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EDITORIAL 

Se é verdade, como escrevia Theodor Adorno a abrir a sua Teoria 
Estética, que tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente, se é 
um facto que toda a teorização estética se tornou desde há muito descon
fortável, também é verdade que, nas últimas décadas, não deixaram de 
proliferar os mais diversos discursos sobre a arte. Discursos por vezes 
demasiado fáceis que medram na anomia geral e se alimentam ainda da 
condição mítica e da situação de favor a que a arte e o artista foram ele
vados no sistema da cultura dos dois últimos séculos. Mas, paralelamen
te, muitos outros promovem interrogações e meditações sobre a arte, 
sobre os seus pressupostos e o seu futuro, sobre a natureza e significado 
antropológico e cultural da dimensão estética, sobre as perplexidades ou 
aporias em que desemboca toda a teoria que pretenda ainda legitimar ou 
fundamentar o juízo estético ou determinar o valor e o sentido da arte. 

Também em Portugal se fez notar este investimento reflexivo e disso 
dá conta, entre outras muitas manifestações, a grande procura que tem 
tido o programa de Mestrado em Estética e Filosofia da Arte que desde 
há uma meia dúzia de anos funciona no Departamento de Filosofia da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Alguns dos ensaios 
publicados neste volume são já o fruto desse investimento e é bem signi
ficativo que em muitos deles se alie o conhecimento e a prática efectiva 
em algum domínio específico da arte com a capacidade reflexiva e espe
culativa para questionar os próprios pressupostos do fazer e saber artísti
cos. 

Este volume de Philosophica dá uma pequena amostra da extrema 
diversidade dos discursos actuais sobre a arte e a estética, diversidade 
determinada não só pela heterogeneidade de objectos que se privilegiem, 
mas também pela diversidade de pontos de vista que se perfilhem. 

Num primeiro grupo, inscrevem-se os ensaios que problematizam 
desde a contemporaneidade a própria base antropológica do estético - a 
sensibilidade e o corpo - , ou a própria noção de obra estética enquanto 
objecto investido de significação ou acreditado como tal, ou que mos
tram a dificuldade, se não mesmo a impossibilidade, de determinar onde 
reside o estético (por exemplo, a qualidade estética da natureza, do 
ambiente ou duma paisagem) quando se pretende torná-lo objecto de uma 
regulamentação jurídica que possa garantir a sua defesa ou salvaguarda. 
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Um segundo grupo de ensaios ocupa-se da análise de alguns aspec
tos e episodios da historia do pensamento estético europeu dos últimos 
duzentos anos, sendo possível ver não só a diferente inscrição da Estética 
em alguns dos sistemas filosóficos da tardia Modernidade (Schiller, 
Fichte, Hegel) como a recuperação mas também a profunda transforma
ção da concepção kantiana do sublime por parte de alguns pensadores 
recentes (Derrida, Lyotard). 

Finalmente, um terceiro grupo de ensaios aborda as questões estéti
cas a partir do interior das próprias práticas artísticas específicas (pintura, 
escultura, fotografía, música, literatura...), ou a partir da obra e pensa
mento de alguns destacados protagonistas da cena artística contempo
rânea (Klee, Kandinsky, Sosno). 

Integram ainda este volume dois ensaios extra-tema, dedicado um a 
uma revisitação do tema da ontologia, seguindo o filão da meditação 
neoplatónica acerca do Uno, e explorando o outro a abordagem foucaul-
tiana das cumplicidades entre o discurso psiquiátrico e o exercício da 
justiça. 

A Direcção e Conselho de Redacção de Philosophica consideravam 
ser seu dever prestar neste número uma evocativa homenagem à Cristia
na Veiga Simão, nossa amiga e colaboradora desde a primeira hora. Não 
vimos melhor modo de o fazer senão publicando a versão inédita de um 
capítulo da dissertação de doutoramento sobre o tema do sublime, que 
ela preparava desde há vários anos e cuja conclusão foi inviabilizada pela 
sua inesperada morte. As suas inovadoras reflexões têm a força de uma 
mensagem interpelativa e constituem o testamento espiritual de uma 
grande investigadora. 

Novembro de 2 0 0 2 



TEMA 

As A R T E S DO C O R P O 
E o C O R P O C O M O A R T E * 

João Maria André 

Nunca como hoje se falou tanto do corpo. Talvez nunca como hoje o 
corpo tenha estado tão presente na cultura ocidental e nas montras dos 
seus percursos, nos gestos da sua afirmação, nos saberes que a consti
tuem e nos rituais que secularizadamente a sacralizam. Dir-se-ia que o 
corpo finalmente se vingou do lugar segundo a que Platão o teria conde
nado quando concebeu a relação da alma com o corpo como uma prisão 1 

de que a intensidade dos prazeres, das dores e das sensações seria um 
sinal do encarceramento querido ou consentido. Mas talvez também 
nunca como hoje tenha sido tão evidente a despedida do corpo2, o adeus 
a essa estrutura material da nossa consciência e da nossa memória. O 
ciberespaço e a realidade virtual estão aí para no-lo atestar. Porque neles 
não é o corpo que circula, não é o coipo que comunica, não é o corpo que 

* Este texto, mais do que a expressão de um conjunto de conclusões, é antes a enunciação 
de um projecto de investigação sobre "saúde, espaço público e artes do corpo" que se 
pretende levar a cabo nos próximos três anos e que integra uma das linhas de inves
tigação da Unidade I e D "Linguagem, Interpretação e Filosofia" de Coimbra. Como 
projecto, está, pois, em crescimento e o patamar de reflexão em que se situa neste 
momento é tão provisório quão efémeras são as artes sobre as quais pretende trabalhar. 
Tem vindo a ser apresentado e debatido em alguns encontros dc diversa natureza, tendo 
constituído uma comunicação ao Encontro "Sujeito e Passividade", realizado em 
Lisboa, em Outubro de 2002, pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. 

1 Cf , por exemplo, Fédon, 82 d e ss. 
2 Cf. David L E BRETON, que, no livro significativamente intitulado L'Adieu au corps. 

Paris, Éditions Métaillé, justifica nestes termos (p. 10) o título adoptado: "Nombre 
d'auteurs voient arriver aujourd'hui avec jubilation le moment béni du temps 'post-
-biologique' (Moravec) ou 'post-évolutionniste' (Stelarc), 'post-organique', etc., en un 
mot le temps de la fin du corps, celui-ci étant un artefact dommageable de 1'histoire 
humaine que la génétique, la robotique ou Tinformatique doivent réussir à réformer ou à 
éliminer comme nous le verrons dans cet ouvrage." 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 7-26 



8 João Maria André 

fala, que ama, que se expõe. É, quando muito, o corpo metamorfoseado 
em ideia, texto, representação, imagem desmaterializada de tudo o que 
efectivamente o constitui e que nele se afirma como arte e como desejo3. 

Tentar pensar as artes do corpo e simultaneamente o corpo como 
arte obriga-nos a perguntarmo-nos, antes de mais, que corpo é esse de 
que tais artes são artes e que corpo é esse que se afirma e exprime como 
arte. Porque nem o conceito de corpo é um conceito unívoco4, nem o 
conceito de arte é sempre marcado pela ideia de criação. Se o corpo de 
um atleta dopado para as mais altas performances nos 100 metros livres 
não é o mesmo que o corpo de uma bailarina a reinventar o espaço no 
movimento em que também a si própria se reinventa, a arte que transfor
ma o rosto de uma mulher de 60 anos numa jovem de 30 também não é a 
mesma da da actriz que com o seu corpo frágil, jovem, mais ou menos 
atlético, mais ou menos fatigado, representa a sede de Maria Parda e os 
seus protestos contra uma situação que a priva da bebida que lhe transfi
guraria os gestos, o rosto e o desejo. 

O que separa uma e outra forma de perceber o corpo em cada uma 
destas atitudes é bem expresso pelo verbo com o qual, nelas, se diz a 
nossa relação com o coipo: afirmar "eu tenho corpo" ou "eu tenho um 
corpo" não é o mesmo que afirmar "eu sou um corpo" ou "eu sou (tam
bém) o meu corpo"5. E, correspondentemente, a propósito da arte ou das 
artes do corpo, para idêntica conclusão aponta o verbo ou os verbos com 
que nós traduzimos o nosso agir o corpo, com o corpo ou sobre o corpo: 
podemos "criar o corpo" ou "criar-nos no nosso corpo", como podemos, 
com um sentido inteiramente diferente, "fabricar o corpo", nosso ou dos 
outros. Trata-se, sempre, de saber se, ao falarmos do corpo, nos referimos 
ao corpo-Leib ou ao corpo-Kõrper 6 , a um corpo-sujeito ou a um corpo-
-objecto, a um corpo-vivido ou a um corpo-manipulado, a um corpo que 
sente, se sente e é sentido ou a um corpo meramente representado7. 

3 Cf. M. B. PEREIRA, "Informática, Apocalíptica e Hermenêutica do Perigo", Revista 
Filosófica de Coimbra, V/9 (1996), pp. 13-21; cf. também João Maria ANDRÉ, Pensa
mento e afectividade, Coimbra, Quarteto, 1999, pp. 54-57. 

4 Para uma boa antologia de textos filosóficos sobre o corpo, cf. B. HUISMAN e F. RIBES, 
Les philosophes et le corps, Paris, Bordas, 1992. 

5 Cf. Mare RICHIR, Le corps. Essai sur Vintériorité, Paris, Hatier, 1993, pp. 5-9. 
6 Cf. Mare RiCHffi, "Corps, espace et architectures, in C. YOUNES, Ph. NYS e M . 

MANGEMATIN (Eds), L'Architecture au corps, Bruxelles, Éditions Ousia, 1997, pp. 24-25. 
7 MERLEAU-PONTY (L'oeil et Vesprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 19) traduzia assim esta 

diferença na também diferente relação com as coisas e o mundo, resultante dessa dupla 
natureza: "Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses, i l est l'une d'elles, i l 
est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle d'une chose. Mais, puisqu'il voit 
et se meut, i l tient les choses en cercle autour de soi, elles sont un annexe ou un prolon-
gement de lui-même, elles sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa définition 
pleine et le monde est fait de 1'étoffe même du corps." Para exprimir a indissociabili-
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Trata-se, no fundo, de saber se o corpo é arte ou se é usado, se é um mero 
produto das artes, que, nesse caso, melhor recebem o nome de técnica 
que o nome de arte. E se é frequente contar a história da presença e da 
ausência do corpo na cultura ocidental como a história que vai de um 
corpo esquecido, renegado, rasurado e interdito (desde o pensamento 
antigo até ao século XIX, passando pelo cristianismo e pela sua condena
ção da dimensão corpórea e material do ser humano) a um corpo assumi
do, resgatado e libertado, sujeito de discurso, de poder e de acção (no 
pensamento e na cultura dos séculos XIX e XX), não devemos, no 
entanto, permitir que essas caracterizações esquemáticas e simplistas 
desvirtuem o magma da história que é mais rico, contraditório e confli
tual do que as nossas classificações deixam muitas vezes perceber. E que 
ao lado de uma cultura oficial houve sempre outras culturas marginais e 
se o dualismo platónico penetrou a filosofia antiga e medieval do corpo, 
este não deixou permanentemente de reivindicar os seus direitos noutras 
tendências filosóficas ou não filosóficas, como é o caso do epicurismo, o 
caso de múltiplos monumentos literários de que o Satyricon é bem uma 
expressão, o caso de vivências religiosas que descobriram o êxtase 
místico no transe sexual e na vivência do prazer ou ainda o caso das 
danças que ritual izaram o sagrado do corpo nos seus gestos de cele
bração, ora mais profana, ora mais religiosa, da vida. Escreveu-se o coipo 
de muitas maneiras ao longo da história e por cada dispositivo, prático ou 
teórico, para reprimir o corpo como lugar do pecado, novos espaços se 
abriam, ainda que ocultamente, para o dizer como espaço de criação e de 
fruição da liberdade e do desejo. E ao mesmo tempo que, no Renascimento, 
um autor neoplatónico como Marsílio Ficino dizia que "tudo aquilo que se 
diz que faz o homem é a alma que o faz e o corpo padece, porque o homem 
só é alma e o corpo é obra e instrumento do homem"8, pintores e esculto
res, como Leonardo, Miguel Angelo ou Boticelli, deixavam eloquentes 
testemunhos de outros modos de sentir e experienciar o corpo. 

Também o próprio Descartes, a quem é atribuída a segunda paterni
dade do nosso dualismo, sendo, por isso mesmo, considerado um dos car
rascos do corpo no pensamento ocidental, está muito longe de ter uma 
posição unívoca ou unidimensional relativamente ao corpo e nele ger
mina já aquela dupla forma de considerar e assumir o corpo a que come
çámos por fazer referência. E certo que, com a sua distinção entre res 

dade dos dois aspectos dizia logo a seguir o mesmo autor (p. 21): "Un corps humain est 
là quand, entre voyant et visible, entre touchant et touché, entre un ceil et l*autre, entre la 
main et la main se fait une sorte de recroisement, quand s'allume 1'étincclle du sentant-
-sensibie, quand prend ce feu qui ne cessera pas de brüler, jusqu'a ce que tel accident du 
corps défasse ce que nul accident n'aurait suffit à faire." 

8 Marsílio FlClNO, ín conviviam Platonis de amore, commenlarium, Oratio IV, Cap. 3, in: 
Opera omnia, I I , Torino, Bottega d'Erasmo, 1983, p. 1332 
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cogitans e res extensa e a consequente redução do corpo à mera extensão 
analisada a partir do paradigma da máquina, deu início a um processo de 
objectivação do corpo que o transformou no outro do homem, na medida 
em que foi acompanhado de uma subjectivação do pensamento, da anima 
ou da mens, que passa a ser o próprio do sujeito humano, ou seja, o sub-
jectum em que a consciência se singulariza na relação com o mundo e 
com os outros9. Mas ao mesmo tempo que lança os fundamentos para 
uma teoria do corpo-máquina, irrompe também nos seus textos, sobre
tudo naqueles que resultaram do aprofundamento da sua relação com a 
princesa Elisabeth, como as cartas que lhe foram dirigidas e o Tratado 
sobre as paixões da alma a que essa troca de correspondência deu ori
gem, uma concepção de corpo sentido, vivido, pático ou paciente no sen
tido etimológico do termo10, que longe de ser um mero instrumento da 
alma, é o espaço vital das paixões (e, mais do que espaço, o verdadeiro 
sujeito da maioria das paixões), que não são meros vícios de uma natu
reza humana irremediavelmente condenada à corporeidade, mas são "de 
tal maneira boas e úteis a esta vida que a nossa alma não teria motivo 
para querer estar unida ao seu corpo um só momento se as não pudesse 
sentir"11, o que faz com que este filósofo declare colocar no uso das pai
xões "toda a doçura e toda a felicidade da vida"1 2. 

A articulação do corpo-objecto com o corpo-sujeito de Descartes 
será tão difícil como o foi para ele pensar a união da alma com o corpo, 
esse mistério que o "Deus ex machina" da glândula pineal não conseguiu 
salvar do ridículo e que Espinosa procurou superar com uma concepção 
tão unitária e monista do ser humano que acabou por definir a alma 
(como lhe chamou a tradição) ou a mente humana (designação espino-
siana) como a ideia do corpo1 3 e o homem como um ser de desejo, ao 
declarar que o desejo é a essência do homem14 e que é, por isso, o primei
ro de todos os afectos de tal maneira que todas as paixões, a começar 
pela alegria e pela tristeza, mais não são do que diferentes modalidades 
do desejo15. O mesmo filósofo admirou-se tanto com o poder do corpo 

9 Cf. David L E BRETON, Anthropologie du corps et modernité, 2a ed, Paris, PUF, 2 0 0 1 , 
pp. 67 -72 . 

1 0 Cf. João Maria ANDRÉ, " O outro corpo de Descartes", in A . M . MARTINS, J. M . ANDRÉ 
e M . S. CARVALHO (Eds.) - Da natureza ao sagrado. Homenagem a Francisco Vieira 
Jordão, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1999, 313-366 . 

1 1 DESCARTES, Carta a Chanut de 1 de Novembro de 1646 ( A T , I V , p. 5 3 8 ) 
1 2 DESCARTES, Carta (ao Marquês de Newcastle?] de Março ou Abril de 1648 ( A T , V , 

p. 135) . 
1 3 ESPINOSA, Ética, I I , prop. 13. 
1 4 ESPINOSA, Ética, I I I , Definição dos afectos, [. 
1 5 ESPINOSA, Érica, I I I , Escólio da prop. 1 1 . 
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que chegou a afirmar que "ninguém determinou o que pode o Corpo, isto 
é, a experiência não ensinou a ninguém, até ao presente, o que conside
rado apenas como corporal pelas leis da natureza, o Corpo pode fazer e o 
que não pode fazer", concluindo que "o Corpo, só pelas leis da sua natu
reza, pode muitas coisas que causam o espanto à própria Mente" , 6 . 
Mesmo partindo destes pressupostos e reunificando deste modo o corpo e 
a alma que Descartes havia ontologicamente cindido, Espinosa partilhará 
ainda com ele uma concepção bastante mecanicista do funcionamento do 
coipo humano sobredeterminada pela configuração da extensão e pelas 
leis do movimento17. 

É o corpo que no século X V I I foi pensado com esta dupla dimensão 
que reencontramos hoje na forma também dupla de ser ou o corpo das artes 
do corpo, ou o corpo assumido e vivido como arte. E se hoje temos a sen
sação de uma despedida do corpo, é porque, em muitos casos, ganha pre
ponderância o corpo-objecto, e é por ser objecto que dele estamos sempre 
irremediavelmente distantes, tão distantes que apenas lhe podemos acenar 
o adeus da despedida. Mas se hoje temos, ao mesmo tempo, a sensação de 
um reencontro do corpo é porque é o próprio coipo que, resistindo a essa 
despedida através do registo dos afectos, do prazer, da dor e do desejo, nos 
diz que a pele é também memória e linguagem e que a música que espiri
tualmente nos deleita ecoa nela como na página viva de um livro em 
movimento. A própria expressão "artes do corpo" contém, no seu signifi
cado interno e estrutural, como genitivo subjectivo e objectivo, a mesma 
duplicidade de sentidos que caracterizam essas mesmas artes. Porque, afi
nal, quando se fala de artes do corpo, podemos estar a referir-nos às artes 
que trabalham o próprio corpo e das quais o corpo não é senão um objecto. 
Mas podemos também estar a referir-nos às artes de que o corpo é sujeito 
criador, isto é, àquilo de que o coipo é capaz em termos artísticos e que nos 
permite então falar do corpo como arte. Se, no primeiro caso, a receptivi
dade ou a passividade do corpo aparecem como requisito fundamental para 
o exercício dessas artes, no segundo caso é o dinamismo do coipo que 
passa a primeiro plano e só podemos falar das artes do corpo se falarmos 
simultaneamente do poder do próprio corpo e do próprio corpo como arte. 

Detenhamo-nos, brevemente, nas artes do corpo em que o corpo é 
objecto para percebermos por que razão, mais do que uma afirmação do 
corpo, elas exprimem uma crepuscular despedida do corpo. 

Artes de manipulação do corpo ao serviço de um projecto fáustico 
de domínio e de um prazer iniludível, não propriamente de criação, mas 

1 6 ESPINOSA, Ética, I I I , Escólio da prop. 2. 
1 7 Cf. João Maria ANDRÉ. Racionalismo e afectividade. Sobre os princípios cstruturado-

res das paixões cm Descartes e em Espinosa." In: J. A. Pinto RIBEIRO (Ed.) - O homem 
e o tempo. Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1999, 281-331. 
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sobretudo de fabricação, são as indústrias do "design corporal" em que, 
como refere David Le Breton, "o corpo se tomou uma espécie de prótese 
de um eu eternamente em busca de uma incarnação provisória para asse
gurar uma traça significativa de si" 1 8 . Essas artes mostram como a 
interioridade de um sujeito se reduz à sua superfície, retomando assim, 
num sentido novo, a frase de Valéry quando afirma que "o mais profundo 
é a pele". Entre essas artes conta-se o exercício da cirurgia estética, 
quando realizada como comércio de formas e figuras e transmutação 
alquímica da parte do corpo que não nos agrada: seios de silicone, peles 
esticadas, implantes subcutâneos dão a ilusão do elixir da juventude ao 
serviço de uma identidade forçada e artificial que assenta não num sen
timento de pertença mútua entre o eu e o corpo, mas num sentimento de 
distanciamento, indispensável para que a metamorfose se opere pela 
mediação de um terceiro que com aquele corpo irá estabelecer uma rela
ção meramente técnica e instrumental. Na mesma linha se insere a trans
mutação do transsexual, para quem os signos do sexo são artefactos 
tecnológicos, próteses químicas em que o masculino e o feminino se con
fundem a tal ponto que as próprias noções de homossexualidade e hete-
rossexualidade se vêem subvertidas, alteradas e baralhadas... 

Também parecem postular uma distância em relação ao corpo 
aquelas artes em que o corpo é marcado, queimado, assinalado ou muti
lado por piercings, brandings e tatuagens que inscrevem no mais profun
do da pele e da carne o sucedâneo das maquilhagens que qualquer mulher 
normalmente retira à noite, quando se deita, com uma pequena bola de 
algodão. E certo que, nestas rituais encenações da imagem de cada um, a 
memória invisível do corpo, que guarda em si histórias e fragmentos de 
encontros e afectos, parece transformar-se na memória visível de um 
corpo que se deixa materialmente escrever num bricolage de adereços 
que atestam ritos e passagens, identidades fragmentadas em ebulição, 
vivências íntimas trazidas para a superfície e apresentadas como espectá
culo em performances de que o próprio é o primeiro espectador. Mas 
seria demasiado precipitado classificar todos estes exercícios sobre o 
coipo no quadro de uma relação objectual com ele. Se em muitos casos 
estamos somente perante um fenómeno de moda, em que a marca é apenas 
à superfície e, assim, pouco mais é do que uma máscara, há muitos outros 
casos em que o fenómeno do piercing e da tatuagem reclama uma serie
dade e uma profundidade de análise diferentes. Foi essa consciência que 
levou David Le Breton, depois de escrever a sua obra Adieu ait corps, em 
que estas práticas eram abordadas num capítulo intitulado "Le corps 
accessoire", a contactar mais demoradamente com os jovens que a elas se 
dedicavam e a escrever uma outra obra que intitulou Signes d'identité. 

1 8 Cf. David L E BRETON, L'Adieu au corps, p. 24 . 
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Tatouages, piercings et mitres marques corporelles19. Nesta nova abor
dagem revela-se a outra face deste fenómeno na percepção que dele têm 
muitos dos seus autores: traduzem, antes de mais, o esforço desses jovens, 
na sua indidividualidade, de produzirem ou narrarem a sua própria identi
dade, através de uma reclamação do direito à diferença, numa sociedade 
cada vez mais homogénea, anónima e massificada. Assumir essa vivên
cia, com a dor que eventualmente pode comportar, exprimiria então o 
desejo de uma metamorfose de si, do seu próprio corpo, a escrita profun
da de signos íntimos e subjectivamente significantes na superfície da 
pele, a narrativa de encontros e acontecimentos de que se faz o eu na sua 
existência quotidiana, como os encontros afectivos, a morte de pessoas 
amigas, a passagem à maioridade, os momentos-chave ou as experiên-
cias-limite da existência, a partilha indelével com o outro que comunga 
do mesmo gesto ou até a preocupação por uma sedução electiva (tanto o 
piercing, como sobretudo a tatuagem implicam um subtil jogo de vela
mento e desvelamento a quem e onde se quer) que passa pela erotização 
do corpo em zonas previamente escolhidas. Como diz Le Bretón, comen
tando esta forma de escrever a memória à flor da pele, "as tatuagens e os 
piercings são as páginas dilaceradas de uma agenda, são uma espécie de 
diário, mesmo junto à pele, feito de desenhos e/ou de palavras", e, por 
isso, "se o tempo é o primeiro a inscrever as suas marcas sobre o corpo 
humano, através da lentidão do envelhecimento, se as cicatrizes ocupam 
também aí o seu lugar, as figuras desenhadas ou gravadas acrescentam a 
sua dimensão própria, declinando uma história deliberada"20. É, assim, 
ambivalente este jogo com o corpo: pode efectivamente remeter para 
uma relação com o corpo-objecto, que, encenado e cenografado de múlti
plos modos, se transforma em corpo-espectáculo, mas pode também 
significar uma assunção, no corpo-criador-em-criação, de uma identidade 
plural, inacabada, em devir. 

Há, entretanto, duas artes do corpo que nos merecem uma especial 
atenção. Em primeiro lugar, as artes que se prendem com a cultura do 
corpo, as que se inserem no chamado "body building", que investem 
sobre o corpo como espaço de mobilização de uma identidade em que, 
pelo primado do físico sobre o psíquico, se efectiva a ruptura da unidade 
psicossomática do ser humano. O corpo-máquina de Descartes é aqui 
lubrificado, rentabilizado, aperfeiçoado, num processo em que se tem a 
ilusão de se fabricar a si próprio, fabricando o seu corpo como uma mais-
-valia feita de músculos, de articulações, de peças sincronizadas ao ser
viço de um projecto de auto-transcendência que se perde na auto-imanên-

1 9 Cf. David L E BRETON, Signes d'identile. Talouages, piercings el autres marques 
corporelles, Paris, Melaille, 2002. 

2 0 IDEM, ibidem, p. 113. 
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cia das suas próprias funções. Prazer e dor, renúncia e êxtase confundem¬
-se então nos caminhos labirínticos do desejo imersos nos subterrâneos 
sinuosos das salas de musculação, quais câmaras de tortura voluntaria
mente assumidas, sentindo os "body builder" essa fusão como um gozo 
quase idêntico ao do acto sexual21. 

0 outro caso das artes do corpo apresenta uma ambivalência que é 
também extremamente significativa no contexto desta nossa reflexão. 
Referimo-nos às múltiplas expressões de "body art" que, emergindo nos 
anos cinquenta, se desenvolveram tanto nos Estados Unidos como um 
pouco por toda a Europa, especialmente a partir da década de sessenta, 
prolongando-se até à actualidade, contando-se entre os seus pioneiros, 
Mareei Duchamp, e entre os seus protagonistas, Gina Page, Michel Jour-
niac, Dennis Oppenheim, Vito Acconci, Dan Graham, Orlan ou Stelarc22. 
Se a sua irrupção é, antes de mais, um manifesto contra o lugar segundo 
do corpo na cultura ocidental e uma afirmação radical das suas prerroga
tivas como sujeito artístico 2 3, as formas como, em alguns casos, se 
concretiza e se radicaliza esse manifesto, acaba por transformar o corpo 
que se pretende afirmar como sujeito num mero instrumento, quer de per
formances físicas, quer de intervenções plásticas, quer mesmo de próte
ses mecânicas. Nesses casos, pode dizer-se que é a dimensão espectacu
lar do coipo transformado em objecto que é explicitamente assumida no 
espaço público da representação. E então, quase num movimento de 
contratempo relativamente aos propósitos dos próprios manifestos da arte 
corporal, verifica-se que, num ritual de instrumentalização, o auditório é 
perturbado e provocado, sacudido por performances em que a resistência 
física e os limites do corpo são transgredidos ao longo de um processo 
em que, mais uma vez, prazer e dor se fundem para construir, numa nova 

2 1 Cf. Cf. David L E BRETON, V Adieu au corps, pp. 36-40. 
2 2 Um bom panorama de muitos dos expoentes de "body art" é-nos oferecido pelo livro 

L'art au' corps. Le corps expose de Man Ray à nos jours (Marseille, Musées de 
Marseille, 1996) publicado por ocasião das exposições com o mesmo título nas 
Galerias Contemporâneas dos museus dc Marselha e no Museu da Moda de Marselha, de 
6 de Julho a 15 de Outubro de 1996. Também Sally Jane NORMAN, em "Le Body Art. Du 
concept au rituel ou le leurre de la presence" (in Odette ASLAN (Ed.), Le corps en jeu, 
Paris, CNRS Éditions, 2000, pp. 169-178) nos oferece uma boa panorâmica dos diversos 
aspectos envolvidos em alguns dos artistas que mais se evidenciaram neste campo. 

2 Í Philippe VERONE, no texto de abertura do livro da exposição referida na nota anterior 
(cf. "En corps!", in L'art au corps. Le corps expose de Man Ray à nos jours, pp. 13¬
-38) , caracteriza-nos o objectivo das várias tendências deste movimento artístico nos 
termos seguintes: " I I ressort de ces différents exemples que la preoccupation fondalrice 
de Part dit corporel est le corps tel qu'une socicte peut le vivre, Pocculter, 1'opprimer 
ou le nier. De fait, i l soumet à la question les déterminismes collectifs, les institutions, 
les codes, les mythes et le poids des rituels, qu'ils soient famiíiaux, professionncls, 
sociaux, ludiques, religieux, biologiques ou psychanalytiques." 
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estética, uma nova obra de arte: sangue, urina, esperma, excrementos, 
músculos, pele, órgãos são mobilizados, manipulados, dissociados do 
indivíduo como se fossem as tintas de urna paleta a serem lançadas sobre 
a tela vazia. O espectáculo do corpo torna-se, por exemplo com Stelarc 
ou com Orlan, despedida do corpo. É, afinal, o triunfo pleno do corpo-
-máquina de Descartes. Orlan, que reconhece o bloco operatorio como 
seu atelier de artista, com a consciência de que nele produz imagens 
filmes, videos e fotos, e relicários, a expor posteriormente, com o seu 
sangue, a sua gordura e a sua carne, dirá: "Sou uma artista multimédia, 
pluridisciplinar e/ou interdisciplinar. Sempre considerei o meu corpo de 
mulher, o meu corpo de mulher-artista, como o material privilegiado para 
a construção da minha obra."24 E acrescenta: "O meu corpo é um lugar de 
debate público em que se põem questões cruciais para a nossa época." 2 5. 
Já Stelarc, cujas performances passam pela fusão do corpo humano com 
a técnica, amplificando os seus órgãos motores, provocando-o com estí
mulos eléctricos ou electromagnéticos, considera o corpo não como 
objecto de desejo, mas como objecto de redesenho, entendendo a tecno
logia como aquilo que sucede à evolução biológica natural, mas ao 
mesmo tempo deixa claros os seus limites. Por isso, ao carácter obsleto 
do coipo responde a invasão tecnológica: "É por algumas dessas razões 
que eu penso que o corpo se tornou obsoleto, tendo evoluído como um 
corpo ausente e tendo fabricado a sua própria obsolescência e que faz 
agora a experiência da sua invasão pela tecnologia. A tecnologia invasora 
assinala o fim da evolução darwinista como nós a conhecemos, é o 
começo da hibridação do biológico com o artificial." 2 6 Por isso, num dos 
seus projectos de performance já no final dos anos '90, intitulado "Ping 
Body", Stelarc liga-se electronicamente pela Internet a diferentes pontos 
do globo, fazendo com que sejam provocadas descargas nos seus mús
culos para gerar movimentos involuntários, invertendo assim a habitual 
interface entre o corpo e a rede27. 

Continuam ou sobrepõem-se a estas, outras artes que prolongam 
esse mesmo corpo em dois tipos de próteses igualmente significativas 
para o contexto em que se inscreve esta reflexão. Por um lado, as artes 
que fabricam artefactos que se justapõem ao corpo, sob a forma de próte
ses mecânicas: estas podem ser motoras, destinadas a melhorar as nossas 

2 4 ORLAN, De Van chamei au baiser de Varüste, Paris, Éditions Jean-Michel Place, 
1997, p. 35. 

2 5 IDEM, ibidem, p.37. 
2 6 Declarações de Stelarc em entrevista concedida a Jacques DONGUY a 30 de Novembro de 

1995 e publicadas em L'art an corps. Le corps expose de Man Ray à nos jours, p. 219. 
2 7 Cf. Jacques DONGUY, "Stelarc, ou le mythe de Faust", in L'art au corps. Le corps 

expose de Man Ray ct nos jours, p. 213. 
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prestações ao nível do movimento, como é o caso não só das ferramentas 
industriais mas também dos meios de locomoção de que o automóvel ou 
o avião são exemplos; podem ainda ser próteses sensório-perceptivas, 
como o são os óculos ou as próteses acústicas, mas também a rádio, a 
televisão ou o telemóvel (uma das próteses mais generalizadas hoje em 
dia); e podem ainda ser as próteses intelectivas que potenciam a capaci
dade intelectual do homem, como o computador portátil e pessoal, para 
já não falar das próteses sincréticas, em que se fundem todas estas 
dimensões, como os robots industriais, sobretudo os que pertencem à 
geração dos chamados robots inteligentes28. 

Mas ao lado das próteses mecânicas há as chamadas próteses quími
cas, mais directamente ao serviço do prazer e dos caminhos do desejo e 
de que, frequentemente, muitos psiquiatras são os mais prestáveis fun
cionários. Trata-se de programar o humor através de uma produção far
macológica de si próprio, como Philip Dick ficcionou magistralmente 
com o casal Deckard e Iran no seu livro Blad runner, que podia escolher 
o humor e, por isso, dominar integralmente as performances do seu psi
quismo através da sua base bioquímica 2 9. 

Sem querer contestar liminarmente o trabalho dos médicos psiquia
tras no seu cuidado e tratamento do sofrimento mental, são hoje produzi
dos e utilizados psicotropos numa tal quantidade e diversidade que se 
torna relativamente fácil gerir, através deles, os problemas quotidianos 
existenciais, ou, mais especificamente, os seus efeitos e modelar o com
portamento absolutamente normal como se fosse um comportamento 
patológico. Hipnóticos, tranquilizantes, antidepressivos ou estimulantes 
fazem parte da indústria do desejo e do prazer que se estende das crian
ças às pessoas mais idosas. A farmacologia, transformou-se, de ciência 
dos fármacos, em indústria manipuladora das cargas afectivas da nossa 
relação com o mundo, com os homens e com as coisas, em bioquímica 
das emoções e em química programação da felicidade, estimulada por 
prozacs e por viagras, como se se tratasse de vitaminas naturais. Ora não 
é a criação de si que esta tecno-ciência proporciona, é a fabricação de 
performances ilusórias num fantasmático domínio do desejo. Como diz, 
mais uma vez, David Le Breton, "a fabricação bioquímica da interiori
dade juntando o sujeito e a molécula apropriada faz do corpo o terminal 
de uma programação do humor, uma forma inédita do cyborg, isto é, de 
aliança irredutível do homem e da técnica incorporada."30 

2 8 Cf. Tomás MALDONADO, Crítica de la razón informática, trad. cast, de Juan Carlos 
Gentile Vitale, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 156-159. 

2 9 Cf., a propósito destas próteses químicas, David L E BRETON, L 'Adieu au corps, pp. 51 -62. 
3 0 IDEM, ibidem,, p. 62. 
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Face a estas artes do corpo que fazem dele o seu objecto de mani
pulação e de fabricação, sobressaem as artes do corpo sentido e vivido, 
do corpo a que a fenomenologia chamou corpo-próprio e que preferimos 
chamar com José Gil, corpo intensivo ou vibrátil 3 1, que não assentam na 
objectivação mas no envolvimento, na perscrutação de uma linguagem 
que se inventa em gesto, movimento e espaço e que nesse gesto, nesse 
movimento e nesse espaço faz com que o próprio corpo seja arte. Duas 
dessas artes são exemplares e, sem pretender remeter as outras para 
segundo plano, sobre elas gostaria, no entanto, de me debruçar mais 
aprofundadamente. Refiro-me naturalmente à dança e ao teatro. 

Tanto a dança como o teatro partem do corpo como um campo de 
forças atravessado por múltiplas correntes, infinitas tensões e contraditó
rios movimentos. O corpo é um núcleo de energia, ou um conjunto poli¬
fónico de núcleos de energia, com nós, articulações, redes e percursos 
que se sedimentam, estruturam e desestruturam na consciência do eu e no 
eu inconsciente32. E é por isso que a dança e o teatro, como artes do 
corpo enquanto sujeito de criação, pressupõem a representação do corpo 
enquanto objecto, o conhecimento da sua anatomia, da sua constituição, 
das suas componentes e das suas ligações. Mas, sabem também que o 
corpo, que o movimento em que se afirma como corpo e que o desejo que 
alimenta esse movimento não se esgotam na representação científica das 
suas partes, formas e figuras, na consciência explícita que dele temos. 
Como refere Elina Matoso, ao lado do corpo da consciência, que pode
mos observar e de que podemos tomar posse cognitivamente, há um 
corpo fantasmático, que, assim, se transforma em território cénico 3 3. Está 
povoado de caminhos perdidos, de recantos significantes, em que os 
desejos se destilam numa memória silenciosa, quase mágica e dinamica
mente actuante nos gestos que ousamos ou que calamos na estruturação 
social da nossa conduta. O mapa do corpo representado pela nossa cons
ciência é a radiografia anatómica dos nossos músculos, dos nossos ossos, 
das nossas articulações, mas o mapa do nosso corpo fantasmático, o 

3 1 Cf. José G I L , Movimento total. O corpo e a dança, Lisboa, Relógio d'Agua, 2001, 
especialmente o capítulo intitulado "O corpo paradoxal" e, nele, as pp. 67-69 

3 2 Jose G I L dirá (op. cit., p. 159): "A consciência de si deve deixar dc ver o corpo do exte
rior, e tomar-se uma consciência do corpo." 

3 3 Elina MATOSO, na sua obra, justamente intitulada Ei cuerpo, território escénko 
(Barcelona, Paidós, 1992, diz concretamente (p. 73): "El cuerpo-território es represen
tado en ei mapa: puede dibujarse, complctarse en una silueta, modclarse en arcilla, 
armarse con objetos o conformarse como un collage. Pero, además, adquiere dimension 
escénica cuando empieza a poblarse de personajes: seres pequenos o gigantescos que 
nos habitan, que se instalan plácida o penosamente en cualquier rincón dei cuerpo y 
que, a medida que se dcsanolla cl trabajo corporal, van haciendo escuchar sus voces, 
sus sonidos. Se perfilan personalidades que, abarcando diferentes escenarios y épocas, 
representan nucslro propio 'drama' o historia dramatizada en el cuerpo." 
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mapa fantasmático corporal34, é um labirinto de tensões em referência 
mútua, um conjunto de vectores dialectizados num investimento real, 
simbólico e imaginário, em que se cruzam passado, presente e futuro, 
espaços próximos e distantes, vivências reais e virtuais e em que a nossa 
história se faz espaço e movimento, mesmo que para se fazer espaço seja 
necessário inventar espaço e para se fazer movimento seja necessário o 
repouso do silêncio, sempre ponto nodal e reticular da energia que gera 
todo o movimento. O mapa fantasmático corporal não se diz em palavras 
mas cria a sua própria linguagem e, simultaneamente, a sua própria gra
mática, numa fala feita de gestos, movimentos e ritmos, sempre diferen
tes de corpo para corpo, e, por isso, o corpo do actor e o coipo do baila
rino são, por excelência, um "corpo falado", para utilizar a feliz 
expressão que Jean Le Du aplica à psicanálise da expressão corporal35. 

Na dança, essa fala é movimento total e é, enquanto movimento total, 
a expressão infinita do desejo. Para Von Laban, é o esforço "o impulso 
interior que está na origem de todo o movimento"36, podendo dizer-se, 
segundo José Gil, que "esse esforço, em que todas as formas do movimento 
se esboçam antes de se desdobrarem, apresenta movimento antes do 
movimento"37. Esse esforço é a condensação ou a contracção dos pontos 
dinâmicos e tensionais do nosso coipo energético e fantasmático. Mas se o 
esforço transfigurado em consciência é desejo, então pode chamar-se à 
dança o processo infinito das metamorfoses do desejo, ou, utilizando a 
expressão feliz de Paul Valéry, o "acto puro das metamorfoses"38. Nesse 
sentido, a dança é a realização da plenitude do corpo na negação da sua 
fmitude que se realiza no processo de conquista de uma infinitude protei-
forme. E, assim, mais uma vez nos vemos confrontados com um profundo 
paradoxo inerente a esta afirmação da potência ou do poder do corpo; é que 
o coipo afirma-se radicalmente na transgressão dos seus limites e na 
simbolização da sua negação: se "a dança é asas", como diz Mallarmé 3 9, se 
é a simbiose perfeita do espírito e do corpo no voo que essas asas propor
cionam, é, ao mesmo tempo, a transformação do corpo no seu outro, quase 

3 4 IDEM, ibidem, p. 43: "Denominamos mapa fantasmático corporal a esta representación 
que cada uno hace de su cuerpo, teniendo como referencia una superficie territorial real 
o inaginaria." 

3 5 Cf. Jean L E D U , El cuerpo hablado. Psicoanálisis de la expresión corporal, trad. cast. 
de M . M . Prelooker, Barcelona, Paidós, 1992. 

3 6 Rudolf VON LABAN, The Mastcry of Movement, MacDonald and Evans, 1960, cit. por 
José G I L , op. cit., p. 16. 

3 7 José G I L , op. cit., p. 16. 
3 8 Paul VALERY, L'áme et la danse in (Euvres, I I , Paris, Gallimard, Bibliothéque de la 

Pléiade, 1960, p. 165. 
3 9 MALLARME, Divagations, Crayonné au théátre, Ballets, Paris, NRF, Gallimard, 1976, 

p. 193, apud Chantal JACQUET, Le corps, Paris, PUF. 
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num ser imaterial, processo que, como bem sublinha Chantal Jacquet, é 
proporcionado justamente pela técnica de pontas, inicialmente utilizada 
para exprimir o movimento das criaturas etéreas e a idealidade do corpo: "a 
dança", diz esta autora, "é o movimento pelo qual o corpo se torna espírito, 
deslastrando-se do seu peso"40, ideia que corresponde à concepção de Isa¬
dora Duncan quando afirma: "O corpo deve tomar-se translúcido e não é 
senão o intérprete da alma e do espírito" 4 1. 

Esta metamorfose do desejo sob as figuras do corpo que ocorre na 
dança faz com que o corpo se movimente num espaço que, a cada gesto, 
vai criando como se se apropriasse do vazio em que evolui e o tornasse 
corpo. Mas esse tornar corpo do espaço, porque é um tornar corpo de um 
corpo que se liberta do peso, é, ao mesmo tempo, um tornar-se espaço do 
corpo e, por isso, como diz José Gil, "o espaço do corpo é o corpo tor
nado espaço" 4 2 e, assim, ao dançar, "o bailarino dança no interior do seu 
próprio corpo"43. Por isso, o corpo do bailarino é o corpo transformado 
em arte. E se o corpo dançado do bailarino não é o corpo-objecto, mas o 
coipo sentido e vivido, ou seja, o corpo intensivo, do mesmo modo o 
espaço que se funde com o corpo deixa de ser o espaço-objecto para ser 
também ele o espaço criador e sujeito, o espaço sentido, o espaço inten
sivo. E porque o corpo do bailarino é o corpo das metamorfoses, a noção 
de sujeito desagrega-se nas suas múltiplas metamorfoses, passando a 
haver múltiplos sujeitos suportados por este sujeito que, afinal, não é 
sujeito: é o movimento, ou se quisermos, o movimento do desejo que é, 
tão simplesmente, o prazer do movimento entendido como fluxo natural 
do corpo. E se isto se aplica à dança clássica, aplica-se ainda com maior 
propriedade à dança contemporânea. Com efeito, se a dança clássica pode 
ser entendida como exprimindo o poder surreal do coipo, transfigurando 
e revelando a parte do divino nele presente (Isadora Duncan estabelecia 
como objectivo desta arte "exprimir a beleza e a santidade do corpo atra-

4 0 Chantal JACQUET, op. cit., p. 2 4 1 - 2 4 2 . José GIL, por seu lado, afirma (op. cit., p. 23 ) : 
"O bailarino não vive nunca o seu peso objectivo, científico, o peso do seu corpo-
-objecto, o seu cadáver. Avalia a sua leveza actual por comparação com outras levezas 
que acaba de atravessar no quadro específico de certa sequência de movimento: cada 
sequência abre múltiplas possibilidades de ausência de peso, diferentes das oferecidas 
por outras sequências. São a modulação, as transformações da energia de fluxo que 
tomam o coipo mais ou menos leve no interior dc uma leveza adquirida (a da posição 
de pé e a do movimento dançado)." 

4 1 Apud Paul BOURCIER, üisloire de la danse eh Occident. II. Du romantique au 
contemporain, Paris, Éd. du Seuil, 1994, p. 58. 

