcelar e redutor: o homem livre de 
Sartre é desencarnado e solipsista, um filho sem linhagem. Para Sartre o 
futuro é absolutamente inventável, mas flutuante, uma vez que não tem 
passado, nem raiz. É que, 

"concretamente tomada, a liberdade é sempre um encontro do exterior e 
do interior, - mesmo a liberdade pré-humana e pré-histórica pela qual 
começámos , - e ela degrada-se sem nunca se tornar nula à medida que 
diminui a tolerância dos dados corporais e institucionais da nossa 
v ida" . 4 4 

Compreendemos, assim, que a nossa liberdade assenta na possibili
dade de escolhermos situados nos limites do nosso corpo e da nossa natu
reza. Não podemos escolher indefinidamente, mas também não estamos 
obrigados a escolher uma só coisa. 

4 1 A propósito desta relação entre liberdade e poder, cf. MERLEAU-PONTY, Ph.P., 
p. 499. 

4 2 MERLEAU-PONTY, Ph.P., pp. 503, 502, respectivamente; (sublinhado nosso). 
4 3 Cf. MERLEAU-PONTY, Ph.P., p. 506. 
4 4 MERLEAU-PONTY, Ph.P., p. 518. 
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Esta recolocação da liberdade no mundo tem importantes implica
ções no modo como encaramos os outros homens, os outros seres vivos e 
a natureza em geral, uma vez que partilhamos com eles um mesmo 
campo comum, de onde a liberdade emerge. A reflexão que Merleau-
-Ponty leva a cabo em "La liberté" pode ajudar-nos a justificar a nossa 
hipótese inicial e a mostrar que talvez não seja um exercício ocioso 
aquele que tentámos aqui. 

É que o tempo que demorámos a descentrar a ética do ponto de vista 
do homem e a incluirmos a natureza e os animais na esfera das nossas 
preocupações morais, tem, como uma das suas causas principais, a má 
compreensão que fizemos da liberdade e da natureza humanas. O nosso 
objectivo foi o de mostrar como, neste aspecto, Merleau-Ponty foi uma 
excepção. Contra a corrente, soube antever que 

"Só posso falhar a liberdade se procurar ultrapassar a minha situação 
natural e social, recusando assumi-la à partida, em lugar de juntar atra
vés dela o mundo natural e humano".45 

ABSTRACT 

In this paper we intend to show that an evolved conception o f the human 
nature and of consciousness constitutes a possible starting point to surpass the 
ethical anthropocentrism. 

W e w i l l begin by analysing Antonio D a m á s i o ' s claims on the relation 
body/consciousness in order to clarify its resemblance with the analysis that 
Merleau-Ponty does o f the same concepts in his work La Nature. We shall realise 
that, l ike Damás io , Merleu-Ponty understands the body as the place o f the 
consciousness, suggesting an explanation of the human nature in terms o f natural 
selection. 

Our final claim is that all this results in ethical implications o f the way one 
should morally understand our relation to non-human animals, which like us 
evolve from a natural body. 

4 5 MERLEAU-PONTY, Ph.P., p. 520. 
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LEONEL RIBEIRO DOS SANTOS, Retórica da Evidência, ou Descartes 
segundo a ordem das imagens, Coimbra, Quarteto Editora, 2001, 216 pp. 
Colecção Caminhos, n° 3. 

O livro de Leonel Ribeiro dos Santos agora publicado merece a 
nossa atenção e justifica uma especial referência por vários motivos. 
Alguns talvez aparentemente marginais ao núcleo filosófico que aborda, 
outros que têm a ver com a investigação de que ele dá conta. 

Assim, seja-me permitido, em primeiro lugar, sublinhar a carga sim
bólica que a inclusão deste livro na Colecção Caminhos da Quarteto 
Editora comporta: com efeito, trata-se de uma série de títulos publicada 
por uma editora de Coimbra, na qual até agora apenas foram publicados 
autores de Coimbra, mas que com esta publicação se abre à produção 
filosófica de outras escolas. Deste modo, na linha de outras iniciativas 
que as unidades de investigação têm vindo a promover, também aqui, a 
nível editorial e com a chancela da Quarteto, dois centros de investigação 
que têm vivido demasiado tempo de costas voltadas, reencontram-se no 
espaço e no material que mutuamente se oferecem para partilhar os 
caminhos da reflexão filosófica, reabrindo clareiras em que o diálogo se 
torna possível. 

Devo, em segundo lugar e em termos que se prendem com o campo 
filosófico em que me tenho movimentado, congratular-me com o reen
contro de algumas preocupações comuns à investigação que este livro 
nos mostra e a alguns dos problemas que me têm também vindo a preo
cupar nos últimos anos: embora percorrendo caminhos diferentes, muitas 
vezes paralelos e outras vezes cruzados, une-nos, por um lado, a recusa 
dos padrões canónicos da leitura dos autores clássicos e, por outro lado, a 
tentativa de rearticular a sensibilidade com a razão em torno daquilo a 
que o Leonel Ribeiro dos Santos chamou, no título de uma das suas 
obras, razão sensível, e a que eu próprio havia chamado, no conjunto de 
textos com que abri esta colecção, razão pâtica. 