4 2 José GIL, op. cif., p. 19. 
4 3 IDEM, ibidem, p. 20. E algumas páginas (p. 6 1 ) explicita melhor esta ideia: "O corpo 

tem de se abrir ao espaço, tem de se tornar de certo modo espaço; e o espaço exterior 
tem de adquirir uma textura semelhante à do corpo a fim de que os gestos fluam tão 
facilmente como o movimento se propaga através dos músculos." 
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vés do movmento" 4 4

) permitindo assim interpretar a escrita coreográfica 
como uma escrita corporal, em que o corpo é o significante, mas o signi
ficado já não pertence à ordem do corporal, mas do espiritual45), no caso 
de determinadas tendências que se começaram a desenvolver sobretudo a 
partir da década de sessenta, os desenhos coreográficos fazem-nos mer
gulhar total e radicalmente no corpo, à revelia e até mesmo em contrapé 
da dimensão psíquica do sujeito e do sentido das suas vivências e das 
suas emoções. Para Mercê Cunningham, um dos primeiros e mais fortes 
expoentes do que se viria a chamar a "dança pós-moderna", "motion is 
not emotion", princípio que lhe permite inverter as relações entre o 
movimento e as emoções, não vendo o movimento como expressão das 
emoções, mas vendo-o, pelo contrário, como fonte e origem de emo
ções 4 6 . Dançar não é dar ordens ao corpo, mas obedecer-Ibe e, por isso, 
nunca se esteve tão perto dos princípios antropológicos de Espinosa: a 
dança é, aqui, a afirmação de uma essência corpórea singular47, mais do 
que, como pretendia Valéry, a transformação da bailarina num ser uni
versal48 sem um coipo específico, para representar, na unidade do seu 

4 4 Paul BOURCIER, op. cit., p. 58 . 
4 5 Chantal JACQUET exprime-o nestes termos (op. cit., p. 2 4 8 ) : "Si le signifiant est corpo-

rel, le signifié ne l'est pas. La danse exprime 1'incorporei par le corporel. Le corps 
parle de soi et dit son autre. II incarne les possibles et Ies mille imaginations qui 
sommeillent en chacun." 

4 5 IDEM, ibidem, p. 2 5 2 : "La coréographie cesse alors d'être narrative, codifiée pour deve¬
nir une exploration infínie des combinaisons possibles des figures du corps dans leur 
beauté plastique. Le corps n'est plus le signifiant dont 1'âme serait le signifié, i l devienl 
signe à part entière et manifeste sa puissance cinétique." Cf. também a este propósito, 
Laurence LOUPPE, em "L'utopie du corps indéterminé. États Unis, Années 6 0 " (in Le 
corps en jeu, pp. 2 1 9 - 2 2 0 ) , onde, depois de afirmar que "lorsque Cunningham veut 
inventer un mouvement qui ne passe que par le corps, il dégage la spécificité même de 
la danse, c'est-à-dire le rapport aü corps, au corps global", faz a respectiva articulação 
com a problemática do sujeito: «"A partir du moment oü lc corps gcnère, invente, fait 
passer son propre mouvement, une question fondamentalc va se poser: qui est le sujet 
de Tceuvre? [...] Cunningham a scinde le sujet de Paeuvre d'art. A partir du moment 
oü le vrai signifiant de la danse ne peut passer que par le corps, i l n'est pas question 
d'imposer à ce corps des antécédents psychologiques risquant de miner la pertinence 
d'une décision qui, elle, n'appartiendrait plus au corps." É neste sentido, creio, que deve 
entender-se a posição de José G I L ao considerar que o que Cunningham põe em causa é a 
noção do sujeito aplicada aqui ao corpo, se por sujeito se entender "um sujeito que tem 
sentimentos pessoais e que quer exprimi-los de uma certa maneira" entendendo assim a 
dança como um "movimento finalizado", partindo de um "centro intencional" (op. cit., 
p. 34 ) . Nestes termos, dir-se-ia que a radicalização do corpo como sujeito da dança leva, 
neste caso, a reequacionar completamente a própria noção de sujeito, o que poderia 
constituir uma outra pista de reflexão extremamente interessante. 

4 7 Recordemos que ESPINOSA afirmava que "a primeira coisa que constitui o ser actual da 
mente humana não é senão a ideia de uma coisa singular existente em acto" {Ética, I I , 
prop. 11), sendo essa coisa singular existente em acto o corpo humano (Ética, I I , 13). 

4 8 No seu diálogo L'âme et la danse, VALÉRY faz dizer a Sócrates (pp. 171-172) : "Et le 
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corpo, o corpo de todos os corpos. Retomando a metáfora da escrita, a 
dança deixa de ser a escrita de um corpo significante que remete para um 
significado que seria o seu outro, para ser a escrita de um corpo que é 
signo total no seu poder cinético desdobrando-se ou explicando-se nas 
suas múltiplas e infinitas configurações estéticas, ligadas (ou desligadas), 
como refere José Gil por vacúolos de tempo no interior do movimento49, 
de tal maneira que o corpo do bailarino deixa de ser uno para ser com
posto por uma multiplicidade de corpos virtuais50 e, ao mesmo tempo, os 
bailarinos deixam de ser, no seu conjunto, um só corpo para serem uma 
multiplicidade de múltiplos corpos, ou seja, uma multiplicidade de múl
tiplos signos numa multiplicidade de escritas na pele ou nas peles sobre
postas em que se traduz agora o espaço cénico. 

E é esta a grande diferença entre o prazer resultante da fabricação 
farmacológica de si e o prazer resultante da criação estética do espaço do 
corpo e do corpo do espaço: enquanto o primeiro resulta de uma prótese 
química e artificial sobre as estruturas do corpo, o segundo resulta do 
fluxo natural do próprio corpo, ou seja, o primeiro é técnica mecânica, o 
segundo é physis ou natureza que aqui se identifica plenamente com arte, 
eliminando a contraposição entre physis e tekhne, como se a arte, mais do 
que imitar a natureza, ajudasse aqui a própria natureza e dela fosse, 
assim, um prolongamento. 

O teatro permite ao actor viver também, a seu modo, o corpo como 
sujeito artístico, mas aqui a fala do corpo já não é apenas movimento 
total. Porque a palavra e a cena transformam o território cénico num 
espaço diferente do espaço dançado. É também um espaço falado e mul
tiplamente habitado. Isso não significa, porém, que não continue a ser um 
espaço tornado corpo habitado por um corpo tornado espaço. Se o corpo 
do actor é, já em si mesmo, território cénico, onde o movimento dos 
gestos e dos olhares e as máscaras naturais do rosto são dança de afectos 
e jogo de emoções na lúdica construção da personagem, o espaço do 
palco é um prolongamento do corpo do actor e se o corpo do actor é um 
corpo vivo e dinâmico também o espaço do palco em que esse corpo se 
movimenta é um espaço vivo e dinâmico, habitado por tensões, forças, 
conflitos, com múltiplos centros correspondentes ao corpo dos outros 
actores. Assim, o espaço do palco, a cena, é também ela um campo natu
ral onde se desenha o desejo no coipo vivido como arte. O palco ou a 
cena não são próteses artificiais do corpo do actor, são também eles, o 

corps qui csl ce qui csl, le voici qu'il ne pcut plus se conlenir dans l'étenduc! - Oü se 
mettre? Oü devenir? - Cet Un veul jouer á Tout. I I vcul jouer a 1'universalitc de l'áme! 
I I vcut rémédier á son idcntité par le nombre de ses acles.! " 

4 9 José GIL, op, efe, p. 42. 
5 0 IDEM, ibidem, p. 44. 
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prolongamento natural da energia das suas personagens metamorfoseada 
em figuras e composições de ritmo, cor, luz e sombra. 

A história da arte teatral nas últimas décadas revela-nos uma progres
siva emancipação do jogo cénico e corporal relativamente à ditadura do 
texto51 de tal maneira que se pode dizer que os anos '60, '70 e '80 corres
pondem a um período em que se afirma claramente uma tendência a subli
nhar o primado do corpo. Living Theatre e Grotowski, E. Barba, P. Brook, 
o Théâtre du Soleil, Peter Zadek, Mathias Langhoff, ou mesmo os Catalães 
Fura dei Baus são testemunhos de uma construção teatral assente no corpo 
e na sua linguagem própria, independente ou para lá da linguagem do texlo 
teatral. Mas se quisermos recuar à fonte de todo este movimento, vamos 
encontrá-la inquestionavelmente nos textos programáticos de Antonin 
Artaud, que, já no prefácio a Le théâtre et son double, proclamava: "Que
brar a linguagem para tocar a vida é fazer ou refazer o teatro"52.Tal ideia 
será uma constante nos dois manifestos sobre o "Teatro da crueldade", em 
que se impõe, "em vez de um voltar a textos considerados como definitivos 
e como sagrados", uma outra atitude: "romper a sujeição do teatro ao texto 
e reencontrar a noção de um espécie de linguagem única a meio-caminho 
entre o gesto e o pensamento"53. Trata-se, no fundo, de conquistar a 
sensibilidade contra a "ditadura do escritor"54, e é nesse contexto que deve 
situar-se a noção de um atletismo afectivo, em que irrompe uma nova rela
ção do actor com o seu corpo: "é necessário admitir para o actor uma espé
cie de musculatura afectiva que corresponde a localizações físicas dos sen
timentos", sendo a partir desse "organismo afectivo" que põe em jogo que 
o actor pode ser definido como "um atleta do coração" 5 5. Reconhecendo 
assim que "toda a emoção tem bases orgânicas", pode concluir-se que é 
cultivando a sua emoção no seu corpo que o actor recarga a densidade vol
taica"56. 

51 Cf. Odette ASLAN, "Un nouveau corps sur la scene occidentale", in Odette ASLAN 
(Ed.), Le corps en jeu, pp. 307-314. 

5 2 Antonin ARTAUD, Le theatre et son double, Paris, Editions Gallimard, 1964, p. 19. 
5 3 IDEM, "Le theatre de la cruautc (premier manifesto) ", in: Le theatre et son double, 

pp. 137-138. 
5 4 IDEM, "Le theatre dc la cruaute (second manifeste)", in: Le theatre et son double, p. 191. 
5 5 IDEM, "Un athlclismc affeclif", in: Le theatre et son double, pp. 199: " I I faut admcttre 

pour l'acteur une sorte de musculature affective qui correspond a des localisations 
physiques des sentiments. 
I I en est de l'acteur comme d'un veritable athlete physique, mais avec cc correctif 
surprenant qu'a I'organisme de I'athlete correspond un organisme affectif analogue, et 
qui est paraliclc a 1'autre, qui est comme le double de Tautre bien qu'i! n'agisse pas sur 
le mcmc plan. 
L'acteur est un athlete du cceur." 

56 IDEM, ibidem, p. 210 . 
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Esta procura da base orgânica da emoção levará anos depois Gro-
towski, a rejeitar os artefícios do "teatro rico", maquilhagens, adereços ou 
figurinos especiais, efeitos de som e de iluminação, novas tecnologias pro
porcionadas pelo cinema e pela televisão, que indiciam uma "cleptomanía 
artística" que vive do roubo a outras disciplinas e, com isso, "constrói 
espectáculos híbridos, aglomerados sem carácter nem integridade, apre
sentados como obra de arte total"5 7. Em alternativa propõe um "teatro 
pobre", baseado exclusivamente no corpo do actor: "Descobrimos que era 
decididamente teatral a transformação do actor de tipo em tipo, de carácter 
em carácter, de figura em figura, sob o olhar do público, de maneira pobre, 
utilizando apenas o seu corpo. A composição de uma expressão facial fixa 
usando apenas os músculos e outros impulsos do actor produz um efeito de 
transsubstanciação, ao passo que a máscara preparada pela maquilhagem 
do artista é mero truque"58. E é assim que contra o acto de representação 
como prostituição, se propõe a ideia do "actor santo", "o actor que trabalha 
em público com o seu corpo, oferecendo-o publicamente", o actor que "não 
vende o seu corpo", mas o sacrifica, que "repete a expiação e se aproxima 
da santidade"59, não com o sentido do espectáculo, como acontece em 
alguns expoentes de "body art" a que atrás se fez referência, mas como 
"dádiva de si próprio": "Há que darmo-nos totalmente, na nossa mais pro
funda intimidade", diz Grotowski numa entrevista a Eugenio Barba em 
1964, "darmo-nos com confiança, tal como nos entregamos no amor"60. 

Esta relação originária e fundante do acto de representar ao próprio 
corpo do actor e, em certo sentido, ao corpo-próprio, ao corpo sentido e 
intensivo do actor, implica não a dissociação e a fragmentação das diversas 
dimensões desse corpo, mas a sua reunião numa totalidade indivisa. Peter 
Brook dirá que "o corpo é um todo, físico, mental e emocional" e que "o 
actor deve continuamente exprimir-se perante o público com estes três cor
pos reunidos"61. Isto implica que a inteligência e a lucidez (dimensão men
tal) iluminem a forma e as formas como o corpo se inscreve no espaço e 
entra na sua intimidade (dimensão física) e implica também a passagem 
pelas diversas fontes na criação 6 2 da personagem (dimensão emocional): as 

5 7 Jerzy GROTOWSKI, Para um teatro pobre, tradução portuguesa de Rosa Macedo, e J. A . 
Osório Mateus, Forja, 1975, p. 17. 

5 8 IDEM, ibidem, pp. 18-19. 
5 9 IDEM, ibidem, p. 31. 
6 0 IDEM, ibidem, p. 35. 
6 1 Peter BROOK, "À la source du jeu", in Odette ASLAN (Ed.), Le corps en jeu, p. 301. 

Sobre estas três dimensões do corpo do actor cf. também, de Peter BROOK, a sua obra 
Más allú dei espacio vacío. Escritos sobre teatro, cine y ópera, trad. cast. dc Eduardo 
Stupía, Barcelona, Alba Editorial, 2001, pp. 389-390. 

6 2 Peter Brook não gosta de utilizar a expressão de Stanislawski "construção da persona
gem", já que o processo criativo da autêntica forma não é análogo ao da "construção de 
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fontes que são nossas, que nos habitam, mas também as fontes subterrâneas 
que ultrapassam o próprio actor e que os sucessivos ensaios ("répétitions") 
ajudam a descobrir, na descoberta simultânea de que a personagem é mais 
do que o próprio actor, revelando deste modo em si e no seu corpo algo que 
não é ele nem o seu próprio corpo03. 

O trabalho teatral, na sua técnica, na prática do seu exercício quoti
diano, visa, assim, a unidade das duas grandes faces do corpo do actor: a 
interior, por um lado, e a físico-mecánica, por outro. Com efeito, manter a 
dualidade destas duas faces, num processo em que não se passa a etapa da 
aculturação, pela técnica extra-quotidiana e pelo controle sobre o corpo 
inculturado, disciplinando artificiosamente o movimento e os músculos, 
modelando a voz, sem chegar ao ponto em que esse corpo aculturado é de 
novo assimilado ao próprio corpo e transformado espontaneamente numa 
segunda natureza, fazer assim do seu corpo um corpo estrangeiro, é recair 
nas artes do corpo objectivo e mecânico: "O corpo da dualidade", diz 
Eugenio Barba, "o coipo da aculturação, é programado do exterior como 
um Frankenstein. E elaborado fragmento após fragmento, membro após 
membro, função após função; é, pois, re-composto. É um corpo artifi
cial." 6 4. Ganhar a unidade do corpo na sua recuperação como uma segunda 
natureza é transformá-lo em corpo credível, corpo-em-vida, e, então, "o 
corpo-actor não é o 'corpo' que o actor 'utiliza', não é uma máquina física, 
mas o cruzamento em que se reencontram o real e o imaginário, o concreto 
e o abstracto, o físico e o mental"65. 

Entretanto, convém acrescentar que, tal como os corpos dos actores, 
sendo múltiplos centros de um espaço em movimento, em devir, em 
transformação, não são átomos justapostos, espalhados ou em circulação 
pelo palco, e tal como o corpo do actor não é um corpo-objecto, também 
a relação do encenador com os actores e com o espaço do palco, em ter
mos de corpo e movimento, não é uma relação de objectivação, de estra
nhamento ou de domínio, mas uma relação de envolvimento e encarna-

ura edifício, em que cada acção é o passo lógico que se segue ao passo anterior" (cf. 
Peter B R O O K , La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro, trad. 
cast de Gema Moral Bartolomé, 4 a ed., Barcelona, Alba Editorial, 1999, p. 34). 

6 3 A noção de espaço vazio, que dá título a uma das principais obras dc Peter BROOK (cf. El 
espacio vacío. Arte y técnica del teatro, trad. cast. de Ramón Gil Novales, 5a ed., 
Barcelona, Península, 1997), não se aplica apenas ao espaço cénico, mas ao próprio vazio 
que o actor deve estabelecer dentro de si para poder assumir a personagem que cria, ainda 
que o preço desse vazio seja o medo (p. 31):: "Cuando el instrumento del actor, su cuerpo, 
se afina mediante ejercicios, las tensiones y costumbres perniciosas desaparecen. Entonces 
está preparado para abrirse a las posibilidades ilimitadas del vacío. Pero ha de pagar un 
precio: frente a ese vacío desconocido hay, naturalmente, miedo." 

6 4 Eugenio BARBA, "Le corps crédiblc ", in Odette ASLAN (Ed.), Le corps en jen, p. 253. 
6 5 IDEM, ibidem. 
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ção, de fluxo dinâmico e proteico, de pertença íntima e intensiva presen
ça mútua. Os corpos dos actores tornam-se corpo do encenador e o ence
nador torna-se corpo no corpo dos actores, num espaço que reinventam e 
habitam nessa reinvenção. Este processo (falamos, como é óbvio, de uma 
encenação no contexto de um processo criativo partilhado e não no qua
dro do actor-marioneta de que o encenador é o manipulador: aí é não só o 
corpo do actor, mas o actor-todo que se transforma em corpo-objecto do 
encenador do qual o espectáculo surge como prótese artificial, externa e 
mecânica), é uma espécie de renascimento, ou seja, de nascimento parti
lhado, como lhe chamou Grotowski, que, em 1965, concluía assim o seu 
manifesto Para um teatro pobre: "O actor renasce - não só como actor, 
mas também como ser humano - e, com ele, renasço eu. E uma forma 
inábil de o transmitir, mas o que se verifica é uma total aceitação de um 
ser humano por outro ser humano."66 Mas não é só o encenador e o actor 
que partilham esta sintonia criativa. Dela também o público devêm tes
temunha participante67. Montar um espectáculo é, no contexto da encena
ção vista como arte do corpo, no contexto do corpo como arte, viver o 
prazer na partilha da criação e abrir caminhos múltiplos nas encenações 
do desejo (porque toda a encenação é uma encenação do desejo no sen
tido mais literal da expressão: pôr em cena o desejo ou deixar o desejo 
vir à cena, à boca de cena através de todas as suas metamorfoses). E 
depois há ainda a palavra, que também tem corpo e que é essa outra 
forma de o desejo falar: a palavra que brota do corpo dos actores, a pala
vra que dança no corpo dos actores, a palavra que dança entre os corpos 
dos actores, a palavra que dança entre os actores e o público, entre o 
público e os actores. 

O prazer que advém da participação criativa nas artes do corpo está 
muito longe daquele que se consegue através da produção químico¬
-farmacológica do sujeito (que, mais do que sujeito é paciente, súbdito, 
resultado). E um prazer que resulta de um acto de amor. Só que é um acto 
de amor por onde passa o movimento68: como se, através destas artes, 
fizéssemos amor com o tempo. É por isso que elas são as mais efémeras 
de todas as artes. 

6 6 J. GROTOWSKI, op. cu., p. 23 . 
6 7 Se, como diz Peter BROOK, no início de O espaço vazio, para realizar um acto teatral é 

apenas necessário um espaço nu, um homem que caminha c um outro que o observa 
(El espado vacío, p. 5), então também, como ele próprio repete quase no final da 
mesma obra (p. 171), "en el teatro no es posible contemplai" en solitário el objeto 
terminado: hasta que el público no está presente, el objeto no es completo." 

6 a Athikié, a bailarina que serve dc pretexto para o diálogo dc Paul VALÉRY sobre a alma 
c a dança, depois dc, extenuada, se imobilizar no solo, e de dizer "Je ne sens rien. Je ne 
suis pas morte. Et pourtant, je ne suis pas vivante!", solta, perante Sócrates, a 
exclamação com que termina este texto (op. cit.. p. 176): "Asile, asile, ô mon asile, ô 
Tourbillon! - J'étais en toi, ô mouvement, en dehors dc toutes les choses..." 
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RESUME 

Dans ce texte, en partant du double sens de Fexpression «arts du corps» et 
apres un parcours bref sur la presence du corps dans la culture occidentale, on 
essaye de caracteriser, premierement, les arts du corps qui font du corps son objet 
ou instrument (genitifobjectify de travail, exposition et manipulation, tels que la 
chirurgie esthetique, les marques du piercing et du tatouage (elles-memes de 
double sens), le «body building», quelques exces du «body art», les divers types 
de protheses mecaniques qui font du corps un cyborg et, finalement, ce qu'on 
petit appeler les protheses chimiques qui modelent Ie desir et le temperament et 
qui sont administres par une medicine psychiatrique au service d'un bien-etre 
normalise. Dans un second moment notre regard se tourne vers les arts du corps 
dans lesquels le corps se presente en tant que sujet de creation artistique (genitif 
sttbjectif), en relevant surtout les arts de la scene et, en special, la danse et le 
theatre: on essaye, ainsi, de montrer dans quel sens on peut parler du corps en 
tant que sujet, tant dans la danse classique que dans la danse contemporaine, et 
on traverse aussi le developpement du theatre, surtout apres Artaud, en passant 
par Grotowski, Barbas et Peter Brook, pour souligner le passage du corps au 
premier plan de la scene. 

Nous concluons en soulignant le rapport intrinseque entre ces arts, le corps 
et le mouvement, ce qui nous permet de dire que, s'ils sont sont les plus 
ephemeres de tous les arts, c'est parce que dans ces arts tout se passe comme si 
on faisait 1'amour avec le temps. 



Os F A R Ó I S DOS A U T O M Ó V E I S 
( S O B R E L I N G U A G E M E A R T E E M S E N T I D O E X T R A - M O R A L ) 

José M. Miranda Justo 

Nos últimos tempos, com frequência crescente, assiste-se ao uso do 
termo "cacofonia" para qualificar a multiplicidade ds discursos em torno 
das artes visuais e o desencontro entre esses discursos. Fico sempre com 
o sentimento algo incómodo de que o contrário dessa cacofonia seria 
uma de duas coisas: ou uma concordância ditada por uma autoridade 
qualquer, ou então uma harmonia naturalmente surgida numa comuni
dade ideal de sábios. Esta última alternativa corresponderia ao desejo de 
manter a divergência, a polémica, a dissensão, dentro de limites "razoá
veis". E a razoabilidade, como se calcula, é sempre a de quem a enuncia. 

Devo dizer liminarmente que acho que a cidadania estética é exac
tamente a participação de cada um na "cacofonia" dos discursos e/ou dos 
fazeres estéticos. Mas talvez deva acrescentar prontamente que aquilo a 
que alguns chamam "cacofonia", num sentido obviamente moral, é afinal 
- em sentido extra-moral - o jogo conflitual de diferentes racionalidades, 
de diferentes discursividades, diferentes fazeres e diferentes pensares. 

A conversa sobre a "cacofonia" ignora - ou tende a ignorar - várias 
coisas. 

Uma dessas coisas diz respeito, obviamente, ao poíicentrismo da 
discursividade contemporânea (que se descortina em muitas outras áreas 
de actividade - aliás, possivelmente, em todas). Ninguém imaginará que, 
por exemplo, no Renascimento ou na Atenas de Platão houvesse exclusi
vamente uma perspectiva discursiva (ou mesmo duas) em relação à expe
riência; mas o que parece ser certo é que hoje temos mais perspectivas 
discursivas, múltiplas perspectivas que em parte não se deixam reduzir 

*Este texto foi escrito entre Abril e Maio de 1999 e serviu de base a uma conferência 
apresentada em Junho de 1999 na E.S.T.G.A.D. - Escola Superior de Tecnologia, Ges
tão, Artes e Design - , em Caldas da Rainha, no âmbito do ciclo "A imagem e a palavra". 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 27-41 
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umas às outras, que em parte se rejeitam, mas que em parte são comple
mentares ou mesmo interactivas. As vezes são-no até quando menos se 
esperaria: por exemplo, quando ciência e arte se encontram num mesmo 
acontecimento, como se tem visto com alguma frequência em anos 
recentes. 

Mas é também mais ou menos óbvio que a conversa sobre a "caco
fonia" tem, no domínio das artes plásticas, qualquer coisa de irredutível 
àquilo que se passa noutras áreas de actividade. Nas outras áreas de acti
vidade ou não se põe, ou não se coloca com a mesma acuidade, esta 
questão estranha que é a de saber se quando estamos dentro de uma área 
de actividade ainda estamos dentro dessa área de actividade. Sabemos 
razoavelmente bem o que é um acto médico, sabemos que determinadas 
questões são do âmbito do direito, sabemos ou julgamos saber que certos 
problemas são objecto da física ou da sociologia. Sabemos até reconhe
cer as transdisciplinaridades e as interdisciplinaridades. Mesmo no âmbi
to da literatura ou do cinema, parece que só marginalmente se coloca a 
questão de saber se determinados objectos ainda são literatura ou cinema. 
Mas no âmbito da música e das artes plásticas, dir-se-ia que o nosso 
século se especializou em indefinir as fronteiras, de tal modo que aconte
cem duas coisas: por um lado surge a questão tipicamente ontológica -
mas também moral (!) - de saber se "isto ainda é música?" ou "isto ainda 
é arte?"; por outro lado, surgem as questões relativas ao estatuto dos dis
cursos múltiplos que se constroem em torno desses objectos de estatuto 
ontológico - e moral (!) - "duvidoso". 

Quem fala da "cacofonia" refere-se normalmente à segunda questão. 
O que me parece é que a segunda questão não se distingue propriamente 
da primeira. Em que sentido? No sentido em que a questão não diz res
peito a discursos que possam ser entendidos como secundários relativa
mente aos objectos de que se fala; não creio que haja objectos estéticos e 
só depois discursos que os legitimam. O que há é uma relação íntima 
entre linguagem (ou discurso) e experiência estética. E é sobre essa rela
ção que gostaria de encetar algumas reflexões, na certeza de que não 
posso tratar aqui todas as implicações do problema. 

1. Uma questão inevitável é a que diz respeito à delimitação dos 
próprios termos de que se parte: "linguagem", "discurso", "objectos 
estéticos", "relações estéticas". Pessoalmente, parece-me bastante mais 
fácil começar pela "linguagem". 

Por "linguagem" não entendo nem uma faculdade de designação ou 
de expressão, nem um instrumento (neutro) de comunicação, nem um 
sistema ou conjunto de sistemas redutíveis à gramática e ao vocabulário 
das línguas particulares. Em rigor a linguagem não é nada disso. 
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Antes, contudo, de dizer o que se pode entender por "linguagem", 
interessa-me introduzir uma analogia que, a meu ver, pode ajudar a clari
ficar o meu modo de proceder aqui. Pegando num "slogan" já antigo 
sobre previdência rodoviária e transformando-o deliberadamente num 
sentido que o dito "slogan" - tanto quanto me lembro - não tinha, diria 
assim: "Os faróis dos automóveis não são para ver, são para sermos vis
tos." E gostava de sublinhar três aspectos relacionados com esta declara
ção: 

(1) Há, certamente, pessoas que rejeitariam liminarmente esta for
mulação. A minha ideia é que essa rejeição supõe qualquer coisa como 
uma política da linguagem, um autoritarismo linguístico a que provavel
mente todos nós recorremos, pelo menos de vez em quando. Do género: 
"toda a gente sabe que os faróis dos automóveis são para iluminar a 
estrada e, portanto, para vermos o caminho, e não é legítimo negar essa 
função para afirmar uma outra que é meramente secundária ou residual." 
Uma tal rejeição assenta numa ideia de experiência/saber partilhado por 
todos, mas assenta também na ideia de que negar uma proposição ("os 
faróis dos automóveis são para ver" - ou para "iluminar" ou "dar a ver") 
é um acto que (a) do ponto de vista lógico só pode ser avaliado em ter
mos da sua verdade ou falsidade, sendo que (b) a verdade ou falsidade de 
um enunciado se verifica no plano da experiência/saber, ou seja, no 
plano do nosso conhecimento dos referentes (objectos ou relações objec
tivas entre objectos). 

Contudo, há outras maneiras de considerar o referido enunciado, 
sem o rejeitar. 

( 2 ) Pode considerar-se que a primeira parte do enunciado não tem 
um valor referencial, mas sim aquilo a que se pode chamar um valor retó
rico. A negação não tem que ser avaliada no seu valor lógico, mas sim na 
sua eficácia retórica: o que ela faz é, por antítese, chamar a atenção para 
uma função dos faróis que tende a ser esquecida: a de assinalar a nossa 
presença para os outros. Deste ponto de vista, o resultado referencial é o 
da complementaridade entre o "dar a ver" e o "ser visto". Não interessa 
aqui a verdade lógica do enunciado, mas o seu efeito, aquilo que ele pro
duz. 

(3) Interessa-me, no entanto, partindo desta segunda maneira de 
interpretar o enunciado, chegar a uma terceira. A segunda maneira de 
interpretar é decididamente pragmática. A terceira, sem pôr de lado o 
aspecto crucial da performatividade (o que se faz com um enunciado), 
põe-nos no entanto perante outra função da linguagem, uma função a que 
poderíamos chamar fundacional. Vejamos: se nego a ideia de que os 
faróis servem para dar a ver, com isso não me limito a chamar a atenção 
para a função esquecida dos faróis, mas digo também qualquer coisa 
como isto: "A função 'ser visto' não é uma função secundária, nem 



30 José M. Miranda Justo 

sequer é uma função ao mesmo nível da função 'dar a ver'; é antes uma 
função fundamental e mais ampla, dado que há muitas situações em que é 
importante ligar os faróis exclusivamente para ser visto, ao passo que 
todas as situações em que eles servem para 'dar a ver' são também situa
ções em que servem para 'ser visto'. Para além disso, não há nenhuma 
situação em que ao ligá-los para ser visto, fique bloqueada a função 'dar 
a ver'." Esquecer que servem para 'dar a ver' não é simétrico de esquecer 
que servem para 'ser visto'; se, por hipótese absurda, me esquecer de que 
servem para 'dar a ver'(que seria, digamos, uma eficácia olvidativa da 
negação), mas se não me esquecer de que servem 'para ser visto', ligá
-los-ei, e, portanto, cumprir-se-ão as duas funções. A equiparação das 
duas funções pode parecer útil, mas não tem consistência teórica. (Com-
preender-se-á que deixo de lado tudo o que diz respeito à intensidade dos 
faróis ou aos diversos tipos de faróis.) 

Note-se então que na terceira interpretação: (a) não pus de lado a 
performatividade do enunciado, o que ele faz; mas (b) com o enunciado 
estabeleci também um princípio não empírico de organização relativa das 
funções "dar a ver" e "ser visto"; (c) mais importante ainda é que a ver
dade do enunciado, deste ponto de vista, não reside num exame do valor 
lógico da negação e da sua comparação com a experiência, antes consis
te, por um lado, na sua eficácia, mas também, por outro lado, num efeito 
de racionalidade que me dá uma articulação "fundacional" em que o "ser 
visto" domina o "dar a ver", coisa que é impossível nas interpretações (1) 
e ( 2 ) ; (d) um aspecto igualmente notável é que o enunciado não decorre 
da experiência, mas no entanto, não só não entra em colisão (que é talvez 
o termo mais apropriado!) com ela, como permite, por assim dizer, rever 
o significado da experiência, ou, se se quiser, permite uma certa aplica
ção na experiência que, contudo, é perfeitamente desinteressante quanto 
à questão da validade do enunciado. 

Não desenvolverei aqui o problema, mas, a meu ver, o discurso filo
sófico, de um modo bastante geral (e, notavelmente, isso acontece 
mesmo nos pensadores do empirismo clássico), inicia-se e auto-funda-se 
assim: por intermédio de uma negação - negação de proposições que 
configuram uma arquitectura do saber (filosófico ou não-filosófico) - e 
de uma simultânea subtracção do discurso e da questão da sua validade 
ao plano do empírico. A negação é crucial: a ideia vulgar de que a refle
xão filosófica "começa pela interrogação" corresponde a uma total artifi-
cialização que é a de colocar o sujeito da reflexão fora de tudo aquilo que 
ele "sabe" antes de começar; ora, o que ele "sabe" é o saber teórico e/ou 
empírico que o precedem. A filosofia é, assim me parece, negação desse 
duplo saber. Como digo, não avançarei por este terreno, mas a questão 
crucial da produtividade da negação há-de surgir-nos algumas vezes no 
que se segue. 
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2. Quando digo que a linguagem não é instrumento de comunicação, 
nem uma faculdade de designação ou de expressão, o que estou a fazer 
corresponde à primeira parte do meu enunciado sobre os faróis dos 
automóveis. A segunda parte seria dizer: a linguagem é uma actividade 
de produção (ou de "criação", como se costuma dizer numa terminologia 
porventura mais etérea). 

Se seguirmos a analogia com o enunciado sobre os faróis dos auto
móveis, teremos então que esta actividade de produção não se equipara 
às funções de designação, expressão e comunicação, mas também que 
não pode ser deduzida a partir delas. 

As ideias de "comunicação", de "expressão" e de "designação" 
implicam todas elas uma certa concepção dos sinais (ou da mediação): 
um sinal seria sempre sinal de qualquer coisa (a mediação seria sempre 
mediação de qualquer coisa). Dizer que um sinal é sinal de qualquer 
coisa é o mesmo que dizer que temos qualquer coisa, subsistente antes da 
sinalização, que depois é sinalizada pelo dito sinal; deste ponto de vista a 
"coisa" é inerte e imune ao sinal; os sinais, nessa concepção, talvez nos 
sirvam para lidar com as coisas, mas não agem sobre elas; se alguma 
coisa age sobre as coisas seríamos nós, directamente, umas vezes antes 
dos sinais, outras vezes depois dos sinais. Mas o sinal também surge 
nesta perspectiva como basicamente inerte em relação à experiência. Os 
sinais são tão dados como são as coisas; e, uma vez que os sinais e as 
coisas são dados, então, deste ponto de vista parece possível fazer uma 
classificação exaustiva e estática dos relacionamentos entre sinais e coi
sas: uma taxinomia semiótica. 

Ora, se digo que a linguagem é uma actividade de produção estou a 
socorrer-me de uma concepção diferente dos sinais: um sinal é um objec
to (ou artefacto) que produz qualquer coisa. Produz, antes de mais, a 
nossa possibilidade de lidar com as coisas e de agir sobre elas. Produz 
níveis de organização da experiência a que chamamos mundo ou mun
dos. Ora, a experiência, se pudesse ser vista independentemente dessa 
organização, não seria certamente aquilo a que chamamos experiência. 
Experiência é precisamente a progressiva organização ou orientação de 
nós mesmos para patamares de sentido que nos são momentaneamente 
satisfatórios, suficientes, plausíveis. Deste ponto de vista, as coisas não 
são indiferentes aos sinais; pelo contrário, elas são exactamente e apenas 
aquilo que os sinais fazem delas. Mas os sinais também não são indife
rentes à experiência; só cumprem a sua função na medida em que a rela
ção entre o significante e o significado não está dada de uma vez por 
todas. O que significa que afectam a experiência e são afectados pela 
experiência. 

A ideia de que o significado de um sinal seria redutível ao conjunto 
dos usos desse sinal pode parecer aceitável de um ponto de vista empí-
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rico, mas não serve de modo algum como fundamento para uma teoria da 
linguagem que pretenda dar conta daqueles usos que fazemos dos sinais 
para lá dos usos que já conhecemos. Sempre que empregamos uma metá
fora para lá dos seus eventuais usos conhecidos, para dar conta de qual
quer situação que escapa ao conjunto da nossa experiência anterior, o 
que estamos a fazer é produzir uma possibilidade de apreensão, de orga
nização. 

O termo "produção" é, neste contexto, razoavelmente vago. No sen
tido em que o venho a usar, preferiria substitui-lo por "constituição" ou 
"mediação constitutiva". Falaríamos então de uma função constitutiva 
que a linguagem desempenha relativamente aos nossos objectos, expe
riência ou mundos (designadamente os nossos mundos empíricos, teóri
cos, mundos literários, estéticos, morais, etc). A questão que se coloca 
agora é a de saber se esta função constitutiva da linguagem deve ser 
entendida como paralela às funções de designação, expressão e comuni
cação ou se (seguindo a analogia com os faróis dos automóveis) podere
mos vê-la como uma função que está igualmente presente naquilo a que 
chamamos vulgarmente designação, expressão e comunicação, de tal 
modo que estas três funções ficariam na dependência lógica da função 
constitutiva. Vejamos muito abrevidamente este problema. 

Comecemos pela função de designação. Falamos de designação 
quando atribuímos um nome a um objecto. Ora, sempre que designamos 
um objecto estamos a colocar esse objecto numa classe. Uma classe de 
objectos não é dada naturalmente, antes corresponde a uma organização 
do mundo feita por uma dada língua. Assim, o objecto em cima do qual 
tenho o computador em que escrevi este texto, em português é colocado 
na classe das mesas, enquanto em inglês não é colocado na classe dos 
"tables", mas sim dos "desks". Significa isto que, mesmo nas situações 
em que designamos objectos perfeitamente nossos conhecidos com ter
mos bem definidos, a função constitutiva continua a estar presente numa 
dada estruturação da experiência que inclusivamente faz com que veja
mos uma mesa no objecto em que um falante nativo do inglês não pode 
ver uma "mesa" (no sentido de "table"). 

Vejamos o que se passa com aquilo a que vulgarmente chamamos 
expressão. A primeira vista o termo indica uma actividade na qual se 
torna manifesto aquilo que seria um pensamento ou um conteúdo inte
rior. Mas como qualquer pensamento ou conteúdo é já uma instância de 
organização, maior ou menor, parece óbvio que, mesmo nas situações em 
que sabemos antecipadamente o que vamos dizer ou escrever, a lingua
gem já esteve presente na sua eficácia organizativa para a obtenção desse 
conteúdo. Dito de outra maneira, esse conteúdo, aparentemente prévio à 
expressão, só é possível porque somos seres de linguagem. E aliás, pare-
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ce mais ou menos óbvio que o simples facto de na nossa própria expres
são sermos constantemente levados a perceber melhor aquilo que nem 
sequer estava completamente claro para nós antes dessa expressão, mos
tra que, possivelmente, as situações em que sabemos exactamente o que 
vamos dizer ou escrever, antes de o dizermos ou escrevermos, são, em 
rigor..., nenhumas. O que isto significa, portanto, é que a função consti
tutiva está sempre presente, mesmo nos casos em que haja alguma razão 
para falar de ex-pressão. 

Vejamos a questão mais complicada da comunicação. Há aspectos 
da comunicação que não valerá a pena referir novamente: os que respei
tam às designações e à expressão na comunicação. Mas há outros aspec
tos que vale a pena referir. Antes de mais importa perceber que, se a 
comunicação não se reduz à expressão, então estamos a falar de comuni
cação em sentido duplo: fazermo-nos entender pelos outros e entendermos 
os outros. Quanto ao fazermo-nos entender, estamos razoavelmente... 
entendidos. Quanto ao entender o discurso do outro, tal entender compor
ta certamente um conhecimento dos termos que ele usa e da sintaxe que 
ele utiliza. Mas será que entender é apenas esse tipo de reconhecimento? 
Parece óbvio que não. Entender o outro é constituir um sentido nosso 
para aquilo que o outro nos diz; o que significa que de algum modo é 
sempre interpretar, é sempre produzir uma leitura que supletiva contextos 
da mais variada ordem, situacionais, linguísticos, organizativos. Entender 
os outros é produzir uma compreensão nossa daquilo que o outro está a 
fazer com aquilo que nos está a dizer. E importará talvez acrescentar que 
o processo dialógico nem sequer termina aqui, uma vez que o outro, o 
seu discurso e a sua vontade constituem constantemente uma forma orga
nizativa de controlo dessa minha interpretação. 

De certa maneira posso dizer que o que está sempre presente na lin
guagem não é nem a designação, nem a expressão, nem a comunicação 
(tudo isso só está às vezes e sempre de modo secundário), mas a pas
sagem de uma situação de menos sentido para mais sentido, de menor 
organização da experiência para maior organização da experiência, seja 
ela cognitiva ou emocional, trivial ou singular. Sendo que aquilo a que se 
chama sentido é sempre provisório, na exacta medida em que não me 
surgiram ainda factores que me levem a invalidar esse sentido. Na expe
riência ou no diálogo podem sempre surgir-me factores que me levam a 
compreender que, afinal, aquilo que parecia fazer sentido não o faz. 
Nesse momento o que acontece é um trabalho de substituição de uma 
certa organização por uma outra organização, de uma dada imagem ou 
conjunto de imagens por uma outra imagem ou conjunto de imagens. 
Nesta perspectiva posso portanto dizer que a função constitutiva assenta 
basicamente nos mecanismos de substituição linguística: numa acepção 
muito ampla, assenta na metáfora. 
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3. Quanto aos chamados "objectos estéticos" gostaria de proceder 
em dois tempos: num primeiro momento procuraria mostrar - de modo 
muito abreviado - que, na minha perspectiva, eles não existem senão por 
uma simplificação de linguagem; o que existe são "relações estéticas", 
factos relacionais nos quais alguns objectos são investidos no papel de 
"objectos estéticos"; num momento posterior, trataria de mostrar que os 
factos estéticos cumprem, tal como os sinais linguísticos, uma função 
organizativa ou constitutiva, o que significa que, exactamente ao contrá
rio do que acontece com os faróis dos automóveis, os factos estéticos não 
são para serem vistos, mas sim para fazer ver, i.e. para vermos alguma 
coisa por seu intermédio. (Sem que este "ver" seja necessariamente um 
"ver visual", como é óbvio.) 

Quando falo de "relações estéticas" estou a pensar em duas ordens 
de relacionamentos que estão interligadas. Por um lado, relações inter
pessoais (ou sociais, se se preferir), nas quais precisamente certos objec
tos são instituídos numa função dita estética; por outro lado, relações 
entre sujeitos e objectos, tais que os mesmos objectos cumprem aí uma 
função dita estética. (Neste segundo caso, prefiro dizer que os objectos 
são investidos - em vez de instituídos - numa função estética.) 

Num e noutro caso há um pressuposto negativo: não há uma 'natu-
reza'ou 'qualidade' (ou 'essência') estética de certos objectos que faça 
deles objectos estéticos. Surge então uma pergunta costumeira: e quando 
falamos de relações estéticas, não estaremos a falar da 'natureza' de cer
tas relações? Penso que não; penso mesmo que há uma falácia (even
tualmente maldosa) nesta questão. Quando dizemos que não há uma qua
lidade ou natureza estética que pertença a certos objectos e que faça 
deles objectos estéticos, o que estamos a dizer é que o "ser estético" 
resulta de uma certa actividade, social, por um lado, individual, por 
outro, como procurarei mostrar adiante. Quando dizemos que certas rela
ções são relações estéticas estamos a falar, não da natureza de um 
objecto, que seria uma relação, mas precisamente do desenrolar e do 
resultado de uma certa actividade. As duas coisas não são nem homólo
gas, nem simétricas. Neste sentido, posso caracterizar o primeiro e o 
segundo tipo de "relações estéticas" por intermédio daquilo que nelas 
acontece, é produzido ou resulta, sem incorrer no mesmo "essencialis
mo" ou "naturalismo" em que incorrem os que acreditam que há objectos 
estéticos-em-si. Mas, com uma condição (cuja discussão deixo para outra 
oportunidade): a de que essa caracterização contenha a medida da sua 
própria historicidade. 

Quanto às relações interpessoais dentro das quais certos objectos 
são instituídos como objectos estéticos, não me parece necessário dizer 
muito, para os fins que aqui tenho em vista. Bastará talvez lembrar que, 
com a exibição do primeiro "ready-made", Duchamp tornou evidente 
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aquilo que se aplica em qualquer situação histórica em que exista alguma 
autonomia do campo artístico; ou seja, desde que socialmente exista uma 
esfera da arte (mesmo que seja apenas relativamente autónoma), é condi
ção suficiente para que um objecto seja instituído como objecto artístico 
o facto de dois sujeitos se porem de acordo quanto a esse objecto 
enquanto objecto artístico. A questão de saber se isto acontece no museu, 
na galeria, nos circuitos de mercado, na imprensa, na escola e na acade
mia, ou num qualquer Cabaret Voltaire, diz respeito a modalidades 
sociológicas e históricas da instituição do objecto em obra. Nenhuma 
delas é estritamente necessária. 

Talvez importe acrescentar - em vista de uma certa tendência que 
parece hoje ganhar ressonância - que o facto de pelo menos dois sujeitos 
se porem de acordo, constitui desde logo um factor crucial quanto à não-
-arbitrariedade do processo de instituição dos objectos em objectos esté
ticos. A luz do que se disse atrás sobre o dialógico na constituição de 
sentido, a questão parece-me trivial e só consigo perceber certas exacer
bações anti-arbitrárias (ou anti-cacofónicas, porque a "moral" é a mesma) 
como regresso (ou revitalização) de um autoritarismo que precisa de 
começar por definir critérios, que são obviamente critérios de exclusão 
(passe o pleonasmo). Poder-se-ia discutir neste ponto qual o estatuto de 
decisões éticas ou políticas que tendem a cruzar-se com a questão da 
"instituição" dos objectos em objectos estéticos. A meu ver o problema é 
extremamente pertinente, mas não se ganha nada em considerá-lo como 
problema estético. O que ele mostra é que o estético não se basta a si 
mesmo quando encarado - não no plano do estético (!) - , mas precisa
mente no plano do nosso viver social e dos cruzamentos entre o estético, 
o ético e o cognitivo que se processam no conjunto desse viver social. 

Quanto à relação que cada sujeito estabelece com um objecto esté
tico as coisas são mais complexas. Devo dizer que suponho que sempre 
que um objecto parece ser objecto estético em si mesmo, o que acontece 
da parte do sujeito é uma espécie de delegação de competência: na histó
ria de arte, por exemplo, ou em qualquer outra ordem discursiva estabili
zada dentro da estrutura sócio-cultural instituída na qual nos inserimos. 
Por oposição a esta delegação de competência, coloco-me precisamente 
do ponto de vista de uma competência plena. Ora a competência plena é, 
bem vistas as coisas, uma situação-1 imite, mas não me parece que haja 
grande possibilidade de consistência teórica nestes domínios senão a 
partir desse limite. São duas as situações-íimite que me interessa manter 
em conjunto, insistindo no que há de laboração em ambas: por um lado, 
a situação do próprio fazer (ou conceber) plástico, quando ela não é 
(basicamente) reprodutiva; por outro lado, a situação de recepção, preci
samente quando o efeito de "delegação de competências" se torna menos 
importante do que a própria situação de experiência, ou seja, quando se 
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pode efectivamente falar de uma actividade receptiva. Estas duas posi
ções são vulgarmente entendidas como simétricas, e essa simetria é vista 
como sendo homóloga da simetria entre o activo e o passivo. O que pro
ponho é, de facto, que nos desfaçamos desta segunda simetria (por com
pleto) e que marginalizemos a primeira (pelo menos numa dada etapa ou 
num dado ângulo de reflexão). 

O que se segue pressupõe que nos coloquemos na perspectiva de um 
sujeito simultaneamente activo-passivo. Surgem assim duas observações 
importantes. Por um lado, um sujeito activo-passivo é um sujeito que, 
quando é afectado produz ele mesmo já a sua afecção, de tal modo que 
não há lugar para pensar meras afecções, por exemplo, a mera afecção 
que vulgarmente se atribui ao "receptor" de uma obra de arte. Por outro 
lado, um sujeito, entendido como sujeito activo-passivo, cada vez que 
produz e transforma, ao produzir alguma coisa e ao transformar produz¬
-se também a si mesmo como sujeito, transformando-se a si mesmo 
enquanto sujeito. Nesta perspectiva, a relação estética não é uma "fun
ção" de certos objectos cuja "intencionalidade" intrínseca atinge um 
sujeito mais ou menos expectante. A experiência estética é, sem dúvida, 
da ordem da passividade, mas só há interesse em considerá-la como tal, 
se se compreende que a passividade é já actividade, tanto quanto a acti
vidade é sempre também passividade. 

A visão sociológica segundo a qual a relação individual com o 
objecto já está integrada no circuito que institui o objecto como obra cor
responde a uma teoria estrita do "consumo", i.e. da passividade integral. 
(Nem sequer posso dizer que corresponda a uma teoria da "recepção", 
porque "recepção" é um termo que há já bastante tempo ganhou, como é 
sabido, uma conotação activa, produtiva.) Encontrar, pois, a zona de 
rotura ou diferenciação entre o plano sociológico da instituição estética e 
o plano individual da laboração estética é, a meu ver, crucial do ponto de 
vista de uma discursividade teórica que pretenda caracterizar em rigor do 
que se está a falar quando se fala do "estético". Quer isto dizer que 
quando alguns discursos tendem a substituir as velhas definições ontoló
gicas da especificidade da arte pela ideia de que arte é tudo aquilo que 
em cada momento é sociologicamente entendido como tal, o que tais dis
cursos fazem não pode em rigor respeitar aos modos da experiência esté
tica, mas apenas aos modos da instituição do estético. E, a meu ver, a 
experiência estética não se deduz a partir da instituição do estético. 

Ora, do ponto de vista de quem produz objectos estéticos (em situa
ção limite, como digo, ou seja, para lá daquilo que o próprio já produziu, 
já conhece e já entregou aos circuitos de institucionalização sociológica, 
por exemplo, os circuitos expositivos), tanto quanto do ponto de vista de 
quem recebe um objecto artístico (em situação limite, também, ou seja, 
no exercício pleno das suas competências activas-passivas), o que impor-
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ta é uma passividade experiencial que é também actividade de configura
ção: esta passividade-actividade pode ser mais material, mais conceptual, 
mais "virtual" 1; mas o que parece incontornável é que ela nunca deixa de 
ser passividade (material) e actividade (material) de configuração (mate
rial). A meu ver, é sobretudo esta preponderancia, esta intensidade do 
'material'que é recoberta pelo adjectivo 'estético'. Podemos insistir na 
"singularidade" da experiencia estética, podemos insistir na "intransmis-
sibilidade", podemos insistir na "transferencia de planos"2, mas a ver
dade é que nada disto - por importante que seja na experiencia estética s 
no desenrolar dos discursos em que ela ganha corpo e existencia - é sufi
ciente para especificar a experiencia estética. A materialidade, por si só, 
também não. Mas se conseguirmos entender a materialidade como urna 
intensidade da experiencia material que gera, por um momento, a expe
riência (ilusoria ou fantasmática, mas nem por isso menos real) do isola
mento dessa mesma experiência material, do corte que separa essa expe
riência de todas as experiências havidas, situáveis, e ao mesmo tempo o 
que há de incontornavelmente organizativo nesse corte, então podemos 
perceber não só o que está em jogo na nossa experiência (produtiva ou 
receptiva) dos objectos ditos estéticos, mas também em todas aquelas 
situações em que fazemos arte à nossa volta a partir de objectos não 
necessariamente estéticos (ou seja destituídos à partida de vestígios de 
intencionalidade estética). 

Tais situações são exemplares quanto à ideia de uma experiência 
estética que é fundamentalmente configuração na materialidade e mos
tram bem como é (de um certo ponto de vista) irrelevante a distinção tri
vial entre o "criador" e o "destinatário" da obra. Três exemplos, quase ao 
acaso. Novalis ("A Cristandade ou a Europa") transforma o ano de 93, o 
Terror, em experiência estética, porque é o isolamento da eficácia espi
ritual da experiência radicalmente material que lhe importa. Ad Reinhard 
dizia que fazia arte cada vez que projectava um olhar material-formal, 
por exemplo, sobre a paisagem urbana, separando-a, portanto, da sua 

1 A posição em que me coloco leva-me a insistir na ideia de que não há arte "conceptual" 
que se distinga completamente da experiência material e a achar perfeitamente deslituida 
de sentido a equação vulgar entre o "virtual" c a desmaterialização do estético. 

2 Intransmissibilidade, singularidade e transferencia de planos são conceitos que - a par 
da ideia de "máquina pictórica" c dos imperativos "Close your eyes!" e "Try again!" -
tenho procurado desenvolver, na intersecção da minha actividade plástica com a activi
dade reflexiva, no sentido de caracterizar algumas das implicações de pormenor da 
experiência estética. A "intransmissibilidade" diz respeito ao facto de a experiência 
estética não poder ser ensinada ou transmitida como inslrumentalidade, ou seja, ao seu 
carácter radicalmente inventivo por parte de cada sujeito; a "singularidade" diz respeito 
ao carácter não generalizável nem particularista da experiência estética; a "transferência 
de planos" diz respeito ao curto-circuito que na experiência estética se produz entre 
diferentes esferas de organização. 
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significação urbanística, arquitectónica, etc. Gerhard Richter ("Atlas") 
faz arte cada vez que dispara a câmara fotográfica tão aleatoriamente 
quanto possível, precisamente porque nessa "randomização" o que 
acontece é intensificação da materialidade da experiencia, de tal modo 
que se inaugura uma conceptualização anteriormente insuspeitada. De 
facto estamos aqui no nódulo mais indiscernível de uma experiência pas
siva que é já actividade de configuração, de urna experiencia intensa
mente material, que, de tão intensamente material, é já actividade confi-
guradora, isto é, actividade conceptual do sujeito. A intensidade da 
materialidade da experiência é precisamente negação da matéria, enquan
to matéria auto-subsistente, enquanto totalidade da matéria (ou enquanto 
caos, como se dizia em linguagem pré-crítica), ao mesmo tempo que é 
negação da totalidade da significação em que se inscreve qualquer objec
to. Ora, precisamente enquanto negação da totalidade (nesse duplo sen
tido), ela é conceito; e, enquanto conceito, é afirmação, ou seja, é um pôr 
que afirma. 

A relação estética é assim, antes de mais, relação a uma materiali
dade, na qual a intensidade se torna um operador de configuração. Mas 
logo que se pode falar de configuração, de conceito, de afirmação, é da 
linguagem - na sua eficácia organizativa e produtora de mais sentido -
que estamos a falar. A relação estética não se reduz à discursividade, mas 
não parece que a possamos entender senão no prolongamento discursivo 
da negação intensiva que nela se produz e que dela faz parte integrante. 
Sem esse prolongamento discursivo ficaríamos certamente pela morte 
prematura da negação. Nesta perspectiva, podemos ir mais longe e come
çar a entrever que, afinal, toda a conceptualização - a produtividade con
ceptual - envolve um momento de intensidade, de negação da totalidade, 
que é, por assim dizer, o seu momento estético. Este momento não é 
"pré-linguístico" (ou "não-verbal"), ao contrário do que por vezes se 
pretende, na medida em que só é eficaz para um sujeito de linguagem -
ou seja, uma estrutura de sujeito que envolve a linguagem (no sentido 
organizativo que tenho vindo a usar). 

Resumindo e regressando à analogia com os faróis dos automóveis. 
(1) A situação a que chego no tratamento dos "objectos estéticos" é 

idêntica àquela a que cheguei no tratamento do problema da linguagem: 
no conjunto das relações estéticas apenas um sub-conjunto diz respeito a 
objectos destinados previamente ao relacionamento estético. Mas a pro
dutividade da experiência da intensidade material manifesta-se tanto nos 
casos em que está presente um objecto "intencionalmente" estético, como 
nos casos em que essa intensidade da experiência material faz nascer o 
estético onde ele não estava "intencionado". Posso dizer, como no caso dos 
faróis: não há objectos estéticos, o que há são relações estéticas. E depois 
ver a relação aos "objectos estéticos" como espécie das relações estéticas. 
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( 2 ) Se a relação aos objectos estéticos for vista como uma espécie das 
relações estéticas, o que estamos a dizer é que mesmo os objectos inten
cionadamente estéticos não cumprem nenhuma função estética se não são 
experienciados intensivamente e colocados no âmbito de uma conceptua-
lização e discursividade que lhes atribui um certo lugar, valor ou sentido. 

(3) Uma vez que as relações estéticas são relações de configuração, 
uma vez que desencadeiam conceptualização e que abrem para uma dis
cursividade produtora de mais sentido, então, a materialidade experien-
cial na qual elas se produzem não pode ser encarada como pura materia
lidade. As relações estéticas são, digamos assim, relações que "dão a 
ver". Na relação estética, os objectos não são para ser vistos, são preci
samente para "dar a ver" aquilo que só na experiência estética se pode 
constituir. Não dão a ver nenhum significado anterior à relação estética -
o que seria ainda apenas um "ser visto"; o que dão a ver é, afinal, como 
no caso dos sinais linguísticos, aquilo que não subsiste antes da consti
tuição e que é um nível de organização da experiência ao, qual, também 
aqui, podemos chamar mundo ou mundos. 

4. Uma última observação. 
Um "mundo" é uma formação experiencial-organizacional complexa 

que momentaneamente se mantém como coerente e eficaz para a nossa 
inteligência dos factos. 

Se assentarmos na ideia de que a nossa experiência se orienta para a 
constituição de sentido (passagem do não sentido ao sentido, de menos 
sentido a mais sentido), então é possível entender que quer na produção 
estética, quer na recepção estética, a imagem que se constitui para nós na 
relação com um objecto não se basta propriamente a si mesma. O sentido 
é o que resulta progressivamente (ou abruptamente) da integração de uma 
imagem num conjunto de imagens ou na substituição de uma imagem por 
uma outra imagem, momentaneamente suficiente. Falar do sentido é falar 
desta suficiência (e não de um significado definitivo). Ora esta suficiên
cia há-de variar necessariamente de indivíduo para indivíduo. Se há quem 
fique extasiado perante um Greco, por exemplo, e fique perfeitamente 
satisfeito com esse facto, não há que considerar ilegítima essa posição. 
Ilegítima porquê? Só seria ilegítima se se definissem finalidades para a 
arte dentro das quais não coubesse essa atitude. Do mesmo modo, não 
permanecer no extasiamento, integrar o dito Greco num contexto histó
rico, examinar os valores pictóricos funcionais, etc, também só é ilegí
timo se se parte de uma definição de arte que exclua (por motivos obvia
mente não estéticos) essas dimensões interpretativas. 

Quererá isto dizer que "tudo vale". Sim e não, ou melhor, (primeiro) 
não e (depois) sim! Não, porque é daquela materialidade que estamos a 
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falar e não de outra. Não, porque, precisamente porque se trata de urna 
dada materialidade, ela pode negar uma série infindável de proposições 
que se lhe não adequam. Não, ainda, porque tudo isto se passa entre 
sujeitos que se podem negar uns aos outros. Mas, depois, é preciso dizer 
que sim. Só depois, ou seja, só depois de termos rejeitado certas inter
pretações para o "tudo vale". São os limites. Mas os limites, tal como os 
vejo, não são poligonais. São angulares. A materialidade da experiência, 
uma dada materialidade, estabelece, por assim dizer um ângulo. Ela nega 
(ou permite negar) o que está fora desse ângulo. Dentro do ângulo, tudo 
vale; e um ângulo, como sabemos, é infindavelmente aberto. A rejeição 
desta abertura, parece-me ser outra vez uma forma despudorada de auto
ritarismo! Porque só nesta liberdade interpretativa a obra tem algum inte
resse; tudo o mais seria mera reprodução canónica de uma regra ou con
junto de regras para a interpretação. 

Mesmo assim, devo dizer que a imagem de um único ângulo não me 
parece suficiente. Seria preciso complexificá-la; seriam precisos vários 
ângulos, incomunicantes e comunicantes. Um ângulo discursivo centrado 
nas implicações éticas da experiência estética é tão legitimável como 
aquele que se centra na eficácia gnoseológica dos factos estéticos, ou 
numa hermenêutica deliberadamente interessada numa dimensão especí
fica de interpretação, ou numa fenomenologia da percepção, etc. Estes 
ângulos não podem ser vistos numa espécie de sequência fixa. O que me 
parece necessário é imaginar a sua simultaneidade, a sua incomunicação 
radical (especificidade dos discursos) e a sua comunicabilidade total (na 
medida em que nenhum discurso se consegue fechar sobre si mesmo e 
continuar a existir como discurso, i.e. como produtividade discursiva). 

Ora, o que acontece é que nós já estamos sempre dentro de alguma 
(ou algumas) destas discursividades. A ideia de que as pomos todas de 
parte quando partimos para a "obra de arte" é tão falsa como a ideia de 
que se parte para a actividade de filosofar na ingenuidade de uma inter
rogação pura. E claro que todas as situações são artificializáveis, (melhor 
dizendo) ingenuizáveis, e é precisamente numa suposta ingenuização do 
ver que radica a ideia da universalidade da experiência estética. 

A outra posição conhecida é a de que alguns dos ângulos são legíti
mos e outros não. Como os diferentes ângulos são diferentes linguagens 
(ou jogos de linguagem), esta posição corresponde a uma desconfiança 
face a linguagens outras, nomeadamente linguagens que não falamos. 
Corresponde a qualquer coisa de comparável a um fundamentalismo 
ultra-nacionalista, i.e. dirigido contra a comunicação inter-cultural (o que, a 
meu ver, é sempre o resultado de uma moral). O recurso à ideia de que se 
os artistas que produzem a obra não falam certas linguagens então estas são 
radicalmente impertinentes tem então o estatuto de um autoritarismo mora! 
que recorre ao discurso do autor (sobre si próprio e sobre a obra). 
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Numa apropriação algo abusiva de uma máxima do filósofo George 
Berkeley, dir-se-ia que: Ser obra é ser percebido como obra; e ser sen
tido da obra é ser percebido na mediação da obra. O abuso está em que 
"perceber" aqui não se refere à percepção exclusivamente, mas a uma 
inteligência material/conceptual da obra e pela obra. 

ABSTRACT 

THE H E A D - L I G H T S O F C A R S 

( O N L A N G U A G E A N D A R T I N A N E X T R A - M O R A L S E N S E ) 

«The head-lights o f your car are there not to show you the way but rather to 
make you be seen . . . » The non-empirical, foundational relevance of such a 
proposition is used as an instructive analogon for the following discussion. Tt 
seems theoretically inconsistent to assume that we have aesthetical objects on one 
hand and on the other, in parallel with those objects or after them, discoursive 
occurrences legitimating those objects. In order to give a brief outline of the 
intimate relation between aesthetical experience and human language this paper 
argues (1.) that language is not primarily a means o f designation, expression or 
communication but rather an activity o f organization o f our experience, o f 
production o f sense, o f constitutive mediation o f our world or worlds, and 
(2.) that aesthetical objects do not cover the whole range o f aesthetical relations, 
that subject-object aesthetical relations do not depend on inter-personal aesthetic 
relations and that subject-object aesthetical relations play an organizational role 
in several ways similar to that o f language and necessarily interwoven with it. 





A F I L O S O F I A DA A R T E , A F I L O S O F Í A DA A R T E 
D E M A S S A S , E O E X Í L I O DA A V A L I A Ç Ã O 

Carlos Gonçalves 

Não é improvável que o meu título possa motivar alguma estra
nheza. Antecipo-a por duas espécies de razões: porque a expressão "arte 
de massas" deriva da junção pouco habitual de dois conceitos que geral
mente são tidos como antinómicos, e porque deixa supor a confrontação 
de dois domínios filosóficos que não são completamente aparentados e 
dos quais reconhecemos a existência de apenas um. 

Procurarei resolver a primeira dificuldade com uma análise breve do 
conceito de arte de massas, e a segunda através da distinção entre "crítica 
de arte" e "filosofia da arte". 

Os especialistas do marketing sabem que não faz sentido usar as 
páginas de uma revista feminina para divulgar as vantagens mecânicas de 
uma betoneira. Convém garantir aos leitores da Philosophica que con
descenderam em avançar do título até esta linha, que o princípio não me 
é estranho; embora o valor da arte de massas também faça o assunto 
destas linhas, o meu objectivo não consiste em afirmar as vantagens de 
uma coisa sobre outra qualquer. Não consiste, tão pouco, em cativar o 
interesse dos filósofos pela arte de massas; ela tem prosperado e sobrevi
vido extraordinariamente bem a essa falta de interesse. A tese que procu
rarei defender é a de que o avanço nos problemas filosóficos do valor e da 
avaliação da arte está largamente condicionado por essa falta de interesse. 

I - O conceito de arte de massas 

O paradoxo que se pode suspeitar da junção dos termos do meu 
título talvez possa ser elucidado a partir da expressão "cultura de mas
sas" que, sendo da mesma espécie, é menos capaz de induzir a mesma 
estranheza. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 43-56 
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Habituados que estamos a privilegiar o uso honorífico do conceito 
de "cultura", também usamos valorativamente a expressão "cultura de 
massas" por referência ao conjunto de costumes, instituições ou obras 
sem exigência e qualidade e que se presume corresponderem a maneiras 
indiferenciadas de pensar, fazer e sentir. Ou seja, por conta de alguns 
hábitos linguísticos que dão expressão a uma certa sabedoria convencio
nal, somos levados a supor que, por definição, a palavra "cultura" isola
damente considerada, se refere a qualquer coisa que é intrinsecamente 
boa, mas não tem qualidade e ameaça ser nociva quando associada ao 
conceito de "massas".1 

Deixarei agora de lado os problemas lógicos associados à utilização 
valorativa destes conceitos.2 A música reproduzida e difundida em 
massa, alguns géneros de cinema e vídeo, a banda desenhada, algumas 
formas de publicidade e alguns programas de televisão como as teleno
velas, são exemplos de um fenómeno mais vasto que se designa geral
mente por "cultura de massas", no sentido descritivo do termo "cultura". 
Mas se é certo que estes exemplos são passíveis de ser incorporados 
numa ideia de cultura, independentemente do tipo de avaliação que pos
samos fazer dela, resistimos à ideia de que possam ser arte. 

Parece-me que essa resistência resulta de uma outra confusão essen
cial, que é quase tão abundante na linguagem comum como na disserta
ção filosófica mais exigente, e que consiste em fazer um uso indiferen
ciado dos conceitos de "arte" e "obra de arte". 3 Contudo, enquanto o 
conceito de "arte" só pode ser definido como um conjunto de práticas 
mais ou menos sistematizadas sob os mesmos princípios, o conceito de 
"obra de arte" define a categoria dos artefactos ou eventos que resultam 
dessas práticas. E esta diferença que não pode ser negligenciada se pre
tendemos compreender de onde procede a resistência. Se for certo que as 

1 Culture and Anarchy, de Matthew Arnold (1869), é uma das primeiras teses a implicai* a 
oposição subentendida nestas duas utilizações da palavra "cultura". Neste ensaio, a 
cultura é definida enquanto "aquilo que de melhor foi pensado e conhecido no mundo" 
(§ 31 do cap. I) e o termo "anarquia" é utilizado como sinónimo da cultura de massas 
que por sua vez é identificada com a cultura das classes menos afluentes. 

2 Em 1956, Moms Weitz já chamava a atenção para os problemas que se verificam 
quando as utilizações honoríficas da palavra "arte" são teoricamente confundidas com 
utilizações descritivamente neutras. (Cfr. "The Role of Theory in Aesthetics", colig. em 
Philosophy Ijooks at the Arts; Contemporary Readings in Aesthetics, 3.a ed., ant. de 
Joseph Margolis, Temple University Press, Philadelphia, 1987, pp. 150-153). 

3 Para mencionar apenas um exemplo de entre inúmeras hipóteses, veja-se como Arthur 
Danto, numa frase em que se refere à sua teoria de arte, passa de um conceito para outro 
como se ambos designassem as mesmas coisas: "... [São necessárias duas coisas] para 
que alguma coisa tenha o estatuto de arte. Ser uma obra de arte é (i) ser acerca de 
qualquer coisa e (it) incorporar o seu significado.'" (em After the End of Art; Contempo
rary Art and the Pale ofHistoty, Princeton University Press, Princeton, 1997, pág. 195) 
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obras de arte são únicas - e parece-me que isso é exactamente assim 4 -
resistimos à ideia de que os múltiplos associados à ideia de massa pos
sam ser obras de arte. E é precisamente a partir destes que experimenta
mos a dimensão estética da cultura de massas. 

Desta maneira, o que a princípio se afigura como uma confusão 
negligenciável, acaba por inibir a aceitação da ideia de que se possa falar 
em arte sem ser na relação directa com obras de arte. De facto, ideal
mente, a experiência das obras de arte tradicionais envolve o sujeito 
numa relação directa com elas. Elas foram concebidas para funcionar a 
partir dessa experiência directa e é tradicionalmente assim que pensamos 
a nossa relação com elas. Acertadamente, entendemos que a sua expe
riência indirecta não passa de um sucedâneo empobrecido pela reprodu
ção que a rouba à especificidade de uma ocorrência única no espaço e no 
tempo.5 Mas, ao contrário destas, as obras de arte de massas são original
mente concebidas para funcionar indirectamente a partir dos seus múlti
plos. Pelo que a experiência associada à massa das suas instâncias não 
pode ser analisada à luz de condições que apenas são válidas para as 
artes tradicionais. 

Apesar da especificidade do seu funcionamento, as obras de arte de 
massas resultam em todo o caso de um conjunto de práticas que recla
mam competências que são em tudo iguais àquelas que são reclamadas 
na produção de uma obra de arte tradicional. 

E nesse sentido são arte. 
Sendo produzidas na assunção do princípio de que se destinam a ser 

implementadas com o concurso das técnicas de reprodução, a acção 
directa que é tão importante ao funcionamento das obras de arte tradicio
nais, não faz sentido no caso das obras de arte de massas porque a ocor
rência única no espaço e no tempo é preterida em benefício da sua 
ocorrência em massa. Embora fisicamente invisíveis, elas são, apesar 

4 Creio que esta tese é suficientemente pacífica embora os que reconhecem a existência de 
uma dimensão estética na cultura de massas sejam precisamente aqueles que sc sentem 
mais tentados a rejeitá-la. 

5 É evidente que a deslocação do painel pintado do retábulo de uma igreja qualquer para o 
interior branco de um museu, também implica um falseamento da experiência estética 
que é .bastante idêntico ao da reprodução das obras dc arte tradicionais. A aparente 
indiferença com que os especialistas encaram as consequências estéticas da apropriação 
por parte das instituições da arte, de um passado que não lhes pertence, nem sempre é 
pacífica. Era também o eventual falseamento dessa experiência que eslava em causa cm 
1995 com as gravuras de Foz Côa; apesar de poderem ser transladadas para um museu, 
entendeu-se que elas não seriam as mesmas gravuras. Para salvaguardá-las - e apesar 
dos enormes custos financeiros - decidiu-se parar com a construção de uma barragem, 
embora talvez seja exagerado escrever, como Paul G. Bahn, que isso se ficou a dever ao 
entusiasmo que a população de Foz Côa investiu na defesa desse património comum. 
(Prehistoric Ari, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, pág. 281) 
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disso e por causa disso, a manifestação contemporânea da arte mais visí
vel e experimentada pelo maior número de pessoas durante mais tempo. 

Sumariamente analisado o conceito de arte de massas acintosamente 
envolvido no meu título, ainda sobra a eventual estranheza pelo contraste 
dos domínios filosóficos que ele implica. Se fui bem sucedido nessa aná
lise, a especificidade descritiva que eu atribuo ao conceito é claramente 
insuficiente para poder autorizar não apenas o contraste como até a pró
pria existência de dois domínios filosóficos distintos. E, de facto, parece¬
-me que tanto a arte de massas como a arte tradicional podem e devem 
ser analisadas a partir do mesmo aparato conceptual. A arte de massas 
apenas exige um esforço de reclassificação daquilo que é o âmbito e fun
cionamento da arte em termos que sejam mais conformes com a nossa 
experiência empírica. Um esforço que não implica nenhuma espécie de 
violência lógica porque não é, afinal, muito diferente daquele que é 
implicado na reclassificação de outras coisas. 

Se, no séc. XVI I I , as baleias deixaram de ser peixes, não foi porque 
tivessem perdido as barbatanas. Foi porque, na classificação dos peixes, 
as barbatanas passaram a ser menos importantes do que as guelras. 

II - Filosofía da arte e crítica da arte 

Não era apenas a indução desta necessidade que eu visava com a 
introdução do contraste no meu título, mas também aquela que previsi
velmente lhe sucede e que consiste em induzir a necessidade de distin
guir a crítica da arte da filosofia da arte. Ao chamar a atenção para as 
limitações que derivam de confusões desta espécie, Isenberg escreveu 
que 

"[a] conversa de oficina dos profissionais é confundida com teoria dos 
ofícios, que é um ramo da teoria do conhecimento. Raramente acontece 
que um seminário em Evidência numa escola de direito, que discute (por 
exemplo) a admissibilidade de certos tipos de testemunhos, deva ser 
identificado em si mesmo com a 'teoria da evidência', que é um outro 
nome para a lógica; ou que um livro acerca dos 'métodos da investiga
ção histórica'deva misturar questões acerca da autenticidade dos docu
mentos com questões acerca da natureza do conhecimento histórico. 
Contudo, estas confusões são uma rotina no estudo da teoria da arte."6 

6 Arnold Isenberg em "Analytical Philosophy and the Study of Art", Rockefeller Founda
tion, 1950, colig. em Aesthetics and the Theory of Criticism; Selected Essays of Arnold 
Isenberg, The University of Chicago Press, Chicago, 1973, pp. 289-290. Neste texto, a 
tese defendida pelo autor era a de que embora alguns ramos da filosofia, como a episte
mologia, a lógica e a ética, tivessem beneficiado do incomparável rigor da filosofia 
analítica, a estética era um dos ramos que não vinha tirando proveito do método, sendo 
trabalhado sobretudo por outros como o da fenomenologia. 



A Filosofia aa /\rte 

Parece-me que é precisamente uma confusão deste género que está 
frequentemente associada à crítica da arte de massas. E embora essa crí
tica pudesse estar agora a comemorar o seu bicentenário, não creio que se 
possa falar propriamente de uma filosofia da arte de massas. Pode dizer¬
-se que o reduzido número de filósofos que, apesar de tudo, se ocupam 
dela, é francamente desproporcional à sua importância na constituição da 
nossa experiência comum das artes. No domínio da arte, a atenção filosó
fica continua quase exclusivamente orientada para os exemplos das for
mas tradicionais da experiência estética, mais exactamente, para os 
objectos que podem ser apreciados em contextos institucionais. Se a 
crítica da arte de massas se faz hoje mais à custa de um fraseado pejora
tivo do que das críticas formais que inflamaram os seus primórdios, isso 
é um possível sinal de que estas últimas sedimentaram no lugar comum 
da sabedoria convencional, enquanto que, por contraste, a reflexão filo
sófica relacionada com a especificidade desta forma de produção e expe
riência estética está ainda numa fase embrionária que é largamente tri
butária dessa sabedoria. Pela abundância de exemplos, parece-me que é 
sobretudo a partir da análise da arte de massas que podemos verificar o 
modo como a confusão entre valoração e descrição se insinua, tanto no 
discurso da crítica de arte como no da filosofia. 

Vejamos aquilo que se me afigura como um exemplo da confusão 
implicada na passagem de uma perspectiva crítica para uma conclusão 
teórica, ou seja, da avaliação para a descrição: 

"... [Q]uasc todas as obras da cultura de massas precisam desse meca
nismo simplificador: de um lado, os bons, do outro, os maus. Só a 
grande literatura e a grande arte sabem que as coisas são mais complica
das... 
... Uma boa telenovela precisa de saldar as contas: os bons serão recom
pensados, os maus serão castigados." 7 

Convém, antes de mais nada, esclarecer que esta citação resulta da 
fusão de duas passagens de uma análise política que é introduzida a partir 
do enredo de uma telenovela, e que eu não hesitaria em classificar tam
bém como "grande literatura"; o facto de ser reproduzida em massa num 
jornal diário, é completamente irrelevante para a minha apreciação literá
ria do texto. Depois, é necessário acrescentar que não proponho estas 
linhas como exemplo da sabedoria convencional a que aludi há pouco, 
mas apenas como exemplo da confusão; o "quase" do seu princípio está 
abertamente em litígio com o lugar comum dessa sabedoria para a qual as 
obras da cultura de massas são sempre simplistas. É a probidade descri-

7 Público, 17 de Julho de 2001, pág. 5 



48 Carlos Gonçalves 

tiva desta última assunção que pode e deve ser questionada, porque outro 
tanto não é possível com a primeira. 

O estereótipo do destino que já vimos para os "bons" e para os 
"maus" pertence à linhagem das prescrições de Aristóteles para a tragé
dia e não é específico das obras da cultura de massas. Para credibilizar a 
hipótese de que o mecanismo simplificador adiantado como propriedade 
das obras da arte de massas não tem valor descritivo - correndo o risco 
de que me suponham do lado da barbárie - valerá a pena chamar a aten
ção para o facto de que no plano dos valores não há nada de essencial
mente diferente entre Rambo e Aquiles. Se não temos dificuldade em 
aceitar que a Ilíada pertence à "grande literatura", não será pelo facto de 
essa obra nos surpreender com o destino dos bons e dos maus. Já em 
relação ao "quase", a profunda admiração que eu tenho pelo autor da 
minha citação - de par com o facto de ele ter, no domínio da literatura, 
uma autoridade que eu manifestamente não tenho - predispõe-me para a 
aceitação da sua probabilidade teórica. Contudo, a minha intimidade com 
as artes visuais sugere-me a suspeita de que isso pode não ser exacta
mente assim no que se refere à afirmação mais genérica de que a "grande 
arte" dispensa os "mecanismos simplificadores" com mais frequência do 
que a arte de massas. Suspeito que o final feliz em que a prosperidade é 
reservada a uns e o infortúnio a outros, é tão abundante na "grande arte" 
como nos melhores exemplos da arte de massas, se as diferenciações que 
se devem subentender forem logicamente tão robustas quanto a compara
ção do autor da minha citação sugere. Mas, como escrevi, isto não passa 
de uma suspeição; não é uma dedução estatisticamente apoiada em 
dados. Sendo improvável que alguém o possa fazer satisfatoriamente, 
segue-se a consequência de que a assunção da sabedoria convencional, 
ao contrário da minha suspeição, tem a vantagem de poder ser questio
nada e refutada a partir de contra-exemplos. 

Parece-me que foi exactamente isso que eu fiz, e fi-lo com um pro
pósito: se é verdade que alguns exemplos de obras de arte de massas 
fazem uso de "mecanismos simplificadores", também é falso que todas as 
obras da "grande arte" os dispensem sempre. De onde é necessário acau
telar a consequência de que esta propriedade não tem valor descritivo 
porque não é suficiente nem necessária para distinguir as "obras da cul
tura de massas" da "grande arte". 

Em bom rigor, esta terminologia, que tacitamente tenho vindo a 
aceitar, não subentende a diferenciação de géneros artísticos; não distingue 
a arte de massas da arte tradicional, nem as telenovelas das novelas. Embo
ra não declaradamente, o que ela visa é distinguir a "boa" da "má" arte. 
Neste caso, a distinção entre o bom e o mau procede do exemplo crítico de 
uma telenovela para a regra teórica de que todas as "boas telenovelas" são 
más porque todas elas precisam de "mecanismos simplificadores". 
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Vamos aceitar, também tacitamente, que os "mecanismos simplifi
cadores" sejam um defeito em arte. (Embora o predicado não seja expli
citamente enunciado como defeito, indirectamente, ele não pode ser outra 
coisa: "as obras da cultura de massas" com os seus "mecanismos simpli
ficadores", propõem-nos a visão ingénua de uma humanidade dividida 
em bons e maus; "só a grande literatura e a grande arte sabem que as coi
sas são mais complicadas."). 

Como se sabe, embora nem sempre a partir da mesma nómina, o 
argumento é defendido por vários autores.8 Não interessa agora saber se 
o fazem bem ou mal, porque, bem vistas as coisas, enunciado desta 
maneira, o argumento está condenado a ser mau. Na medida em que, para 
efeitos descritivos, as telenovelas são tão obras de arte quanto as novelas, 
podemos substituir a locução "obras da cultura de massas" por "arte de 
massas". Não só podemos como devemos fazê-lo, porque não falamos de 
um qualquer tipo de "obra da cultura de massas", mas de obras de arte. 
Porque se o não fossem, faria tanto sentido usar de critérios indiferencia
dos na avaliação relativa de unidades categoricamente distintas, como 
dizer que os aspiradores nunca queimam o pão; não podemos comparar 
um aspirador com uma torradeira só porque estas coisas são aparelhos 
domésticos com várias propriedades em comum. 

Devemos então reconstituir mais rigorosamente o binómio da dife
renciação valorativa no composto "arte de massas / grande arte". E neste 
caso - se "grande" é um termo usado figurativamente para dizer "boa" -
aquilo que se compara não é a assunção estatística do menor valor da arte 
de massas com o grande valor da "grande arte", mas o menor valor do 
funcionamento indirecto associado a umas com o maior valor do funcio
namento directo associado às outras. 

Como não se concebe qualquer razão teórica capaz de sustentar uma 
diferenciação qualitativa de regimes de funcionamento que seja desfavo
rável àquele que é específico da arte de massas - bastante pelo contrário, 
se o valor de uma coisa também se mede pelo número daqueles que bene
ficiam dela, o funcionamento indirecto é o mais eficaz - devemos supor 
que as obras de arte que funcionam indirectamente têm uma propensão 
congénita para serem más. (Escorados numa grande paleta de argumen
tos, também esta é uma tese defendida por muitos autores). Mas, mais 
uma vez, somos confrontados com uma assunção estatística que só pode 
ser infirmada pela suspeição. E, mais uma vez, suspeito que as coisas não 

8 Apesar de admitir que não há nada de incompatível entre ser arte de massas e ser boa 
arte, no essencial, é este o argumento defendido por Noel Carroll em A Philosophy of 
Maus An (Oxford University Press, Oxford, 1998), para mencionar um exemplo que no 
domínio da filosofia é tributário de uma longa tradição de teorias críticas que propõem 
os "mecanismos simplificadores" como propriedade descritiva da arte de massas. 
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são exactamente assim. Se a improvável afirmação de que a boa arte é a 
"grande arte" resume uma inanidade, aquela que deriva do princípio de 
que só a arte que funciona directamente pode ser boa, provavelmente é 
falsa. 

Parece verdadeira porque às obras de arte tradicionais associamos 
uma qualidade que não estamos habitualmente dispostos a reconhecer 
nas obras de arte de massas.9 Isto tem várias explicações, mas uma delas 
tem certamente a ver com o facto de as primeiras serem geralmente sujei
tas a um crivo institucional que não nos ajuda a ver que elas são geral
mente más e que as boas são muito menos numerosas; os museus, as 
galerias e as escolas tendem naturalmente a expor e a estudar apenas 
aquelas que os especialistas consideram boas.10 Já no caso das segundas, 
pode verificar-se um fenómeno que é simetricamente inverso: tendemos a 
desfocarmo-nos dos bons exemplos da arte de massas num dado presente 
uma vez que os maus, não estando sujeitos a mecanismos que de modo 
idêntico pudessem inibir a sua inflação, acabam por ser objectivamente 
mais abundantes. 

Seja como for, esta linha de investigação parece-me pouco promis
sora. A única maneira de decidir a favor de uma das hipóteses, não con
siste em avaliar a maior ou menor propensão do valor das obras na sua 
relação com a especificidade do seu modo de funcionar, mas em saber 
como é que este último pode determinar essa propensão. Lamentavel
mente, ao contrário da primeira, estou em crer que esta última hipótese 
nunca foi tentada pelos críticos da arte de massas. 

No caso das obras de arte tradicionais, o funcionamento directo é 
geralmente concebido a partir de um conjunto de instituições vocaciona
das para a sua experiência. Para grande desconcerto dos que defendem a 
segregação institucional das obras de arte, além do conjunto das institui
ções do "mundo da arte", devem considerar-se também alguns espaços -
igrejas, praças, avenidas, grutas, jardins, estações de metro, etc. - que 
não pertencem a qualquer outro mundo para além daquele que nos é 
familiar a todos. Aquilo que todos estes espaços têm de comum é o facto 
de serem o lugar do nosso encontro com as obras de arte tradicionais. 
Simplificando bastante, enquanto o funcionamento directo se define por 

9 Até porque, também por hábito, só se classificam desta última maneira quando elas são 
más; se uma novela é boa é uma "obra literária" e é uma "obra da cultura de massas" se 
for má. 

1 0 A nossa visão da literatura grega seria certamente bastante diferente se a pudéssemos 
conhecer melhor. Contudo, apenas uma pequena parte daquela que foi produzida 
durante o séc. V a.C. sobreviveu ao tempo. Podemos imaginar que algumas boas obras 
literárias se tenham perdido por razões meramente circunstanciais. Mas, em geral, 
temos boas razões para supor que as melhores tenham sido mais cuidadosamente 
preservadas do que as outras. 
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um lugar, o funcionamento indirecto define-se por uma técnica, e o das 
telenovelas define-se pela técnica da televisão. 1 1 A diferença mais óbvia 
entre uma novela e uma telenovela é a da técnica associada ao funciona
mento de cada uma destas coisas. Mas esta diferença não significa que os 
critérios de avaliação possam ser diferentes.12 Se, por um lado, não faz 
sentido desafiar a noção de "grande arte", por outro, parece-me teorica
mente inaceitável que o seu emprego seja condicionado pela técnica 
associada ao seu funcionamento.13 

Sobre a técnica da televisão podem dizer-se muitas coisas interes
santes. Os filósofos sabem que ela existe e sabem da sua avassaladora 
importância. Sabem também que os seus pares parecem estar largamente 
desinteressados em dar conta dessa existência e dessa importância. Saber 
aquilo que nela interessa a tantos e saber aquilo que a torna tão desinte
ressante para os filósofos enquanto filósofos é uma questão que envolve 
algum mistério. O que é intrigante não é que a televisão esteja na perife
ria dos seus quotidianos, mas na periferia dos seus interesses filosófi
cos.14 

1 1 É necessário recordar que o funcionamento indirecto, só por si, não define a categoria 
das obras de arte de massas. Para que o sejam, também é necessário que estas obras 
tenham sido originalmente concebidas paia funcionarem indirectamente. Por outro 
lado, o prefixo ''massas" pode reportar-se (1) ao número indeterminado de instâncias 
da obra, (2) ao número indeterminado de sujeitos que as experimentam ou (3) a ambas 
as coisas, mas só é conceptualmente diferenciador em (1) c (3). Na segunda relação não 
tem qualquer significado porque numa cultura de massas todos somos massa. (Para 
melhor elucidação destas questões, cfr. Carlos Gonçalves, em Filosofia da Arte de 
Massas; Uma Reflexão Crítica com Noel Carroll, dissertação de mestrado, Faculdade 
de Letras de Lisboa, Lisboa, 2001, pp. 156-157, 170-173, 177, 196 e 211) 

1 2 É verdade que as telenovelas são objectos estéticos que reclamam um maior número de 
competências artísticas do que as novelas e, por consequência, são produzidas com a 
participação de um maior número de autores do que as últimas (Não há nada que 
prescreva a necessidade absoluta dc que as obras de arte sejam produzidas por génios 
solitários). O que se quer dizer é que qualquer destes objectos de juízo reclama 
competências literárias, e nesse aspecto, os critérios dc avaliação não devem ser 
diferentes. 

1 3 No caso da dramaturgia, o texto é concebido para a mediação da fala. Se, na 
representação de uma peça de teatro, os diálogos nos parecerem simplistas, não são os 
actores que devem ser acusados dc incompetência literária. 

1 4 No próprio momento em que escrevo estas linhas podemos testemunhar o silêncio dos 
filósofos em relação a questões que se não são do foro da estética e da filosofia da arte, 
têm tudo a ver com estas disciplinas. Como, por exemplo, a de saber aquilo que é, pode 
ser ou deve ser um serviço público de televisão. Ouço e leio acerca deste assunto, 
declarações mais ou menos apaixonadas por parte dc políticos, militares e sacerdotes 
das mais variadas causas, quase todas elas pautadas por essa dúvida. E em relação a 
questões como esta - que me parecem ser antes de tudo e mais nada, questões filosófi
cas - não é razoável nem aceitável que os filósofos que se ocupam da estética e da 
filosofia da arte ofereçam um silêncio que parece inspirado na convergência com as 
soluções platónicas para o lugar das artes. 



canos Gonçalves 

De qualquer modo, tendo em conta que se verifica uma acentuada 
tendência para confundir algumas coisas, convém sublinhar que deixa
mos de falar em arte quando passamos a falar acerca de televisão. Fala
mos apenas de uma das tecnologias que podem ser usadas no funciona
mento indirecto das obras de arte. E a importante tarefa de analisar a 
maneira como a tecnologia funciona para esse efeito não tem nada a ver 
com a avaliação de uma obra de arte. 

III - Do exílio dos problemas do valor e avaliação na filosofia da arte 

É função da crítica dizer que uma telenovela qualquer é "má" por
que faz um uso estereotipado de "mecanismos simplificadores", por 
exemplo. E incorrecto proceder daqui para a afirmação de que eles fazem 
parte da estrutura de todas as "boas telenovelas", e que, por consequên
cia, elas são necessariamente assim. Porque isso subentende a aceitação 
da regra de que as telenovelas são criticamente inimputáveis o que me 
parece culturalmente inaceitável. 

Não faz sentido instalar o problema da avaliação das obras de arte 
na defesa da superioridade dos lugares sobre as técnicas. Fazer derivar 
eventuais princípios normativos na avaliação das obras de arte a partir da 
introdução de distinções honoríficas entre os diferentes modos de expe
riência estética, é uma forma de iludir e confundir questões tão essenciais 
como as da avaliação e do valor. Nas palavras de Barbara Herrnstein 
Smith, estes problemas, mais do que negligenciados, têm sido explicita
mente sujeitos ao "exílio" por parte da comunidade académica. 1 5 

A erradicação do problema pode explicar-se facilmente: como 
observei antes, a atenção filosófica está maioritariamente centrada nas 
obras de arte que podem ser apreciadas e estudadas em contextos institu
cionais. E, como todos sabemos também, essas obras têm uma extraordi
nária tendência para serem boas; foram previamente joeiradas por espe
cialistas que são habitualmente competentes na distinção entre uma boa e 
uma má obra de arte. Desta maneira, as questões do valor e da avaliação 

Stanley Cavell, num dos raros exemplos de um texto que é estritamente localizado no 
domínio da filosofia da arte e c acerca da televisão ("The Fact of Televisión", em 
Themes Out ofSchool; Effects and Causes, Norlh Point Press, São Francisco. 1984, 
pp. 235-268. [Escrevo "raro" por prudência; na verdade, que eu saiba, é o único texto 
que está no domínio da filosofia da arte e é acerca de televisão.]), para ilustrar a repul
são e a ansiedade que cia inspira nalguns círculos, recorda que quando preparava esse 
texto, várias pessoas das suas relações lhe recomendaram um livro (Four Arguments 
for lhe Elimination of Televisión, de Jerry Mander, 1978) que pretendia convencer os 
seus leitores de que a televisão - tal como o tabaco, o raio X, os aerossóis c outras 
coisas no género - podia causai" cancro, (pp. 265-267) 

1 5 Cfr. Contingencies of Vahte; Allemative Perspectives for Criticai Theory, Harvard 
University Press, Cambridge, 1988, pp. 17-29. 
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artística são tidas como problemas menores que se resolvem nos consen
sos institucionais. 