Não vou, nesta breve introdução à leitura do livro de Leonel Ribeiro 
dos Santos, referir-me à quantidade e à qualidade da sua produção filosó-
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fica anterior com a qual se articula a publicação deste conjunto de 
ensaios. Quem conhece a investigação do autor acompanhou o amadure
cimento de um pensamento que, se encontrou em Metáforas da razão ou 
economia poética do pensar kantiano a sua primeira grande expressão de 
fôlego, e nos estudos kantianos reunidos no volume intitulado A razão 
sensível a continuação do aprofundamento do autor escolhido como refe
rência central da tese de doutoramento, não deixou, no entanto, de revi
sitar outros momentos da nossa tradição filosófica, como Nicolau de 
Cusa, Descartes ou Schiller, perseguindo sempre a outra face da razão na 
sensibilidade que lhe oferecia o enraizamento corporal ou na linguagem 
que lhe proporcionava não apenas o meio de comunicação, mas a sua 
própria estrutura constitutiva e a sua aparelhagem categorial. Centrar-me-
-ei, pois, fundamentalmente no conjunto de textos que integram este 
livro, significativamente intitulado Retórica da evidência ou Descartes 
segundo a ordem das imagens, e que corresponde, pelo autor em torno do 
qual giram todos os capítulos, não só a uma revisitação do pensamento 
de um clássico como Descartes, mas também a uma revisitação das suas 
mais clássicas leituras, já que não pode ser esquecido o intérprete evo
cado no subtítulo, pois, como refere Leonel Ribeiro dos Santos, "a ordem 
das imagens" remete inevitavelmente para "a ordem das razões" do 
igualmente clássico Martial Guéroult. 

Na introdução à sua obra Porquê ler os clássicos? (Lisboa, Teore
ma, 1994), diz Italo Calvino que "de um clássico toda a releitura é uma 
leitura de descoberta igual à primeira", ou seja, que "um clássico é um 
livro que nunca acabou de dizer o que tem a dizer" e diz também que "os 
clássicos são os livros que nos chegam trazendo em si a marca das leitu
ras que antecederam a nossa e atrás de si a marca que deixaram na cultu
ra ou nas culturas que atravessaram" (p. 9), acrescentando ainda noutra 
proposição significativa, que "os clássicos são livros que quanto mais se 
julga conhecê-los por ouvir falar, mais se descobrem como novos, ines
perados e inéditos ao lê-los de facto" (p. 10). Calvino refere-se, natural
mente aos clássicos da literatura e exemplifica-o com alguns casos bem 
expressivos. Mas as suas considerações são igualmente válidas para os 
clássicos da filosofia e o livro de Leonel Ribeiro dos Santos demonstra 
bem como tudo isto é aplicável a este clássico dos clássicos da nossa tra
dição filosófica que é René Descartes. 

Habituámo-nos durante demasiado tempo a lê-lo e a classificá-lo 
facilmente como o "pai do racionalismo moderno", como "o filósofo das 
ideias claras e distintas", como o instaurador do dualismo ontológico e 
antropológico que teria marcado toda a Modernidade e como o expoente 
do paradigma mecanicista aplicado à natureza e ao homem, esquecendo¬
-nos de o ler e reler a partir de si próprio, a partir dos seus próprios tex
tos, a partir do seu próprio estilo. Leonel Ribeiro dos Santos ajuda-nos a 
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redescobrir um outro Descartes que, se não contradiz integralmente o 
primeiro, complementa a imagem feita que dele era apresentada, obri-
gando-nos a ver contornos que estavam há demasiado tempo na penum
bra e que, assim iluminados, permitem a percepção de outras perspecti
vas de uma filosofia demasiado empobrecida pelas caracterizações 
esquemáticas e fáceis reduções dos compêndios de História da Filosofia. 
Como o autor diz no prefácio, "não é que o racionalista desapareça de 
todo, mas os seus traços ficam muito mais disfarçados e matizados e na 
'cadeia das razões' da sua filosofia deixam-se ver as fendas por onde se 
insinuam o poder da imaginação, a ordem das paixões, a dimensão retó
rica da obra e do pensamento" (p. 8). Suporta toda esta hermenêutica dos 
textos cartesianos a ideia de que um pensador se conhece tanto por aquilo 
que diz, como pela forma como o diz e que uma filosofia se deixa confi
gurar tanto pelas formas do seu discurso como pelos caminhos que se 
interdita para o formular, como ainda pelas próprias interdições que 
transgride nesse acto mesmo da sua formulação. Ao activar, no contexto 
da celebração do IV centenário do nascimento de Descartes, estes princí
pios hermenêuticos, Leonel Ribeiro dos Santos fez-nos ver que tais efe
mérides, mais do que uma mera celebração dos mortos, podem ser 
momentos fecundos para a sua releitura revivificada e para a releitura das 
nossas raízes conceptuais. 

Elegendo como tema de referência a "retórica da evidência", os 
cinco ensaios que constituem este volume recorrem também eles a uma 
estratégia retórica e discursiva que é ela própria, à sua maneira, "uma 
retórica da evidência" idêntica à do autor visado, numa coerência e numa 
unidade entre sujeito e objecto do discurso que vai transparecendo a cada 
passo da marcha expositiva dos diversos capítulos e nos desdobramentos 
efectuados para a exposição de cada um dos temas. Assim, reconhecendo 
que há sempre duas perspectivas de acesso ao pensamento de um autor, 
uma que se fixa naquilo que ele diz e outra que se fixa na forma como é 
dito o que se diz e no conjunto das palavras e dos recursos utilizados para 
o dizer, a abordagem do tema central de cada um dos ensaios é, também 
ela, sempre, uma abordagem dupla, de modo a tornar "evidente" que a 
forma de presentificação desse tema em Descartes, longe de infirmar a 
sua pertinência no contexto da filosofia do autor, acaba por lhe reforçar a 
importância, ainda que ao arrepio do que explícitas regras metodologi
camente assumidas pareceriam determinar. Tentemos perseguir esta 
"retórica da evidência" em cada um dos capítulos. 

O primeiro capítulo é dedicado ao problema da linguagem em Des
cartes. E a própria formulação do título indicia já a dupla estratégia 
adoptada: "Filosofia da linguagem e linguagem da filosofia em Descar
tes". Trata-se, com efeito, de mostrar que a linguagem se constitui como 
questão neste autor, quer de uma forma explícita, nas referências ora 
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mais marginais, ora mais centrais no seu discurso, quer de uma forma 
implícita, na forma como o discurso filosófico cartesiano se escreve e 
inscreve em linguagem. Assim, após a definição dos contornos do pro
blema, é abordado o estatuto da linguagem como prerrogativa e sinal da 
humanidade e é tratada a relação de Descartes com as ciências da lingua
gem, sendo explicitada com base nos textos, a concepção cartesiana da 
linguagem; mas, a partir da 4 a secção, em que se foca a linguagem da 
nova filosofia, começa a descobrir-se, sob as formulações explícitas de 
Descartes, aquilo que está implícito no seu discurso de modo a provar 
que é sobretudo na prática que se capta essa linguagem da nova filosofia, 
pois, como se conclui a este propósito, na p. 45, "mais do que insistir na 
crítica ou ocupar-se em contradizer os termos correntes da filosofia 
escolástica, ele constrói, com os materiais do antigo edifício, todo um 
novo universo conceptual, onde os materiais aproveitados têm ressonân
cia e sentidos novos", de tal maneira que "à deslocação do campo con
ceptual corresponde também a deslocação do campo semântico". Idêntica 
preocupação move as reflexões em torno do projecto de uma "língua uni
versal filosófica" e o confronto da "linguagem filosófica" com a noção 
de malhesis. A preferência explícita de Descartes pelo modelo geomé
trico, a sua atenção à rnathesis universalis, não o impede de recorrer a um 
estilo meditativo cuja inspiração o autor do ensaio parece encontrar mais 
nos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola do que no paradigma dos 
Elementos de Euclides. A última secção deste capítulo consuma esta 
"retórica da evidência" da condição literária da filosofia, aludindo à 
multiplicidade de géneros literários em que se constitui e exprime e insi
nuando como alguns clichés sobre o cartesianismo, como é o caso do 
solipsismo, podem ser superados já numa clarificação do alcance filosó
fico das escolhas do autor em termos de retórica discursiva, que faz ver, 
nas palavras de Leonel, que Descartes tinha consciência de que "o pen
samento próprio, por certo e evidente que seja, carece de avaliação pelos 
outros" e que "o espaço do pensamento é o da intersubjectividade" (p. 
67). 

O segundo capítulo debruça-se sobre a presença da luz e do respec
tivo correlato humano da visão, explicitando aquilo a que chama a "retó
rica da evidência na filosofia cartesiana". E a estratégia volta a ser a 
mesma. Partindo do reconhecimento da luz como o analogon privilegia
do da verdade e definindo o método com a feliz expressão de uma diop-
trica mentis, demonstra-se, primeiro, como o princípio da evidência se 
presentifica na economia e na poética do pensar cartesiano, sobredeter-
minando tanto a definição da intuição como a explicitação da dedução, 
mas mostra-se depois como o ritmo constitutivo desse mesmo pensar, 
mais do que um exercício de rigor lógico-matemático, é uma permanente 
exibição do primado da visão e das suas implicações: as descrições intui-



tivas substituem as definições formais; a dialéctica, por influência do 
paradigma humanista, é deslocada para a retórica que, como diz o autor, 
recorre à metafórica pela mobilização de "fecundos e eficazes artifícios 
intuitivos", "ao serviço de "uma economia da inteligibilidade que é uma 
poética da visibilidade" (p. 97); e, finalmente, no pulsar do texto impõe¬
-se o poder das imagens, das comparações e das analogias com a sua fun
ção heurística e demonstrativa, levando às últimas consequências em 
termos de estilo e de discurso a imagem do sol sobre a qual se edifica a 
primeira das Regras para a direcção do espírito. 