Numa tentativa de explicar o "exílio" da avaliação que Barbara 
Herrnstein Smith alega, e de dar um rosto filosófico à lógica que preva
lece na constituição desses consensos, Stein Haugom Olsen escreveu: 

"A discussão de como o valor literário se constitui toma quase sempre a 
forma de uma discussão da excelência artística em lugar do fracasso 
artístico, com exemplos tirados de entre as obras mais altamente valori
zadas em lugar daquelas que são consideradas fracassos. A razão para 
isto não é difícil de ver: as más obras literárias não estão disponíveis 
para discussão do mesmo modo que as obras com excelência artística. 
Elas simplesmente desapareceram de circulação: nem mesmo os seus 
títulos são sequer lembrados."16 

Ainda assim, o autor concorda que a discussão acerca da lógica da 
constituição do valor literário precisa ser redireccionada. Depois de 
observar que as novas obras atraem atenção por razões "sócio-
-antropológicas" que nada têm a ver com o seu valor literário, defende 
que a discussão do problema do valor literário pode ser estimulada com a 
distinção entre duas classes de obras esquecidas: (1) aquelas que, afinal 
de contas são julgadas como possuindo excelência artística e que, por 
consequência devem ser reavaliadas, e (2) aquelas em relação às quais 
uma nova atenção não revela razões para lhes atribuir qualquer valor lite
rário. O esquecimento da primeira sub-classe de obras só pode ser expli
cado enquanto "acidente social". Já o esquecimento associado à segunda 
tem uma explicação mais simples: a atenção para com elas não é esteti
camente recompensada. 

Olsen conclui então que é em relação a esta última sub-classe que 
não há virtualmente qualquer discussão no debate acerca do valor literá
rio e que há razões óbvias para isso: ninguém está para perder o seu 
tempo com essa escrita.17 Depois de suprir essa "deficiência" com o 
exame detalhado de um desses fracassos artísticos que não são estetica
mente gratificantes,18 pretende que o acordo em relação ao valor literário 
não é uma questão de consenso (ao qual se chega de qualquer maneira) 
mas de argumentos racionalmente sustentados.19 

, ú Cfr. "The Canon and Artistic Failure", em British Journal of Aestketics, Vol. 41, N.° 3, 
Julho, 2001, pág. 264. Neste artigo, o principal objectivo de Olsen c o de - em oposi
ção a Barbara Herrnstein Smith - desvalorizar a contingência na lógica da constituição 
do valor literário. 

1 7 Ibidem, pp. 264-266 
1 8 Ibidem, pp. 266-274 
1 9 ibidem, pág. 275 
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Contudo, o problema com o desterro destas questões não está no 
facto de elas serem resolvidas nos consensos. É obvio que sem razões os 
consensos são altamente improváveis (podia outra coisa aspirar a alguma 
espécie de consenso?). O problema está mais no facto de a fundamentá-
vel perenidade do valor literário de algumas obras do passado ter, sob 
muitos aspectos, um interesse bastante reduzido na prospecção do signi
ficado das obras que se fazem hoje. A importância filosófica dos proble
mas do valor e avaliação das obras de arte não deve ser julgada apenas 
enquanto instrumento para a reiteração lógica do valor de uma herança, 
mas também e sobretudo enquanto possibilidade de formular hipóteses 
de modelos na avaliação e valoração daquilo que fazemos. Afinal de 
contas, de um modo geral, não aguardamos pacientemente que os livros 
saiam das nossas vidas para só então sabermos o que valem para nós. 

Fazemos escolhas. 
E fazemo-las precisamente porque sabemos que num presente qual

quer, as coisas que escolhemos não se equivalem àquelas que preterimos. 
No processo de descriminação associado a essas acções, o passado não é 
mais do que um corpo de referências que é sistematicamente confrontado 
com o presente. 

Será que as diferenças de valor literário entre (por exemplo) O 
Nome da Rosa de Umberto Eco e Sei lá de Margarida Rebelo Pinto 2 0  

podem ser adequadamente descritas nas categorias de "grande literatura" 
e "obras da cultura de massas"? Necessitamos da distância para poder 
avaliar estas coisas? Pode a distância dizer-nos alguma coisa de funda
mental no que se refere à lógica da constituição dos juízos? E o que é que 
nos podia interessar dessa lógica se a deixasse-mos por conta do tempo? 

De facto, não temos quaisquer razões para supor que as coisas que 
num futuro qualquer possam ser mais valoradas devam ser mais impor
tantes do que aquelas que hoje nos interessam. Apesar das suspeitas que 
podem ser induzidas pela abundância de alguns sinais, a posteridade não 
é o único interesse dos que escrevem porque muitos dos que o fazem, 
também o fazem para os vivos. Na transacção corrente dos nossos afectos 
electivos, o passado é o reino da serenidade. O lugar em que se jogam as 
maiores paixões é na avaliação do que fazemos. 

2 0 Escolho propositadamenle dois beslseilers (e em Portugal, o de Umberto Eco, nas suas 
várias edições, é o maior dos dois) porque - afectados pelo pecado dc serem muito 
vendidos - geralmente também se acha que são sinónimo de qualquer coisa muito 
pouco exigente do ponto dc vista literário e, "por consequência", os melhores candi
datos ao estatuto de "obras da cultura de massas". 
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O que está em causa no problema da avaliação não é uma definição 
lógica de valor mas a lógica de uma discriminação. Aquilo que nos 
motiva na articulação de um juízo não é a necessidade de declarar que 
uma obra qualquer é boa ou má. Essas declarações são geralmente enten
didas como fim mas elas não são mais do que o princípio dessa motiva
ção. O que nos compele não é o desejo de saber se elas são boas ou más, 
ou de conhecer a lógica da constituição do cânone, mas a necessidade de 
providenciar instrumentos que nos permitam descortinar as propriedades 
que nos levam a supor que elas são uma coisa ou outra. Embora pos
samos começar por dizer que gostamos ou não gostamos desta ou daque
la coisa - um pouco como quem faz comentários meteorológicos para 
iniciar uma conversa que nada tem a ver com a meteorologia - aquilo 
que, de facto, investimos na transacção das nossas experiências é o 
desejo de fundamentar e suportar os juízos que delas fazemos. A expres
são desse desejo é um dos aspectos mais significativos da experiência das 
artes e resume a essência da Estética. 

O significado da arte deriva precisamente do modo como funda
mentamos os juízos de valor no intercâmbio dessas experiências. Porque 
também se parte do princípio de que tais juízos nos dizem alguma coisa 
acerca de quem os faz. Avaliar não consiste apenas em produzir a versão 
de uma obra para um sujeito mas também uma versão de sujeito para a 
obra. E uma forma de nos descrevermos aos outros e de neles perscru
tarmos afinidades electivas. Ler um livro, ouvir música ou ver alguns 
programas de televisão, é o início de um processo a partir do qual nos 
damos a conhecer e conhecemos os outros. Apreendemos o nosso lugar 
no mundo a partir do equilíbrio demoradamente elaborado na percepção 
das coincidências e desencontros dos nossos afectos. O ponto de partida 
é a experiência estética mas o fim também consiste em perscrutar o sen
tido da nossa identidade e diferença. Os lugares onde nos encontramos e 
separamos dos outros desenham-se a partir do delicado equilíbrio resul
tante dos processos de descriminação. É no intercâmbio dos nossos 
afectos que continuamente nos reconstruímos uns aos outros e nos 
outros, fundamentando-os na descriminação racional entre o bom, o mau 
e o indiferente. 

Parece-me que Carlos João Correia está certo quando, a propósito 
dos usos da filosofia, deixa entender que há todas as vantagens em enca
rar a disciplina "... não tanto [como] uma actividade crepuscular que 
ociosamente reflecte sobre um passado já adquirido, ... [mas como 
aquilo] que ela se calhar sempre foi: uma disciplina heurística que sonda, 
em conjunto com as ciências e as artes, hipóteses, modelos e experiências 
mentais sobre conceitos ainda não completamente configurados." 2 1 

2 1 Em "Os Usos da Filosofia", Philosophica 6, Lisboa, 1995, pág. 41 
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No ar condicionado das instituições da arte não há necessidade de 
fazer escolhas porque elas já foram feitas. É também por isso que se 
podem ver vantagens na devolução da filosofia da arte e da estética 
àquela zona das experiências onde sobram mais dúvidas do que certezas. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to elucidate confusions that are as frequent in the 
common language as in philosophical writ ing. The first part of it examines the 
concept o f "mass art" involved in my heading. After showing that it is art in the 
descriptive sense of the word, on the second part I proceed to the explanation of 
how the honorific use o f this concept induces confusion between criticism and 
philosophy of art. 

Interested in the consequences of these confusions, I advocate that the lack 
of attention to mass art encourages the exile o f evaluation from the philosophy of 
art and compromises the progress in the understanding o f the problem. 



A G R A V I D A D E DO CONSENSO SOB SUSPEITA 

José Quaresma 

A questão que queremos apresentar parte da combinatoria de três 
pressupostos que tomamos como adquiridos sempre que se verifica urna 
discussão estética, a saber: (1) a máxima espontaneidade de um juízo 
estético particular e a sua inaptidão para se tornar coercível. (2) Urna 
devotação concreta ao outro que inspira e impele os sujeitos particulares 
à discussão sobre a pretensão à universalidade dos respectivos lances (e 
respectiva adequação ao objecto estético visado), através, por um lado, 
de uma apresentação do juízo emitido sob as regras de um determinado 
contexto, e, por outro, produzida a partir de uma linguagem comungada. 
Isto é, tem de estar para além das dobras do sentimento interno, por mais 
que o sujeito senciente - afectado pela sensação interna da fecundidade 
deste sentimento - o tome como um "já aí projectado" aquando da sua 
simples ocorrência. (3) A síntese operada entre as ocorrências ( 1 ) e (2 ) . 
Isto é, todo o conjunto de mediações que se interpõem entre a máxima 
espontaneidade inicial (de carácter privado) e a exigência da sua comuni
cabilidade e partilha com outrem.1 

Tomamos, ainda, como adquirido, que estas três ocorrências são 
conjuntivamente necessárias, mas, disjuntivamente insuficientes, o que 
vale por dizer que a "riqueza urdida"2 de um determinado juízo é igual-

1 Veja-se o que é afirmado por Luc Ferry a propósito da partilha na obra Homo Aestheticus, 
Uinvention du gota à Vage déinocratique. Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1990, 
p. 363, "Dans 1'espace de réflexion ouvert par la Critique de la faculte de jugertí. repris par 
le romantisme allemand, Findividualité véritable ne saurait résider que dans la synthèse 
d'une particularíté concrète avec 1'universel. II faut, pour que 1'individu apparaisse comme 
tel, qu'il soit tout à la fois riche d'un conienu singulier et pourtant généralisable. C'est à ce 
prix, et à cc prix seulement, que 1'exigence d'authenticité peut être maintenue." 

2 A expressão "riqueza urdida" pretende afastar-nos da mera presunção subjectiva de que 
a riqueza de um juízo pode estar dada à partida, e que de tão transbordante e elevada 
dispensa a apreciação dos outros e o confronto com a riqueza que estes também possam 
presumir na sua interioridade. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 57-67 
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mente granjeada na máxima espontaneidade, na devotação ao outro e na 
dificuldade de as sintetizar subjectivamente. 

Porém, se a dimensão estética perpassa todas as ocorrências, e se, o 
interesse da sua discussão e comunicabilidade torna estas ocorrências 
igualmente necessárias, não é difícil de admitir que a ocorrência "máxi
ma espontaneidade" é aquela que nos expõe ao outro da comunicação 
como a reserva estética por excelência, isto é, a ocorrência a partir da 
qual todo o jogo estético intersubjectivo se desencadeia. 

No fundo, estamos a afirmar que todas as ocorrências são estéticas 
só que, uma "é mais estética do que as outras", e logo, exige uma refle
xão diferenciada. (A propósito de toda a actividade humana se iniciar 
pela dimensão estética, recordemo-nos, entre outros exemplos, do que é 
afirmado por Kant sobre o "sentimento de uma diferença" e do "princípio 
subjectivo de diferenciação" no texto Que significa orientar-se no pen
samento?3). 

Se designamos de actividade estética aquilo que nos permite des
pertar para a presença real do outro (a ocorrência da partilha e consen
sualidade efectivas), e continuamos a designá-la como tal quando opera
mos uma síntese interna entre o lance individual e o resultado da 
comunicação com o outro (corolário de toda a comunicação estética), 
torna-se necessário distinguir o filão a partir do qual tudo isto acontece, e 
em relação ao qual nos sentimos soberanos e insubstituíveis, ou seja, a 
máxima espontaneidade. O problema que vamos colocar relaciona-se 
com a especificidade deste filão e o apanágio da "máxima espontanei
dade" como "pedra de toque" da partilha estética. 

Seja o objecto estético visado, natural ou artístico, promova estados 
internos de náusea profunda, harmoniosa contemplação, dor paroxística, 
ataraxia extrema, ou outros, é sempre possível dar conta de uma máxima 
espontaneidade sentida no ânimo que arrasta consigo as operações liga
das ao acto da partilha universal. O sujeito senciente que desperta ime
diatamente para a reflexão intra-subjectiva, exibe uma vontade incontida 
para tornar geral o estado que lhe transe o ânimo, mesmo que, nesse 
momento, ninguém lá esteja para essa exposição ao outro. Leia-se a este 
propósito o que afirma Jean-Luc Nancy sobre a exposição da nossa sin
gularidade ao outro "Devido a esta posição ou devido a esta estrutura 
primordial, ela é, ao mesmo tempo [...] distinta e comunitária. A comu
nidade é a presentificaçao do destacamento (ou do corte), da distinção 
que não é individuação, mas, a finitude que com-parece").4 

3 Opúsculo de Kant escrito cm 1786 inserido na obra de Artur Morão A paz perpétua e 
outros opúsculos, Lisboa, edições 70, s.L 

4 Jean-Luc Nancy, La comtnunauté désoeuvrée, s.l., Christian Bourgois éditeur, 1999, 
pp. 74,75. 
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Os estados acima referidos são aqueles que, uma vez verificados, 
nos levam a admitir que as modificações do ânimo provenientes da dor, 
do desprazer, ou de ambos em simultâneo, não podem deixar de consti
tuir, sempre, o centro de toda a actividade estética. Permitem-nos reco
nhecer que esta se apresenta e tende a projectar num estado não delapi
dado para o outro da comunicação, e ainda que, uma vez efectuada a 
síntese egológica das diversas ocorrências estéticas, consideramos secre
ta e nostálgicamente que sem a tarefa da troca estabelecida com o outro, 
tudo se afigurava mais originário, incandescente e ilimitado, em contraste 
com aquilo que agora é mais contido, artificial e produzido com "pinças 
de urbanidade". Como se existisse um desejo de tomar comum ao outro o 
nosso estado interno sem os obstáculos e as interferências lesivas que a 
sua exposição para o exterior implicam. 

Ora, será que o lance inicial, uma vez exposto à interferência inevi
tável externa, passa a estar ameaçado de apoucamento e pobreza, e o seu 
"sal" vai dar lugar a um outro prazer que é o da abertura ao "sal" da 
comunidade dos outros "eus"? (Cf. Kant, K.U.,§9, a propósito do topos 
interno do verdadeiro prazer estético5). 

Estará mesmo perdido?! 
Sofreu transformações no sentido de se "sintetizar uma particulari

dade concreta com o universal" construído pela comunidade de "eus" que 
o envolve, como dizia na nota 1 Luc Ferry, na esteira do que é afirmado 
por Kant no § 9 da K.U.?! 

Ou, mais intrincado ainda, o "lance primeiro" apareceu, persistiu 
secretamente durante a troca intersubjectiva, podendo reaparecer sem 
modificações de fundo, no momento em que a síntese subjectiva se rea
liza? Isto é, esteve na origem e promoveu toda a tramitação intersubjecti
va a que já nos referimos, conservou-se perante as modificações verifica
das, abrindo-se a sensibilidade humana à semelhança de uma célula que 
se desdobra, revelando-se ora como lance inicial incoercível, ora como 
lance modificado pela partilha organizada e comunicável. 

A "suspeita" instalada na gravidade dos "consensos" estéticos está 
directamente relacionada com esta possibilidade estética e subjectiva de 
desdobramento. Para uma explicitação daquilo que estamos a afirmar 
consideremos os seguintes exemplos. 

1." Exemplo. Narrativa sobre Veneza e conflito latente. 

Dois indivíduos, Joaquim e Torben (dinamarquês), estão à mesa e 
conversam numa toada amigável. Percorrem vários temas, até que, Joa
quim evoca a "Morte em Veneza" de Thomas Mann. Torben só conhece 

5 Kant, Kritik der Urteilskraft, (1793, 2. a ed.), tr. port. António Marques e V. Rohden, 
Crítica da Faculdade do Juízo, Lisboa, Imprensa Nacional/ Casa da Moeda, 1992. 
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a cidade através da literatura, de tratamentos cinematográficos e relatos 
de amigos. Joaquim suspende a reflexão sobre a "Morte em Veneza" e 
aterra na Piazza di San Marco para descrever ao amigo a longa e fausta 
sequência de palácios que se apresentam no Canal Grande, à direita e à 
esquerda, viajando de vaporetto entre aquela praça e a estação de cami
nho de ferro (Santa Lúcia, Ferrovia). Fá-lo, cruzando livremente a sua 
experiência e a história do lugar, a obra de Thomas Man e a câmara de 
Visconti. Alude, designadamente, à síntese arquitectónica que encontra
mos em Veneza, que, entre outros elementos, conjuga símbolos europeus 
e orientais de uma maneira ímpar. A descrição complexifica-se, ainda, 
quando Joaquim refere o efeito diáfano do espelho turbulento de água do 
qual se ergue cerca de uma milha marítima de palácios. 

Abandonam Veneza e debruçam-se sobre outros temas. Até que, 
subitamente, o diálogo perde a toada lúdica e a discussão se torna mais 
"técnica", tendo, agora, por objecto, a tramitação presente numa discus
são estética. 

Joaquim defende que a comunicação estética implica sempre uma 
tensão judicativa entre os interlocutores. Torben recusa o argumento da 
tensão e do conflito, referindo que este pode estar presente, mas, não é 
indispensável. Para reforçar o seu ponto de vista, usa o exemplo da nar
rativa realizada sobre Veneza, por Joaquim, há 30 minutos. Descrição 
que Torben diz ter partilhado com entusiasmo, sem que, para tal, tenha 
necessitado de viver tensão judicativa alguma. 

Estas objecções merecem de Joaquim os seguintes reparos: 

-Veneza observada à luz do funcionamento dos "símbolos" em 
Kant (Cf. K.U. § 5 9 ) permitiria a Torben e a Joaquim chegar a mediações 
- por analogia - muito diferentes. 

- No momento em que Veneza era o objecto de discussão, verificou¬
-se um acordo assente numa coincidência pontual de apreço pela beleza 
descrita. Para que esta coincidência pudesse ser mais alargada, seria 
necessário discutir mais detalhadamente a relevância arquitectónica de 
alguns palácios que constituem a longa série do Canal Grande. 

-Confrontar com exemplos de outras cidades a síntese realizada 
entre os elementos arquitectónicos europeus e orientais. 

- Se a água é tão diáfana quanto se dizia... 
- Se o facto de tomarem Veneza como a cidade mais encantadora do 

mundo não advirá de uma formação excessivamente clássica e eurocên-
trica? 

- E as cores dos Palácios? Todas tendencialmente ocre suave, rosa, 
laranja adamascado, enfim, delicodoces! 

- Se gostar de Veneza com base nestes pressupostos não revela que 
afinal, continuamos a orientar-nos, quase cegamente, pela "crença per-
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ceptiva", obstinadamente cativos de uma visão "retiniana" (como apeli
davam os modernistas toda a arte realizada até ao Impressionismo), não 
realizando, deste modo, "suspensão" e "redução" do visível à sua essen
cialidade! 

- Que em algumas destas questões o assentimento logrado daria 
lugar a um certo dissentimento, e logo, a uma tensão que perpassa a 
comunicação estética. 

Torben redargue, dizendo que todos estes reparos são devedores de 
excessos de "consciência estética" e que, a proceder assim, o gosto se 
desnaturaliza, tornando-se abstracto, técnico e insalubre. Joaquim lem¬
bra-o de que não devemos favorecer a "experiência sintética do sentido" 
das coisas, isto é, a experiência ante-predicativa, mais ou menos árdua, 
d e captação de uma totalidade, e que, para além desta, existe uma outra 
tarefa que é justamente a da "experiência analítica do sentido" que visa, 
no caso concreto da discussão estética, compreender, separando, as ocor
rências e os momentos que sustentam a actividade judicativa estética. 

2.° Exemplo. Malévitch e o Cinema. (Exposição de obras de malévitch e 
de obras de outros autores, contemporâneos e posteriores, que reflectem 
o autor russo nas suas obras). 

Entre diversas obras, encontramos uma "Instalação-citação" de 
Allan McCollum, intitulada Plaster Surrogates (1984), com as seguintes 
características: uma sala construída expressamente para a "instalação" de 
simulacros do "Quadrado Negro sobre Fundo Branco" de Malévitch. A 
sala está repleta de uma luz suave e as paredes estão pintadas de branco 
ligeiramente sujo (de modo a não criar um contraste excessivamente 
limpo e luminoso entre a polaridade Branco/Negro). As paredes estão 
prolixamente juncadas de miniaturas do "Quadrado Negro", todas as 
miniaturas têm molduras com pequenos relevos e estão pintadas com 
diversos matizes de cinzento. No entanto, não reproduzem as proporções 
do "Quadrado Negro" (quase todos os "Quadrados" miniaturizados são, 
afinal, rectângulos com uma média de 10x15, 15x20, 20x30 e 30x40cm). 
No que concerne aos "conteúdos coisais" da sala, é isto que, sucintamente, 
nos é dado a ver. As miniaturas aludem, de facto, à obra de Malévitch. 

Dois visitantes, Amélia e Adolfo discutem sobre a instalação-citação 
observada. Ambos sabem que se trata duma recriação do ícone moder
nista "Quadrado Negro" produzido por Malévitch em 1915. Concordam 
os dois sobre a originalidade da apropriação realizada. A tensão instala
sse quando se inicia a comunicação estética entre estes interlocutores e se 
torna manifesto que os símbolos artísticos em jogo exemplificam refe
rentes distintos. 
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Amélia, artista plástica, faz uma articulação entre estética, fenome
nologia e ontologia. Afirma que a instalação simboliza o carácter múlti
plo de tudo o que é "sem forma", tanto antes, como após a sua manifesta
ção sensível. Para ela, tudo o que é "informe", é vago e indeterminado, 
mas, não o é, à luz de uma instância metafísica, arquetipal e geradora do 
visível, existindo, por isso, não um, mas vários "informes". Considera 
ainda que a distribuição abundante e rítmica das miniaturas negras pelas 
paredes da sala simboliza o modo dinâmico e intermitente dos diversos 
"informes" fazerem cópula com as respectivas formas visíveis da reali
dade. Amélia revela, assim, que para si, a cada visível corresponde um 
invisível, e socorre-se, abusivamente, de Merleau-Ponty (a relação quias-
mática entre visível-invisível), de Luigi Pareyson6 (as trocas ontológicas 
entre o Nada e a Liberdade Pura) e de Heidegger7 (a realidade humana 
como sentinela do Nada que secretamente a habita) para sustentar a sua 
interpretação. 

Adolfo vê de outro modo e chama a ciência para junto da estética. 
Para ele, as miniaturas negras são premonições daquilo que em Astrofí
sica se vieram a chamar "buracos negros", isto é, lugares celestiais -
compostos de diversas estrelas - que retêm toda a luz pelo facto da sua 
"força gravitacional" se superiorizar à "velocidade de escape" daquela, 
não chegando a haver irradiação exterior. Aceita algumas considerações 
sobre o enraizamento do visível no nada, mas rejeita a correspondência 
"para cada visível um invisível", considerando de circulares e viciosos os 
argumentos apresentados. 

6 " [ . . . ] la liberté est affirmation de soi précédée par un vide, par un rien. L'instantanéité 
du commencement ne peut cue pensée que comme sortie d'un non-étre, et la liberte 
n'est concevable que comme frontiére du non-étre. Comme commencement la liberté a 
un passé de non-étre, mais i l s'agit d'un passé qui n'a jamais été present et qui n'est 
present que dans 1c mcme present instantané de la liberté;| . . . |", Luigi Pareyson, Ontolo¬
gia della liberta, 11 male e la sojfrenza, Turim, Giulio Einaudi editore, 1995, tr. franc. 
Gilles A. Tiberghien, Ontotogie de la Liberté, La souffrance et le mal, Paris, Editions de 
l'éclat, 1998, p. 241. 
"Enveloppée par le non-étre, la liberté le transforme en un néant actif et positif, non pas 
une simple négation qui délimite, mais une négation qui anéantit et dévaste en meme 
temps, non pas un manque ou une absence, mais une perte et une ruine; non pas une 
privation d'étre ou un défaul d'activité, mais une antithése vivace et agissante.", Idem, 
p. 244. 

7 "La réalité-humainc se trouvant retenue dans le Néant par la cause de l'angoisse cachee, 
l'homme devient la sentinelle du Néant. Notre finitude est telle que précisément ce n'est 
ni par notre décret, ni par notre propre vouloir que nous pouvons nous mettre en la 
presence originelle du Néant. Le finitif de celte finitude creuse et ouevre un tel abíme 
dans la réalité-humainc que la finitude la plus profonde, celle qui nous est absolument 
propre, se refuse ä notre liberté.", Heidegger, Was ist Metaphysik mit Einleitung und 
Nachwort, tr. franc. Henry Courbin, Qu'est ce que la métaphysique?, inserido em 
Questions I, s.l., Éditions Gallimard, 1968, pp. 66, 67. 
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A discussão teve sempre no horizonte a instalação-citação, interca
lando momentos de labor estético e teórico à luz da eticidade da comuni
cação intersubjectiva. A impossibilidade de chegada a um acordo sobre o 
sentido da instalação artística esteve sempre ameaçada, mas, não impediu 
Amélia e Adolfo de prosseguirem na exploração dos símbolos artísticos 
da obra, e ainda, dos referentes que cada um decidiu associar-lhe. (Nem 
um nem outro consideraram como relevante aquilo que o autor declarou 
em Catálogo ser o significado do seu trabalho. Ambos aceitam sem esfor
ço que um autor é um convidado na sua própria casa, isto é, que qualquer 
obra uma vez realizada, transcende completamente o seu autor e o sen
tido que este lhe quer atribuir). 

Vejamos agora a utilidade destes dois exemplos para a questão da 
máxima espontaneidade e da suspeita instalada no seio da produção dos 
consensos estéticos. 

Comecemos por dizer que a máxima espontaneidade não é máxima 
por se instalar bruscamente no terreno da discussão estética para não 
mais o abandonar. Se estas características contribuem para a sua força, a 
mais determinante é constituir-se como certeza sensível e subjectiva da 
presença ao outro da comunicação. Ou seja, o estado interno do ânimo é 
tal que não pode deixar de querer generalizar o sentimento que o ocupa, 
rompendo deste modo a esfera privada - sentida como exígua para a 
ocorrência que está em trânsito - permitindo, deste modo, ao sujeito sen
ciente, a possibilidade de estar em si, estando fora de si. Fortificando-se e 
vivendo a intensidade desta dupla condição expondo-a de maneira 
incontida (a assertividade que anda associada à máxima espontaneidade 
aquando da comunicação estética tem a sua origem neste excesso e na 
sua preservação). 

Acresce, ainda, que é incontida mas não é sem reflexão. Para sair do 
seu limite privado tem de ocorrer uma actividade reflexiva que lhe permi
ta rever-se simultaneamente em si e fora de si. A actividade reflexiva a 
que nos referimos não é ainda pensante, e pertence, por enquanto, ao 
domínio do sensível. Daí podermos falar em sujeito senciente, isto é, a 
um sujeito sensível que se sente sentindo, tal como nos podemos auto¬
-captar num espelho vendo-nos a ver. 

"A sensação é como uma faísca numa sala de espelhos que anima uma 
infinidade de figuras e, posteriormente, relações implexas entre essas 
figuras.'18 

Só reconhecemos reflexivamente a nossa singularidade quando 
tomamos aquela faísca como sendo única e inextinguível, vulnerabili-

8 Paul Valéry, Cahiers /, Paris, Plêiade, Gallimard, 1973, p. 1156 
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zando os limites que dividem interioridade e exterioridade. Para ser sen
tida como única tem de se destacar a partir de uma série incontável de 
outras em face das quais se torna fora de série. Para ser vista como inex
tinguível tem de contar intimamente como indispensável à manutenção 
da nossa vida. 

Ora, são justamente estas características que nos permitem falar num 
"grande sensível" (máxima espontaneidade que anima o "eu extático" e 
que o leva a procurar a exposição ao outro do estado em que se encontra, 
transitando de seguida para a comunicação estética) e num "pequeno 
sensível" (sem reflexão, sem exposição nem comunicação estética). 

Chegados aqui, como estabelecer, então, a ponte que ligará a máxi
ma espontaneidade e a ocorrência da suspeita aquando da comunicação 
estética? Para responder a esta questão temos de regressar às experiên
cias de Veneza e à Instalação artística. Como verificámos, sobre a cidade 
italiana Torben e Joaquim chegam a um acordo que mais tarde é sus
penso e subordinado a análise. No caso de Amélia e Adolfo o consenso 
não é estabelecido, exceptuando questões muito pontuais. Mas, onde está 
afinal a suspeita? 

A suspeita dá-se logo no momento em que, por intermédio da refle
xão do nosso duplo estado, sencientes sensíveis, "fora de nós" e "em 
nós", descobrimos a possibilidade de nos destacarmos e pormos a salvo 
da simples presença do outro da comunicação estética. Essa presença é 
reivindicativa mas a nossa é-lhe anterior enquanto acontecimento sentido 
internamente - do qual somos sentinelas privilegiados - e a reivindicação 
de "espelhos" para a reflexão da "faísca" sentida subjectivamente é o 
primeiro acontecimento para esse sentinela. E , aliás, esta condição que 
nos permite "estarmos a salvo" na nossa interioridade, sendo esta a vasta 
reserva estética que está na origem da máxima espontaneidade. 

Sucede que não nos contentamos unicamente com a possibilidade de 
"estarmos a salvo". Anelamo-nos também pela saída extática na direcção 
do outro, tornando, como já afirmámos, vulneráveis as fronteiras entre a 
interioridade e a exterioridade. E , então, que se dá o primeiro conflito -
do qual Torben duvidava - opondo por um lado, o querer estar a salvo na 
nossa interioridade, mas, prontos para romper a esfera privada e projectar 
para o exterior o estado do nosso ânimo, reivindicando espaço de refle
xão, e por outro, ter a percepção de que fazendo-o, ficamos expostos à 
possibilidade do outro proceder de um modo que em nada difere do 
nosso. 

Como não podemos deixar de o fazer, pois, a espontaneidade é 
máxima e reivindica a presença atenta do outro, descobrimos, então, com 
o concurso de outras faculdades (razão e entendimento) a possibilidade 
de escutar os lances estéticos da comunidade de "eus" que nos envolve, 
procurando com afã um fio condutor que interligue as diferenças entre os 
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nossos lances e aqueles que escutamos. Sentindo como sabido e familiar 
o modo de exibir para o exterior o estado subjectivo que nos transe, 
aprendemos, só agora, a soletrar a expressão "partilha universal". Não 
desejávamos um estado de coisas tão partilhado e simétrico - ainda agora 
chegámos à comunicação estética, e já sentimos nostalgia da assimetria 
inicial que caracteriza a máxima espontaneidade - mas necessitamos da 
comunidade que o constrói para nos certificarmos da nossa singulari
dade. 

Realizada a troca intersubjectiva e sujeitos à realização de uma sín
tese que permita ligar, subjectivamente, a força incoercível do lance ini
cial - que afinal, nunca se perdeu, nem transformou, mas desdobrou cria
tivamente em dois - e o fio condutor que interliga a comunidade de 
"eus" - concedendo a estes a possibilidade única de fazerem a experiên
cia da sua singularidade - dificilmente deixaremos de suspeitar da coer
ção que aquela comunidade de "eus" representada no outro da comunica
ção estética. 

Sem a duplicação do eu sensível que por um lado, se auto-preserva 
no seu carácter irredutível à partilha universal, e por outro, acompanha a 
construção de todas as mediações necessárias à coexistência da diversi
dade de sujeitos judicativos, não faria sentido falar em suspeita, pois ora 
estaríamos imersos fusionalmente na comunidade, ora permaneceríamos 
desligados e dispersos na nossa singularidade. Como realizamos a síntese 
eu-comunidade e esta não se faz sem a comparência do "eu" da sociabili
dade e do "eu" da insociabilidade, não podemos deixar de sentir interna
mente um estado tensional, surgindo com este a suspeita de que aquela 
síntese é insuficiente para a cobertura do abismo entreaberto no nosso 
ânimo. Irrompe uma espécie de cacoestesia que tem origem nessa insufi
ciência. 

Sendo assim, a suspeita acaba por estar presente em todas as ocor
rências da comunicação estética. Já havia estado presente quando nos 
colocámos a salvo da simples presença do outro para sentir como anterior 
à sua chegada a prioridade do nosso sentinela. Depois, com a descoberta 
de que para expor ao outro o estado estético que nos transe urge aprender 
a habitar a rede de partilha universal - pois, só através desta aprendiza
gem encontraremos espaço para a projecção da nossa singularidade. Esta 
aprendizagem, ao corresponder ao aparecimento do "eu" da comunicação 
permite-nos tomar contacto com a força de restringimento que actua 
sobre nós, avaíiando-a como usurpadora e, logo, suspeitando da sua acti
vidade lesiva e do apoucamento que sobre a máxima espontaneidade 
recai. 

É a possibilidade da suspeita que nos guia pelas diversas ocorrências 
da actividade estética. Se os dois interlocutores de Veneza tivessem 
desenvolvido mais um pouco a discussão sobre o seu objecto estético, 
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entreveriam, por certo, sombras de incomunicabilidade na partilha e 
assentimento realizados. Sucede que, mesmo não aprofundando a discus
são, essas questões estão sempre presentes enquanto "vividos inactuais" 
que contêm a virtualidade de se explicitarem no tempo e em ligação com 
outros contextos, como, aliás, ficou manifesto, com a intervenção de 
Joaquim. Todas as questões que este coloca a posteriori, já estão inscri
tas em Veneza e na respectiva discussão, só que, como "vividos" que não 
se explicitaram, por não termos estado perante um caso de comunicação 
estética completa9. Ou seja, o consenso foi muito rapidamente produzido, 
gerou-se sobretudo à custa da "crença perceptiva" sem um particular 
desenvolvimento das questões aduzidas e não chegou a dar-se a instala
ção da suspeita no seio da gravidade consensual. 

Amélia e Adolfo, pelo contrário, optaram desde logo pelo aprofun
damento das questões associadas ao objecto artístico contemplado. Não 
verificámos acordo, mas deu-se uma densa troca de informação - dos 
estados subjectivos dos sujeitos envolvidos, e informação teórica sobre 
astrofísica, fenomenologia e outras. O consenso da comunicação estética 
não foi logrado, mas, o respeito pela presença efectiva do outro da comu
nicação e a mútua oferta da possibilidade de exposição ao outro permitiu¬
-lhes saber que têm um gosto comum pelo que é contemporâneo. 

Contudo, o corolário da comunicação estética não se deu, tendo 
ficado por realizar a síntese que liga subjectivamente a máxima esponta
neidade e a recondução das singularidades a um fio condutor (critério 
artístico) no qual se reconhecessem Neste caso, a singularidade 
subjectiva não chegou a duplicar-se de modo a permanecer máxima 
espontaneidade e, simultaneamente, singularidade sociável e reconhece-
dora de um critério artístico comum para o labor estético. No que con
cerne à suspeita, esta esteve presente em algumas ocorrências, não tendo 
tido, à semelhança da experiência de Veneza mas por motivos diversos, a 
possibilidade de se instalar no centro da gravidade de um consenso. 

O facto de nem a discussão sobre Veneza nem a da discussão sobre 
a instalação artística terem permitido a verificação da suspeita em todas 
as suas ocorrências desdiz e torna artificial aquilo que temos vindo a 
defender?! Pensamos que não pela seguinte razão. 

O ideal da discussão estética é difícil de cumprir em toda a sua tra
mitação, mas serve de guia ao aparecimento de algumas das suas ocor
rências, dando-nos, então, a possibilidade de afirmar que as mesmas se 
realizam com ou sem sucesso. Ter presente a sua incompletude pode 
levar-nos a uma prática de discussão mais profícua e abrangente. 

9 "Completa" no sentido em que a experiência estética implica as três ocorrências 
apresentadas na página dois deste texto. 
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Será possível deixar de falar em suspeita na comunicação estética 
completa?! Sim, quando o lance estético singular deixar de ser definido 
como inapto para a coerção e quando perder a condição de único e 
insubstituível, mostrando total disponibilidade para se acomodar às exi
gências impostas pela regras da comunicação intersubjectiva. 

ABSTRACT 

THE GRAVITY OF CONSENSUS UNDER SUSPICION 

In this article we share the conviction that any aesthetic judgement is 
compounded of extreme spontaneity (I); communicated share (and not a 
presumed share) - the demands set by the Other of the communication and the 
conflict o f two distinct claims ( I I ) ; the personal synthesis between the individual 
spontaneity and the results of the share done with the Other o f the aesthetic 
communication (III). 

We also admit that these three aesthetic occurrences are equally needed to 
the aesthetic communication, but we lay stress on the first occurrence - extreme 
spontaneity - as the "touch stone" o f both aesthetic experience and judgement's 
communication. 

What we come to emphasize is that the occurrence "extreme spontaneity" is 
not just the very basis o f the aesthetic experience, but as well, the "touch stone" 
of the aesthetic communication that never fades away of the discussion, even 
when the most rational arguments are present. As a mater of fact, this occurrence 
is there at the very first moment, persists secretly and strategically at the second 
one - moment o f the communicated share - and reappears openly at the 
synthetic occurrence. 

We also defend that the "extreme spontaneity" is the occurrence that 
generates the suspicion's exercise about the excesses of the communication's 
rationality; that makes the suspicion something permanent (sometimes visible 
others latent); and finally, allows us to say that without its craft and the sensitive 
suspecting power the communication of the aesthetic judgement loses its 
authenticity and becomes empty in its universal claiming and tensional life. 
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A L G U M A S R E F E R Ê N C I A S L E G A I S 

Ângela Delfino 

Introdução 

O presente ensaio tem como objectivo a análise do tratamento 
jurídico dos conceitos de "estética" e de "paisagem" nos ordenamentos 
jurídicos nacional e internacional1. 

Ainda que a definição de "estética" possa ser analisada no conjunto 
dos diversos ramos do Direito, para citar alguns exemplos, em Proprie
dade Intelectual (no domínio das criações artísticas e intelectuais), que 
compreende a propriedade industrial e os direitos de autor, no Direito da 
Publicidade, em Direitos Reais e Direitos do Homem, o presente estudo 
visa essencialmente a análise de alguns instrumentos jurídicos interna
cionais e nacionais no âmbito do Direito do Ordenamento do Território, 
Direito do Urbanismo e Direito do Ambiente. 

Paralelamente, o conceito de "paisagem" tem expressão tanto em 
Direitos Reais como nos já referidos Direito do Ordenamento do Territó
rio, Direito do Urbanismo e Direito do Ambiente. 

Importa em primeiro lugar traçar a distinção entre os diversos ramos 
do direito objecto da nossa análise. 

1 O texto que ora se publica c o resultado do trabalho desenvolvido durante o primeiro 
semestre de Verão (2002) do Mestrado de Filosofia da Natureza e do Ambiente a 
decorrer na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa na disciplina "Poética da 
Natureza e Estética da Paisagem". Cumpre-me assim agradecer ao Prof. Doutor Leonel 
Ribeiro dos Santos e aos restantes colegas de seminário pelo interesse demonstrado, 
comentários e sugestões. 

Philosophica 19/20, Lisboa. ?002, pp. 69-85 
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Direito do Ordenamento do Território, Direito do Urbanismo e 
Direito do Ambiente 

Não parece possível estabelecer um critério absoluto, seguro e rigo
roso de distinção entre o Direito do Ordenamento do Território e o Direi
to do Urbanismo, sendo somente viável indicar características predomi
nantes de cada um deles, por exemplo o âmbito territorial, ou a ocupação, 
uso e transformação do solo a nível regional e nacional, no primeiro, e a 
dimensão tendencialmente local do ordenamento racional da urbe no 
segundo; instrumentos jurídicos adoptados na prossecução dos respecti
vos fins e eficácia jurídica das normas. 

No entanto, deve salientar-se a maior amplitude dos fins prossegui
dos pelo Direito do Ordenamento do Território, nomeadamente o desen
volvimento sócio-económico equilibrado das regiões, a melhoria da qua
lidade de vida das pessoas, a gestão responsável dos recursos naturais e 
protecção do meio ambiente, bem como a utilização racional do territó
rio. Pelo contrário o Direito do Urbanismo preocupa-se com a definição e 
controlo da execução das normas respeitantes à ocupação, uso e trans
formação do solo. 

Relativamente à distinção entre Direito do Urbanismo e Direito do 
Ambiente2 são múltiplos os pontos de contacto; no entanto, propugnamos 
a tese da autonomia das duas disciplinas jurídicas. Ambas regulam, 
simultaneamente, os espaços rurais e os espaços urbanos. Também nos 
últimos anos, o Direito do Urbanismo se tem tornado mais "verde" - na 
medida em que muitas das suas normas têm em vista a defesa do meio 
ambiente, a valorização das paisagens naturais e a criação de espaços 
verdes, enquanto o Direito do Ambiente se dirige agora à cidade, através 
do conceito de ambiente urbano ou de ecologia urbana. 

Refira-se que o Direito do Urbanismo não tem como fim directo e 
imediato a protecção do ambiente, mas a fixação de regras jurídicas de 
uso, ocupação e transformação do território. Por outro lado, as normas 
jurídico-ambientais visam a tutela do ambiente. Também no que concer
ne à substância, há matérias que constituem o núcleo central do Direito 
do Ambiente e que, de modo algum, se podem confundir com as do 
Direito do Urbanismo. Assim sucede com a protecção da fauna e da 
flora; as alterações climáticas; a prevenção e repressão da poluição nas 
suas diversas modalidades; a matéria da responsabilidade civil por danos 

2 O ordenamento jurídico italiano, também pelo labor da jurisprudência da Corte 
Constitucional distingue ainda entre a Urbanística, cujo propósito é a harmonização dc 
todos os usos possíveis do território e a Paisagística que visa a salvaguarda ambiental de 
parte do território nacional em virtude do seu valor estético-cultural e assume uma 
posição de primazia relativamente à primeira. 
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ambientais; a matéria do ilícito ambiental e o direito fiscal do ambiente, 
para citar alguns exemplos. 

Poderá parecer incompatível o tratamento do conceito de "estética" 
e até mesmo de "paisagem" em Direito do Ordenamento do Território, 
Direito do Urbanismo e Direito do Ambiente. 

Desde logo, pelas dificuldades de conceptualização e objectivação 
do "estético" e da "paisagem", incompatíveis com vectores fundamentais 
do Direito, como sejam a justiça e a segurança. 

Por outro lado, certos elementos estéticos ou paisagísticos, poderão 
ser contrários ao Direito do Ambiente. Pensamos, por exemplo, em cer
tos fumos obtidos com base em químicos, construções utilizando madei
ras raras, paisagens urbanas e a culturalização da denominada natureza 
selvagem. 

No entanto, diversos instrumentos jurídicos de Direito do Ambiente 
têm sido fundamentais na consagração de preocupações estéticas ou da 
protecção das paisagens naturais, como veremos pela análise de certos 
textos em particular. 

Passemos então à análise de algumas disposições relevantes. 

Direito Internacional 

No âmbito do Direito Internacional Público, podemos referir a Carta 
Mundial para a Natureza3, de 28 de Outubro de 1982, adoptada, no seio 
da Organização das Nações Unidas, na sequência da Conferência de 
Estocolmo de 1972. No seu Princípio 9 dispõe-se que a "distribuição de 
áreas terrestres a vários usos deverá ser planeada tendo em atenção os 
elementos físicos, a produtividade e a diversidade biológica e a beleza 
natural das áreas em causa" (the allocation of areas of the earth to 
various uses shall be planned, and due account shall be taken of the 
physical constraints, the biological productivity and diversity and the 
natural beauty of the areas concerned). 