Especificamente e exclusivamente à questão da analogia é dedicado 
o terceiro capítulo, que começa com um questionamento da tese desen
volvida por alguns autores segundo a qual não haveria "em toda a obra de 
Descartes, nem uma doutrina consequente da analogia, nem tão-pouco 
uma autêntica problematização desse tópico" (p. 107). Segundo Leonel 
R. Santos, a rejeição da concepção aristotélico-escolástica da analogia 
não significa a sua subalternização, tanto no discurso filosófico como no 
discurso científico, sendo o texto cartesiano uma óptima expressão de 
como se opera, a partir já da própria influência de Nicolau de Cusa, uma 
passagem da concepção tradicional e renascentista para a concepção 
moderna de analogia. E, mais uma vez, se recorre a uma dupla estratégia 
que tende a evidenciar a tese proposta: assim, começa por se perseguir a 
explícita tematização da analogia e das comparações tanto nas Cogitatio-
nes privatae como nas Regidae ad directionem ingenii, e em alguma da 
sua correspondência, deixando claro que Descartes não só nunca rejeitou 
as virtualidades de um conhecimento "per similitudinem" e "per compa-
rationem", como reafirmou frequentes vezes como procedimento normal 
do espírito em busca da verdade a importância da marcha progressiva 
para o conhecido através das suas semelhanças com o conhecido, funda
mentando esse tipo de investigação numa concepção homogénea do real 
e numa ontologia da ordem que se substitui à inicial ontologia harmónica 
e vitalista. Daqui passa o autor do ensaio a uma outra pesquisa em que se 
concretiza a segunda dimensão desta sua estratégia retórica: a da presen
ça da analogia e das comparações não nas afirmações explícitas sobre 
estes procedimentos, mas nas suas aplicações quer na invenção e na for
mulação das teorias científicas (em que significativamente a metáfora da 
tecedeira e do relojoeiro desempenham um papel paradigmático), quer na 
elaboração da própria Metafísica, bastando ler as Meditações ou as Res
postas às objecções para constatar como é frequente o recurso a compa
rações, tomando como referência as coisas da natureza ou das artes 
humanas ou, no caso da concepção de Deus, partindo do próprio homem 
no qual se reconhece a marca e a semelhança da divindade, embora se 
reconheça também a improporcionabilidade do finito para o infinito e a 
consequente necessidade de a salvaguardar em qualquer circunstância, o 
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que fundamenta as profundas transformações a que o procedimento ana
lógico, neste caso, é necessariamente sujeito. 

O quarto capítulo procura caracterizar aquilo a que chama "a poética 
da invenção científica". Revela-nos este texto como Descartes, na cons
trução e na invenção das hipóteses científicas, age em explícita trans
gressão dos preceitos metodológicos que o Discurso do Método ou as 
Regras para a direcção do espírito deixariam esperar, mostrando o pró
prio autor, muitos séculos antes de Feyerabend apresentar a sua proposta 
Contra o Método, que também ele soube transgredir os procedimentos 
lógicos previamente determinados, quando tal pareceu necessário. A 
perspectiva centra-se, nos termos clássicos da distinção do empirismo 
lógico, mais no "contexto de descoberta" do que "no contexto de justifi
cação", com especial ênfase para o papel que desempenha a vis inventiva, 
nesse "contexto da descoberta" e no quadro do ecossistema barroco em 
que a proposta é apresentada, tomando como base a observação da natu
reza e os procedimentos das artes humanas. A fábula surge assim como 
fonte de hipóteses e conjecturas (numa certa antecipação do conjectura-
lismo popperiano), começando o verum ipsum factum de Vico com o 
verum ipsum fictum cartesiano, em que o ficcional, como ponto de parti
da de uma estratégia científica efabulatória, permite perceber como a 
ciência é criação do espírito humano, mas possui, por isso mesmo, um 
carácter limitado que se cruza com o carácter perspectivístico da arte da 
pintura que o Renascimento havia projectado nas suas realizações artísti
cas. Se o Discurso é, de alguma maneira, uma fábula autobiográfica, os 
Princípios são propostos, na Carta-Prefácio à edição francesa, como um 
romance e o Tratado do mundo, a que se segue o Tratado do homem, 
assenta todo ele numa fábula utilizada como recurso para o desenvolvi
mento do seu mecanicismo. A partir destes pressupostos e mediante uma 
cuidada análise da forma como se concretiza esta "poética da invenção 
científica", Leonel Ribeiro dos Santos formula aqueles que designa os 
cinco princípios da heurística cartesiana, que são simultaneamente arqui
tectónicos, para utilizar a expressão de Leibniz, e teleológicos na medida 
em que se articulam com as máximas da actividade de julgar reflexio
nante como lhes chamou Kant. Tais princípios seriam os seguintes: L O 
princípio de uniformidade ou homogeneidade, 2. O princípio de globali
dade, 3. O princípio de verosimilhança ou de congruência, 4. O princípio 
de simplicidade ou economia e 5. O princípio de ordem e de perfeição. 
Unindo-os a todos na sua utilização e aplicação estaria o dinamismo da 
razão que na sua inventividade sabe questionar o que antes era um dado 
adquirido e projectar-se criativamente para a criação de novas hipóteses. 

Encerra este conjunto de textos uma breve história, comentada, da 
recepção do cartesianismo. Escrita a propósito do título infeliz de Antó
nio Damásio que é significativamente questionado pela expressão "a 
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fecundidade do erro", procura evidenciar como ao longo destes três 
séculos e meio que decorreram depois da morte de Descartes, ele é bem o 
exemplo de um filósofo mal-amado, sobre quem, afinal, recaem as culpas 
da maior parte dos males atribuídos à Modernidade, apesar de, em termos 
epistemológicos, não ser ele a recolher os louros dos caminhos abertos e 
trilhados pela ciência até ao século XX. Leonel Ribeiro dos Santos 
recoloca o problema do cartesianismo nos termos em que agora deve ser 
colocado, mostrando que não se trata hoje prioritariamente de ser ou não 
ser cartesiano ou anti-cartesiano — e já aí se pode ver o tom ultrapassado 
do título dado por António Damásio ao seu livro —, mas de definir ade
quadamente o lugar que Descartes ocupa na génese e no desenvolvi
mento do pensamento moderno e nas formas modernas de olhar o homem 
e a natureza e também de agir sobre o homem e a natureza. Mas, para 
além disso, deixa-nos perceber, sem necessariamente o explicitar nestes 
termos, um facto extremamente interessante na história do cartesianismo: 
é que, ao longo destes três séculos, os maiores críticos de Descartes 
foram precisamente os franceses e aqueles que mais valorizaram o signi
ficado filosófico do seu pensamento, mesmo que em discordância com as 
suas teses ou os seus pressupostos, foram, em contrapartida, os alemães. 
Curiosa fortuna a desta obra que tem sido considerada por muitos como 
uma expressão exemplar do estilo francês de filosofar. 

Inscreve-se este livro numa colecção intitulada "Caminhos". E isso 
não acontece por mero acaso. O livro de Leonel Ribeiro dos Santos é um 
livro que abre múltiplos caminhos de leitura dos textos de Descartes. Ins
ere vendo-se numa nova via de acesso ao pensamento deste autor, apro
funda alguns tópicos de uma forma documentada e inovadora, juntando ao 
mérito do investigador, o trabalho e o risco do "re-novador" dos estudos 
cartesianos. Ao fazê-lo contribui de forma destacada para a "re-visitação" 
de um filósofo incontornável na história do nosso pensamento. Mas 
acrescenta ainda à investigação e à inovação uma dimensão pedagógica, 
numa dupla perspectiva, que não podemos deixar de sublinhar: por um 
lado, o livro apresenta-se num estilo claro, ordenado e bem articulado, 
acessível não apenas aos especialistas, mas aos estudantes de filosofia, 
que podem, com a leitura destes trabalhos, corrigir a unidimensionali-
dade de outras interpretações que lhes têm sido transmitidas; por outro 
lado, se o livro abre caminhos, esses caminhos longe de ficarem encer
rados constituem outras tantas pistas para novas investigações e leituras 
dos textos de Descartes. O que demonstra o carácter dinâmico e crítico 
da Filosofia e da leitura da sua História: este seu permanente estar in 
fieri, a caminho, entre o saber e o não saber, na "caça da sabedoria". O 
facto de a obra ser constituída por textos que mantêm entre si uma certa 
autonomia, ao lado do horizonte comum em que se inscrevem, e as pró-
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prias repetições ocasionais daí decorrentes não só não prejudicam a obra, 
mas potenciam a sua eficácia junto do leitor que pode mesmo alterar a 
ordem dos capítulos ou fragmentar a sua leitura sem com isso sacrificar a 
compreensão das chaves hermenêuticas que são avançadas. 

Claro que, a par de muitos núcleos problemáticos abertos, não deixa 
de haver aspectos que poderiam servir de pretexto para algum debate. É o 
caso de uma demasiada boa-fé com que por vezes Leonel R. Santos lê a 
modéstia com que Descartes fala de si próprio e das suas propostas, esque
cendo o alerta da precaução com a retórica e a estratégia argumentativa, 
presente noutras páginas, que permitiria questionar a sinceridade dessa 
modéstia. É também o caso da forma como são arrumadas algumas inter
pretações de Descartes: interrogo-me, por exemplo, se as linhas consagra
das à forma como Marion trata a questão da analogia em Descartes dão 
integralmente conta da forma complexa e problemática como ele a aborda. 
Mas o facto de podermos, assim, levantar estas questões reforça ainda mais 
o carácter aberto e itinerante da investigação que nos é proposta, sendo 
sempre possível, em qualquer ponto destes ensaios, abrir e reabrir debates 
como quem descobre ou redescobre caminhos. 

A Retórica da evidência ou Descartes segundo a ordem das imagens 
é um livro de e sobre História da Filosofia. Mas fiel à dimensão profunda 
da História da Filosofia, não é apenas um livro de História. É também um 
livro de Filosofia: um livro em que o próprio Leonel Ribeiro dos Santos se 
expõe nos seus interesses e nas suas perspectivas filosóficas e, expondo-se, 
nos envolve e nos compromete no risco e na aventura do pensar. Estou-lhe 
grato por me ter feito cúmplice desta sua caminhada que, afinal, é também 
a nossa caminhada. 

João Maria André 

PASCAL, Pensamentos. Extractos com resumo da vida de Pascal, estudo 
geral da sua obra, análise metódica dos Pensamentos escolhidos, notas, 
perguntas e temas de meditação, por Michel Autrand. Tradução de Dra. 
Ana Rabaça, Didáctica Editora, Lisboa, 2000, 295 pp. 

O presente volume, que se insere na Colecção «As Obras Filosófi
cas» da Didáctica Editora, tem, como facilmente se depreende, a intenção 
de proporcionar textos fundamentais da Filosofia (de pequenas dimen
sões), trabalhados do ponto de vista didáctico, que possam ser úteis para 
o ensino da Filosofia ou para uma iniciação filosófica. Esta vertente edi
torial, que desde há várias décadas se cultiva em França, em Portugal só 
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começou a ser considerada a partir da entrada em vigor da última versão 
do Programa de Filosofia do 12° ano, do qual consta o estudo monográ
fico de algumas obras da tradição filosófica. Mas, em vez de seguir o 
elenco de títulos constantes do Programa de Filosofia português, a Didácti
ca Editora preferiu socorrer-se de uma colecção já constituída, que a Edito
ra Bordas de Paris de há muito vem publicando para apoio ao ensino da 
Filosofia nos anos terminais do Secundário de acordo com os objectivos 
dos programas de ensino francês. O elenco das obras, do qual a presente 
faz parte, corresponde assim ao horizonte de autores e de questões relevan
tes para o Programa francês e só por acaso se poderá encontrar com alguma 
das obras do Programa de Filosofia português. Mas a destinação de origem 
da presente obra, cuja tradução portuguesa agora se publica, se ajuda a 
compreender as suas características e limitações, não reduz de modo algum 
o seu interesse, o qual subisite, independentemente do destino didáctico 
que se lhe possa dar, como uma interessante proposta de iniciação ao pen
samento de Pascal. 