Também, na Convenção para a Protecção da Herança Mundial Cul
tural e Natural4, adoptada, em 16 de Novembro de 1972, em Paris, e 
negociada sob os auspícios da Conferência Geral da UNESCO, cujo 
objectivo é a conservação dos elementos de herança mundial pelos 
estados, se preceitua no seu Artigo 2° que "(...) os seguintes serão consi
derados como herança natural: elementos naturais consistindo em forma
ções biológicas e físicas ou grupos de tais formações que, de um ponto 
de vista estético ou científico, possuam um valor universal extraordinário 
(...); sítios naturais ou áreas rigorosamente delineadas de valor universal 

3 22 ILM (1983), 455 
4 11ILM (1972), 258 
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extraordinário de um ponto de vista de beleza natural, de conservação ou 
da ciência" (...) the following shall be considered as 'natural heritage': 
natural features consisting of physical and biological formations or 
groups of such formations, which are of outstanding universal value 
from the aesthetic or scientific point of view; (...) natural sites or 
precisely delineated areas of outstanding universal value from the point 
of view of science, conservation or natural beauty) 

Já na Convenção para a Conservação dos Habitats Naturais e da 
Vida Selvagem Europeia5, negociada sob o signo do Conselho da Europa 
e assinada em Berna a 19 de Setembro de 1979, no preâmbulo, reco
nhece-se que "a flora e a fauna selvagens constituem um património 
natural que reveste valor estético, científico, cultural, recreativo, 
económico e intrínseco que importa preservar e transmitir às gerações 
futuras (...)" (wild flora and fauna constitute a natural heritage of 
aesthetic, scientific, cultural, recreational, economic and intrinsic value 
that needs to be preserved and handed to future generations; (...). 

Numa convenção, de natureza algo diferente, como é exemplo o 
Protocolo ao Tratado da Antárctida sobre Protecção Ambiental6, de 1991, 
referem-se certos Princípios Ambientais, estipulando-se a consideração 
de questões estéticas: " 1 . A protecção do ambiente da Antárctida e 
ecossistemas associados e dependentes e o valor intrínseco da Antárctida, 
incluindo o seu estado selvagem e valores estéticos bem como o seu valor 
enquanto área para a condução de investigação científica, em particular, 
investigação essencial à compreensão do ambiente global, serão conside
rações fundamentais no planeamento e condução de todas as actividades 
na área do Tratado da Antárctida" (1. The protection of the Antarctic 
environment and dependent and associated ecosystems and the intrinsic 
value of Antarctica, including its wilderness and aesthetic values and its 
value as an area for the conduct of scientific research, in particular 
research essential to understanding the global environment, shall be 
fundamental considerations in the planning and conduct of all activities 
in this Antarctic Treaty area (...) "2. Para este fim: (...) (b) as actividades 
na área do Tratado da Antárctida deverão ser conduzidas e planeadas 
com vista a evitar (...) (vi) degradação de, ou risco substancial para, áreas 
relevantes de estado selvagem, estético, histórico, científico e biológico" 
(2. To this end; (...) (b) activities in the Antarctic Treaty area shall be 
planned and conducted so as to avoid: (...) (vi) degradation of or subs
tantial risk to, areas of biological, scientific, historic, aesthetic or 
wilderness significance). 

5ETS 104 
6 30 ILM (1991), 1461 
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Ainda que vários instrumentos legais internacionais tenham impor
tância, directa ou indirecta, na protecção de valores estéticos e da paisa
gem, nenhum instrumento legal internacional trata directa, especifica e 
globalmente a estética e, não obstante, o seu imenso valor natural e cultu
ral e as ameaças a que está sujeita, a paisagem ou a sua preservação. 

No âmbito regional europeu existe, no entanto, um importante ins
trumento regulador da paisagem7, a Convenção Europeia da Paisagem8, 
de 19 de Julho de 2000, assinada até ao momento9 por 26 estados e ratifi
cada por 6 países - Croácia, Irlanda, Lituânia, Moldávia, Noruega e 
Roménia. 

A ideia de redigir um texto regulador da gestão e protecção da pai
sagem europeia foi inicialmente proposta pelo Congresso de Autoridades 
Locais e Regionais, em 1994, e recebeu amplo apoio político tanto da 
Assembleia Parlamentar como do Comité de Ministros, enquadrado no 
trabalho do Conselho da Europa no âmbito da herança cultural e natural, 
planeamento espacial, ambiente e auto-governo local. 

A Convenção compreende um preâmbulo, com ênfase na noção de 
desenvolvimento sustentável, e quatro secções principais. O primeiro 
capítulo estabelece os objectivos e o âmbito da Convenção bem como 
definições chave. O segundo estabelece as medidas a adoptar ao nível 
nacional e o terceiro a base para a cooperação europeia, regras a adoptar 
ao nível internacional e o papel dos Comités responsáveis pela monitori
zação da implementação da Convenção. Por último, o quarto capítulo 
trata dos procedimentos para a adopção da convenção e matérias conexas. 

O objectivo fundamental da Convenção é encorajar as autoridades 
nacionais a adoptar políticas e medidas ao nível local, regional, nacional 
e internacional para a protecção, gestão e planeamento das paisagens 
europeias, com vista a manter e a melhorar a qualidade da paisagem e 
promover o reconhecimento do valor e importância da paisagem por 
parte do público, instituições e autoridades regionais e locais e a sua par
ticipação nas decisões públicas conexas. 

As medidas e políticas, referidas no parágrafo anterior, abrangem 
todo o tipo de paisagens, incluindo as áreas naturais, rurais, urbanas e 
peri-urbanas. Não se confinam aos componentes naturais ou culturais da 
paisagem, mas a cada um deles e ao seu modo de interacção. Todavia, o 
texto não propõe um tratamento uniforme a todas as paisagens, mas uma 
abordagem flexível a paisagens cujas características especiais requeiram 

7 Outras exemplos de convenções regionais poderiam ainda ser referidos tal como a Carta 
da Paisagem Mediterrânica (Carta de Sevilha) dc 1994 ou a Convenção do Benelux 
sobre Conservação da Natureza e Protecção da Paisagem de 1982. 
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diferentes acções, desde a conservação estrita, através da protecção, ges
tão e melhoramento até à criação efectiva. Estes vários tipos de tratamen
to visam permitir um desenvolvimento sócio-económico importante das 
áreas abrangidas. 

A definição de paisagem, consta do artigo primeiro. 
"Paisagem designa uma parte do território, tal como entendida pelas 

populações, cujo carácter é o resultado da acção e interacção de factores 
naturais e/ou humanos" (Landscape means an area, as perceived by 
people, whose character is the result of the action and interaction of 
natural and/or human facto rs). 

Esta definição reflecte a ideia que as paisagens evoluem enquanto 
resultado de uma acção natural e/ou cultural. A definição sublinha ainda 
que a paisagem constitui um todo, cujas componentes naturais e culturais 
deverão ser entendidas no seu conjunto e não apenas separadamente. 

Outras definições incluem "política de paisagem", "objectivo de 
qualidade de paisagem", "protecção da paisagem", "gestão da paisagem" 
e "planeamento da paisagem". 

Na procura do correcto equilíbrio entre protecção, gestão e planea
mento de uma paisagem, não se procura a sua preservação ou "estagna
ção" num determinado ponto da sua evolução, mas visa-se essencial
mente a gestão de alterações futuras de modo a reconhecer e promover a 
diversidade e a qualidade das paisagens. 

A Convenção propõe medidas legislativas e financeiras aos níveis 
nacional e internacional, destinadas à criação de políticas de paisagem e 
promoção da interacção entre autoridades locais e centrais bem como a 
cooperação transfronteiriça na protecção da paisagem. A Convenção 
estabelece ainda uma série de diferentes soluções que podem ser adopta
das pelos Estados, de acordo com as suas necessidades específicas. 

Na sua diversidade e qualidade, os valores naturais e culturais rela
cionados com as paisagens são parte da herança comum europeia pelo 
que, os países europeus têm o dever de desenvolver disposições colecti
vas para a protecção, gestão e planeamento destes valores. Apenas uma 
convenção internacional permite atingir este objectivo com vista a criar 
uma referência legal a outras iniciativas nesta área. 

A implementação da Convenção está a ser supervisionada pelos 
comités intergovernamentais do Conselho da Europa. 

O texto da Convenção dispõe ainda sobre a atribuição de um prémio 
da paisagem a conceder a autoridades locais e regionais ou a uma Orga
nização Não Governamental que introduza políticas ou medidas exem
plares e de longa duração de protecção, gestão e planeamento de paisagens. 

Ainda não em vigor, o que apenas acontecerá no primeiro dia do 
mês subsequente ao termo de três meses após a sua ratificação por dez 
estados, apesar da sua natureza, a importância da Convenção resulta da 
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consciencialização da relevância do tema e do estudo e tratamento jurí
dico e político do mesmo. Em geral, os documentos adoptados no seio do 
Conselho da Europa tendem a servir de objecto de análise por parte das 
instituições da União Europeia e, em momento posterior, a ser plasmados 
em textos legislativos dotados de normas imperativas. 

A ausência das expressões "estética" e "paisagem" em Regulamen
tos e Directivas emanados da União Europeia é facilmente explicável 
pela natureza imperativa e sindicável destes instrumentos, razão pela 
qual se procura evitar a utilização de conceitos vagos e indeterminados. 

Contrariamente, as Convenções anteriormente referidas constituem 
exemplo do uso de princípios de "soft law", cujo cumprimento apenas 
pode ser aferido através do controlo da sua aplicação na prática nacional 
e internacional. A generalidade das suas disposições sugere apenas linhas 
de orientação. 

Discussões académicas relativas ao cumprimento do Direito Interna
cional traçam a distinção entre "hard law", ou seja, normas imperativas e 
imediatamente aplicáveis e exequíveis, e "soft law", isto é, as já referidas 
declarações de princípios ou orientações. 

Para além desta diferença é frequentemente referida a ausência de 
coercibilidade do Direito Internacional Público que, não sendo caracte
rística essencial do Direito, prejudica, todavia, a sua aplicação. Para 
René Jean Dupuy, por exemplo, enquanto não for cumprido, o Direito 
Internacional permanecerá utópico, ou nas palavras do autor, "un droit 
utopique, au sens elévé du terme". 

Para além da já referida ausência de coercibilidade, como caracte
rística do Direito Internacional Público, são amplamente referidas a 
incerteza das disposições normativas em Tratados; a incapacidade dos 
Estados no cumprimento de obrigações assumidas e a inflexibilidade dos 
tratados face à alteração das circunstâncias. 

De mencionar é ainda a dificuldade de aplicação prática dos precei
tos citados face à conflitualidade dos interesses em causa, nomeadamente 
a coexistência de preocupações estéticas e económicas, na maioria dos 
casos dificilmente conciliáveis. Prova-se assim que, resultado de cedên
cias e acordos precários entre estados10, grande parte dos textos de 
convenções internacionais consagram fórmulas abrangentes, desprovidas 
de aplicabilidade imediata, mas sem, no entanto, perderem o seu carácter 
orientador. 

Mas se é assim no Direito Internacional, passemos às disposições de 
direito interno. 

1 0 Seria interessante, mas fora do âmbito do presente estudo, analisar os trabalhos 
preparatórios das convenções e as motivações que conduziram à introdução de preocu
pações estéticas. 
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Direito Português 

Os primórdios do ordenamento jurídico urbanístico actual podem 
encontrar-se no Direito Romano. Para além das normas destinadas a 
garantir a segurança, a salubridade e o ordenamento do conjunto urbano, 
neste caso, compreendendo a distância entre construções como forma de 
solucionar conflitos de vizinhança, de determinação da configuração 
geral da cidade e de garantia da luminosidade e de vistas, e por isso já de 
pendor estético, várias foram também as disposições jurídicas criadas 
pelos romanos para tutela do interesse estético das edificações. Num 
exemplo citado por Correia (2001), no tempo de Cláudio, o senatuscon-
sulto Osidianum (de aedificiis rum diruendis) obstava à demolição de 
edifícios com a finalidade de especular com os materiais, por exemplo, 
mármores e colunas. Deste modo, era proibido o comércio de edifícios, 
quando o objecto não era as construções, mas os materiais utilizados na 
sua construção. 

Em Portugal, até ao século XV11I, vigorou o princípio da liberdade 
de construção e de edificação em solo próprio, limitada apenas pela pro
tecção dos direitos dos proprietários dos prédios vizinhos. 

Na sequência do terramoto de 1755, em Lisboa, o Estado aprovou 
um conjunto de normas que impunham importantes limitações, por moti
vos de interesse público, ao princípio da liberdade de edificação. 

No século XIX, os Códigos Administrativos, que se sucederam à 
Revolução Liberal, demonstram um agravamento das limitações ao prin
cípio da liberdade de edificação. Destacam-se ainda os denominados 
"planos de alinhamento" e os "planos gerais de melhoramento" das cida
des de Lisboa e do Porto instituídos pelo Decreto de 31 de Dezembro de 
1864, cujo objectivo fundamental era programar a construção e a aber
tura de novas ruas, praças, jardins e edificações de modo a garantir as 
condições de higiene, liberdade de circulação e a estética. 

Também o Decreto-Lei n.° 24802, de 21 de Dezembro de 1934 que 
impôs, pela primeira vez, a obrigação para as Câmaras Municipais de 
promoverem a elaboração de "planos gerais de urbanização" contempla 
as preocupações estéticas como um dos seus elementos fundamentais. 

Em Portugal, foi lenta a formação do Direito do Urbanismo ocorrida 
ao longo de vários séculos, não sendo possível marcar o seu nascimento 
num determinado período histórico. 

Foi, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, que, em conse
quência do fenómeno da explosão da urbanização, se foi constituindo um 
verdadeiro corpus de normas e de princípios jurídicos tendo como 
objecto específico a resolução dos problemas urbanísticos. Nos últimos 
anos foram realizadas reformas profundas no edifício jurídico do urba
nismo português, as quais se traduziram essencialmente na publicação de 
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diplomas gerais reguladores dos principais institutos do direito do urba
nismo, actualizados e mais adequados às realidades urbanísticas actuais, 
e, bem assim, na elaboração e aprovação de alguns planos de ordena
mento do território. No entanto, como veremos, as referências aos con
ceitos de "estético" e "paisagem" são ainda esparsos. 

Foi a Constituição de 1976 que, pela primeira vez, consagrou algu
mas normas de índole urbanística e ambiental, com alterações significati
vas aquando da Segunda e da Quarta Revisões Constitucionais, pelas 
Leis Constitucionais 1/89, de 8 de Julho e 1/97, de 20 de Setembro. 

"Artigo 66° 
(...) 2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvol
vimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos pró
prios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos: (...) 
b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma 
correcta localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento 
sócio-económico e a valorização da paisagem;" 

Por outro lado, a Lei n.° 48/98, de 11 de Agosto - Lei de Bases de 
Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo, no seu artigo 6° 
dispõe que " 1 . O ordenamento do território e o urbanismo prosseguem 
objectivos específicos, consoante a natureza da realidade territorial sub
jacente, promovendo: a) a melhoria das condições de vida e de trabalho 
das populações, no respeito pelos valores culturais, ambientais e paisa
gísticos;" 

A Rede Nacional de Areas Protegidas tem o seu regime definido no 
Decreto-Lei n.° 19/93, de 23 de Janeiro, alterado pelos Decretos-Lei 
n.° 213/97, de 16 de Agosto e n.° 227/98, de 17 de Julho. Este disploma 
distingue "áreas protegidas" de "interesse nacional" ("parque nacional", 
"reserva natural", "parque natural" e "monumento nacional"), de "inte
resse regional" ou "local" ("paisagem protegida") e de "estatuto privado" 
("sítio de interesse biológico"). 

O diploma contém a definição de cada uma daquelas modalidades de 
áreas protegidas e a indicação dos objectivos e efeitos da respectiva clas
sificação podendo ainda nas áreas protegidas serem demarcadas zonas de 
protecção, denominadas "reservas integrais", cuja demarcação tem como 
consequência a sujeição da respectiva área a expropriação por utilidade 
pública. 

"Artigo 1 
Princípios gerais 
1 - A conservação da Natureza, a protecção dos espaços naturais e das 
paisagens, a preservação das espécies da fauna e da flora e dos seus 
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habitats naturais, a manutenção dos equilíbrios ecológicos e a protecção 
dos recursos naturais contra todas as formas de degradação consti
tuem objectivos de interesse público, a prosseguir mediante a imple
mentação e regulamentação de um sistema nacional de áreas protegidas. 
(...) 

Artigo 2° 
(...) 4 - Classificam-se como paisagem protegida as áreas protegidas de 
interesse regional ou local. 

Art igo 3.° 
Objectivos 
A classificação de áreas protegidas visa a prossecução dos seguintes 
objectivos: (...) 
g) A protecção e a valorização das paisagens que, pela sua diversi
dade e harmonia, apresentem interesses cénicos e estéticos dignos de 
protecção;(...) 

Artigo 9.° 
Paisagem protegida 
1 - Entende-se por paisagem protegida uma área com paisagens 
naturais, seminaturais e humanizadas, de interesse regional ou 
local, resultantes da interacção harmoniosa do homem e da Natu
reza que evidencia grande valor estético ou natural. 
2 - A classificação de uma paisagem protegida tem por efeito pos
sibilitar a adopção de medidas que, a nível regional ou local, permi
tam a manutenção e valorização das características das paisagens 
naturais e seminaturais e a diversidade ecológica". 

A classificação de "áreas de paisagem protegida" é operada por 
Decreto Regulamentar, sob proposta das autarquias locais e associações 
de municípios, a qual deve ser dirigida ao Instituto de Conservação da 
Natureza. A "área de paisagem protegida" dispõe obrigatoriamente de 
um plano de ordenamento11. 

O Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.° 38382, de 7 de Agosto de 1951, regula a execução 
de novas edificações ou de quaisquer obras de construção civil, a 
reconstrução, ampliação, alteração, reparação ou demolição das edifica
ções e obras existentes e bem assim os trabalhos que impliquem alteração 

1 1 A título de exemplo de paisagens protegidas, criadas ao abrigo do Decreto-Lei 
n.° 19/93, podem referir-se a Cultura da Vinha da Ilha do Pico, Lagoas de Bertiandos e 
São Pedro de Arcos, Serra do Corno do Bico, Albufeira de Azido, Serra do Monte
junto, Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e Litoral de Esposende. Anteriormente à 
vigência deste Decreto-Lei, mas ainda não reclassificadas, foram criadas as áreas de 
Paisagem Protegida de Sintra-Cascais, Serra do Açor e Arriba Fóssil da Costa da Capa
rica c Sete Cidades. 



Estética e Paisagem - Algumas Referencias Legais 79 

da topografia local, dentro do perímetro urbano e das zonas rurais de 
protecção fixadas para as sedes de concelho e para as demais localidades 
sujeitas por lei a plano de urbanização e expansão. 

O artigo 3 o do RGEU dispõe que "as câmaras municipais não pode
rão conceder licenças para a execução de quaisquer obras sem que pre
viamente verifiquem que elas não colidem com o plano de urbanização 
geral ou parcial aprovado para o local ou que, em todo o caso, não preju
dicam a estética urbana". 

Formulação interessante é a que encontramos no Artigo 15° que 
estipula que, "todas as edificações, seja qual for a sua natureza, deverão 
ser construídas com perfeita observância das melhores normas da arte de 
construir e com todos os requisitos necessários para que lhes fiquem 
asseguradas, de modo duradouro, as condições de segurança, salubridade 
e estética mais adequadas à sua utilização e às funções educativas que 
devem exercer". 

Quanto às condições especiais relativas à estética das edificações 
prevê o artigo 121° que as construções em zonas urbanas ou rurais, seja 
qual for a sua natureza e o fim a que se destinem, deverão ser delineadas, 
executadas e mantidas de forma que contribuam para dignificação e 
valorização estética do conjunto em que venham a integrar-se. Não pode
rão erigir-se quaisquer construções susceptíveis de comprometerem, pela 
localização, aparência ou proporções, o aspecto das povoações ou dos 
conjuntos arquitectónicos, edifícios e locais de reconhecido interesse 
histórico ou artístico ou de prejudicar a beleza das paisagens. 

Segundo o artigo 125°, "as câmaras municipais poderão proibir a 
instalação de elementos ou objectos de mera publicidade e impor a 
supressão dos já existentes quando prejudiquem o bom aspecto dos 
arruamentos e praças ou das construções onde se apliquem"12. 

Para além das leis referidas importa não esquecer a tradicional valo
rização da apreciação estética dos outros sentidos sociais, que não apenas 
a visão, por exemplo, a audição ou o olfacto, através da protecção da 
propriedade, entendida como "permissão normativa, plena e exclusiva, 
de aproveitamento de uma coisa corpórea" (Cordeiro, 1979) no âmbito 
do conteúdo negativo dos direitos reais e nas suas restrições, tradicio
nalmente denominadas limitações de direito privado, em particular as 
relações de vizinhança. 

Os conflitos entre os titulares de direitos sobre prédios vizinhos 
constituem assim um fenómeno para o qual o Direito sempre procurou 
encontrar soluções. 

1 2 Entre outras normas que poderiam ser analisadas, mencionamos apenas os diversos 
Planos Directores Municipais. 
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O Código Civil português trata a questão da vizinhança no capítulo 
reservado à propriedade dos imóveis com um casuísmo acentuado, "pro
vocado pela própria natureza das coisas, que exige composições claras 
dos possíveis conflitos de vizinhança, sem subordinação a esquemas teó
ricos pré-estabelecidos" (Cordeiro 1979). 

As relações de vizinhança compreendem as emissões - emissão de 
fumo, fuligem, vapores, cheiros, calor ou ruídos, sempre que tais factos 
importem um prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não resultem 
da utilização normal do prédio que emanam. 

No âmbito do Direito do Ambiente, poderíamos ainda atentar ao 
Decreto-Lei n.° 292/2000, de 12 de Novembro, que aprova o Regulamento 
Geral do Ruído, alterado pelo Decreto-Lei n.° 252/2002, de 23 de 
Novembro e outras disposições relativas a prevenir as emissões sonoras. 

Conclusões 

Da análise dos textos supracitados é possível retirar algumas conclu
sões. 

Não existe uma definição clara e uniforme dos conceitos de "esté
tica" ou de "paisagem" nos ordenamentos jurídicos internacional e nacio
nal. 

A legalidade da estética é algo de problemático devido à ausência de 
consenso quanto aos cânones de beleza, subjectividade e impossibilidade 
de mensuração; à relativização do gosto através dos tempos e particulari
dades da diversidade cultural. A esta dificuldade, acresce a exuberância 
da criatividade artística que recusa ser imobilizada por regras ou tradi
ções de estilos adquiridos. 

De facto, nenhuma pessoa percepciona a realidade do mesmo modo, 
nem a avaliação do ambiente envolvente por dois grupos tem lugar em 
termos idênticos. 

No entanto, não podemos esquecer que, como membros da mesma 
espécie, estamos condicionados a percepcionar a realidade de uma forma 
pré-determinada. Desde logo, todos os seres humanos partilham percep
ções e um mundo comum por possuírem órgãos sensoriais idênticos. 1 3 

Ainda que a consideração anterior deva servir como princípio de 
orientação na busca de critérios de avaliação, é evidente a enorme difi
culdade em definir conceitos vagos e indeterminados como "estética" e 
"paisagem" face aos vectores primordiais do direito, como sejam a jus
tiça e segurança, e às características de generalidade e abstracção das 
normas. 

1 3 A unicidade da perspectiva humana fica mais clara quando comparamos as nossas 
percepções à de outros animais. 
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Relativamente ao tema, a principal questão doutrinária, no âmbito 
do Direito Administrativo e do Urbanismo, respeita, assim, à matéria da 
discricionariedade. 

Em termos simplificados, no poder vinculado, em presença de deter
minados pressupostos previstos na norma, a Administração obriga-se à 
adopção de um acto, ou seja, deve obediência a um critério previamente 
estabelecido por lei. O exercício do poder limita-se à conformidade dos 
pressupostos e à aplicação da norma ao caso concreto. No poder discri
cionário, não há apenas uma escolha legalmente possível, há várias. 
Neste caso, a lei não vincula a actuação da Administração Pública. A 
Administração tem liberdade na adopção da decisão mais oportuna ao 
caso concreto. 

Na interpretação dos conceitos de "estética" e "paisagem", há que 
admitir alguma margem de livre apreciação por estar em causa um inte
resse público apenas aferível no caso concreto que não se compadece 
com uma reserva absoluta de lei, porém havendo sempre de existir limi
tes, nomeadamente princípios e critérios de orientação, por se tratar de 
uma matéria muito sensível, porquanto respeitante aos direitos dos admi
nistrados. 

Contrariamente a outras situações de discricionariedade tradicional, 
a possibilidade de recurso aos tribunais é menor. "Estética" e "paisagem" 
são conceitos ainda mais indeterminados do que os casos tipo por não 
terem sequer um núcleo de conteúdo consensual ou normal que permita 
concluir pela desproporcionalidade do acto administrativo. 

No entanto, as considerações anteriores não significam a ausência 
de controlo jurisdicional de actos praticados no exercício do poder 
discricionário. 

Na procura de critérios orientadores e como propostas de determina
ção dos conceitos de "estética" e "paisagem", sugerimos a adopção de 
planos gerais de carácter e interpretação uniforme, que constituem um 
controlo racional e programado não casuístico, definidores da coerência 
lógica da decisão planificadora discricionária; definição de princípios 
ecológicos e estéticos gerais; a adopção de um critério de estética formal 
(através das noções de dimensão, perspectiva, materiais, standards urba
nísticos, índices numéricos, modelos e cor); a maior participação dos 
administrados e de comités especializados e ainda a consideração relativa 
e não absoluta dos valores estética e paisagem recorrendo, por exemplo, 
à noção de inserção paisagística1 4. 

1 4 Porteous (1996: 169) refere que a beleza surgiu na legislação dos Estados Unidos da 
América pela porta dos fundos. Citando um exemplo do autor, os desenvolvimentos 
dos parques urbanos, na viragem do século XIX, visavam não apenas a satisfação dos 
sentidos mais elevados, mas o amor pelo belo da natureza. 
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Por inserção paisagística, entender-se-á, o enquadramento de um 
espaço e os elementos culturais ou naturais circundantes, a paisagem 
envolvente, a existência ou não de paisagens urbanas, características, ali
nhamento e dimensão da arquitectura vizinha. 

Particularmente eficazes, na dimensão estética e paisagística são as 
normas negativas de non facete ou mais concretamente non aedificandi. 

Entre outros critérios, refira-se também a vocação natural da área, a 
necessidade de espaços livres, a diversidade paisagística e as característi
cas dos componentes naturais isolados ou em estado selvagem. 

Ainda que, na linha de argumentação kantiana, a posição de Hume 
não seja globalmente defensável, talvez não seja possível esquecer os 
quatro atributos necessários à ocorrência de um "sentimento próprio" ou 
conducentes a um bom julgamento: sensibilidade, experiência, liberdade 
contra preconceitos e bom senso. 

Em última análise, no espaço público, o critério final pode ser sem
pre o de harmonia. Por exemplo, a lei francesa exige a igualdade dos 
muros circundantes e que pelos menos as fachadas dos edifícios tenham 
alguma coerência entre si. 

Nos Estados Unidos, conforme é descrito por Porteous (1996: 170), 
o Supremo Tribunal Norte Americano tem apoiado os esforços do gover
no local no controlo da qualidade estética do ambiente, já que entende 
que o planeamento, por razões estéticas, serve um propósito público váli
do, providenciando não apenas benefícios económicos, mas melhorando 
a qualidade de vida urbana. 

Segundo esta tendência, um ambiente rico em valor estético aumenta 
o sentimento de bem-estar, reduz a incidência de doenças mentais e físi
cas e males sociais, como sejam, o vandalismo e o crime. 

Também conforme observação do autor citado, a nível estatal, as 
considerações estéticas têm sido entendidas como primárias e considera
ções não-estéticas como derivadas. Neste sentido, os Tribunais já não 
requerem que as decisões administrativas baseadas em razões estéticas 
tenham por fundamento causas objectivas, sendo suficiente que a admi
nistração demonstre as suas preferências em instrumentos legislativos 
sobre estética. 

Para além do problema da indeterminação dos conceitos, a legisla
ção deverá procurar reflectir o gosto público sem interferir com o ilimi
tado gosto privado, que devido a essa característica, poderá ser restrin
gido apenas no arranjo paisagístico e no aspecto geral exterior das 
construções. 

E complexa a relação entre o público e o privado e mais uma vez 
enfrentamos dificuldades na definição ou uniformização do primeiro. 
Independentemente dos problemas causados, propugnamos, no entanto, a 
responsabilização das autoridades na construção de edificações públicas 
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que, pela sua natureza, merecem maior atenção e cuidado na fase de 
apreciação dos projectos, requerem aconselhamento especializado e exi
gem o cumprimento de critérios formais mais ou menos uniformes. 

Acresce ainda a dificuldade da preocupação com questões estéticas, 
entendida como algo de acessório por vezes conflituante com vectores 
económicos e sociais, ser muito menor no domínio público, susceptível 
de regulamentação, do que no domínio privado. 

Questão acessória, mas conexa, poderá ser a problematização da 
relação e da relevância das normas jurídicas como forma de educação 
estética. Sem dúvida que a existência de normas gerais poderá sempre 
condicionar e uniformizar o gosto de uma população ao estabelecer e 
gerar critérios gerais e resultar na consagração da noção de bem estético 
e paisagístico. Em particular, o mecanismo da autorização parece ser 
especialmente eficaz. Finalmente, a adopção de uma norma jurídica deve 
ter na sua base um consenso alargado da população obtido através da 
discussão pública. Assim sendo, também indirectamente a aprovação de 
legislação pode ser um factor indirecto de aprendizagem e condiciona
mento a sentimentos estéticos. 

Para além do desenvolvimento do conceito por parte da administra
ção pública, no âmbito do seu poder discricionário, sobretudo em jurisdi
ções como a alemã, francesa ou italiana, sempre em qualquer interpreta
ção 1 5 será essencial o recurso ao conceito filosófico dos termos. 

Ainda que também filosoficamente os conceitos não sejam claros, 
essencialmente, no que respeita à estética da natureza ou da paisagem, 
partimos da posição que defende a possibilidade de uma apreciação esté
tica desta dimensão. 

São conhecidas as divergências entre os autores que entendem que a 
estética é essencialmente artística, os que entendem que a estética é 
exclusivamente artística e os que defendem a existência de uma estética 
da natureza que não se baseia nos paradigmas estabelecidos para a arte. 

Para além da própria definição, questão diversa, mas relacionada, 
diz respeito à apreciação estética da natureza. Na sua indeterminação, 
seria necessária a composição da natureza, dificultada pela sua diversi
dade, sugestão e estímulo emocional permitindo grande liberdade na sua 
selecção, ênfase e agrupamento16. 

Tal problema, ausente da apreciação estética da arte, será menor 

1 5 Também no que respeita às decisões jurisprudenciais, ainda que na ausência de um 
estudo abrangente sobre o tema. as mesmas não são frequentes. 

1 6 Para uma descrição dos diversos modelos popostos para a apreciação estética da natu
reza, nomedamente o "Object Art Model", "Lanscape or Scenery Model", "Human 
Chauvinistic Aesthetic", "Aesthetics of Engagement" e "Natural Environmental 
Model" ver Carlson (1997). 
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quanto à estética dos edifícios, pelo facto de se tratar de uma criação 
humana sujeita a cânones pré-definidos. 

Apesar das dificuldades de conceptualização, o tema deverá ser 
objecto de tratamento sistemático e integrado (recorrendo à colaboração 
de todos os sectores da população) para que a estética e a paisagem se 
tornem numa preocupação política principal, pelo seu papel no bem estar 
dos cidadãos, que já não pretendem tolerar a alteração do espaço que os 
rodeia, por desenvolvimentos técnicos e económicos, sem que a sua opi
nião seja ouvida. A estética e a paisagem enquanto preocupações genera
lizadas são propícias ao tratamento democrático, particularmente ao nível 
local e regional. 

Bibliografia 

Berleant, Arno ld (1992), The Aesthetics of Environment, Philadelphia: Temple 
University Press. 

Borralho, Maria Luísa Malato; Cunha, Paulo Ferreira (1993), "Estética e direito e 
não direito e estética: perspectiva e prospectiva de um co lóqu io" Scientia 
lurídica, 42, 327-337. 

Carceller Fernandez, Antonio (1992), Introduction al derecho urbanístico, 
Madrid : Tecnos. 

Carlson, Al len (1997), "Aesthetic Appreciation o f the Natural Environment", in 
Feagin, Susan; Maynard, Patrick (ed,), Aesthetics, Oxford, New York: 
Oxford University Press, 30-40. 

Cordeiro, Antón io Menezes (1993), Direitos Reais, Lisboa: Lex 11979]. 

Correia, Fernando Alves (2001), Manual de Direito do Urbanismo, Coimbra: 
Almedina. 

Douzinas, Costas; Warrington, Ronnie (1996), Justice Miscarried: Ethics, 
Aesthetics and Law, Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Godlovitch, Stan (1998), "Evaluating Nature Aesthetically", The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, 56:2, 113-125. 

Hyman, John (2002), "Is Beauty in the Eye o f the Beholder", Think, Spring 2002, 
8-92. 

Remond-Gouilloud, Martine (1996), "Le Beau et le Bien: Des relations entre 
environnement et esthét ique", Revista de Direito do Ambiente e 
Ordenamento do Território, 2, 59-68. 

Hepburn, Ronald W . (1993), "Trivia l and Serious in Appreciation o f Nature", in 
Kemal, Salim; Gaskel í , Ivan (org.), Landscape, Natural Beauty and the 
Arts, Cambridge: Cambridge University Press, 65-80. 

Matteucci, Stefano Civitarese (2001), " I I regime di tutela delle bellezze naturali 
alia luce dei recenti orientamenti giurisprudenziale e delle innovazioni 
normative", Rivista Giuridica dell'ambiente, a.16 n. 5, 657-697. 



astetica e faisagem -Algumas Referencias Legais 85 

Mil le r , W i l l i a m Ian (1997), The Anatomy of Disgust, Cambridge Massachussets, 
London: Harvard University Press. 

Murga Gener, José Luís (1976), Protección a la estética en la legislación 
urbanística del alto imperio, Sevilla: Universidad. 

Porteous, J. Douglas (1996), Environmental Aesthetics - Ideas, Politics and 
Planning, London, New York: Routledge. 

Tuan, Yi -Fu (1990), Topophilia, New York: Columbia University Press [1974]. 

Ziegler, Edward E. (1997), "Visual Beauty, Aesthetics and Design in United 
States Land Use Law", Estudios de derecho, Medellin, 59, 10-35. 

ABSTRACT 

AESTHETICS AND LANDSCAPE - SOME LEGAL REFERENCES 

This paper analyses the legal treatment o f the concepts o f "aesthetics" and 
"landscape" in the areas o f Zoning, Planning and Environmental Law, both in 
domestic and public international law. References are made to the Wor ld Charter 
for Nature, Convention for the Protection o f the Wor ld Cultural and Natural 
Heritage, Convention on the Conservation o f European Wild l i fe and Natural 
Habitats, Protocol to the Antarctic Treaty on Environmental Protection, Euro
pean Landscape Convention and several Portuguese statutes. In the absence o f a 
common agreed definition o f the terms, several proposals o f interpretation are 
provided and discussed taking into account the relevant values of law, i.e. justice 
and certainty. 





O E S P Í R I T O DA L E T R A : 
S O B R E o C O N F L I T O E N T R E F I C H T E E S C H I L L E R 

A R E S P E I T O DA L I N G U A G E M DA F I L O S O F I A E 
DA N A T U R E Z A DO E S T É T I C O 

Leonel Ribeiro dos Santos 

1. A história da filosofia está cheia de episódios de desentendi
mento, de conflito e mesmo de ruptura entre filósofos. Por vezes, estes 
episódios tiveram por motivo questões de carácter pessoal, o que prova 
que também os filósofos são humanos e até demasiado humanos nas suas 
relações e reacções. Outras vezes, porém, os motivos são de ordem mais 
elevada, decorrendo ora das diferentes concepções de filosofia, ora das 
diferentes estratégias filosóficas, mesmo quando existe algum acordo nos 
princípios ou certa afinidade entre eles. Quando é este o caso, a análise 
desses episódios não proporciona apenas mais um capítulo para uma 
história das paixões dos filósofos, mas pode projectar alguma luz sobre 
os repectivos sistemas filosóficos e ser assim um elemento suplementar 
para a nunca concluída tarefa hermenêutica. 

O que proponho aqui é a abordagem de um desses episódios de desen
tendimento de princípios e de estratégias, que assumiu também a forma de 
um desentendimento pessoal e se consumou na ruptura de relações entre 
dois pensadores amigos. Um dos protagonistas é o filósofo Johann Gottlieb 
Fichte1. O outro é o poeta, dramaturgo e filósofo Friedrich Schiller. O epi
sódio decorre no palco da cidade universitária de Iena, no verão de 1795. A 
abundantíssima literatura filosófica sobre os dois autores e respectivas 
relações insiste sobretudo na influência conceptual ou terminológica que 
Fichte exerceu sobre o autor das Cartas sobre a educação estética, mas, de 

1 Uma primeira versão deste ensaio foi apresentada como comunicação no Colóquio 
"Fichte: Crença, Imaginação e Temporalidade", realizado na FCSH da Universidade 
Nova dc Lisboa, de 26 a 28 de Outubro de 2000, e aguarda publicação nas Actas do 
Colóquio. 

PhUosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 87-114 
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um modo geral, o episódio do desentendimento entre ambos, embora por 
certo referido, tem merecido muito menos atenção.2 

Pela minha parte, gostaria de contribuir para contrariar esta relativa 
desvalorização do episódio, indo porém do conflito pessoal às razões do 
conflito, ou melhor, ao conflito das razões que o motivou. Como veremos, 
pela análise dos principais documentos do conflito - a correspondência 
entre ambos e com terceiros e sobretudo o ensaio de Fichte Sobre o espírito 
e a letra em Filosofia (Über Geist und Buchstabe in der Philosophie), que 
constituiu a causa próxima da ruptura, e o ensaio de Schiller Sobre os 
necessários limites no uso de belas formas (Uber die notwendigen Grenzen 
beim Gebrauch schöner Formen) - , na base do desentendimento entre os 
dois pensadores está o problema da linguagem da filosofia ou da relação da 
filosofia com a sua linguagem. Mas, para além disso, são a própria natureza 
do estético e respectiva função no sistema do espírito e a antropologia 
filosófica dos dois pensadores que estão em confronto, o que, em última 
instância se traduz na irredutibilidade entre a solução do idealismo ético 
fichteano e a do idealismo ou humanismo estético schilleriano. E, dado que 
ambos se propunham gerir e resolver da melhor forma a tarefa deixada por 
Kant de reconciliar a razão e o sentimento, o entendimento e a sensibili
dade, este conflito entre Fichte e Schiller assume igualmente o significado 
hermenêutico de proporcionar o confronto de dois modos bem diferentes 
de entender o espírito da filosofia kantiana. 

2 Para uma orientação bibliográfica geral sobre o tema. veja-se: Ursula Franke. "Poetische 
und philosophische Rede. Die Kontroverse zwischen Schiller und Fichte zur Semiotik", 
in Heinz Paetzold (org.), Modelle für eine semioüsche Rekonstruktion der Geschichte 
der Ästhetik. Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikationsforschung, 4, 
Aachen, 1986, pp. 149-169; D. Wildenburg, '"Aneinander vorbei'- Zum Horenstreit 
zwischen Fichte und Schiller", Fichte-Studien 12 (1997), 27-41; Manuel Ramos / 
Faustino Oncina, "Introducción" a J. G. Fichte, Filosofia y Estética. La polémica con F. 
Schiller, Publ. da Universidad de Valencia, 1998, 13-101; B.D. Freydberg, "The Precise 
Kantian Origin of the Fichte-Schiller Conflict", Akten des 7. Internationalen Kant¬
-Kongresses, II/2, Bouvier, Bonn, 1991, 523-533; T.H. Lossow, Schiller und Fichte in 
ihren persönlichen Beziehungen und in ihrer Bedeutung für die Grundlegung der 
Ästhetik, Breslau, Diss.,1935; Monika Tielkes, Schillers transzendentale Ästhetik, 
Düsseldorf, Diss., 1973; Elizabeth M. Wilkinson and L.A. Willoughby, "Introduction" a 
F. Schiller, On the Aesthetic Education of Man, Oxford, 1967, pp. exi ss; Hermann 
Meyer, "Schillers philosophische Rhetorik", in: Idem, Zarte Empirie. Studien zur 
Literaturgeschichte, Stuttgart, 1963, 337-411; G. Ueding, "Rhetorik und Ästhetik in 
Schillers theoretischen Abhandlungen", in: K.L.Berghahn, F. Schiller. Zur Geschicht
lichkeit seines Werkes, Krönberg/Ts., 1975, pp. 159-195; H. Koopmann, "Denken in 
Biidem. Zu Schillers philosophischen Stil", Jahrbuch der Schiller Gesellschaft, 30, 
1986, pp. 251-264; Luigi Parcyson, LEstelica del idealismo Tedesco, Torino, 1950, 
pp. 253-272; Rose Riecke-Niklewski, Die Metaphorik des Schönen. Eine kritische 
Lektüre der Versöhnung in Schillers "Über die ästhetische Erziehung des Menschen in 
einer Reihe von Briefen", Niemcyer, Tübingen, 1986. Agradeço à minha colega, Prof.3  

Doutora Teresa Rodrigues Cadete, o ter gentilmente colocado à minha disposição várias 
peças da bibliografia schilleriana importantes para a redacção deste ensaio. 
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2. Façamos uma breve evocação dos factos, que são aliás bem 
conhecidos dos que estudam este tão agitado quanto fecundo período da 
história da filosofia. Em Maio de 1794 Fichte chega a lena, para ocupar a 
cátedra de Filosofia deixada vaga pela partida de Reinhold. O impacto do 
novo professor sobre os estudantes foi imediato e entusiástico. Hölderlin, 
que também acorrera por essa época a esse estimulante centro universitá
rio, deixou disso expressivo testemunho, numa carta de Novembro desse 
ano a Neuffer: "Dir-te-ei agora algo do que se passa aqui. Fichte é, pre
sentemente, a alma de lena. E graças a Deus que o seja. Nunca conheci 
um homem com tanta profundidade e energia espiritual." E Hölderlin 
prossegue com um verdadeiro sumário das lições e convicções fichtea¬
nas: "Investigar e determinar, nos domínios mais longínquos do saber 
humano, os princípios deste saber, e com eles os princípios do direito, e 
com igual força de pensamento extrair destes as conclusões mais remotas 
e mais audazes, saber expô-las por escrito e oralmente, não obstante a 
potência das trevas, com um fogo e uma precisão, cuja união, sem este 
exemplo, me pareceria a mim, pobre homem, um problema insolúvel; 
tudo isso, caro Neuffer, é, por certo, grande coisa, e todavia é o menos 
que se pode dizer a respeito deste homem."3 

Mas o impacto das ideias e do entusiasmo do novo professor e filó
sofo fez-se sentir poderosamente não só sobre os estudantes ou sobre 
espíritos ainda em busca de si próprios, como era por essa época o de 
Hölderlin, mas também sobre personalidades maduras e já intelectual
mente formadas, como Goethe e Schiller. Este último, numa carta a 
Goethe de 28 de Outubro de 1794, embora sem o deslumbramento de 
Hölderlin e mesmo revelando já um certo distanciamento crítico relativa
mente ao furor fichteano que se apoderara de lena, declara que Fichte 
transgredira os limites do pensamento crítico, ao colocar toda a realidade 
apenas no Eu e ao constituir este como criador do Mundo através das 
suas representações (alle Realität... nur in dem Ich setzt ... das Ich auch 
durch seine Vorstellungen erschaffend), caindo assim num espinozismo 
subjectivo (einem subjektiven Spinozismus). Para ele, o Mundo (Welt) é 
"apenas uma bola que o Eu atirou e que apanha de novo na reflexão 
(Ball, den das Ich geworfen hat und den es bei der Reflexion wieder 
fangt). E conclui, num registo irónico: "Por conseguinte, ele declarou 
efectivamente a sua divindade, como já esperávamos" (Sonach hätte er 
seine Gottheit wirklich deklariert, wie wir neulich erwarteten).4 

3 Hölderlin, Briefe, in Hölderlins Sämtliche Werke, ed. A. Beck, Stuttgarter H.-Ausgabe, 
1957, Bd. V I , 139-140. 

4 Schillers Briefe, ed. F. Jonas (Stuttgart, 1892-96), Bd. IV, 48ss. 
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Ainda assim, Schiller torna-se amigo de Fichte, interessa-se pela sua 
filosofia5 e convida o novo filósofo de Iena a colaborar na sua revista Die 
Hören, que se publica, com regularidade mensal, a partir de Janeiro de 
1795. É nessa revista que o próprio Schiller dará a conhecer as suas 
Cartas sobre a educação estética (publicadas, as 9 primeiras, no 
primeiro número de 15 de Janeiro; as 8 seguintes, no segundo número, de 
20 de Fevereiro; e as onze restantes no sexto número, de 22 de Junho). O 
projecto destas cartas, em que se expõe o amadurecido pensamento filo
sófico e estético de Schiller, decorre de preocupações próprias e inspira¬
-se directamente na terceira Crítica de Kant, ou seja, no intuito de reali
zar pela mediação estética - pela beleza - a harmonia das faculdades que 
parecia posta em causa quer no plano teorético quer no plano prático da 
filosofia crítica, onde o que imediatamente saltava à vista era a contrapo
sição entre o entendimento e a sensibilidade, entre a razão e o sentimento. 
Esse projecto estava formado muito antes do encontro com Fichte (cf. a 
carta a Körner de Jan.-Fev. 1793 e a carta ao duque Friedrich Christian 
von Schleswig-Holstein-Augustenburg, de 9 de Fev. 1793), e uma versão 
das dez primeiras cartas havia sido mesmo enviada no início de 1794 ao 
príncipe dinamarquês seu protector. Tendo esta versão original sido 
destruída, num incêndio ocorrido no palácio real de Copenhaga, em 
Fevereiro do mesmo ano, Schiller viu-se obrigado a reconstituir as sete 
primeiras cartas a partir das suas notas. É nesta reelaboração, levada a 
efeito a partir de Junho de 1794, tendo em vista a próxima publicação, 
que se dá uma aproximação de Schiller a algumas ideias e expressões 
extraídas das obras de Fichte entretanto publicadas, que correspondiam 
aos primeiros Cursos de Iena: as Vorlesungen über die Bestimmung des 
Gelehrten e os Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. 