Dada a sua concepção e intenção didáctica, o presente volume está 
organizado do seguinte modo. Após uma primeira parte onde se dão ele
mentos para reconstituir o percurso biográfico de Pascal, se esboça um 
breve retrato do pensador e se propõe uma rápida caracterização da sua 
maneira de pensar sob a epígrafe «os princípios estéticos» (pp. 21-23), 
passa-se à apresentação de Pensamentos, focando os problemas da sua 
composição e história textual, a sua origem e intenção, e as diferentes 
edições de que foi objecto (pp. 24-31). Segue-se a parte substancial, 
constituída por uma selecção de Pensamentos de Pascal, distribuídos 
segundo 14 secções (pp. 38-267) e acompanhados por pequenas notas 
explicativas ou de síntese interpretativa. Na parte final do volume 
(pp. 268-281), fornece-se um pequeno capítulo intitulado «Estudo dos 
Pensamentos», com alguns tópicos para uma interpretação do pensa
mento pascaliano, que é apoiado por uma «Pasta Pedagógica» (pp.282-
-290) onde constam algumas reacções, comentários e interpretações que 
a «obra» de Pascal suscitou, sendo contudo considerada apenas a biblio
grafia de expressão francesa. Contém o volume ainda uma «Análise da 
Apologia» (pp. 32-37), ou seja, do que teria sido o primitivo plano da 
«obra» segundo os seus diferentes capítulos. 

Para um leitor desprevenido (e não só!), a estrtutura do volume 
resulta confusa, já que as suas diferentes partes não estão suficientemente 
claras e demarcadas, nem pela titulação, nem pelo arranjo gráfico adop
tado, nem pelo corpo de letra utilizado, o qual é uniforme para todo o 
volume, independentemente da natureza dos materiais de cada uma das 
secções. Tendo em conta a destinação didáctica da obra, os aspectos de 
apresentação e arrumação do material não podem ser considerados como 
desprovidos de importância. 
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Perante o presente volume não se podem evitar duas questões por 
assim dizer prévias. A saber: I a ) se se trata de uma «obra»; 2a) se se trata 
de uma obra «filosófica». De facto, embora sendo uma das peças mais 
conhecidas da literatura filosófica de língua francesa, Pensamentos 
(Pensêes) não é uma obra que tenha saído com este título e completa da 
pena do seu autor. Trata-se, na verdade, de cerca de um milhar de frag
mentos, de tamanho e nível de desenvolvimento e elaboração muito 
variáveis, que Pascal, quando morreu, deixou registados em folhas de 
diferentes formatos e que se destinariam a uma «Apologia da religião 
cristã», dirigida contra os ateus e libertinos da época, projecto no qual 
trabalhara nos últimos anos da sua vida e de cujo plano e orientação geral 
havia dado conta a alguns amigos. 

Confrontados com o material deixado, os familiares e amigos de 
Pascal logo reconheceram a sua extraordinária importância e o interesse 
de o publicar, tendo-se-Ihes colocado três soluções possíveis: publicá-lo 
tal como o encontraram em completa desordem; completar os fragmentos 
inacabados e ordená-los segundo o plano inicial previsto pelo autor; ou 
seleccionar os fragmentos que se apresentavam como mais acabados e 
inseri-los numa ordem temática, sem contudo reproduzir o plano original 
que Pascal projectara para a «Apologia». Foi esta última a solução adop
tada para a primeira edição de 1670, conhecida por edição de Port-Royal, 
por corresponder à perspectiva defendida por Antoine Arnauld e Pierre 
Nicole. Dividido em duas partes (a primeira, contendo os pensamentos 
que se referem à filosofia, à moral e à literatura; a segunda, contendo os 
pensamentos relativos à religião) e estas, por sua vez, divididas em diver
sos artigos segundo os temas, foi sob esta truncada e muito maquilhada 
forma que tão importante espólio literário foi conhecido até meados do 
século XIX, altura em que se fez sentir a necessidade de proceder a uma 
nova edição deste importante espólio pascaliano, que tivesse em conta o 
manuscrito da «Apologia» e respectivas cópias, que haviam sido entre
gues pelos herdeiros de Pascal na biblioteca parisiense de Saint-Germain 
des Prés. Sucedem-se então as edições de Victor Cousin (1843), de P. 
Faugère (1844), de E. Havet (1852), de A. Molinier (1877-1879), de G. 
Michaut (1896) e a de Léon Brunschvicg (1897). É precisamente esta 
última que constitui a base da presente antologia de Michel Autrand, mas 
ela não segue o plano original de Pascal para a sua «Apologia», agrupan
do, em vez disso, os pensamentos ou os fragmentos segundo uma ordena
ção pessoal do editor e distribuindo-os por diferentes secções. Já no 
século XX, muitas outras edições da «obra» foram levadas a cabo, sendo 
de destacar a de Jacques Chevalier (1925), a de J. Dedieu (1937) e 
sobretudo a de L. Lafuma (1947), a qual segue uma das cópias originais, 
considerada como sendo do próprio Pascal, onde uma parte dos frag
mentos já se encontra ordenada e classidicada segundo títulos. Esta edi-
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ção tornou-se de referência, sendo seguida por outras (por exemplo, na 
edição das Oeuvres Completes de Pascal, Seuil, Paris, 1963), mas têm-se 
sucedido outras edições, com diferentes critérios (e até há quem prefira 
voltar à edição de Port-Royal), tendo sido levadas a efeito também uma 
edição paleográfica (por Z. Tourneur, 1938) e duas edições reproduzindo 
fotograficamente os fragmentos segundo o seu estado na original 
«Cópia» manuscrita, actualmente na Biblioteca Nacional de Paris (a de 
Brunschvicg, em 1905, e a de Lafuma, em 1962). 