A referência explícita ao "amigo Fichte" ocorre numa nota ao parágra
fo 2.° da quarta Carta (Janeiro de 1795) e numa nota ao parágrafo 2.° da 
décima terceira Carta (Fevereiro de 1795). Os tópicos em causa são, no pri
meiro caso, a ideia do homem ideal que cada indivíduo traz consigo como 
tarefa a realizar. A nota diz que se encontra nas Lições sobre a determina
ção do sábio, do seu amigo Fichte, uma dedução (Ableitung) brilhante 
desta tese, nunca até então ensaiada. Não é tanto a novidade da tese, que se 
poderia obviamente encontrar também na filosofia kantiana, mas o modo 

5 Numa carta de 21 de Nov. de 1794, a Friedrich von Hoven, Schiller declara o seu 
interesse pela filosofia de Fichte e o seu inequívoco reconhecimento do significado e 
importância do sistema filosófico fichteano: "Fichte interessiert mich auch sehr [para 
além da filosofia de Kant]. Er hat ein neues System in der Philosophie aufgestellt, 
welches zwar auf das Kantische gebaut ist und es aufs neue bestätigt, aber doch sehr viel 
Neues und Grosses in der Form hat; aber Fichtes überlegenes Genie wird alles zu Boden 
schlagen, denn nach Kant ist er gewiss der grösste spekulative Kopf in diesem 
Jahrhundert." Briefe, ed. F. Jonas, Band I I I , 69. 
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de a expor o que Schiller parece recomendar com esta breve nota. Na carta 
décima terceira, é o conceito de "acção recíproca" (Wechselwirkung) entre 
impulsos fundamentais e antagónicos - o impulso formal (para a forma -
Formtrieb) e o impulso material (para a matéria - Stofftrieb) - que Schiller 
considera excelentemente (vortrefflich) exposto na Wissenschaftslehre. 
Mas, curiosamente, nessa mesma nota onde parece ligar-se ao termo e con
ceito do novo professor de Iena, o que na verdade faz é subverter o sentido 
que a expressão tinha na filosofia fichteana, onde a Wechselwirkung e o 
antagonismo por fim teriam que dar lugar à subordinação de um princípio 
ao outro, no caso, do impulso sensível ao impulso racional. Desse modo, 
diz Schiller, resultaria uma uniformidade, mas não uma harmonia. Ora, 
segundo o autor das Cartas sobre a educação estética, ambos os princí
pios devem estar ao mesmo tempo numa relação mútua de subordinação 
e de coordenação: sem forma não há matéria e sem matéria não há forma. 
Não sabemos, diz Schiller, o que se passará no puro reino das ideias, mas 
no reino do tempo onde o homem efectivamente vive e realiza a sua 
humanidade, "a matéria tem algo a determinar, não apenas enquanto está 
submetida à forma, mas também enquanto está no mesmo plano da forma 
e independentemente dela" (im diesem Reiche also wird die Materie 
nicht bloss unter der Form, sondern auch neben der Form, und unabhän
gig von derselben, etwas zu bestimmen haben.) E logo a seguir: "Tão 
necessário é pois que o sentimento [Gefühl] nada decida no domínio da 
razão, como é necessário que a razão aceite nada determinar no domínio 
do sentimento. Já ao atribuirmos um domínio a cada um deles, estamos a 
excluir o outro e a apontar aos dois um limite que não pode ser transgre
dido a não ser em desvantagem mútua."*3 

Schiller exige o mútuo respeito dos dois princípios - o formal e o 
material - e das faculdades que os representam - a razão e o sentimento - , 
o que implica que a acção recíproca entre eles não pode ser decidida por 
subordinação de um ao outro ou por invasão de um pelo outro, mas 
mediante um terceiro princípio, também ele autónomo, que actua como 
instância mediadora. Este terceiro é, como se sabe, o impulso estético ou 
impulso de jogo (Spieltrieb). 

Mais explícito ainda quanto a uma distanciação de Fichte e até 
quanto a uma crítica do entendimento que este fazia da relação entre 
razão e sensibilidade é o último parágrafo da mesma nota, que parece 
conter uma subtil crítica de todo o programa filosófico fichteano e uma 

6 "So notwendig es also ist, dass das Gefühl im Gebiet der Vernunft nichts entscheide, 
ebenso notwendig ist es, dass die Vernunft im Gebiete des Gefühls sich nichts zu 
bestimmen anmassc. Schon indem man jedem von beiden ein Gebiet zuspricht, schliesst 
man das andere davon aus und setzt jedem eine Grenze, die nicht anders als zum 
Nachteile beider überschritten werden kann." Schiller, Briefe über die ästhetische 
Erziehung, Sämtliche Werke [SW], Hanser, München, Bd. V., 607. 
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declaração da incapacidade deste para resolver a questão kantiana da 
relação entre sensibilidade e razão. Escreve Schiller: "Numa filosofia 
transcendental, onde tudo depende da libertação da forma em relação ao 
conteúdo e de manter o necessário puro de todo o contingente, acostu-
mamo-nos muito facilmente a pensar o elemento material simplesmente 
como um obstáculo e a representar a sensibilidade numa contradição 
necessária com a razão, porque precisamente no decurso dessa operação 
ela se interpõe no caminho. Um tal modo de representação não se encon
tra de modo algum no espírito do sistema kantiano, embora pudesse 
eventualmente encontrar-se na letra do mesmo".7 

Sendo estas duas notas as únicas alusões explícitas a Fichte no con
junto das Cartas, os comentadores têm no entanto identificado nelas 
outros tópicos ou expressões de cunho fichteano (destacando-se a própria 
doutrina dos impulsos - Triebe - fundamentais...), mas dividem-se 
quanto ao modo de avaliar a real dívida do Schiller das Cartas ao Fichte 
dos escritos de Iena, havendo obviamente minimalistas e maximalistas. 
Enquanto aqueles tendem a considerar que a dívida é meramente ou 
sobretudo de vocabulário e não atinge a substância do pensamento schil-
leriano, que se encontrava elaborado antes do encontro com Fichte e 
fazem notar que mesmo nos casos em que Schiller se apropria de con
ceitos ou tópicos fichteanos, eles são completamente subvertidos e trans
formados pelo espírito próprio da sua filosofia, há, por outro lado, quem 
enfatiza de tal modo a influência de Fichte sobre Schiller ao ponto de 
sugerir que as Cartas sobre a educação estética poderiam ser lidas como 
a Estética que Fichte não escreveu.8 

Não podendo seguir aqui a discussão deste problema, proponho¬
-me ainda assim aduzir alguns elementos que contrariam esta última 
tendência. Deste meu ensaio poderá resultar a ideia de que os dois 
projectos filosóficos são de muito diversa inspiração e de que, na ver
dade, a filosofia de Fichte, que, no fundo, reprime o estético ou o con
sente no seu sistema apenas como algo subordinado e apendicial9, 

7 "In einer Transzcndental-Philosophie, wo alles darauf ankommt, die Form von dem 
Inhalt zu befreien und das Notwendige von allem Zufälligen rein zu halten, gewohnt 
man sich gar leicht, das Materielle sich bloss als Hindernis zu denken und die 
Sinnlichkeit, weil sie gerade bei diesem Geschäft im Wege steht, in einem notwendigen 
Widerspruch mit der Vernunft vorzustellen. Eine solche Vorstellungsart liegt zwar auf 
keine Weise im Geiste des Kantischen Systems, aber im Buchstaben desselben könnte 
sie gar wohl liegen." Ibidem, 607-608. 

8 "Man könnte sagen, dass Schillers 'Briefe'als die nicht geschriebene Fichtesche Ästhetik 
gelesen werden...". Hans-Georg Pott, Die schöne Freiheit, W. Fink, München, 1980, p. 7. 

9 O debate acerca da existencia de uma estética fíchteana e da sua consistência bem como 
acerca do lugar da Estética no sistema fichteano divide os intérpretes. Um dos que mais 
pôs em relevo a consistência e coerência das ideias estéticas de Fichte foi L. Parcyson, o 
qual escreve: "si possono trarre i lineamenti d'una dotlrina estética compiuta e coerente, 
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pouca ajuda podia dar, além de algum vocabulário, para o projecto 

chiaramentc definita nei suoi punli centrali e parzialmente svolta nei suoi sviluppi 
particolari." (Uestética del!'idealismo tedesco, Torino, 1950; reedição da Terceira Parte 
dedicada a Fichte em volume autónomo: L'esletica di Fichte, a cura di Carla Amadio, 
Milano, 1997, 38). Entre os intérpretes mais recentes, veja-se: Carla Amadio, Fichte e la 
dimensione estética delia politica, Guerini c Associati, Milano, 1994; Idem, "Ästhetik 
und Politik von der Grundtage der gesammten WL aus", Fichte-Studien, 11, 1997, 99¬
-112, Juan Cruz, "El genio: Ética y Estética en Fichte", PhUosophica (Valparaiso), I I 
(1998), pp. 227-242; e sohretudo Claude Piché, "L'esthétique a-t-elle une place dans la 
Philosophie de Fichte?", Les Cahiers de Philosophie. Numero hors série. Le 
bicentenaire de la Doctrine de la Science {¡794-1994) de Fichte, 1995, pp. 181-202. Os 
escritos de Fichte relevantes para a Estética foram traduzidos por Manuel Ramos e 
Faustino Oncina (J.G.Fichte, Filosofia y Estética, Pub. Universidad de Valencia, 1998). 
Se exceptuarmos o não muito extenso parágrafo 31 do System der Sittenlehre (1798), o 
essencial da produção de Fichte sobre temas de estética reduz-se aos ensaios de 1795 
destinados à revista Die Hören. Pela minha parte, e pese embora a excelente sistemati
zação que Pareyson oferece duma estética fichieana que nunca foi plenamente desenvol
vida pelo próprio filósofo, considero que as questões estéticas, propriamente ditas, não 
são conaturais ao sistema fichteano, pelo menos não o são com a intensidade com que o 
são ao sistema schilleriano. Mas isso não significa que desvalorize as ideias do filósofo 
nesse domínio ou que não reconheça o influxo decisivo que algumas das ideias fichteanas 
tiveram no plano estético e, em particular, na génese do movimento romântico, designa
damente, a ideia do génio como absoluta subjectividade autónoma, do Eu como 
absoluto, do espírito que se impõe pela própria energia activa interior, da doutrina da 
imaginação como originário e livre poder criador, do reconhecimento de que a própria 
genuína filosofia pressupõe o génio não menos do que o supõe a genuina arte. Depois 
dos escritos de 95, o desenvolvimento de questões estéticas por parte de Fichte limita-se 
como referi, a um não muito longo parágrafo do System der Sittenlehre (§ 31) de 1798, 
muito significativamente dedicado aos "deveres do artista", por conseguinte, no quadro 
da Ética. Caberia noutro lugar, que não aqui, um desenvolvimento e uma apreciação das 
ideias estéticas de Fichte, para o que se deveria ter em conta também o resumo por ele 
feito (cm 1790-91) da Introdução e dos primeiros 16 parágrafos da Primeira Parte da 
recém-publiçada Crítica do Juízo de Kant (Versuch eines erklärenden Auszugs aus 
Kants 'Kritik der Urteilskraft'). Não é de excluir uma posterior reelaboração do ensaio 
Über Geist und Buchstabe para a publicação no Philosophisches Journal, que lenha tido 
em conta as críticas de Schiller ao seu estilo e conteúdo e que atenuasse a dureza da 
versão enviada para Die Ihren. Fichte dedicara, aliás, uma série de licções no verão de 
94 ao tema "Da diferença entre o espírito e a letra em filosofia". Nos apontamentos 
dessas licções podem reconhecer-se alguns tópicos que são desenvolvidos no ensaio 
enviado a Schiller para publicação em Junho de 95, nomeadamente, a equivalência entre 
espírito, imaginação criadora e génio. Mas, significativamente, falta nessas notas 
qualquer distinção dos três impulsos (prático, teórico e estético) e das relações entre 
eles, o que nos leva a supor que Fichte foi posteriormente levado para esse aspecto por 
necessidade de se demarcar das ideias de Schiller entretanto expostas nas duas primeiras 
séries publicadas das Cartas. No citado § 31 do System der Sittenlehre, apesar de se 
manter a subordinação do estético ao ético e de a abordagem do tópico vir determinada 
não por uma necessidade interna do sistema, mas por razões de complciude e por 
"necessidade da época", são todavia reconhecíveis inequívocas tonalidades schillerianas 
em algumas formulações, de onde se poderá concluir que o encontro e desencontro entre 
os dois pensadores não terá sido sem efeito também para o lado de Fichte. Citarei apenas 
uma: "A bela arte não forma apenas o entendimento, como o sábio, nem apenas o cora-
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schilleriano.1 0 Mas desta comunicação pode ainda resultar uma outra 
indicação, que altera o modo tradicional de colocar as relações entre os 
dois pensadores. Na verdade, se se pode falar de uma influência de 
Fichte sobre Schiller, neste período de Iena, qualquer que seja de resto 
o seu conteúdo e o seu alcance, também se pode falar de uma 
influência de Schiller sobre Fichte, pelo menos no sentido em que, ao 
convidar este para colaborar na sua revista, o autor das Cartas sobre a 
educação estética proporcionou ao filósofo do Eu a oportunidade para 
se ocupar de questões estéticas. 1 1 

3. Convidado a escrever para a revista Die Hören, Fichte publica 
logo no primeiro número, naquele mesmo onde viram a luz as nove pri
meiras Cartas de Schiller, um ensaio intitulado Sobre a animação e 
aumento do puro interesse pela verdade (Ueber Belebung und Erhöhung 
des reinen Interesse für Wahrheit). Este ensaio é importante para com
preendermos as razões da posterior ruptura entre os dois pensadores. 
Destaco, por isso, algumas das ideias e teses do mesmo. 

O ensaio constitui um característico exemplar do género de filosofia 
dominada pelo pathos da verdade, por aquilo que Nietzsche denunciará 
como "vontade de verdade". Recorrentes são expressões como "dignida
de da razão "(Würde der Vernunft), "impulso para a verdade" (Trieb 
nach Wahrheit), "puro interesse pela verdade" (reines Interesse für 
Wahrheit). O puro interesse pela verdade é, segundo Fichte, a realização 
do originário impulso para a verdade, o qual, por sua vez, satisfaz o ainda 
mais originário interesse ou impulso prático, que é ele mesmo a mani
festação da originária liberdade. O lema é: "o interesse pela verdade deve 

ção como o professor moral popular; mas cia forma o homem todo unido (sie bildet den 
ganzen vereinigten Menschen). Aquilo para que ela se volta não é o entendimento, nem 
o coração, mas é o ânimo todo na união das suas faculdades (das ganze Gemüth in 
Vereinigung seiner Vermögen); é um terceiro, constituído de ambos ao mesmo tempo 
(es ist ein drittes, aus beiden zusammengesetztes). Não há porventura melhor maneira de 
exprimir o que ela faz do que dizer: ela torna comum o ponto de vista transcendental." 
Fichte, Werke, ed. LH. Fichte, W. de Gruyter, Berlin, 1971, Bd. IV, 353-356. 

> Segundo o testemunho (em carta de 23 de Abril dc 95) de uma estudante de Icna -
David Veit - que era comensal de Fichte, a reacção deste à publicação das duas primei
ras séries de Cartas de Schiller, traduziu-se nestas palavras: "Numerosos asnos instruí
dos quiseram afirmar que as Cartas de Schiller seriam simplesmente o sistema 
fíchteano apresentado de um modo mais belo (schöner dargestellt); não se deram conta 
de que, com efeito, se fundam nele e, contudo, prosseguem o seu próprio caminho. Em 
vez do impulso de jogo, diz Fichte, ele deveria ter destacado mais a imaginação". 
Fichte im Gespräch, Stuttgart, 1978, Bd. L 272. 

Também a este propósito de pode falar de uma Wechselwirkung ou Wechselbestimmung 
dos dois espíritos um pelo outro, apesar da auto-suficiência dc que dá provas o filósofo 
do Eu. Sobre este ponto, veja-se: V. Waibel, "Wechselbestimmung. Zum Verhältnis 
von Hölderlin, Schiller und Fichte in Jena", Fichte-Studien 12 (1997), 43-69. 
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ser puro; a verdade apenas porque é verdade deve ser o fim último da 
aprendizagem, do pensamento e da investigação". Mas essa verdade é 
entendida num sentido meramente formal (bloss formal, um ihrer blossen 
Form willen), como coerência do sujeito consigo mesmo, em contraposi
ção ao interesse material pelo conteúdo determinado das proposições. 
Fichte enuncia o imperativo categórico da verdade nestes termos que 
evocam o imperativo categórico moral de Kant: "julga de tal maneira que 
possas pensar o modo do teu juízo de agora como lei eterna para todo o 
teu julgar" 1 2. Uma tal concepção de verdade deixa-se naturalmente expor 
na imagem de uma linha recta (gerade Linie), ao contrário da verdade dos 
sofistas que descreve uma linha curva ondulada (krumme Schlangenlinie). 
Ao ler estas comparações, no primeiro número da sua revista, Schiller 
não podia deixar de reconhecer como isto contrariava a ideia e a compa
ração que ele mesmo desenvolvera nas cartas a Körner de 23 de Feve
reiro de 1793 e ao príncipe de Augustenburg de 21 de Nov. de 1793, res
pectivamente, onde apresentava a linha recta, "que progride em ângulos 
duros com rigidez matemática", como representação do discurso dogmá
tico, e propunha a linha ondulada (Wellenbewegung, Schlangenlinie) como 
uma imagem sensível da beleza e da bela exposição, na medida em que 
representa o movimento com espontaneidade ou liberdade, vendo nisso 
um símbolo de como devem ser também espontâneas (livres) as relações 
no mundo moral entre a razão e a sensibilidade, entre a razão e o senti
mento.13 

O termo e a ideia de liberdade são igualmente invocados por ambos 
os pensadores. Mas é muito diverso o conteúdo e as implicações dessa 
ideia num e noutro. Em Fichte, é a liberdade da vontade pura, que se 
impõe como absoluto frente a tudo o que se lhe opõe como obstáculo e 
deve ser submetido pela violência ao seu poder. Em Schiller, a própria 
liberdade da vontade ou liberdade moral vem já configurada e transfor
mada pelo sentido da espontaneidade e da não coacção que se deixa pre
cisamente surpreender e experimentar antes de mais na vivência estética. 

O ensaio fichteano expõe o que se poderia chamar uma concepção 
autista de verdade, da verdade fechada em si mesma, consistindo apenas 
na coerência do pensamento consigo próprio. O homem deve ser uno 
consigo próprio, deve formar um todo próprio e subsistente por si 

1 2 "Urtheile so, dass du die Art deines jetzigen Urtheilcn als ewiges Gesetz für dein 
gesammtes Urtheilen denken könnest." Fichte, Gesamtausgabe (Stuttgart, 1962 ss), 
1/6, 344. 

1 3 "Wenn der dogmatische Vortrag in geraden Linien und harten Ecken mit mathema
tischer Steifigkeit fortschreitet, so windet sich der schöne Vortrag in einer freyen 
Wellenbewegung fort, ändert in jedem Punkt unmerklich seine Richtung, und kehrt 
ebenso unmerklich zu derselben zurück." Briefe, ed. F. Jonas, Bd. I I I , 256 e 397; cf 
ibidem, 256 e 284. 
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mesmo. Só nesta condição ele é homem. Segundo o filósofo idealista, a 
consciência da completa concordância connosco mesmos no nosso pen
samento, ou o esforço por alcançar uma tal concordância, dá-nos a cons
ciência imediata da nossa dignidade de homens e produz uma satisfação, 
um prazer moral, o único verdadeiramente consentido. Deste programa 
heróico, que exige o enfrentamento corajoso (müthig) e ousado (kühn) do 
homem contra tudo o que não é ele mesmo, contra tudo o que não é o seu 
puro si mesmo, faz parte a rejeição da sensibilidade, na qual se vê apenas 
um perigo que enfraquece o interesse pela verdade e pela moralidade. Por 
isso, diz Fichte: "Nunca permitirei que a sensibilidade ou alguma coisa 
que está fora de mim tenha influência sobre a formação do meu modo de 
pensar."14 Este autismo do Eu, que corta a relação com o mundo sensível, 
reconhecido apenas enquanto obstáculo a vencer, também rompe a relação 
com os outros: não lhe interessa directamente o problema da comunicação 
da verdade e do acordo com os outros, mas apenas o acordo consigo pró
prio: "A questão não é se nós pensamos de acordo com os outros, mas se 
pensamos de acordo connosco próprios... Eu não devo pensar como outros 
pensam; pelo contrário, devo assumir que assim como eu devo pensar, tam
bém os outros devem pensar."15 

Fichte conhece, por certo, as duas primeiras máximas do pensar - a 
da autonomia e a da coerência - propostas por Kant no parágrafo 40 da 
Crítica do Juízo: pensar por si; pensar de acordo consigo mesmo. Mas 
não parece haver no seu modo de pensar um lugar para a terceira máxi
ma, a do "pensar colocando-se no lugar dos outros", aquela que justa
mente o autor da terceira Crítica atribuía à faculdade estética, ao sensus 
communis, a um originário sentimento que funda a comunidade e inter-
subjectividade humanas.16 

Mas o presente ensaio de Fichte tinha ainda um outro ponto que não 
deixaria de levantar interrogações e suspeições a Schiller. Nele se pro
põe, embora de passagem, uma distinção entre três tipos de impulsos: o 
impulso teórico (para a verdade), o impulso prático (para o moralmente 
bom) e o impulso estético. E, ao mesmo tempo, estabelece-se uma explí
cita hierarquia entre eles: "O impulso estético no homem está certamente 
subordinado ao impulso para a verdade e ao mais elevado de todos os 
impulsos, o impulso para o moralmente bom." 1 7 

1 4 "Ich werde nie der Sinnlichkeit, noch irgend einem Dinge, das ausser mir ist, Einfluss 
auf die Bildung meiner Denkart verstatten". Gesamtausgabe, 1/6. 349. 

! 5 "Die Frage ist ja gar nicht, ob wir mit anderen, sondern ob wir mit uns selbst 
übereinstimmen denken... Ich soll nicht denken, wie andere denken; sondern wie ich 
denken soll, so, soll ich annehmen, denken auch andere. Ibidem, pp. 350-351. 

ló Kant, Kritik der Urteilskraft, Ak V, 293-296. 
1 7 "So ist der ästhetische Trieb im Menschen allerdings dem Triebe nach Wahrheit, und 

dem höchsten aller Triebe, dem nach sittlicher Gute, unterzuordnen." Ibidem, 344. 
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Este ponto, que na economia do ensaio ocupa apenas um breve 
parágrafo, constituirá precisamente um dos temas principais de um outro 
ensaio, intitulado Sobre o espírito e a letra em Filosofia, enviado a 21 de 
Junho de 95 para publicação na mesma revista, e que viria a ser recusado 
por Schiller. Embora quando o edita mais tarde no Philosophisches Jour
nal, o seu autor refira em nota que o ensaio é do ano 94 (anterior, por
tanto, à publicação das Cartas de Schiller), tudo indica no entanto haver 
nele uma resposta explícita à nota de Schiller à carta 13.a, sobre o espí
rito e a letra em filosofia, que havia sido publicada em 22 de Fevereiro 
desse mesmo ano. Seja como for, mesmo admitindo que a ideia do ensaio 
(ou mesmo uma sua primeira versão) seja de facto anterior e se baseie 
nas lições sobre o mesmo tema proferidas em Iena no Verão anterior18, o 
que é certo é que este ensaio, escrito também como uma série de três 
cartas, tal como as Cartas de Schiller, constitui a mais desenvolvida 
exposição de Fichte sobre questões estéticas, questões aliás relativamente 
estranhas ao sistema fichteano, e penso ser legítimo afirmar que foi 
finalmente escrito (ou reescrito) se não como provocação, pelo menos 
como réplica e contraponto às ideias estéticas de Schiller, desenvolvidas 
na segunda série de Cartas, publicada em Fevereiro de 1795: nomeada
mente, à teoria dos três impulsos (o formal, o material e o lúdico) e ao 
modo como Schiller entendia e resolvia, em manifesta contraposição a 
Fichte, a relação entre a sensibilidade e a razão, a matéria e a forma, pela 
mediação do impulso estético. 

Na impossibilidade de fazer aqui o levantamento de todos os tópicos 
deste segundo ensaio fichteano, destacarei aqueles que me parece torna
rem mais compreensível a inesperada recusa do texto por parte de Schil
ler e a consequente ruptura entre os dois filósofos. 

O título do ensaio - que opõe o espírito à letra - evoca remotamente 
várias passagens dos escritos do Novo Testamento (Jo 3, 6; Rom 1, 14; 
2Cor 3,6) muito glosadas nos ambientes da hermenêutica dos Reforma
dores.19 Transposta para o domínio filosófico, essa contraposição desem
penhara já papel importante na concepção e prática da hermenêutica filo
sófica de Kant, por exemplo na resposta a Eberhard (a propósito da inter
pretação da filosofia de Leibniz) e na interpretação da teoria platónica 
das ideias, sendo mesmo expressamente desenvolvida no plano estético 
no § 49 da terceira Crítica.20 Já anteriormente, na Wissenschaftslehre, 

1 8 Cf H. Schulz, "Die erste Fassung von Fichtes Abhandlung 'Über Geist und Buchstabe 
in der Philosophie. In einer Reihe von Briefen, 1794", Jahrbuch der Goethesgesell
schaft, N.F., 17 (1955), 114-141. 

1 9 Veja-se, por ex., Philipp Melanchthon, Commentarii in Epistolam ad Romanos (1532), 
in Melanchthons Werke, ed. R. Stupperich, Gütersloh, 1961, Bd. V,88-89. 

2 0 Kritik der reinen Vernunft, Ak I I I , 246; Heber eine Entdeckung, Ak V I I I , 249; Kritik 
der Urteilskraft, Ak V, 313. Kant também faz uso desta terminologia na filosofia moral 
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Fichte usara esta contraposição, que aplica à própria filosofia de Kant, 
separando nela o espírito da letra e propondo-se ele próprio como o 
autêntico exegeta daquele. No presente ensaio, o tópico é generalizado a 
todas as criações do espírito, sejam elas filosóficas ou artísticas, e mesmo 
aos produtos da natureza. E será esta generalização um dos pontos que 
Schiller considera impertinente. Fichte não só radicaliza a contraposição 
entre o espírito e a letra, como é levado a desvalorizar a expressão do 
pensamento. No fundo, aspira a uma filosofia que dispense a letra: "a 
filosofia originariamente não tem nenhuma letra, mas é puro espírito". 2 1 

Espírito é, para o novo professor de Iena, a energia vivificante 
(belebende Kraft) que caracteriza certas produções do espírito ou da 
natureza, as quais, por isso mesmo nos prendem ou arrebatam intima
mente. Essa energia só existe nas obras que são geradas pelo "verdadeiro 
génio", pelo "artista entusiasmado" (begeisterte Künstler), que se contra
põe ao "mero mecânico" (blosse Mechaniker) o qual só é capaz de pro
duzir uma obra mecânica (ein mechanisches Werk). 2 2 "A íntima disposi
ção [Stimmung] do artista é o que constitui o espírito do seu produto e as 
formas contingentes nas quais ele se exprime são o corpo ou a letra do 
mesmo."23 

Assim, toda a expressão é inadequada para dizer a Stimmung do 
génio. E de resto a expressão só tem a função secundária de comunica
ção. O génio "veste então com corpos sólidos as formas que se mostram 
descobertas aos seus olhos espirituais e assim as expõe perante os seus 
contemporâneos" 2 4 

Aparentemente, defende-se uma irredutibilidade entre o espírito e a 
letra. Mas ambos podem estar fundidos de tal maneira que seja difícil 
separá-los. Como escreve Fichte, "há artistas que concebem e mantêm o 
seu entusiasmo e procuram entre os materiais que estão à sua volta e 
escolhem o mais adequado para a expressão; outros que no meio do tra-

(seguindo, aliás, a Ética de A. Baumgarten), para marcar a distinção entre a simples 
legalidade (Legalität) ou conformidade com a "littera legis" e a genuína moralidade 
(Moralität) como adequação das acções com a "anima legis".(I. Kant, Eine Vorlesung 
über Ethik, ed. G. Gerhardt, Fischer, Frankfurt/M, 1990, 56-57). Como se lê na Crítica 
da Razão Prática (Ak V, 152): "a letra [Buchstabe] da lei (legalidade) pode encontrar¬
-se nas nossas acções, mas o seu espírito [Geist] encontra-se nas nossas intenções 
(moralidade)." 

21 Fichte, Briefwechsel, ed. H. Schulz, Bd. 1,470. 
2 2 Fichte, Werke, ed. LH. Fichte, W. de Gruyter, Berlin, Bd.VIII , 294-295. 
2 3 "Diese innere Stimmung des Künstlers ist der Geist seines Products; und die zufälligen 

Gestalten, in denen er sie ausdrückt, sind der Körper oder der Buchstabe desselben." 
Ibidem, 293. 

2 4 "... kleidet das Genie die Gestalten, die sich seinem geistigen Auge unverhüllt zeigten, 
in festere Körper, und stellt sie so auf vor seinem Zeitgenossen." Ibidem, 292. 
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balho se vigiam cuidadosamente a si mesmos, que primeiramente captam 
o espírito e depois procuram o pedaço de terra no qual inspiram a alma 
viva. Há outros nos quais o espírito nasce ao mesmo tempo com o invó
lucro corporal, e de cuja alma ao mesmo tempo se desprende toda a vida. 
Os primeiros produzem os mais trabalhados e calculados produtos, cujas 
partes mantêm todas a mais rigorosa simetria entre si e em relação ao 
todo; mas um olhar mais fino pode aqui e ali notar a mão do artista na 
junção do espírito e do corpo. Nas obras dos últimos o espírito e o corpo 
estão, como nas oficinas da natureza, intimamente confundidos e a vida 
completa corre até às mais extremas partes; mas tal como nas obras da 
natureza descobrem-se aqui e ali pequenas excrescências, cuja finalidade 
não se pode indicar, mas que também não se podem pôr de parte sem 
prejudicar o todo."2 5 

O outro tema do ensaio é tratado sobretudo na 2.a Carta, e retoma o 
tópico que fora apenas esboçado no primeiro ensaio que Fichte enviou para 
a revista de Schiller. Desenvolve-se agora mais extensamente a teoria dos 
três impulsos (Triebe) - o impulso de conhecimento (der Erkenntnisstrieb), 
o impulso prático (der praktische Trieb) o impulso estético (der ästhetische 
Trieb) - mas sem verdadeiramente se chegar a reconhecê-los como 
impulsos fundamentais do espírito. Na realidade, trata-se de manifesta
ções de uma única energia fundamental (Grundkraft) e indivisível que 
existe no homem: "o supremo e único princípio da auto-actividade" (das 
höchste und einzige Princip der Selbsttätigkeit) que é essencialmente de 
natureza prática. 2 6 Por conseguinte, não se trata de três impulsos, mas de 
um só impulso fundamental, o qual se distingue consoante as condições e 
formas da sua exteriorização. Assim, o impulso teorético visa a produção 
do conhecimento e está ao serviço do interesse pela verdade entendida 
como adequação entre a coisa e a representação. Sobreleva aqui a função 
do sujeito - do Eu - como princípio de actividade representante frente ao 
representado - o Não-Eu - , sendo a representação um produto do poder 
produtivo da imaginação, função esta à qual se reconhece importante e 
decisivo papel. Por sua vez, o impulso prático visa a coisa, não em vista 
do seu conhecimento mas em vista da sua transformação pelo agir, de 
acordo com a representação que o sujeito dela faz. A coisa é aqui visada 
não como é, mas como deve ser ou como deve tornar-se, de acordo com o 
ideal que é forjado pela imaginação, à qual, por conseguinte cabe impor-

25 Ibidem, 300-301. 
2 6 "Em rigor todo o impulso é prático, pois ele impele para a auto-actividade e neste 

sentido tudo no homem se funda no impulso prático, pois nada nele existe que não 
resulte da auto-actividade" (der Strenge nach ist aller Trieb praktisch, da er zur 
Selbstthätigkeit treibt, und in diesem Sinne gründet alles im Menschen sich auf den 
praktischen Trieb, da nichts in ihm ist, ausser durch Selbstthätigkeit." GA, 1/6, 341. 



100 Leonel Ribeiro dos Santos 

tante papel também no plano prático. Quanto ao impulso estético, ele é 
apresentado como aquele que não tendo uma relação determinada com 
um objecto ou uma coisa, visa "uma certa determinada representação, 
meramente por causa da representação" (auf eine gewisse bestimmte 
Vorstellung, bloss um der Vorstellung willen). 2 7 Mas com este impulso 
estético, na verdade, não se identifica nenhum poder próprio e autónomo, 
nem se trata de um terceiro poder mediador entre os outros dois que 
realize a harmonia do homem no conjunto das suas faculdades, aspecto 
essencial no pensamento de Schiller, e que aliás o próprio Fichte virá a 
reconhecer posteriormente, no já citado § 31 do Sistema da Doutrina dos 
Costumes.2^ No presente ensaio, Fichte desenvolve uma interessante e 
própria doutrina do estético, que contrasta, no essencial e na sua inspira
ção, com as teses schillerianas.29 Para Schiller, a educação estética tinha 
a virtude de realizar insensivelmente a liberdade já no reino da necessida
de e pela mediação estética poder-se-ia preparar o terreno para a liberda
de moral e política e, enfim, para a realização plena do homem. Para 
Fichte é pelo direito, e não pela estética, que se educam os homens para a 
liberdade. Segundo escreve, visando sem dúvida directamente o progra
ma schilleriano exposto nas Cartas, "se, por um lado, não é aconselhável 
deixar livres os homens antes de que o seu sentido estético se tenha 
desenvolvido; por outro, é impossível desenvolvê-lo antes de que sejam 
livres. Por conseguinte, a ideia de elevar os homens mediante a educação 
estética à dignidade da liberdade, e com ela à liberdade mesma, incorre 
num círculo, senão encontramos previamente um meio de despertar nos 
indivíduos imersos na grande multidão a coragem de não serem nem 
amos nem escravos de ninguém." 3 0 

4. Schiller, que havia entretanto concluído a exposição e publicação 
do seu pensamento estético-filosófico, ao receber o ensaio que Fichte 
enviara para a revista vê-se constrangido a recusá-lo. Esta atitude dá azo 
a uma azeda troca de correspondência entre ambos, com críticas e acusa-

2 7 Gesamtausgabe, 1/6,342. 
2 8 Veja-se acima a nota 8. 
2 9 Não cabendo aqui um confronto entre o pensamento estético de Fichte e o de Schiller, 

remeto para a abordagem feita por L. Pareyson, no seu livro VEstetlca deli'Idealismo 
Tedesco, Torino, 1950, sobretudo pp. 355 ss. 

3 0 "Wenn es von der einen Seite nicht rathsam ist, die Menschen frei zu lassen, ehe ihr 
ästhetischer Sinn entwickelt ist, so ist es in der anderen Seite unmöglich, diesen zu 
entwickeln, ehe sie frei sind; und die Idee, durch ästhetische Erziehung die Menschen 
zur Würdigkeit der Freiheit, und mit ihr zur Freiheit selbst zu erheben, fuhrt uns in 
einem Kreise herum, wenn wir nicht vorher ein Mittel linden, in Einzelnen von der 
grossen Menge den Muth zu erwecken, Nicmands Herren und Nicmands Knechte zu 
seyn." Gesamtausgabe,1/6, 348 (Werke, VIII.286-287). 
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ções de parte a parte. No centro do conflito está o problema da linguagem 
filosófica, embora este esteja conexo com outros que têm que ver com os 
pressupostos dos respectivos sistemas filosóficos. Schiller acusa a falta 
de unidade do ensaio, a inadequação do título ao seu conteúdo, a falta de 
um critério de distinção dos impulsos, a indeterminação e confusão na 
caracterização do impulso estético, a ausência de qualquer alusão ao 
impulso para a matéria, o que significa o total desprezo fichteano pela 
sensibilidade. Mas visa também o estilo. O ensaio de Fichte ia directa
mente contra o propósito editorial da revista, que expressamente visava 
reconciliar o reino da verdade com o reino da beleza. Ia contra todo o 
esforço especulativo de Schiller para resolver o conflito entre a sensibili
dade e a razão, entre a matéria e a forma, sem violência mútua, mas gra
ças à função mediadora atribuída à instância estética, reconhecida ela 
própria na sua autonomia. Não é apenas a unidade do homem consigo 
mesmo o que Schiller pretende, mas a harmonia entendida como recon
ciliação dos impulsos, sem os anular. Para realizar a ideia da sua huma
nidade o homem "não deve aspirar à forma à custa da sua realidade, nem 
à realidade à custa da forma; pelo contrário, tem de procurar o ser abso
luto através de um ser determinado, e o ser determinado através de um 
ser infinito." Como se lê na Carta 14.a, só quando o homem vive ao 
mesmo tempo a dupla experiência de conhecer-se como espírito e sentir¬
-se matéria, só então ele acede à intuição plena da sua humanidade, a 
qual lhe pode servir de símbolo da sua completa determinação. 

A publicação do ensaio de Fichte, depois de concluída em 22 de 
Junho a publicação das Cartas de Schiller apareceria certamente ao 
público leitor da revista não só como uma outra palavra sobre o assunto, 
mas também como uma última palavra que contrariava absolutamente o 
espírito e a letra da proposta schifleriana. Schiller terá de início pensado 
que havia uma afinidade de princípio entre as suas preocupações filosófi
cas e as do novo professor jenense e por isso teve a gentileza não só de o 
convidar a colaborar na sua revista como também de incorporar no seu 
próprio pensamento alguns tópicos e vocabulário fichteanos, estabele
cendo assim a ponte entre ambos. Mas acabou por dar-se conta de que 
havia uma absoluta irredutibilidade de inspiração e de propósito entre 
ambos os projectos, a qual não era menor do que a da respectiva perso
nalidade ou natureza dos seus autores. 

Na carta que envia a Fichte, a 24 de Junho de 1795, Schiller funda
menta a sua recusa do ensaio nestes termos: "Eu tinha esperança de 
poder enriquecer a parte filosófica da revista com o seu ensaio 'Sobre o 
espírito e a letra1, e o objecto por si escolhido fez com que eu esperasse 
uma análise de entendimento e interesse comuns. Ora que recebo eu, e 
que pretende V. que eu apresente ao público? A matéria antiga, por mim 
nem sequer completamente terminada [as últimas onze cartas são publi-
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cadas por esses dias] e até sob a forma antiga da carta, já por mim esco
lhida; e tudo isso de acordo com um plano tão excêntrico que se torna 
impossível manter a coesão num todo das partes do seu ensaio. Lamento 
dizê-lo, mas quaisquer que sejam as causas, nem a configuração externa 
nem o conteúdo me satisfazem, e neste ensaio sinto a falta da determina
ção e clareza que lhe são habitualmente próprias... Exijo de uma boa 
exposição antes do mais uma homogeneidade no tom e, se se pretende 
que ela tenha valor estético, uma acção recíproca [Wechselwirkung] 
entre imagem e conceito, não uma alternância [Abwechselung] entre 
ambos, como é frequentemente o caso nas suas Cartas. Daí o despropó
sito de, partindo das abstracções mais abstrusas, se vir a chocar (directa
mente) com tiradas, erro esse com que já havíamos deparado nas suas 
obras anteriores e que aqui retorna de modo ampliado. Finalmente, não 
entendo em absoluto por que razão possam ser necessárias formas de 
dureza para uma boa exposição." 3 1 

Por conseguinte: um juízo negativo sobre o conteúdo, sobre a forma 
e estilo, mas também sobre a falta de oportunidade do ensaio. Embora 
este último aspecto possa ter sido o mais determinante (uma vez que 
Fichte retomava a mesma matéria que Schiller acabara de tratar nas suas 
Cartas e, para cúmulo, imitando-o também no género literário), os dois 
outros são mais sérios e atingem não apenas o presente ensaio mas toda a 
filosofia fichteana já produzida. Mas Schiller insiste sobretudo no ponto 
da exposição e do estilo. E vai ser também neste ponto que vai incidir a 
resposta agressiva de Fichte, na carta de 27 de Junho de 1795, a qual 
começa com um duro ataque ao valor literário e filosófico dos escritos de 
Schiller: eles são comprados, admirados, mas pouco lidos e de modo 
nenhum entendidos, pois ninguém percebe realmente o que eles dizem e 
em breve não haverá mesmo já quem os leia. Em vez de ideias ou de 
conceitos abstractos, o que Schiller neles oferece é um armazém (Vorrat) 
de imagens. Seguidamente, Fichte acusa Schiller de pretender introduzir 
um estilo completamente novo, que não tem confronto possível nem com 
os bons autores antigos nem com os mais recentes. Mais estranha, porém, 
é a acusação de que o filósofo esteta "encarcera a imaginação, que só 
pode viver em liberdade, e a obriga a pensar, coisa que ela não pode 
fazer".32 Desse novo estilo schilleriano resulta, segundo Fichte, um 
cansativo esforço que é exigido do leitor, o qual tem de traduzir tudo, 
antes de poder entender alguma coisa.33 

3 1 Schillers Briefe, ed. F. Jonas, Bd. IV, 194. 
3 2 "Sie fesseln die Einbildungskraft, welche nur frei seyn kann, und wollen dieselbe 

zwingen zu denken. Das kann sie nicht." Gesamtausgabe, 111/2, 339. 
3 3 Ibidem: "Daher... entsteht die ermüdende Anstrengung, die mir ihre philosophischen 
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Pelo contrário, considera Fichte, é o seu próprio estilo que segue os 
modelos antigos e modernos de uma boa exposição. E faz notar, em par
ticular, a diferença essencial entre ele e Schiller no que toca ao uso das 
imagens e à relação entre as imagens e os conceitos. Nele, "a imagem 
não está em vez do conceito, mas antes ou depois do conceito, o que é o 
mesmo; ele preocupa-se de ver se ela se adequa ao conceito, uma vez 
concluída a rigorosa disposição filosófica."3 4 

Em Schiller, assim continua a crítica de Fichte, "quase sempre a 
imagem está em vez do conceito abstracto".35 

Sucedem-se durante aquele Verão cartas ou projectos de cartas de 
Schiller em resposta às críticas de Fichte, que sobretudo lhe dão ocasião 
para explicitar a total incompatibilidade de princípios e de naturezas 
entre os dois e para determinar o seu próprio entendimento da questão da 
linguagem filosófica e, em particular, da relação entre a imagem e o con
ceito, de acordo com os pressupostos da sua concepção geral do sistema 
do espírito gerido e mediatizado pela função estética. Todos os pontos de 
ruptura entre os dois pensadores vêm ao de cima, mesmo naqueles tópi
cos ou conceitos que pareciam ter sido tomados de empréstimo ao voca
bulário filosófico fichteano. Já vimos acima como Schiller entende a 
Wechselwirkung. Assim, no esboço de uma carta a Fichte de 3 de Agosto 
de 1795, pode ver-se como entende a relação das faculdades e o sistema 
do espírito, não como reduzido à unidade da razão, mas como totalidade 
harmónica de todas as forças anímicas; "A investigação deve ocupar o 
conjunto das forças do ânimo e tanto quanto possível agir sobre todas 
elas. Por conseguinte, eu não quero apenas tornar claros os meus pensa
mentos a outros, mas ao mesmo tempo comunicar-lhes toda a minha alma, 
e agir tanto sobre as suas forças sensíveis como sobre as suas forças espi
rituais".3 6 

Mas a decisiva resposta de Schiller a Fichte é dada no ensaio intitu
lado Sobre os limites necessários no uso deformas belas, publicado em 
Die Hören em Setembro desse mesmo ano. Deve dizer-se que a redacção 
deste ensaio não foi motivada directamente pela circunstância e pelos 

Schriften verursachen, und die sie mehreren verursacht haben. Ich muss alles von 
Ihnen erst übersetzen, ehe ich es verstehe und so geht es anderen auch." 

3 4 "Bei mir steht das Bild nicht an der Stelle des Begriffs, sondern vor oder nach dem 
Begriffe, was gleich ist: ich sehe darauf, dass es passe... nachdem die strenge philoso
phische Disposition fertig ist." Ibidem. 

3 5 "...das Bild fast allenthalben statt des abstrakten Begriffs setzt." Ibidem. 
3 6 "Neben der Untersuchung selbst das Ensemble des Gemüthskräfte zu beschäftigen, und 

so viel möglich auf alle zugleich zu wirken. Ich will also nicht bloss meine Gedanken 
dem andern deutlich machen, sondern ihm zugleich meine ganze Seele Ubergehen, und 
auf seine sinnliche Kräfte wie auf seine geistigen wirken." Schillers Briefe, cd. F. 
Jonas, Bd. IV.221. 
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acontecimentos desse Verão. A questão nele tratada preocupava há muito 
o espírito de Schiller, como se pode ver, nomeadamente, por uma carta a 
Goethe de 31 de Agosto de 1794. De resto, numa das últimas Cartas sobre 
a educação estética (26.a), redigida antes da recusa do ensaio de Fichte, 
Schiller promete um ensaio dedicado ao assunto, para o qual tinha final
mente encontrado a solução. Mas as circunstâncias e toda a polémica 
suscitada pela recusa de publicação do ensaio fichteano tornaram ainda 
mais premente a abordagem do tema. Ao escrever sobre um problema 
que há muito lhe ocupava o espírito - como era o da linguagem da filosofia 
(o da conciliação e fusão do espírito poético com o espírito filosófico) - , 
Schiller tem evidentemente em conta os recentes acontecimentos, as 
acusações de Fichte (e eventualmente de outros) ao seu estilo, o estilo e o 
conteúdo dos referidos ensaios de Fichte. O ensaio de Schiller pode, pois, 
considerar-se também como a definitiva resposta a Fichte e como a pública 
autojustificação de Schiller pela recusa de publicação do ensaio fichteano. 
Independentemente disso, porém, ele constitui uma peça fundamental de 
reflexão sobre o problema da linguagem filosófica e sobre a poética e 
retórica filosóficas, que, de resto, se inscreve numa preocupação comum 
a outros grandes pensadores da época. 

Na verdade, o problema da linguagem da filosofia não era novo, mas 
adquire uma particular acuidade nesta época de mudança de regime no 
estatuto da filosofia, que atinge também a sua forma e a sua linguagem, à 
medida que ela ganhava públicos e audiências mais vastos. E não se 
pense que isso era uma preocupação apenas dos representantes da Popu-
larphilosophie. Ela estava já muito consciente na própria filosofia de 
Kant. Basta ler a parte final dos prefácios quer à primeira quer à segunda 
edição da Crítica da Razão Pura. A "clareza estética" é aí expressamente 
considerada um direito do leitor, o que revela a atenção do filósofo ao 
seu auditório, à recepção e comunicação do pensamento, em suma, àquilo 
que hoje chamaríamos o aspecto retórico - e não apenas ao aspecto lógi
co, à verdade em si mesma considerada. Alguma declaração de Kant 
acerca do carácter prosaico da filosofia, expressa em contexto polémico 
contra a pretensa invocação da genialidade (em vez da honestidade do 
trabalho reflexivo) 3 7 não autoriza que se desatenda à manifesta e constan
te preocupação deste filósofo não apenas com a "claridade lógica" 
(mediante conceitos), mas também com a "claridade intuitiva" (mediante 

3 7 Por ex. no ensaio intitulado Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der 
Philosophie (Ak V I I I , 406): "No fundo toda a filosofia é prosaica; e uma proposta para 
agora dc novo filosofar poeticamente seria como propor ao comerciante que, de futuro, 
escreva os seus livros comerciais não em prosa mas em verso." ("Im Gründe ist wohl 
alle Philosophie prosaisch; und ein Vorschlag jetzt wiederum poetisch zu philoso¬
phiren möchte wohl so angenommen werden, als der für den Kaufmann: seine 
Handelsbücher künftig nicht in Prose, sondern in Versen zu schreiben."). 
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exemplos, comparações, imagens) das ideias filosóficas e, enfim, com o 
carácter da exposição (Darstellung) das ideias e do modo de as tornar 
sensíveis (Versinnlichung). Por certo, Kant, assim como não admite uma 
"ciência do belo", tão pouco considera possível uma "ciência bela". Mas 
ele sabia melhor do que ninguém que a filosofia, embora aspirasse à 
forma de uma ciência, era uma ciência muito peculiar (de modo algum, 
por exemplo, capaz de mimetizar a matemática) e precisamente naquele 
seu domínio mais específico, que é o das ideias, ela enfrenta-se com o 
problema de como as tornar sensíveis, de como dar-lhes uma expressão 
conveniente. Este tópico constitui objecto de análise de dois dos mais 
fecundos parágrafos da Crítica do Juízo - o 49 e o 59 - cujo alcance está 
muito longe de importar apenas à poesia e às questões estéticas. Na reali
dade, dado que às ideias da razão não é possível dar uma correspondên
cia e expressão sensível directamente, é pela mediação da imaginação na 
sua função estética e, por conseguinte, sob o modo de ideias estéticas, 
indirectamente portanto, que isso se alcança. No parágrafo 59 da mesma 
obra Kant dirá mesmo que a maioria dos conceitos filosóficos é obtida 
por um processo de criação analógica, mediante símbolos e metáforas. 3 8 

Kant tinha uma má auto-imagem de si próprio como escritor. Mas de 
modo algum isso significa que defendesse a exposição seca e meramente 
escolástica da filosofia. Em várias reflexões do seu espólio surpreende-se 
o seu íntimo desejo de poder unir a exposição rigorosa e profunda das 
doutrinas filosóficas com a agilidade da linguagem do génio. 3 9 Segundo 

3 8 Se tivermos em conta a correspondência de Kant com alguns dos seus amigos (Marcus 
Herz, Christian Garve) e discípulos (Reinhold, Bouterwek...) ainda mais se perceberá a 
imporlância dessa questão no âmbito da filosofia crítica. Numa carta a Bouterwek (Ak 
X I I , 431-432) Kant confessa: "O que eu desejava era ter um espírito poético, dotado do 
poder de exposição adequada aos conceitos puros do entendimento... para promover a 
comunicação destes princípios, poder unir a exactidão escolástica na determinação dos 
conceitos com a popularidade de uma imaginação exuberante." A mesma ideia numa 
nota sobre Reinhold, discípulo e expositor da sua filosofia: "O talento de uma luminosa 
e ao mesmo tempo graciosa exposição de doutrinas ár idas sem perda da profundidade é 
tão raro... e ao mesmo tempo tão útil, e quero dizê-lo, não apenas para recomendação, 
mas mesmo para a clareza da ideia, da compreensibilidade e da convicção que lhe está 
associada, - que eu sinto-me obrigado a manifestar publicamente o meu agradecimento 
àquele homem que completou de tal modo os meus trabalhos, com esta facilitação que eu 
não era capaz de proporcionar". (Das Talent einer lichtvollen, sogar anmüthigen 
Darstellung trockener abgezogener Lehren ohne Verlust ihrer Gründlichkeit ist so selten... 
und gleichwohl so nützlich, ich will nicht sagen bios zur Empfehlung, sondern selbst zur 
Klarheit der Einsicht, der Verständlichkeit und damit verknüpften Überzeugung, - dass 
ich mich verbunden halte, demjenigen Manne, der meine Arbeiten, welchen ich diese 
Erleichterung nicht verschaffen könnte, auf solche Weise ergänzte, meinen Dank 
öffentlich abzustatten." Ak VII I , 183). 

3 9 Numa delas surpreende-se este lamento de Kant: "Tratar de um modo genial questões 
filosóficas profundamente complicadas é honra à qual não aspiro. Eu esforço-me 
apenas por tratá-las de um modo escolar. Se, nisto, o trabalho que requer contínua 
diligência e atenção for bem sucedido, então compete ao verdadeiro génio (não aquele 
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ele, o génio consiste precisamente nesse poder de "descobrir relações 
felizes entre as coisas, de, para um dado conceito, inventar ideias e para 
estas encontrar a expressão mediante a qual o estado de espírito subjecti
vo por ela produzido pode ser comunicado a outros"40 E , de facto, como 
penso ter mostrado amplamente noutro lugar, a escrita filosófica de Kant 
dá bem testemunho de como esse desiderato foi por ele alcançado. 4 1 

5. O ensaio de Schiller Sobre os necessários limites no uso de for
mas belas, sendo uma reflexão amadurecida sobre o seu próprio estilo e 
uma ampliação da sua concepção filosófica do estético ao domínio da 
linguagem filosófica, pode ler-se também como um amplo comentário e 
desenvolvimento dos citados parágrafos da terceira Crítica de Kant e, por 
acréscimo, como uma definitiva resposta a Fichte. Vou considerá-lo aqui 
apenas nos aspectos relevantes para o tema deste ensaio. 

O objectivo de Schiller é, também aqui, ou seja, no domínio da escrita 
filosófica, unir o interesse da razão com o da sensibilidade, "pôr em 
harmonia as forças sensíveis e as forças espirituais do homem e uni-las 
numa íntima aliança" (die sinnlichen und geistigen Kräfte des Menschen 
in Harmonie zu bringen und in einem innigen Bündniss zu vereinigen)42  

Aprendera com Kant que, "por mais abstracto que possamos pensar, é 
sempre por fim algo sensível o que está no fundamento do nosso pensa
mento".43 Mas só a maneira estética de escrever (schöne Screibart) é 
capaz de proporcionar esse objectivo. Ela satisfaz o entendimento porque 
assegura a conformidade à lei, mas ao mesmo tempo dá a impressão de 

que pensa poder fazer tudo a partir do nada) juntar-lhe o ímpeto do espírito e assim pôr 
em marcha o uso dos princípios abstractos." ("Geniemässig tief verwickelte philo
sophische Fragen zu behandeln: auf diese Ehre thuc ich gänzlich verzieht. Ich 
unternehme es nur sie schulmässig zu bearbeiten. Wenn hierin die Arbeit, die stetigen 
Fleis und Behutsamkeit bedarf, gelungen ist, so bleibt es wahren Genies ... {nicht 
denen, die aus Nichts alles zu machen unternehmen) überlassen, den erhabenen 
Geisteschwung damit zu verbinden und so den Gebrauch trockener Principien in Gang 
zu bringen.") Reflexion 990, Ak XV, 435. 

4 0 Kritikder Urteilskraft, Ak V, 317. 
4 1 Veja-se Metáforas da Razão, ou economia poética do pensar kantiano, JNICT/F.C. 

Gulbenkian, Lisboa, 1994. 
4- Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen, Sämtliche Werke, Bd. 

V, 670. 
4 3 "So abstrakt wir auch denken mögen, so ist es doch immer zuletzt etwas Sinnliches, 

was unserm Denken zum Grund liegt." Ibidem, SW, V, 674. Kant dissera isto mesmo e 
quase com as mesmas palavras, no seu ensaio Was heisst: sich im Denken orientiren? 
(Ak V I I I , 133): "Por mais alto que consigamos elevar os nossos conceitos e desse 
modo abstraí-los ao máximo da sensibilidade, estão-lhes sempre associadas representa
ções figuradas... Pois, como queríamos nós dar aos nossos conceitos sentido e signnifi-
cação, se não lhes puséssemos por base uma qualquer intuição?" 
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ser um produto orgânico e espontâneo da imaginação, e não algo mecâ
nico, como é a exposição meramente científica. 

A beleza - mesmo a da exposição literária - não é para Schiller um 
mero adorno ou um enfeite, que se acrescente à arquitectura do pensa
mento já constituido, com vista a tornar mais fácil a sua comunicação. 
Mas é algo que se basta a si mesmo e que se funde com a própria subs
tância do pensamento. Há rigor e determinação na beleza, embora tudo 
nela nasça do livre jogo da imaginação. A sensibilidade e a imagem não é 
algo que venha depois do conceito estar formado pelo simples entendi
mento e apenas com o propósito de facilitar didácticamente a comunica
ção daquele, mas é algo que nasce com e impregna o próprio conceito, 
como algo que lhe é conatural. 

Aquele que está apenas preocupado com o conteúdo científico do 
conhecimento, pode perguntar para que serve uma exposição dos concei
tos que ao mesmo tempo tenha gosto e beleza, que mais-valia advém 
disso à verdade. A resposta a esta questão, que bem poderia ser a de 
Fichte, dá-a Schiller numa sugestiva imagem: "É certo que a beleza do 
revestimento pode contribuir tão pouco para convencer o entendimento 
como o adorno de uma mesa de um modo pleno de gosto contribui para 
saciar os convivas ou a elegência externa de um ser humano para que se 
possa ajuizar acerca do seu valor interior. Mas da mesma maneira que 
naquele caso o apetite se vê tentado por um belo arranjo da mesa e neste 
caso o aspecto exterior recomendável desperta e afina a atenção dedicada 
ao ser humano, assim somos colocados por uma apresentação atraente da 
verdade numa disposição favorável para lhe abrirmos a nossa alma, 
sendo eliminados no nosso ânimo os obstáculos que se teriam de outro 
modo oposto ao difícil seguimento de uma cadeia de raciocínios longa e 
rigorosa. Nunca é o conteúdo que ganha com a beleza da forma, e nunca 
é o entendimento a ser ajudado pelo gosto no processo de conhecimento. 
O conteúdo tem de recomendar-se directamente e por si próprio ao 
entendimento, enquanto a bela forma fala à imaginação, lisonjeando-a 
com uma aparência de liberdade."44 

4 4 "Zur Überzeugung des Verstandes kann allerdings die Schönheit der Enkleidung 
ebensowenig beitragen, als das geschmacksvolle Arrangement einer Mahlzeit zur 
Sättigung der Gäste, oder die äussere Eleganz eines Menschen zur Beurteilung seines 
innern Werts. Aber ebenso wie dort durch die schöne Anordnung der Tafel die Esslust 
gereizt und hier durch das Empfehlende im Äussern die Aufmerksamkeit auf den 
Menschen überhaupt geweckt und geschärft wird, so werden wir durch eine reizende 
Darstellung der Wahrheit in eine günstige Stimmung gesetzt, ihr unsre Seele zu öffnen, 
und die Hindernisse in unserm Gemüt werden hinweggeräumt, die sich der schwierigen 
Verfolgung einer langen und strengen Gedankenkette sonst würden entgegengesetzt 
haben. Es ist niemals der Inhalt, der durch die Schönheil der Form gewinnt, und 
niemals der Versland, dem der geschmack beim Erkennen hilft. Der Inhalt muss sich 
dem Verstand unmittelbar durch sich selbst empfehlen, indem die schöne Form zu der 
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Esta mais-valia, suficiente já para recomendar o cuidado da bela 
exposição da verdade, não representa ainda todo o pensamento de Schil¬
ler sobre o assunto, o qual não é movido apenas pelo objectivo pedagó
gico de facilitar o acesso do espírito à verdade, seduzindo-o pela 
imaginação ao mesmo tempo que ele é tomado pelo entendimento. Está 
aqui suposta a antropologia schilleriana, a ideia de que a verdade deve 
tomar conta de todo o homem, falar a todas as suas faculdades anímicas. 
No fundo, Schiller retoma o princípio bem conhecido dos grandes pensa
dores da tradição retórica segundo o qual as dimensões da verdade se 
explicitam na função cognitiva, na função fruitiva e na função emotiva: 
docere, delectare, moveré. Se a verdade quer ser eficaz tem de atender a 
estas três dimensões. Diz ele: "Aquele que me transmite os seus conhe
cimentos de um modo escolar, sem dúvida convence-me que compreen
deu correctamente e que sabe pensar; mas aquele que ao mesmo tempo 
está em condições de os comunicar numa forma bela esse prova não ape
nas que foi feito para os ampliar, mas também que é capaz de os assumir 
na sua natureza e de os expor nas suas acções. Não há para os resultados 
do pensamento outra via conducente à vontade e à vida a não ser através 
da imaginação que age por si mesma. Nada que não seja já em nós pró
prios um acto vivo pode torna-se tal fora de nós, acontecendo com as 
criações do espírito o mesmo que com as formações orgânicas; só da flor 
advém o fruto." 4 5 

Mas Schiller vai ainda mais longe, sugerindo o primado da intuição 
estética relativamente ao conceito e demonstração filosófica, da poesia 
relativamente à filosofia: a comunidade e subjectividade estética é mais 
originária e fundamental do que a teorética ou prática. Ela é por isso tam
bém mais apta do que estas para levar a cabo o projecto da reconciliação 
humana. A sabedoria não é monopólio da ciência e ainda menos das formas 
acadêmicas desta. Nas palavras do filósofo-poeta: "Se pensarmos quantas 
verdades já existiam há muito tempo, actuando de forma viva como intui
ções interiores antes que a filosofia as demonstrasse, e quão impotentes 
permanecem por vezes, para o sentimento e a vontade, mesmo as verdades 

Einbildungskraft spricht und ihr mit einem Scheine von Freiheit schmeichelt." Schiller, 
SW, V, 671. 

4 5 "Wer mir seine Kenntnisse in schulgerechter Form überliefert, der überzeugt mich 
zwar, dass er sie richtig fasste und zu behaupten weiss; wer aber zugleich imstande ist, 
sie in einer schönen Form mitzuteilen, der beweist nicht nur, dass er dazu gemacht ist, 
sie zu erweitern, er beweist auch, dass er sie in seine Natur aufgenommen und in 
seinem Handlungen darzustellen fällig ist. Es gibt für die Resultate des Denkers keinen 
andern Weg zu dem Willen und in das Leben, als durch die selbstätige Bildungskraft. 
Nichts, als was in uns selbst schon lebendige Tat ist, kann es ausser uns werden, und es 
ist mit Schöpfungen des Geistes wie mit organischen Bildungen; nur aus der Blüte geht 
die Frucht vor." Schiller, SW, V, 682. 
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mais demonstradas, reconhecemos quão importante é para a vida prática 
seguir este sinal da natureza e transformar de novo os conhecimentos da 
ciência em intuição viva. Só deste modo se pode fazer participar nos tesou
ros da sapiência mesmo aqueles a quem a sua própria natureza impediu de 
seguir a via pouco natural da ciência. A beleza cumpre aqui, no que diz 
respeito ao conhecimento, o que cumpre no plano moral no que diz respeito 
ao modo de actuação; ela une nos resultados e na matéria os seres humanos 
que nunca se teriam unido na forma e nos princípios."4 6 

No cerne do conflito entre Schiller e Fichte assume particular rele
vância o entendimento da imaginação e do seu papel no sistema do espí
rito. Aparentemente seria este o ponto em que os dois pensadores mais 
naturalmente estariam de acordo. Em qualquer deles a imaginação é 
reconhecida como a faculdade fundamental, como a faculdade de síntese, 
da mediação entre opostos, como a faculdade activa e criadora por exce
lência e também como a faculdade por excelência livre, na qual se expõe 
como espontaneidade absoluta a própria liberdade do espírito. Sem dúvi
da, Schiller aceitaria de bom grado esta súmula da doutrina fichteana da 
imaginação, que se lê numa das páginas dos Fundamentos de toda a dou
trina da ciência (1794/95): "o admirável poder da imaginação é aquilo 
sem o qual nada pode ser explicado no espírito humano e sobre o qual 
também se deveria fundar todo o mecanismo do espírito humano".47 

A imaginação é igualmente omnipresente nos escritos filosóficos de 
Fichte e nos escritos estético-filosóficos de Schiller. Ambos colheram da 
comum herança kantiana o reconhecimento da decisiva importância 
dessa misteriosa Grundkraft do espírito, verdadeira alquimista de todas 
as suas produções, artista que se esconde por detrás das outras faculda
des.48 E, todavia, na carta que acima citámos, Fichte acusa Schiller de 
não entender essa faculdade, de não a pôr em suficiente evidência, de a 
obrigar a pensar, coisa que ela é incapaz de fazer. 

4 6 "Wenn man überlegt, wie viele Wahrheiten als innere Anschauungen längst schon 
lebendig wirkten, che die Philosophie sie demonstrierte, und wie kraftlos öfters die 
demonstriertesten Wahrheiten für das Gefühl und den Willen bleiben, so erkennt man, 
wie wichtig es für das praktische Leben ist, diesen Wink der Natur zu befolgen und die 
Erkenntnisse der Wissenschaft wieder in lebendige Anschauung umzuwandeln. Nur auf 
diese Art ist man imstande, an den Schätzen der Weisheit auch diejenien Anteil 
nehmen zu lassen, denen schon ihre Natur untersagte, den unnatürlichen Weg der 
Wissenschaft zu wandeln. Die Schönheit leistet hier in Rücksicht auf die Erkenntnis 
eben das, was sie im Moralischen in Rücksicht auf die Handlungsweise leistet; sie 
vereinigt die Menschen in den Resultaten und in der Materie, die sich in der Form und 
in den Gründen niemals vereinigt haben würden." Schiller, SW, V, 682-683. 

4 7 II Parte, § 4. 
4 8 Sobre a doutrina kantiana da imaginação, veja-se o meu ensaio "O estatuto da sensibili

dade no pensamento kantiano: lógica e poética do pensamento sensível", in: A razão 
sensível. Estudos kantianos. Colibri, Lisboa, 1994, sobretudo pp. 24-35. 
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Na verdade, apesar da comum herança kantiana, do igual reconhe
cimento da importância dessa faculdade na vida do espírito, na abordagem 
que um e outro pensador dela fazem há nuances significativas, que não 
sendo visíveis à primeira vista, não deixam por isso de ser importantes. 

Penso que as diferenças a respeito deste tópico decorrem dos três 
seguintes aspectos: 1) do diferente domínio a que preferentemente cada 
um dos dois pensadores liga o trabalho da imaginação; 2) da relação que 
esta mantém ou não com a sensibilidade; 3) da relação que ela mantém 
com o entendimento. Falando muito grosso modo, poderíamos dizer que 
Fichte construiu a sua doutrina da imaginação com base sobretudo nas 
formulações da primeira Crítica de Kant e vê-a essencialmente ligada à 
função teórica de construir o objecto para o entendimento ou o ideal para 
a actividade prática. Ao passo que Schiller explora sobretudo a doutrina 
da imaginação que se pode surpreender na terceira Crítica, como a facul
dade estética por excelência, cuja criatividade se revela particularmente 
significativa não já, quando ao serviço do entendimento produz esquemas 
para ligar os conceitos e as intuições em vista do conhecimento, mas 
quando no seu jogo livre cria ideias - ideias estéticas - de matriz sensível 
mas prenhes de significado (sinnreich), tão prenhes que "dando muito 
que pensar", elas não se esgotam num conceito determinado e constituem 
por isso não um obstáculo mas precisamente um factor de vivificação e 
de dinamização de toda a vida do espírito. Para Schiller, de facto, a ima
ginação pensa e dá a pensar e embora o seu jogo criador de formas e 
ideias sensíveis seja livre, todavia, é orientado também por leis, não as da 
lógica, mas por aquelas das quais Kant dizia que também têm a sua ori
gem mais alto na razão, as leis de analogia.49 E que outra coisa havia de 
reger essa faculdade cuja função é associar, estabelecer ou criar afinida
des, acasalar géneros e espécies diferentes, tarefa que realiza sobretudo 
mediante a criação de metáforas, de símbolos e servindo-se da linguagem 
da sensibilidade? Schiller poderia, invocando o § 49 da terceira Crítica 
de Kant, responder à crítica de Fichte dizendo-lhe que a imaginação não 
só pensa e dá a pensar, mas pensa mediante "imagens vivas" sensíveis: 
ela tem ideias, análogas às ideias da razão, mas autónomas em relação a 
estas, as "ideias estéticas". Ela realiza então as características da bela 
exposição se, esquecendo que está ao serviço do entendimento (como é 
ainda o caso quando, com fins didácticos ou de popularização, procura, 
para conceitos previamente dados ou formados, os exemplos ou as ima
gens que os concretizem), consegue uma exposição simultaneamente 

4 9 Kritik der Urteilskraft, Ak V, 314. Sobre a diferente concepção da imaginação em 
Fichte e Schiller, veja-se: Bernd Küster "Einbildungskraft und Phantasie im deutschen 
Idealismus", in: M. Fat tor i /M. Bianchi (ed.), Phantasma/ Imaginado, Edizioni 
dell'Ateneo, Roma, 1988, pp. 447-462. 
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sensível e livre, quando atinge o "feliz ponto de união" entre o interesse 
da imaginação (que quer espontaneidade e sensibilidade) e o interesse do 
entendimento (que quer a conexão das ideias e a conformidade com a lei). 
A relação entre o conceito e a imagem não é forçada e não se dá por 
alternância ou substituição (Abwechselung) de um pelo outro, mas por 
uma recíproca determinação ou acção (Wechselwirkung), como o dizia 
na carta a Fichte de 24 de Junho de 1795. A exposição estética, mesmo a 
do pensamento, realiza assim a dupla condição de garantir a "sensibilida
de na expressão e a liberdade no movimento" (Sinnlichkeit im Ausdrück 
und Freiheit in der Bewegung). Como diz Schiller: "Livre será a exposi
ção, se o entendimento determinando por certo a conexão das ideias, o 
faz com uma conformidade à lei tão oculta, que a imaginação parece tra
balhar aí de um modo completamente arbitrário e seguir apenas o acaso 
da ligação temporal. Sensível será a exposição se o geral se oculta no 
particular e se fornece à fantasia a imagem viva (a representação total), 
onde apenas se trata do conceito (a representação parcial)."50 

E sobretudo na criação metafórica (a "expressão imprópria") que se 
atinge aquela "feliz relação" (glückliches Verhältnis) que satisfaz todas as 
faculdades do espírito e que Kant dissera ser a obra do génio: "Na medida 
em que representamos a espécie mediante um indivíduo e expomos um 
conceito universal num caso singular, retiramos à fantasia as cadeias que o 
entendimento lhe havia colocado, e damos-lhe o poder para se revelar 
criadora... A metáfora amplia ainda mais esta liberdade, na medida em que 
acasala imagens que são completamente diversas quanto ao seu conteúdo, 
mas se ligam em comum sob um conceito superior. Ora, uma vez que a 
fantasia se apoia no conteúdo e o entendimento, pelo contrário, se apoia 
naquele conceito superior, desse modo a primeira dá um salto precisamente 
aí onde o último observa a mais perfeita continuidade. Os conceitos desen
volvem-se de acordo com a lei da necessidade, mas, de acordo com a lei da 
liberdade, eles passam diante da faculdade da imaginação; o pensamento 
permanece o mesmo, mudando apenas o medium que o expõe. Desta 
maneira, o escritor eloquente cria para si, a partir da própria anarquia, a 
mais esplendorosa ordem, construindo num terreno em constante mutação, 
na corrente sempre fluida da imaginação, um edifício sólido." 5 1 

Vê-se bem que a diferença entre os dois filósofos passa por aqui: 
pela relação entre a imagem e o conceito, mas antes de mais no valor 

5 0 "Frei wird die Darstellung, wenn der Verstand den Zusammenhang der Ideen zwar 
bestimmt, aber mit so versteckter Gesetzmässigkeit, dass die Einbildungskraft dabei 
völlig willkürlich zu verfahren und bloss dem Zufall der Zeitverknüpfung zu folgen 
scheint.-Sinnlich wird die Darstellung, wenn sie das Allgemeine in das Besondere 
versteckt und der Phantasie das lebendige Bild (die ganze Vorstellung) hingibt, wo es 
bloss um den Begriff (die Teilvorstellung) zu tun ist." Schiller, SW, V,674. 

5 1 Ibidem. 
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atribuido às imagens e à própria sensibilidade. Em vez de, como Fichte. 
contrapor e separar o conteúdo da forma, o espírito da letra, o conceito 
da sua expressão linguística e literária, Schiller insiste na vantagem de 
fundir num todo indissolúvel o conteúdo e a forma, o conceito e a sua 
exposição, o espírito e a letra. Demos uma vez mais a palavra a ao filó
sofo-esteta: "Aí onde se pretende obter uma rigorosa convicção a partir 
de princípios, não basta expor a verdade apenas em conteúdo; a prova da 
verdade deve estar simultaneamente contida na forma da exposição. Mas 
isso não pode significar outra coisa senão que não apenas o conteúdo, 
mas também a exposição do mesmo, tem de estar de acordo com as leis 
conceptuais com a mesma necessidade rigorosa, com a qual os conceitos 
se encadeiam no entendimento, devem os mesmos conceitos agrupar-se 
também na exposição, tendo a continuidade na exposição de correspon
der à continuidade na ideia."5 2 

6. Que se pode colher, em conclusão, do conflito entre os dois pen
sadores? 

No mínimo, a convicção de que há diferentes estratégias e estilos 
filosóficos. Parafrasendo Fichte, caberia aqui dizer que "o género de filo
sofia que se tem e que se escreve depende do género de homem que se 
é." A filosofia é também uma questão de estilo e de expressão, e estes 
fazem parte da sua substância, não sendo apenas um casaco que se pode 
vestir ou despir. Se neste confronto Fichte separa e coloca o espírito 
contra a letra, Schiller, por seu turno, propõe-se mostrar como é possível 
e desejável não dissociá-los e como o próprio pensamento pode ganhar se 
cuidar da harmonia da sua expressão. Enfim, Schiller põe em destaque o 
espírito da própria letra. 

As posições dos dois pensadores não representam meramente atitu
des ou manias pessoais, mas são elas mesmas paradigmáticas de atitudes 
filosóficas típicas. Fichte tenta amarrar a filosofia à forma da ciência. 
Schiller propende a evidenciar a natural afinidade entre a filosofia e a 
arte (e a poesia). A proposta de Fichte, apesar da sua peculiaridade, ins
creve-se na vastíssima linhagem dos pensadores amantes da verdade 
"nua", "árida" e "fria", dos devotos cultivadores do pensamento puro, 
austero e abstracto, não contaminado pela sensibilidade e pela matéria. 5 3 

A proposta de Schiller é, por certo, aquela que melhor traduz a transfor-

5 2 Ibidem. 
5 3 Evidentemente, há nos escritos dc Fichte uma poderosa retórica, uma retórica heróica, 

muito mais poderosa mesmo, até pela sua rudeza e ímpeto, do que a dos serenos e esti
lizados ensaios de Schiller. Isso já os contemporâneos o advertiram. V. a carta de 
Friedrich Schlegel, de 17 de Agosto de 1795, a seu irmão August Wilhelm {Fichte im 
Gespräch, L 297). 
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mação, em curso nesse final de século, da natureza da filosofia enquanto 
género especulativo e literário, aquela que anuncia o reconhecimento 
pelo Schelling autor do Sistema do idealismo transcendental (1800) de 
que é a arte (e não a lógica ou a matese) o organon da filosofia, de que a 
poesia é a archê e o telos de toda a filosofia. Embora não partilhasse ele 
próprio as teses de Schiller, Hegel não deixou de reconhecer o mérito e a 
originalidade do autor das Cartas sobre a educação estética, exarando a 
seu respeito, nas páginas da Introdução às Lições de Estética, este teste
munho: "Deve reconhecer-se a Schiller o grande mérito de ter rompido a 
subjectividade kantiana e a abstracção do pensamento e de ter feito a 
tentativa de captar para além dela pelo pensamento a unidade e a reconci
liação como sendo o verdadeiro e de o ter efectuado de um modo artís
tico." 5 4 

Todo o século XIX e ainda o século XX filosóficos estão determi
nados pela fecunda contaminação schilleriana dos géneros. Pense-se em 
Nietzsche, em Heidegger e em tantos outros.55 No contexto do pensamen
to português, pense-se em Antero de Quental56, em Fernando Pessoa, em 
Vergílio Ferreira. 

5 4 "Es muss Schiller das grasse Verdienst zugestanden werden, die kantische Subjekti
vität und Abstraktion des Denkens durchbrochen und den Versuch gewagt zu haben, 
über sie hinaus die Einheit und Versöhnung denkend als das Wahre zu fassen und 
künstlerisch zu verwirklichen." G. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, Jubiläum
ausgabe, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1971, Bd. XI1,96. 

5 5 Charles S. Peirce confessa ter colhido da leitura de Schiller o sentido da essencial e 
originária comunidade da lógica, da ética e da estética, dizendo numa das suas cartas: 
"though aesthetics and logic seem, at first blush, to belong to different universes... that 
seeming is illusory, and that, on the contrary, logic needs the help of aesthetics". Carta 
a Lady Welby de 23.XII.1908, Charles S.Peirce's Letters to Lady Welby, ed. by 
I.C.Lieb, New Haven, Conn., 1953, 27; e ainda noutro lugar: "when our logic shall 
have paid its devoirs to Aesthetics and Ethics, it will be time for it to settle down to its 
regular business". Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. by C. Hartshome 
and P. Weiss, Cambridge, Mass., 1932, vol.11: Elements of Logic, §§ 197-200; cf. vol. 
V, §402 , nota 3. 

5 6 Veja-sc o meu ensaio '"Ideia poética'e 'ideia filosófica'. Sobre a relação entre Poesia e 
Filosofia na obra de Antero de Quental", in Philosophica 9 (1997), 95-121. 
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RÉSUMÉ 

L'ESPRIT DE LA LETTRE : LE CONFLIT ENTRE SCHILLER ET FICHTE 
CONCERNANT LE LANGAGE DE LA PHILOSOPHIE 

En essayant de comprendre les raisons qui ont amené Schiller, e n j u in de 
1795, ä refuser la publication de l'essai de Fichte "Sur l'esprit et la lettre en 
Philosophie 1 ' , dans la revue Die Hören, on va du conflit personnel et des raisons 
du conflit entre les deux philosophes au conflit méme de leurs raisons. On 
reconnaí t , certes, la dette de Schiller ä l'auteur de la Doctrine de la Science et, 
quand m é m e , la dette du philosophe du M o i pur et de Pidéal isme de la liberté ä 
Pauteur des Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme dans ceci qui, grace ä 
lu i , celui-lä se penche sur P"impulsion es thét ique" de Pesprit et ouvre une place 
subordonnée pour Pesthét ique dans son S y s t e m e . Mais surtout on arrive ä 
Pév idence de Pincompat ibi l i té de nature qui existe entre leurs philosophies, pas 
seulement ä propos du langage qui convient ä la philosophie, mais aussi dans ce 
qui concerne la nature et la por tée de la dimension esthétique dans la vie de 
Pesprit, le röle de Pimagination et la solution qui chacun d'eux entend apporter 
au p rob léme kantien de la reconciliation entre la raison et la sensibiíité. 



H E G E L : S O B R E O P R O S A I C O E O P O É T I C O 

Maria de Lurdes Pequito 

" A vida prossegue para a negação e para a sua dor, e só é 
para si mesma afirmativa na erradicação da oposição e da 
contradição. Se no entanto ela permanece na mera contradi
ção sem a resolver, então seguramente encontra a sua ruína." 

Hegel 

1. Claro e escuro, ou o sorriso secreto da prosa da vida. 

Num momento em que as palavras supérfluas pouco importavam 
face à iminência da decadência e da morte, Gombrowicz apresentava 
assim Hegel, no seu Curso de filosofia em seis horas e um quarto, num 
sábado de Maio de 1969: 

"Hegel: biografia enfadonha. Século XIX. Professor em Berlim." 

Escolha discutível, se pensarmos em trocar estas palavras por outras, 
igualmente verdadeiras: Hegel, estudante em Tübingen, amigo de 
Hölderlin, século X V I I I , autor da Fenomenologia do espírito. 

A importância de escolher entre elementos próximos da juventude 
ou característicos da maturidade de Hegel para a sua apresentação denota 
desde logo uma escolha, uma selecção dos elementos que na sua biogra
fia teriam sido relevantes para fundamentar uma convicção e um modo, 
entre muitos, de inteipretar a sua obra e a sua vida. Escolha decisiva que 
se manifesta desde logo na reacção à sua morte, em 1831, com a consti
tuição dos amigos do defunto, na complexidade da organização dos seus 
textos não publicados, e sobretudo na polémica que a seguir à sua morte 
se constitui, e que oscila entre o esquecimento a que é votado e a influ
ência decisiva que terá o seu pensamento na emergência dos conceitos 
filosóficos mais marcantes da filosofia contemporânea. 

Philosophien 19/20, Lisboa, 2002, pp. 115-129 
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Os primeiros dez anos do século XIX são com efeito determinantes 
na evolução posterior de Hegel e fundamentais para definir uma linha 
interpretativa: a reivindicação, nessa biografia enfadonha, de um lugar 
para os impulsos juvenis, para os sonhos partilhados por amigos tão sin
gulares como foram Hölderlin e Schelling. Embora pareça uma questão 
pouco importante, a de saber quem eram os amigos e porque deixaram de 
0 ser quando cresceram, ela traz à discussão desde logo a importância 
dos pontos de partida para a elaboração das conclusões em tudo o que se 
relacione com Hegel. 

O ponto de partida será portanto o do florescer dessa amizade, da 
sedução pelos ideais da Revolução Francesa e do ambiente vivido em Tü
bingen tal como o descreve Jacques d'Hondt na sua recente biografia de 
Hegel: 

"Ao mesmo tempo que recolhiam do ensino do Stift, tudo o que julga
vam proveitoso para a sua cultura pessoal e rejeitavam com impaciência 
tudo o que comportava arcaísmo, os três companheiros informavam-se 
avidamente, frequentemente em segredo, das novidades filosófi
cas,científicas, l i terár ias ." 1 

Esta leituras contavam com a tolerância não excessivamente explí
cita dos professores, que viam nesta curiosidade um comportamento pró
prio da rebeldia juvenil. 

O próprio Hegel parece retomar essa atitude quando na maturidade 
se refere à juventude, sem lhe dar muita importância, notando contudo o 
modo como as pretensões juvenis podem tornar-se opiniões vazias de 
adultos desinteressantes. Como pensador da mudança, o seu esforço con
ceptual procura sempre captar o movimento entre um estado e outro, 
prestando uma atenção minuciosa aos elementos que se anunciam em 
cada momento. O que mais interessa a Hegel é o mundo em que a cons
ciência se procura e se perde para se reencontrar. 

Na mesma lição de Gombrowicz encontramos uma das muitas cha
ves de compreensão de Hegel. Falando sobre a dimensão criadora do 
devir humano Gombrowicz apresenta-nos um espírito humano marcado 
pela contradição de dois elementos que nunca se encontram, um abismo 
entre o sincrónico e o diacrónico. Segundo Gombrowicz, "Para Hegel o 
homem é o princípio através do qual a razão do mundo chega à cons
ciência de si própria".2 

O homem é portanto um ponto de passagem de algo que está fora 
dele, que o transcende e somente afirma a sua verdadeira humanidade 

1 D'HONDT,J., Hegel biographie, Paris, Calmann-Lévy, 1998,p. 53. 
2 GOMBROWICZ,W., Curso de filosofia em seis horas e um quarto, trad. Telma Costa, 

Lisboa, Teorema, 1996, p. 56. 
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quando se apropria desta sua condição pelo exercício e actividade da 
razão. A sabedoria humana procede de uma conquista que é indepen
dente da sua vontade, da sua decisão, do seu ponto de vista particulares. 
Modo de dizer que uma intenção vale pouco, uma petição de princípo 
ainda menos, mesmo quando se vira contra o próprio Hegel. Ser um 
ponto de passagem tem em Hegel um sentido específico - significa em 
primeiro lugar considerar o eu como resultado de uma experiência que 
apenas se aprofunda no mundo social, resolvendo as contradições e opo
sições que se apresentam à consciência e recolhendo delas os elementos 
fundamentais para que a obscuridade se possa constituir em clareza. A 
clareza da expressão conceptual apresenta-se assim como o rigor do espí
rito, rigor que resulta de um saber conquistado, de uma recusa inteligente 
da ilusão. Mas recusar uma ilusão não significa em Hegel negar a impor
tância da fantasia. Significa dotar os conceitos de um maior dinamismo, 
assumi-los como o resultado de um processo que tem o seu início no não 
visível ou naquilo que, sendo imediato, não pode configurar-se ainda 
como verdadeiro. 

É aqui que encontramos uma primeira justificação para a sua impa
ciência relativamente à ironia romântica. A ironia é uma forma de clau
sura pela distância que cria ao outro. Mergulhada na observação des-
construtiva do seu eu, a ironia impede que a convicção se torne uma 
convicção partilhada. Significa isto dizer que o reconhecimento de si no 
outro exige uma saída do eu, um salto de perdição e abismo sem segu
rança de retorno: 

As imagens relacionadas com este sentido de ruptura são abundantes 
nos textos de Hegel, como se pode ver neste exemplo conhecido: 

"Não é a vida que recua de horror perante a morte e se preserva pura da 
destruição, mas a vida que suporta a morte e nela permanece que é a 
vida do espírito. O espírito conquista a sua verdade somente quando se 
encontra a si mesmo na absoluta dilaceração."3 

É difícil esboçar um esclarecimento deste parágrafo que ignore as 
construções que em torno dele se fizeram. No entanto, pode dizer-se que 
nele se configuram elementos cruciais para a leitura de Hegel, um dos 
quais é, sem dúvida, o significado preciso da palavra morte. A morte 
assinala sempre em Hegel o fim de um ciclo,o nascimento de outro mais 
profundo. Nada lhe provoca mais horror do que o que pretende escapar 

3 HEGEL, G. W. F., Phänomenologie des Geistes, hrsg. Hoffmeister, Felix Meiner, 
Hamburg, 1952, p. 78: "Aber nicht das Leben das sich vor dem Tode scheut und von der 
Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt, und in ihm sich erhält, ist das Leben 
des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er im der absoluten Zerrissenheit 
sich selbst findet." 
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ao movimento. Preservar-se puro significa sempre em Hegel morrer da 
forma mais pobre. Aquele que se recusa a enfrentar o horror transforma¬
-se ele próprio em fantasma, porque só os fantasmas têm mãos limpas. 
Dizer isto significa dizer que é preciso que a consciência se dê ao mundo, 
que se abandone ao movimento que faz dela um saber de si. O processo 
de reconhecimento é o processo da vida que não se pode resumir aos 
conceitos com os quais o nosso entendimento a procura dividir e classifi
car. É por isso necessário aceitar que cada passo dado pela consciência é 
pequeno, lento, por vezes vacilante, muitas vezes guiado por uma tensão 
que desconhece o fim do seu caminho. Hegel gosta de usar imagens que 
sublinhem a dinâmica dos seus conceitos e fala muitas vezes com ironia 
das palavras fim ou começo, palavras que anunciam outras que são 
sinais de mundos de que a consciência se vai apropriando lentamente. 
No entanto, esses mundos novos, surgem quase sempre de repente, sem 
que tivéssemos tido tempo de interpretar os sinais. A toupeira mina as 
fundações do edifício mas o seu trabalho só se torna visível no ruir do 
edifício. 

Esta atitude de Hegel perante o que se recusa ao movimento dialéc
tico mostra-nos um filósofo pouco cinzento, se tomarmos o cinzento 
como a cor que se opõe à tão conhecida árvore verde da vida. Existe um 
ritmo próprio da vida que é cadência regular, mas existem também 
mudanças bruscas nesse ritmo. 