Esta breve resenha da história do texto de Pensamentos já é sufi
ciente para que se faça uma ideia dos problemas complexos que se colo
cam em geral à sua interpretação e particularmente à apreciação do seu 
significado eventualmente filosófico. No presente volume, Autrand dá 
breve notícia desta atribulada história e justifica a sua opção pela edição 
Brunschvicg, que segue para a sua selecção, preferindo-a à de Lafuma. 
Como, tanto na edição de Brunschvicg como na de Lafuma, os fragmen
tos são numerados, um índice de correspondência entre as duas edições e 
respectivas numerações é apresentado nas últimas páginas do volume e, 
em cada fragmento, à respectiva numeração segundo a edição Brunschvicg 
segue, entre parênteses, a correspondente numeração segundo a edição 
Lafuma. 

Uma coisa é certa: Pascal não escreveu nem consta que tivesse pla
nos de escrever qualquer obra com o título Pensées (Pensamentos)] Este 
título, que se tornou emblemático do seu pensamento e modo de pensar e 
que certamente fez muito mais pela sua fortuna histórico-filosófica e para 
lhe garantir um significado universal do que o teria feito o projectado 
título «Apologia da religião cristã», por certo muito mais circunstancial e 
limitado, é uma feliz criação dos seus primeiros editores que todos os 
subsequentes respeitaram. Passível de todas as leituras e interpretações, 
segundo a arrumação pessoal que se dê aos fragmentos, ou o destaque 
que se dê a alguma das suas séries, Pensamentos é porventura o exemplo 
mais característico do que seria uma «obra aberta», o que sem dúvida 
explica a sua extraordinária fecundidade especulativa. Mais do que uma 
«apologia da religião cristã» e sem esquecer a intensa tensão entre a 
razão e a fé que a percorre, a «obra» tem sido lida ora como expressão da 
mundividência barroca, ora como exemplo de uma visão trágica do 
mundo, ora como exposição de uma antropologia existencial, ora como 
típico exemplar de uma filosofia do paradoxo. 

Sobre a presente selecção dos fragmentos nada a dizer a não ser que 
ela é uma «selecção», mas ainda assim suficientemente ampla para dar 
ideia da variedade de tópicos sobre que se aplica Pascal. Suficiente tam
bém para dar uma amostra do muito diverso estado de elaboração em que 
eles foram deixados pelo seu autor, já que ao lado de fragmentos que 
são apenas títulos para subsequente desenvolvimento, encontramos 
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outros que são verdadeiros pequenos ensaios com autonomia. Numa edi
ção com objectivos didácticos, poder-se-ia ter adoptado uma arrumação 
temática dos fragmentos, à semelhança do que fizeram os editores de 
Port-Royal, ou poder-se-ia ter seguido a ordem dos capítulos da «Apolo
gia», ou ainda a ordem que o próprio Pascal já dera a uma parte dos 
fragmentos. Todas estas opções seriam justificáveis, mas não levantariam 
menos problemas do que a que foi escolhida por Autrand. Os inconve
nientes do carácter avulso em que os «pensamentos» se sucedem na pre
sente edição são remediados não só pelas pequenas notas explicativas, 
mas sobretudo pelas notas de síntese propostas por Autrand, as quais 
permitem ligar, por continuidade ou por contraposição, os diferentes 
momentos e aspectos do pensamento pascaliano, dando ao leitor um fio 
de leitura que evite que ele de todo se perca no labirinto da «obra». 

A presente tradução é geralmente correcta, embora constitua sempre 
um risco traduzir um clássico, mantendo-lhe o tom e o ritmo próprios. O 
risco e a dificuldade são ainda maiores no presente caso, dado que muitos 
dos fragmentos se encontram no que se pode considerar uma fase de elabo
ração pré-literária, como simples título, tópico ou enunciado, por vezes 
com frases incompletas, ou então numa forma literária condensada, como 
se fossem máximas de literatura sapiencial. Algumas expressões, que se 
tornaram emblemáticas do pensamento de Pascal, não estando mal traduzi
das de todo, poderiam contudo ser acompanhadas, em nota, da correspon
dente expressão original. Darei apenas um exemplo, que ocorre logo no 
primeiro fragmento da presente antologia (pp. 38-40), onde a conhecida 
expressão pascaliana «esprit de finesse» é traduzida, sem qualquer nota ou 
advertência, por «espírito de perspicácia». 

Em suma, o presente volume constitui uma interessante proposta de 
iniciação não só aos Pensamentos como também ao pensamento de Pas
cal, crente, pensador e cientista, que, não sendo propriamente um filósofo 
e sendo antes um crítico dos filósofos e das filosofias, não deixou con
tudo de exercer uma poderosa e reconhecida influência sobre o pensa
mento filosófico posterior. 

Leonel Ribeiro dos Santos 
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Viriato Soromenho-Marques 

A Esquerda do Possível - Textos de combate, coordenação de Francisco Louçã, 
João Martins Pereira e João Paulo Coutrim 

Timor Leste — um Povo, uma Pátria, Xanana Gusmão 



Política e Modernidade - Linguagem e Violência na Cultura Moderna, 
José A. Bragança de Miranda 

Em Louvor da Vida e da Morte. Ambiente - a cultura ocidental em questão, 
Joaquim Cerqueira Gonçalves 

Estratégia. O Grande Debate - Sun Tzu e Clausewitz, Francisco Alves 

Os Filósofos e a Educação (Clément Rosset, Etienne Balibar, François Châteíet 
et. ah), Anita Kechikían , t radução e apresentação de Leonel Ribeiro dos Santos 
e Carlos João Nunes Correia 

Discursos sobre Educação, Hegel, t radução e apresentação de Ermelinda Fernandes 

Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses, Leibniz, t radução, introdução 
e notas de Adelino Cardoso 

Ménon. Platão, t radução de E. Rodrigues Gomes, prefácio de José Trindade Santos 

A Transcendência do Ego - seguido de Consciência de Si e Conhecimento de Si, 
Jean-Paul Sartre, t radução e in t rodução de Pedro M . S. Alves 

A Intuição Filosófica, Bergson, t radução , introdução e notas de Maria do Céu 
Patrão Neves 

Discurso de Metafísica, Leibniz, t radução, introdução e notas de Adelino Cardoso 

A Eternidade do Mundo, Boéc io de Dácia , t radução, introdução e notas 
de Mário A . Santiago de Carvalho 

Novos Ensaios Sobre o Entendimento Humano, Leibniz, t radução e introdução 
de Adelino Cardoso 

Fundamentos da Doutrina da Ciência Completa, J. G. Fichte, t radução e apresentação 
de Diogo Ferrer 

Do Princípio Federativo e da Necessidade de Reconstituir o Partido da Revolução, 
P.-J. Proudhon, t radução, notas crí t icas, estudo introdutório, cronologia de Vida 
e Obra e bibliografia de Francisco Trindade 

A Doutrina do Logos na Sofística, Maria José Vaz Pinto 

Lógica para as Humanidades, J oão Sàágua 

Análise, Revista do Gabinete de Filosofia do Conhecimento, director: Fernando Gil 

Phüosophica, Revista do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, director: Leonel Ribeiro dos Santos 

Phainomenon, Revista do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
director: Pedro M . S. Alves 

Cadernos de Filosofia - Revista do Instituto de Filosofia da Linguagem, 
director: António Marques 



CLÁSSICA - Boletim de Pedagogia e Cultura, Revista do Departamento de Estudos 
Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
di recção: Victor Jabouille, Cristina Pimentel, Fernando Lemos e Arnaldo Espírito Santo 

Boletim de ESTUDOS CLÁSSICOS - Revista da Associação Portuguesa de Estudos 
Clássicos da Universidade de Coimbra, directora: Maria de Fát ima Sousa e Silva 

Pensar Feuerbüch - Co lóqu io comemorativo dos 150 anos da publicação 
de A Essência do Cristianismo (1841-1991), organização de José Barata-Moura 
e Viriato Soromenho-Marques 

Religião, História e Razão da Aufklcirung ao Romantismo - Colóquio comemorativo 
dos 200 anos da publ icação de A Religião nos limites da simples Razão de Immanuel 
Kant, coordenação de Manuel J. Carmo Ferreira e Leonel Ribeiro dos Santos (esgotado) 

Ética e o Futuro da Democracia, coordenação de João Lopes Alves 

Educação Estética e Utopia Politica - Colóquio comemorativo dos 200 anos 
da publ icação de Para a paz perpétua de I . Kant e de Sobre a educação estética do ser 
humano de F. Schiller (1795-1995), coordenação de Leonel Ribeiro dos Santos 

Descartes, Leibniz e a Modernidade - Actas do Colóquio, coordenação de Leonel 
Ribeiro dos Santos, Pedro M . S. Alves e Adelino Cardoso 

Francisco Suarez (1548-1617) - Tradição e Modernidade, coordenação de Adelino 
Cardoso, António Manuel Martins, Leonel Ribeiro dos Santos 

Testemunhos e Fragmentos, Górgias , trad. Manuel Barbosa e Inês Ornellas de Castro 

Poiética do Mundo — Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, A A V V 
(org. Departamento e Centro de Filosofia da Fac. de Letras da Universidade de Lisboa) 

Vieira de Almeida (colóquio do centenário, 1888-1988), 
A A V V (coord. Nuno Nabais) 

Pensar a Cultura Portuguesa — Homenagem ao Prof. Francisco da Gama Caeiro, 
vários autores 

Filosofia e Ciências da Linguagem, Fernando Belo 

Roteiro Temcttico-Bibliográfico de Filosofia Medieval, Mário Santiago de Carvalho 

Curso de Filosofia do Conhecimento, José Reis 

O Esoterismo e as Humanidades, coordenação de Maria Isabel Sampaio Barbudo 

Racionalidade Comunicativa e Desenvolvimento Humano em Jiirgen Habermas 
- Bases de um Pensamento Educacional, Maria de Sousa Pereira Coutinho 

Orósio - História Apologética 
(O l ivro 7 das Histórias contra os Pagãos e outros excertos), introdução e tradução 
de Paulo Farrnhouse Alberto e Rodrigo Furtado 