Numa das suas propostas para o próximo milénio, Italo Calvino 
termina a sua conferência sobre a rapidez com uma história: "Entre as 
muitas virtudes de Chuang-Tsu contava-se a habilidade para o desenho. 
O rei pediu-lhe que desenhasse um caranguejo. Chuang-Tsu disse que 
precisava de cinco anos de tempo e uma residência de doze criados. Pas
sados cinco anos, o desenho ainda não estava começado. "Preciso de 
mais cinco anos" disse Chuang-Tsu. O rei concedeu-lhos. Ao fim dos dez 
anos, Chuang-Tsu pegou no pincel e num instante, com um único traço, 
desenhou um caranguejo, o caranguejo mais perfeito que jamais se tinha 
visto."4 

Pensar que a interpretação do vivo se não pode resumir a uma cate
goria ou a um ritmo implica um exame dos conceitos de modo a que se 
tornem flexíveis, quer dizer capazes de conter em si dinâmicas diferen
ciadas de acordo com as dinâmicas da própria relação da consciência 
com o seu outro. A escolha de Hegel leva-nos a perguntar até que ponto é 
humana e possível tal ambição. Mas independentemente da resposta que 
estejamos prontos a dar, a dificuldade constitui-se também como chave 
para a justificação da tão comentada obscuridade do texto de Hegel. Não 

4 CALVINO,!., Seis propostas para o próximo milénio, trad. José Colaço Barreiros, 
Lisboa, Teorema, s/d. 
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deixa de ser interessante lembrar a entrevista que Jean-Pierre Lefebvre 
deu, na revista Magazine Littéraire, a propósito da sua tradução da 
Fenomenologia do Espírito5. Procurando mostrar que o movimento 
dialéctico não pode ser reduzido à tese, antítese e síntese, Lefebvre fala¬
-nos do ritmo próprio da obra: 

"Foi trabalhando sobre Hölderlin (...) que descobri (...) a natureza 
muito subtil, muito poética, da dialéctica hegeliana que não poderia 
reduzir-se à tese, antítese e síntese. A dialéctica (...) é análise, divisão, 
diferenciação, explicação; implica memória e abstracção. Mas contém 
também um desenvolvimento poético, produtivo, em movimento, guiado 
por um fim que se desconhece."6 

Este movimento próprio da obra não é isento de consequências para 
o leitor da Fenomenologia. Animado pelo seu desejo de interpretar, o 
leitor encontra no texto uma resistência que domina a disposição analí
tica. Esforço vão, o de procurar isolar os conceitos para os poder com
preender, É preciso frequentemente ler o capítulo seguinte para que o 
anterior se torne menos obscuro. A segunda leitura traz sempre novas 
significações. Ao nível dos conceitos, o desespero é idêntico - o que num 
parágrafo parece estabilizado, estremece no parágrafo seguinte de modo 
a não permitir nenhuma espécie de repouso. O leitor persistente surpre
ende-se enredado num tecido de relações que anula a sua distância ao 
texto. Para falar do texto é preciso deixar-se conduzir pelo seu ritmo, 
pelos seus avanços e recuos. Hegel não nos permite simplificações, exige 
que o nosso espírito se entregue ao movimento. Descobre-se então o lei
tor perante a necessidade de se entregar a esse ritmo, ignorando que outro 
leitor surgirá enfim desse abandono ao desenvolvimento dos conceitos. E 
nesta inclusão do leitor na obra que reside a originalidade da Fenome
nologia e a ambiguidade quanto à sua classificação como obra literária 
ou filosófica. A leitura é uma mudança no leitor, uma recusa dos hábitos 
arrumados do entendimento, uma negação continuada e sistemática do 
nosso anseio de clareza, do nosso desejo de segurança. Só então, depois 
de nos termos perdido ele se nos apresenta em todo o seu esplendor, 
como uma sinfonia repleta de ritmos diferentes, um prodígio de imagens 
em movimento que muda o nosso modo de pensar. Surpreende-se o leitor 
nesta sua metamorfose: não se trata de um romance ou um poema que 
lemos e que mudou a nossa vida. Trata-se de uma incapacidade de voltar 
a pensar como se pensava antes - efeito pouco característico dos livros 
obscuros e maçadores e que talvez justifique o anátema lançado aos leito-

5 Magazine Lilíéraire, Novembro de 1991. 
6 Ibidem, p. 20. ' 
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res de Hegel: sejam de esquerda ou de direita eles serão para sempre... 
hegelianos. 

Palavras como obscuro ou enfadonho são palavras sem relevância 
neste contexto. A capacidade de cindir o eu, o reconhecimento de si atra
vés do outro torna-se a discussão crítica e sistemática que é condição do 
espírito livre. Poder-se-á então olhar de frente o abismo, interpretar os 
sinais. A distância que vai de nós a Hegel talvez seja apenas a que cada 
homem tem de percorrer em direcção a outro homem, a diferença entre a 
contemplação de si e o reconhecimento do outro - uma sabedoria sem 
uso privado, um secreto sorriso da prosa da vida. 

2. A prosa da vida: uma notícia de jornal. 

A filosofia do espírito de Hegel é também uma reorientação do 
olhar. A sua classificação do sistema das artes e a articulação das formas 
da arte na história do devir do espírito são elementos de uma estrutura 
pouco confortável, que a todo o momento nos surpreende com noções 
que julgávamos acessórias, iludindo o sentido cronológico e subvertendo 
a nossa tendência para classificar e cristalizar os conceitos. 

Se nos reportarmos ao ambiente intelectual do primeiro romantismo 
e ao lugar cimeiro que a poesia nele ocupa, poderemos imaginar o rela
tivo desinteresse que aos primeiros românticos suscitariam os episódios 
do mundo prosaico. Conotada com um quotidiano sem milagres nem 
grandes ideais, a prosa da vida é geralmente entendida como inverso da 
poesia, como uma visão do mundo na sua forma mais pobre onde não 
cabe a nobreza ideal nem a magia das sensações. E aqui que Hegel nos 
reserva desde logo algumas surpresas. Ao interpretar as forças em pre
sença nesse quotidiano sem interesse, Hegel faz surgir perante o leitor 
todo o encanto da pintura holandesa, atento ao brilho das pérolas, ao 
estudo da perspectiva,ou então, usando o Quixote de Cervantes, mostra¬
-nos a figura do cavaleiro da virtude em luta contra o curso do mundo, 
numa análise conceptual flexível, em movimento, que perturba os hábitos 
reflexivos e provoca a consciência do leitor. 

O cavaleiro da virtude é uma das imagens usadas por Hegel para 
caracterizar o individualismo moderno. Caracteriza-se fundamentalmente 
pelo seu individualismo e pela sua cegueira. O seu individualismo consiste 
no facto de apenas contar consigo para mudar o mundo e a sua cegueira 
consiste na incapacidade de interpretar os sinais que lhe chegam do mundo 
em gestação, perecendo assim heroicamente no decurso da sua luta. 

Antes de proceder à análise do contexto em que surge na Fenome
nologia, recordemos um pequeno episódio, contado por Jacques d'Hondt, 
a propósito de um jovem de vinte e nove anos que era notícia num jornal 
Le Monde de 1980. O jovem Fréderic Falcetti, marcado pelo Maio de 68 
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e admirador do "Che", tinha decidido, depois das barricadas e do velho 
sonho dissipado, acabar com o capital. Para isso, pôs em marcha, em 
1976, uma estratégia para tirar dinheiro dos bancos: partia para os "tem
plos do consumo francês" que são as grandes superfícies, onde se fazia 
passar por um inspector de loja. Aí, fazia parar as donas de casa, pedia¬
-lhes o livro de cheques e o bilhete de identidade para verificação, e 
depois seguia caminho: Paris, Grenoble, Nice, Toulouse, Bordéus... uma 
série de cidades em que Falcetti actuava deste modo. 

Preocupado em não lesar os pobres, esperava dois ou três dias antes 
de efectuar os levantamentos e levantava quantias na ordem dos dois mil 
francos. Multiplicava as operações, até que foi preso e julgado no tribu
nal de La Roche-sur-Yon. Estóico, tentou explicar-se: "Tinha de me 
munir dos meios para lutar contra o grande capital!" Mas o antigo mili
tante reflectiu na prisão: "Graças a Hegel, compreendi que o que fazia 
não era revolucionário mas lamentável!" Foi pedida uma pena de quatro 
a cinco anos de prisão. O advogado de Falcetti foi categórico:"0 meu 
cliente, depois de ter lido Hegel, submeteu-se à lei do coração". O tribu
nal, que não tinha que emitir juízo sobre o pensamento do filósofo ale
mão, condenou o jovem discípulo a dois anos de prisão. 

Com a ironia que lhe é característica, Jacques d'Hondt pergunta-se, 
face à ignorância do advogado e do tribunal, se será preciso estar preso 
para ter a coragem e o tempo de ler a Fenomenologia. 

Um episódio que também faz sorrir, se imaginarmos o obscuro pro
fessor de Berlim ensinando um jovem utópico de Maio de 68... 

Parece poder responder-se que sim, que é preciso estar preso para se 
ler a Fenomenologia. Se estar preso significar permanecer em silêncio, 
ficar alheio às palavras do costume, suprimir as evidências dentro de si. 
Ou se estar preso significar estar dentro do texto, ser cúmplice dele, 
deixá-lo iluminar a inteligência de quem lê. 

Porque não é então livre aquele que segue a lei do coração? Veja
mos a correcção da análise do jovem utópico através do texto e das cate
gorias de Hegel. 

3. O percurso da Razão activa: o individualismo moderno. 

Um olhar de relance pelo índice da Fenomenologia é suficiente para 
nos apercebermos de que se trata da descrição dos diferentes estádios que 
a consciência percorre até chegar ao saber absoluto, momento em que é 
capaz de rememorar o caminho percorrido. Este caminho, que começa 
com a simples visão de um copo de água não é uma descrição mas uma 
atenção aos elementos dinâmicos que estão em jogo em toda a forma de 
apreensão do objecto. O momento deste percurso que nos interessa inti-
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tula-se Certeza e Verdade da Razão e procura trabalhar conceptualmente 
os momentos que conduzem à vida do espírito. 

O percurso da razão activa conclui o caminho da razão observante, 
que acreditava procurar a coisa, e procura-se agora a si mesma no mundo 
social. Como razão, a consciência é, do ponto de vista imediato, a síntese 
do eu e do ser e esta imediatez exprime-se como ser. A razão activa quer 
produzir-se a si mesma, encontrar o seu si pela própria actividade, de um 
modo imediato, mas dado que a substância espiritual apenas se engendra 
pela actividade, o que se observa é uma quebra da totalidade ética que se 
deve ao facto de ter sido colocada imediatamente. Somente mediante a 
experiência da consciência singular se tornará possível a reconquista refle
xiva da substancialidade ética. Assistiremos assim ao desenvolvimento de 
três formas fundamentais do individualismo: o primeiro diz respeito ao 
prazer imediato, o segundo ao protesto do coração contra a ordem estabele
cida e o terceiro à virtude revoltada contra o curso do mundo. 

Como se processa a passagem da razão observante à razão activa? 
A consciência singular lança-se no mundo à procura de si própria e 

aprenderá à própria custa que a felicidade que deseja só pode ser conce
bida na organização social, na vida ética. As figuras que agora se apre
sentam na Fenomenologia são as diferentes experiências que a elevam do 
seu isolamento à substância espiritual. 

No percurso da razão observante, a consciência acreditava procurar a 
coisa, mas na razão activa é a si própria que a consciência procura - torna¬
-se consciente da sua busca e deixa de ser razão teórica para passar a ser 
razão prática - passagem da razão no elemento da consciência à razão no 
elemento da consciência de si. Temos portanto o início de uma dialéctica 
que seguirá o percurso da consciência em direcção à razão objectiva. 

A razão activa é consciente de si própria como indivíduo, e, como 
tal, tem de produzir a sua efectividade no outro, mas no elevar a sua 
consciência à universalidade, o indivíduo torna-se razão universal, ou 
geral; é essência espiritual simples, que vem à luz da consciência - é 
substância real no seio da qual as formações precedentes retornam ao seu 
fundamento. 

"Se tomarmos na sua realidade este ponto de chegada que é o conceito 
já nascido para nós, - o conceito, quer dizer a autoconsciência reconhe
cida que tem a certeza de si mesma na outra autoconsciência livre, e 
assim encontra a sua verdade, - ou se colocarmos em relevo este espírito 
ainda interior e o fizermos aparecer como a substância conduzida à sua 
maturidade na sua existência, então veremos, neste conceito, entreabrir-
-se o mundo ético."7 

Hegel, G. W. F., Phänomenologie des Geistes, Felix Meiner, Hamburg, 
6 . a edicäo,1952, p. 256 (na trad. de Jean Hyppolite, Aubier,Paris, 1978,1, p. 289): 
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Esta substância ética é no entanto somente ainda lei pensada e, como 
tal, opõe-se à efectividade. 

A individualidade singular é certeza da consciência de ser toda a 
realidade, mas sem verdade - o mundo é para ela o seu mundo, mas ela 
só se tornará objectiva enquanto substância espiritual. 

" A razão é espírito quando a sua certeza de ser toda a realidade se ele
vou à verdade e ela se sabe consciente de si própria como do seu 
mundo, e do seu mundo como de si própria."8 

O espírito permanece sempre como fundamento de toda a experiên
cia, mas é necessário que agora se descubra a verdade da sua razão sub
jectiva. Portanto, o indivíduo singular, existindo no seio do espírito do 
povo a que pertence, ao tornar-se um para-si, reconquistará a substância 
sem a qual permanecerá, sob a forma imediata, um espírito universal no 
elemento do ser. O espírito do povo que constitui a obra individual e a 
singularidade do indivíduo não é ainda um saber de si; o saber de si diz 
respeito à vida ética de um povo, à substância espiritual. A harmonia 
ética pressupõe portanto uma quebra com a imediatidade e essa quebra 
engendra o movimento em direcção à substância espiritual. A substância 
ética vai emergir como a verdade do desenvolvimento do eu prático. 

O fim da consciência passa a ser o de se actualizar como consciência 
de si singular, e nesta determinação de ser para-si enquanto essência, ela 
é negação do Outro. Ao actualizar-se perde o valor de ser em si e o seu 
fim é, primeiro o prazer, que diz respeito à singularidade da consciência 
de si, segundo a lei do coração que é a forma de uma consciência de si 
universal, e por fim a virtude. 

O primeiro momento intitula-se O prazer e a necessidade, O primei
ro objectivo é a redução do outro a si mesmo. A consciência de si torna¬
-se consciente como essência singular na outra consciência de si. Trata-se 
de um movimento que deixa atrás, na sombra, como diz Hegel, a lei do 
ethos sereno, os conhecimentos da observação e da teoria, o percurso da 
razão observante, que se procurava a si mesma na natureza. É o momento 
do amor sensual, a procura imediata do prazer e da felicidade. Mas, por
que a felicidade é construída, a consciência aprenderá à própria custa que 

"Nehmen wir dieses Ziel, das der Begriff ist, der uns schon entstanden, - nämlich das 
anerkannte Selbstbewußtsein die Gewißheit seiner selbst, und eben darin seine 
Wahrheit hat, - in seiner Realität auf oder heben wir diesen noch innern Geist als die 
schon zu ihrem Dasein gediehene Substanz heraus, so schließt sich in diesem Begriffe 
das Reich der Sittlichkeit." 

8 Ph.G. , p. 313: "Die Vernunft ist Geist, indem die Gewißheit, alle Realität zu sein, 
zur Wahrheit erhoben, und sie sich ihrer selbst als ihrer Welt, und der Welt als ihrer 
selbst bewußt ist." 
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a fruição é uma espécie de morte em cada instante justificada pela ime-
diatidade presente na anulação do desejo. No prazer, o desejo e o seu 
objecto subsistem mutuamente indiferentes e independentes na existên
cia. A fruição do desejo suprime esta existência enquanto convém ao 
objecto do desejo. Ao fazer a sua experiência, a consciência conhece e 
verdade, isto é, concebe-se como essência singular sendo para-si. Nesta 
actualização, ela suprime a singularidade e torna-se universal. A neces
sidade é uma conexão sólida, porque os elementos desta conexão são 
abstracções vazias. 

A passagem à lei do coração dá-se quando a consciência se sabe a si 
mesma como o Necessário - a felicidade é possível e necessária. Toma 
então a forma da lei e constitui uma nova figura da consciência que é 
singularidade mas já comporta a determinação do universal. Ela propõe¬
-se agora actualizar esta lei face à realidade efectiva. Mas a realidade 
comporta por si mesma a sua própria lei e como tal opõe-se à lei do cora
ção. A humanidade que está fora desta lei não vive em harmonia com ela. 
Pelo contrário, vive num estado de sofrimento, privada da fruição de si 
mesma quando obedece a esta lei, e privada da consciência da sua pró
pria excelência quando a transgride. 

A actualização da lei do coração faz dela uma potência universal à 
qual o coração particular é indiferente, o que faz com que o indivíduo 
que a expõe já não a encontre como sua. O desenvolvimento dialéctico 
deste momento vai mostrar que o que se julgava universal é na verdade 
um particular, porque os outros não vêem nesta lei uma lei para si, mas 
um outro. 

A questão complexa na lei é esta: todo o coração se deve reconhecer 
nela, mas não é isto que acontece. Para os outros ela aparece como estra
nha, o que faz com que o indivíduo de excelentes intenções encontre nos 
outros corações somente o abominável. Da interacção dos indivíduos 
resulta aquilo que Hegel designa como o curso do mundo, que é a indivi
dualidade universal com que a consciência se depara. A consciência faz a 
experiência de que a ordem do mundo é vivificada no momento em que 
actualiza a sua lei, pois a actualização significa que a individualidade se 
torna para si mesma objecto como universal, apesar de não se reconhecer 
ainda nele. A lei do coração particular é somente aquilo em que a cons
ciência se reconhece, mas a mediatização desta actualização faz com que 
a ordem universalmente válida seja também a sua realidade, o que a faz 
entrar em contradição. Esta contradição lança a consciência numa pre
sunção demente que é furor de se preservar da destruição. E isto acontece 
porque ela projecta fora de si uma perversão que está em si própria, 
esforçando-se por considerá-la como um outro. Torna-se assim denúncia 
da ordem do mundo que aparece como perversão da lei do coração. 
Hegel refere-se aqui explicitamente aos padres fanáticos, aos déspotas 
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coiTuptos e aos seus ministros que, humilhando e oprimindo, procuram 
compensar a sua própria humilhação. 

Este desenvolvimento parte de um ponto e chega ao seu inverso: o 
ponto de partida toma a lei do coração como efectivamente real e o curso 
do mundo como não real para chegar à ordem inversa: a ordem do mundo 
como efectivamente real e a lei do coração como não real. O coração 
apresenta-se como o pervertido e ao mesmo tempo o que perverte. 

O universal toma aqui a forma de uma resistência universal e de um 
conflito de todos contra todos - o que parece ordem pública é uma hosti
lidade geral na qual cada um chama a si o que pode. Temos então o 
contraste dos dois lados da ordem universal: o lado da realidade efectiva 
da ordem e o lado universal como um interior - este interior vai tornar-se 
real quando mediatizar a supressão da individualidade - será a figura da 
virtude. 

Hegel resume o caminho percorrido mostrando que na primeira figu
ra da razão activa, a consciência de si se sabia pura individualidade colo
cando-se em face dela a universalidade vazia. Na segunda figura, as duas 
partes da antítese tinham em si, cada uma, dois momentos: lei e indivi
dualidade; mas uma das partes, o coração, era a sua unidade imediata, 
enquanto a outra era a sua oposição. Na relação da virtude e do curso do 
mundo, os dois membros são, cada um de sua vez, a unidade e a oposi
ção destes momentos, ou são um movimento da lei e da individualidade, 
um relativamente ao outro, mas um movimento no sentido oposto. 

A consciência disciplina-se sob o controle do universal, mas perma
nece nela sempre um resíduo de consciência pessoal. No entanto, con
cebe a disciplina verdadeira como o sacrifício da personalidade integral, 
como segurança e prova de que a consciência já não está presa e fixada 
nas suas singularidades. A virtude vai agora realizar-se, suprimindo a sua 
origem, tornar-se um para-si. Os termos do problema são portanto: no 
curso do mundo, a individualidade domina o universal ou o bem, e na 
consciência virtuosa o universal domina a individualidade. Curso do 
mundo e consciência virtuosa têm em comum o universal e a individuali
dade, mas comportam-se, um e o outro, de modo inverso - a finalidade 
da virtude será a de perverter o pervertido curso do mundo. Mas como a 
virtude ainda é um em si, ainda é uma crença - quer colher os frutos do 
seu sacrifício. Será que ela triunfa nesta sua ambição? Hegel responde: 
isso depende das armas que estão em campo, ou seja, da essência dos 
próprios combatentes. 

O bem, ou o universal diz aqui respeito aos dons e às capacidades 
indiferentes e corresponde a um modo de ser da espiritualidade no qual 
ela, para se tornar viva e se mover precisa do princípio da individuali
dade. Este princípio do bem pode ser usado pela virtude e também pelo 
curso do mundo, sendo assim governado pela individualidade livre. O 



126 Maria de Lurdes Pequito 

que luta pelo bem toma-se então o cavaleiro da virtude que luta com 
estas forças e capacidades indiferentes. Estas capacidades indiferentes 
são o universal privado de individualidade. 

A virtude é vencida pelo curso do mundo porque face à realidade 
efectiva, a sua operação repousa em diferenças que apenas existem nas 
palavras. A virtude, afirma Hegel, pretendia conduzir o bem à realidade 
efectiva, mediatizando o sacrifício da individualidade, mas o lado da 
realidade efectiva não é por seu lado senão o lado da individualidade. 

O curso do mundo não triunfa de algo real, mas da ficção de dife
renças que não são diferenças, triunfa do discurso pomposo dizendo res
peito ao bem supremo da humanidade e à opressão desta, dizendo res
peito ao sacrifício pelo bem e ao mau uso dos dons. Esta essências e fins 
ideais são frases sem conteúdo, que exaltam o coração e deixam a razão 
vazia, declarações de seres excelentes mas inchaços vazios que se tradu
zem em dilúvios de frases, num linguarejar nulo, próprio da cultura do 
tempo, e que apenas suscita tédio. O tédio resulta da insatisfação da 
razão, que apenas se reconhece no processo de aquisição de conteúdo. 

O que resulta então deste percurso? A consciência desembaraça-se 
de um bem em si sem realidade efectiva.No curso da sua luta, a consciên
cia fez a experiência de que o curso do mundo não era tão mau como 
parecia; a sua realidade efectiva era com efeito a realidade efectiva do 
universal. 

Com esta experiência cai o modo de procurar o bem pelo sacrifício 
da individualidade, pois a individualidade é precisamente a actualização 
do que é em si, e a perversão deixa de ser vista como perversão do bem, 
pois ela é antes a conversão do bem entendido somente como fim na rea
lidade efectiva: o movimento da individualidade é a realidade do universal. 

Temos agora os elementos fundamentais para tirar algumas conclu
sões sobre este percurso da razão activa. A primeira diz respeito ao con
ceito de indivíduo e individualidade: um indivíduo não muda a realidade, 
porque é ao colocar-se em movimento que altera, não só o curso do 
mundo, como a sua própria realidade. E neste sentido que se pode dizer 
que não existe propriamente um moralismo em Hegel. Guiado pelo esfor
ço de compreender as dinâmicas de relação, Hegel mostra-nos facetas 
diferenciadas deste individualismo modemo, que se mostra egoísta mas 
também louco e nobre no seu desejo de salvar a humanidade.O segundo 
aspecto relaciona-se com o primeiro: a vontade individual tem um inte
resse relativo, porque a sabedoria conquistada não depende dela, mas do 
modo como ela se dá à substancialidade, quer dizer, do modo como 
interfere, sem que isso corresponda a uma decisão consciente, no estado 
geral das coisas. 

O jogo das forças, da sua exteriorização é propriamente o que lhes 
confere vida. Um jogo com vencedores e vencidos onde descobrimos que 



Hegel: sobre o Prosaico e o Poético 127 

aquilo a que chamamos eu não é senão o movimento em que aprendemos 
a reconhecer-nos - movimento em que ser vencido pelo curso das coisas 
significa apenas aprender que uma intenção não muda o mundo, por 
nobre e interessante que seja. 

Vencer e ser vencido não é uma questão importante. A minha der
rota pessoal num mundo que não compreendo e não aceito é a condição 
para vencer o isolamento em que me encontrava sem que disso tivesse 
consciência. É esse mundo abominável que eu mudo quando aceito 
entregar-me ao movimento. 

4. Algumas ambiguidades em torno da noite e da aurora. 

Compreendemos agora a atitude do jovem utópico, lendo Hegel na 
prisão. A justeza da sua observação advém do facto de ter compreendido 
o papel do cavaleiro da virtude, a inconsequência de todo o quixotismo. 
Um quixotismo que atravessa épocas, cego aos sinais do tempo, incapaz 
de saber que é na noite que se anuncia a aurora, e que é nocturna e mortal 
a verdade de toda a luz. 

A razão torna-se espírito quando se eleva da certeza à verdade. O 
fim de uma certeza apresenta-se assim como o começo de uma verdade 
que a consciência constrói ao actualizar-se. Esta actualização não pode 
ignorar as outras consciências nem o jogo de forças que em cada 
momento se torna determinante. Este ângulo de análise justifica o mau 
humor de Hegel no que diz respeito à ironia romântica e ao sentido de 
afastamento da realidade, seja qual for a sua justificação. A vida ética 
que a consciência reconquista no seu caminho oferece pouco interesse ao 
esteta que pauta a sua vida pelo coração particular e se afasta do mundo 
que não aceita a sua lei. Na sua pureza sem mãos, na sua intenção virtuo
sa, o esteta pode pensar que é do mundo que fala no seu sentir, mas as 
suas palavras são vazias de conteúdo. Alheio à prosa da vida, surpreende¬
-se tomado por essa mesma prosa que afinal vem a ser a condição fun
damental do reconhecimento de si próprio. 

O intérprete de Hegel não fica no entanto seguro nesta interpretação, 
porque são muitas as ambiguidades dos seus textos. Espera o leitor um 
desenvolvimento moralista que justifique a superior beleza de Maria e do 
amor maternal e surpreende-se enredado no encanto pecador de Maria 
Madalena. Prepara-se o estudante para um esforço conceptual árido e 
confuso, e surpreende-se encantado com a força conceptual das imagens 
dos seus textos. Poderíamos multiplicar as situações em que Hegel nos 
surpreende, sobretudo se nunca ficámos presos para ler a Fenomenolo
gia, como aconteceu com o advogado do jovem Falcetti. 

O espírito, artista e vagabundo, afirma-se no tempo e só se recupera 
no termo da sua deambulação e perdição. 
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Mais do que anunciar a aurora, é preciso aprender a perscrutar a 
noite porque é nela que estão os sinais de mundos novos, de mundos 
sonhados por amigos que liam livros às escondidas. A história dessa ami
zade perdida não é uma história de traição nem esquecimento. Ela per
manece nessas suipresas que nos fazem perguntar se o professor de 
Berlim se lembraria muitas vezes de um certo louco a quem dedicou um 
poema, em Agosto de 1796, se foi por causa dessa amizade que falou tão 
bem sobre a poesia aos seus alunos de Berlim, se é Hölderlin quem afinal 
permanece na riqueza dessas imagens. 

Mas saber o que permanece na memória de Hegel dessa amizade tão 
intensa e de desfecho tão inquietante, não é o mais importante. O afasta
mento de Hölderlin poderá representar o que o intéprete de Hegel quiser, 
mas não ilude a questão fundamental que é a da consagração da poesia 
no sistema das artes. A atenção de Hegel à manifestação artística cria 
belas páginas de crítica de arte, onde por vezes nos surpreende o seu 
grande conhecimento das obras e dos autores. Os comentários de Hegel 
em torno da pintura holandesa fazem pensar nos quadros de Vermeer e 
na sua relação directa com a prosa da vida. Uma prosa cheia de luz, 
alheia à curiosidade de quem olha, discreta e concentrada nos seus afaze
res mais comuns, ou então interrogativa no modo como enfrenta a curio
sidade espectadora, assinalando assim a intrusão num mundo se se 
desenvolve usando as suas próprias forças, alheio ao que dele dizemos, 
ao nosso instinto de o dominar. E dessa delicadeza que Hegel nos fala, 
quer ela seja o olhar da Rapariga com pérola ou o coração virtuoso que 
se insurge contra um mundo que vai mal. 

Hegel compara a filosofia à ave de Minerva que inicia o seu voo ao 
entardecer - modo de dizer que é sempre tarde quando se sabe de si, 
tarde demais quando se compreende afinal esse sorriso secreto da prosa 
da vida. 

Saber de si é aprender-se nesse movimento que é o das coisas, da 
terra e dos homens. Um movimento a que Hegel chama vagabundagem 
do espírito e que se torna visível na razão directa da sua actividade e na 
razão inversa das pretensões dogmáticas. Sem que o saibamos, a vida 
joga-se nas suas contradições, criando novas significações, indiferente ao 
que dela possamos dizer. Intrusos quando queremos dominá-la e convi
dados quando queremos compreendê-la, a vida não nos permite grande 
tranquilidade conceptual. 

A prosa da vida, chão de onde partimos, anuncia a viagem. É sobre 
essa prosa e essa viagem que Hegel reorienta o nosso olhar. A filosofia 
poderá então ligar-se à poesia, sempre que a inquietação nos tome, como 
na pergunta de Hölderlin, Wo aber sind die Freunde Bellarmin /Mit dem 
Gefährten ? 
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RESUME 

A partir de I'image du chevalier de la vertu exposee dans la Phenome-
nologie de Vesprit de Hegel, on s'interroge sur le sens du prosaique et de la 
prose du monde dans sa pensee, surtout dans le contexte des Lecons d'esthetique. 

Le chevalier de la vertu, sa noblesse et son aveuglement permettent de 
apercevoir un cours du monde dynamique dont la resolution est indifferente a la 
volonte singuliere. Dans ses Legons d'esthetique Hegel montre une autre 
dimension de cette prose du monde en regardant la peinture hollandaise comme 
expression d'un monde plein de serenite et de secrets, une poesie du quotidien 
presents dans les details des objects traverses par la lumiere. 

On explore dans cet article cette apparente ambigui'te dans la pensee de 
Hegel. 





L E I T U R A S DO S U B L I M E : 
L Y O T A R D E D E R R I D A 

Ana Anahory 

1. Introdução 

O centro de gravidade da recepção de Kant sofreu, nas últimas 
décadas, dois deslocamentos decisivos. Nos anos 70, sobretudo com John 
Rawls e Jürgen Habermas, pelo regresso ao modelo contractualista em 
teoria do direito e em ética, a Fundamentação da Metafísica dos Costu
mes transformou-se no lugar de explicação do conjunto do programa crí
tico. Temas como os fundamentos pragmáticos da universalidade da lei 
moral ou as condições de possibilidade da experiência da normatividade 
polarizavam as principais leituras de Kant. A razão teórica e a razão 
estética/teleológica forneciam apenas as condições de possibilidade da 
constituição de uma comunidade ética e política, regulada por um cos
mopolitismo quase transcendental. 

Mas foi a Crítica da Faculdade do Juízo que, nos anos 80, com 
Jean-François Lyotard e Jacques Derrida, se converteu no laboratório dos 
efeitos fundamentais da filosofia kantiana1. Este segundo deslocamento 
foi a consequência de uma descoberta surpreendente: a teoria do juízo 
estético de Kant, em particular a sua descrição da experiência do sublime, 
aparecia como o instrumento adequado para pensar alguns dos motivos 
mais fundamentais da arte contemporânea. E foram justamente as leituras 
da Crítica da Faculdade do Juízo propostas por Lyotard e Derrida a pro
duzir, não só a evidência de uma condição kantiana das obras paradigmá
ticas do nosso tempo (tanto nas artes plásticas, como na literatura, na 

1 É nesse sentido que, no prefácio a um conjunto de textos sobre a terceira Crítica, pode
mos ler: "recentemente, e particularmente em França, a terceira Crítica suscitou um inte
resse cescente e trabalhos não negligenciáveis, ao ponto de concentrar sobre ela a aten
ção filosófica e de eclipsar os aspectos mais tradicionalmente reconhecidos da problemá
tica kantiana." Dominique Janicaud, Surta troisième Critique, UÉclat, Paris, 1994, p. 8. 

Phitosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 131-154 
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música, ou no teatro) como também a alargaram aos domínios da ética e 
da política. Ao fazerem do tema do sublime o lugar de legitimação dos 
axiomas dessas experiências, eles impuseram a terceira Crítica como um 
instrumento decisivo para a interpretação da modernidade2. 

Para Lyotard, é sobretudo nos parágrafos sobre a Analítica do 
sublime, nessa descrição das condições de possibilidade de uma expe
riência da apresentação negativa ou mesmo de uma não apresentação, 
que se encontra o lugar de legitimação da condição da arte contemporâ
nea, tanto nas suas vertentes abstraccionista, minimalista e conceptua
lista, como nas suas experiências performativas da ausência de obra, do 
efémero, do inapresentável. Os efeitos desse novo olhar sobre a Crítica 
da Faculdade do Juízo fazem-se sentir quando todas as categorias que 
permitiam identificar uma obra de arte, enquanto aparecer de uma forma, 
enquanto representação de um objecto segundo as regras da harmonia e 
da proporção, numa palavra, enquanto declinações do conceito de belo, 
deixam de ser suficientes para interrogar a arte de vanguarda. 

O trabalho de Derrida em torno da figura do sublime aparece, pela 
primeira vez, em La vérité en peiníure, obra publicada em 1978. Aí, ele 
destaca a figura do colossal como a figura exemplar do sentimento 
sublime, sublinhando a qualificação da apresentação de um conceito: 
essa figura é, não tanto inapresentável, mas quase inapresentável. A 
experiência do sublime é assim pensada como esse excesso de doação 
daquilo que se dá, conduzindo-o para lá das fronteiras da sua apresenta
ção. O sublime desafia as condições clássicas da própria cenografia da 
experiência estética, quer se trate de uma forma, de um simples conceito 
ou de qualquer experiência empiricamente determinada. A meditação 
sobre o sublime kantiano - como quase apresentação de uma impossibi
lidade ou como a impossibilidade de uma quase apresentação - não mais 
será retomada enquanto tal em textos posteriores. No entanto, podemos 
dizer que os efeitos dessa leitura da terceira Crítica não deixaram ainda 
de se produzir no interior da obra de Derrida. A partir dos anos 90, a 
formulação de questões éticas e políticas, tais como, a responsabilidade, 
a morte, a justiça, o perdão, a hospitalidade, o acontecimento, a sobera
nia, a decisão, o direito, só se tornaram pensáveis no interior dessa leitura 

2 As leituras de Lyotard c Derrida sobre o sublime kantiano que aqui se apresentam não 
esgotam a fecundidade desta categoria e, por isso, não apagam outras dimensões eviden
ciadas por outros autores. Destacamos, entre outras, a leitura de Gilles Deleuze do lema 
do sublime, presente nos seus textos dedicados a Kant (La philosophie critique de Kant, 
PUF, Paris, 1966, pp. 67-96 e "L'idce de génese dans 1'esthétique de Kant" in Lille 
déserte et atares textes, Minuit, Paris. 2002, pp. 79-101), bem como as interpretações de 
Philippe Lacoue-Labarthe em La vérité sublime, Jean-Luc Nancy em Uoffrande sublime 
ou Éliane Escoubas no texto Kant ou la simplicité du sublime, todos eles reunidos num 
volume colectivo intitulado Du sublime, Belin, Paris, 1988. 
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kantiana da figura do impossível. Sublinharemos apenas dois temas: o 
tema do dom e o tema da invenção. Como procuraremos mostrar, o pen
samento do dom corresponde a um desejo de dar o impossível, de tornar 
positiva a impossibilidade do dom. É como se Kant pudesse ter escrito 
uma metafísica da doação no seguimento da sua Analítica do sublime. 
Por outro lado, a proposta de radicalizar a categoria clássica da inventio 
significa destituir essa figura dos pressupostos tautológicos que a deter
minam enquanto invenção do mesmo por um desenvolvimento de pos
síveis já anunciados. Segundo Derrida, seria necessário pensar a expe
riência estética como uma experiência do impossível porquanto ela é 
experiência intensiva de invenção. 

Ora, o que é mais perturbador nestas leituras da terceira Crítica 
inauguradas por Lyotard e Derrida é que nada faria prever que em torno 
da Analítica do sublime se condensassem as categorias de interpretação 
que orientaram as meditações sobre as vanguardas pictóricas e a condi
ção da arte em geral. Esse capítulo da terceira Crítica não parece ser um 
capítulo temático, nem mesmo programático. Por um lado, se bem que o 
tema do sublime, depois da tradução do já clássico tratado de Longino, se 
tenha constituído como motivo de disputas que agitaram a Europa do 
século XVII I , ele não aparece em Kant como efeito de uma decisão de 
marcar posição nesse combate3. Por outro lado, a análise do sentimento 
do sublime também não anuncia a unidade prometida ao projecto filosó
fico kantiano, tal como descrito na Introdução à Crítica da Faculdade do 
Juízo4: a exposição de tal projecto apenas refere, numa curta passagem e 
não mais que uma única vez, no final do parágrafo VI I , a necessidade da 
Crítica inscrever nos seus respectivo lugares de legitimidade a dupla pos
sibilidade que constitui o juízo estético - enquanto prazer a partir da 
reflexão sobre as formas das coisas em conformidade a fins e enquanto 
experiência da finalidade do pensamento em presença da ausência de 
forma5. Se Kant dedica todo um parágrafo, precisamente o mesmo 
parágrafo que abre o livro dedicado à análise do sublime, à passagem do 
modo belo de julgar para o modo sublime de julgar, é, estranhamente, 
para afirmar que "o conceito do sublime da natureza não é de longe tão 
importante e rico em consequências como o conceito do belo na 

3 Para a história do conceito de sublime, de Longino a Kant e de Kant a Lyotard, veja-se o 
ensaio de António Guerreiro "O sublime ou o destino da arte" in O acento agudo do 
presente. Cotovia, Lisboa, 2000, pp. 143-167. Esta mesma história do sublime - se bem 
que apresentada de forma demasiado rápida - encontra-se no ensaio intitulado "Do 
sublime" de J. M. Heleno in A experiência sensível. Ensaio sobre a linguagem e o 
sublime, Fim de Século, Lisboa, 2002, pp. 95-142. 

4 Cf. I . Kant. Kritik der Urteilskraft, Crítica da faculdade do juízo (CFJ), INCM, Lisboa, 
1996, Introdução, I I I . 

5 CFJ, Introdução, V I I 
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mesma"6. A conclusão não poderia causar mais perplexidade: a teoria do 
sublime não é, nas palavras de Kant, senão um simples apêndice à teoria 
do juízo 7 . Podemos dizer que o exaustivo curso que Jean-François 
Lyotard dedica à Analítica do Sublime8 é, a par de um comentário rigoro
síssimo do texto kantiano, um esforço por compreender o estatuto frágil 
mas persistente desta figura singular na história do pensamento crítico 
que é o sublime. No fundo, a reflexão kantiana sobre o juízo estético 
deixa-se pensar segundo uma vontade de esquecimento: sob um quase 
silêncio, afastado para o domínio do menos importante, sem qualquer 
função significativa, o que se anuncia já nas linhas dessa Analítica - que 
Kant poderia ter apagado para sempre - é a possibilidade de exposição 
de uma outra estética, uma estética dita negativa no que em si anuncia de 
estética sem natureza9. O que Kant não podia prever, ou que justamente 
parece querer diferir, eram as imensas consequências que a negligência 
da sua exposição tornaria possível. 

2. Lyotard: apresentável - irrepresentável 

A tese de Lyotard inscreve-se nesse lugar incómodo e deixado em 
aberto pela Crítica: aí, na teoria kantiana do sublime, ele encontra a justi
ficação teórica para o facto de a meditação sobre a arte de vanguarda, do 
minimalismo ou do expressionismo abstracto, da pintura à música, da 
fotografia à escultura, da instalação à performance (só para referir os 
movimentos mais importantes da arte contemporânea) ter deixado de se 
orientar por uma estética do belo. Como escreve em 1984, por ocasião de 
uma exposição intitulada "Le temps: regards sur la quatrième dimen¬
sion": "Kant esboça, num rasgo involuntário de inspiração, uma outra 
solução para o problema da pintura sublime. Não é possível, escreve ele, 
apresentar no espaço e no tempo o infinito da potência ou o absoluto da 
grandeza que são ideias puras. Mas podemos, pelo menos, fazer-lhes alu
são, "evocá-las" por meio daquilo que ele denomina uma "apresentação 
negativa". Deste paradoxo de uma apresentação que nada presentificaria, 
Kant dá como exemplo a interdição das imagens pela lei mosaica: não é 
senão uma indicação, mas ela anuncia as soluções abstraccionistas e 
minimalistas pelas quais a pintura tentará escapar à prisão figurativa"10. 
Esta figura paradoxal de uma apresentação negativa ou mesmo de uma 
não apresentação, pelo menos de uma apresentação cuja finalidade seria 

6 CFJ, §23 
7 ibidem 
8 J.-F. Lyotard, Leçons sur VAnalytique du sublime, (LAS), Galilée, Paris, 1991. 
9 LAS, p. 73 
1 0 J.-F. Lyotard, LHnhumain. Causeries sur le lemps, Galilée, Paris, 1988, p. 96. 
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apresentar a ocorrência do inapresentável, pode ser pensada como o 
laboratório do debate da modernidade sobre a condição da arte. A ques
tão estética da modernidade não mais pode ser conduzida por um pro
jecto iluminista de unidade e identidade dos discursos em torno de uma 
vontade de reorganização dos fragmentos da experiência do conhecimen
to, da ética, da política ou da estética. O desafio que orienta os impulsos 
multiformes da experiência estética da modernidade desloca a procura 
dos critérios que justificariam a categoria do belo enquanto categoria 
estética por excelência - a questão da arte equivaleria à questão do belo -
para reconduzir à própria obra o lugar de inquietação da sua condição - a 
arte confronta-se com o esquecimento das suas regras e, portanto, a 
anamnese das suas determinações e da sua história. Assim, pela subordi
nação da arte à categoria do belo, o juízo estético encontrar-se-ia com
prometido com um modo político de apagamento da experimentação 
artística, porque ele apenas se pronunciaria sobre a possibilidade de 
conformidade desta ou daquela obra relativamente às regras estabeleci
das a priori, seleccionando obras e um público". Na passagem de um 
juízo de gosto, orientado pela possibilidade de um consenso universal, aí 
fixando o destino da arte, para um juízo que aparece como contrário a 
fins para a faculdade de julgar e inadequado à faculdade de apresentação, 
encontramos o princípio de compreensão de uma outra estética que 
desautoriza as regras da imagem e confunde as instruções para a forma
ção e fixação do gosto. Nessa passagem, que Kant inaugura, não apenas a 
modernidade se reconhece num trabalho de frustração das experiências 
estéticas da tranquilidade, do acordo e do consenso, como também a pós-
-modernidade se consagra como pressuposto essencial dessa vertigem12. 

O sentimento sublime é bem um outro sentimento. Ele não exige a 
constituição crítica de uma outra faculdade de julgar (tal como o belo, ele 
também pertence ao domínio da reflexão estética) mas impõe-se como 
um poder divergente. O sentimento do belo é um prazer provocado por 
uma harmonia livre entre a função das imagens e a dos conceitos, diante 
de uma obra de arte ou diante da natureza. O sentimento do sublime é o 
paradigma do indeterminado como sentimento: diante de um objecto 
como um deserto, uma montanha ou uma tempestade aparece a ideia de 
um absoluto que só pode ser pensada como uma ideia da razão, sem 

1 1 J.-F., Lyotard, Le Postmoderne explique aux enfants (1986), O Pós-moderno explicado 
às crianças, (PEQ Publicações D. Quixote, Lisboa, 1987, p. 19 

1 2 É este uso da estética do sublime como estratégia de refutação da categoria do consen
so em Habermas que está no centro do debate sobre a pós-modernidade. Sobre este 
debate e o papel que aí joga uma certa interpretação nietzschiana da estética de Kant, 
veja-se o ensaio de Nuno Nabais "Para uma arqueologia do lugar de Nietzsche na 
estética da pós-modernidade", in Metafísica do Trágico, Relógio d'Agua, Lisboa, 
1997, pp. 17-71. 
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intuição sensível. A faculdade de apresentação - a imaginação - falha em 
fornecer uma representação adequada desta ideia. Este insucesso na 
expressão suscita uma inquietação no sujeito, um abismo entre aquilo 
que ele pode imaginar e o que pode conceber. É esta inquietação que dá 
origem ao prazer: a impotência da imaginação revela-se como uma tenta
tiva de dar a ver aquilo que não pode ser mostrado; a insuficiência das 
imagens é um sinal negativo do poder das ideias. E este desregramento 
das faculdades que caracteriza o sentimento do sublime13. Na passagem 
do juízo belo para o juízo sublime, Kant mostra como este último não se 
dá sob a forma de um sentimento de prazer que acompanha o jogo con
cordante entre as faculdades produzindo um sentimento de vivificação ou 
de promoção do jogo livre e harmonioso das mesmas14. Ao contrário, 
segundo Lyotard, o sentimento sublime produz o curto-circuito do pen
samento; estilhaça as faculdades impedindo qualquer acordo, qualquer 
consenso; contamina o destino crítico da razão e coloca a imaginação no 
limite da sua possibilidade de apresentação; mostra que o lugar irredutí
vel do pensamento é o seu fundamental e informulado impensável, esse 
interdito que a primeira Crítica tinha instaurado contra a sedução endó
gena pelas ilusões transcendentais15. Por isso, Lyotard pode escrever: "a 
imaginação colocada nas fronteiras do que ela pode apresentar violenta¬
-se para expôr ao menos que ela já nada tem para apresentar. A razão, por 
seu lado, procura, despropositadamente, violar o interdito que ela mesma 
se impõe e que é propriamente crítico, o interdito de encontrar na intui
ção sensível objectos adequados aos seus conceitos. Sob estes dois 
aspectos, o pensamento desafia a sua própria finitude, como que fasci
nado pela sua desmesura. É este desejo de ilimitação que ele sente no 
"estado" sublime: prazer e desprazer"16. A violência do desejo de trans
gressão traduz a força do objecto interdito: apesar dos esforços da crítica 
para confinar a possibilidade do juízo de conhecimento, moral ou estéti
co aos seus respectivos domínios fixados a priori, um princípio de não 
moderação orienta ainda o excesso possível da especulação, da morali-

1 3 CFJ, §27 
1 4 Este outro sentimento remete, em Kant, para a condição moral do sentimento sublime, 

como mostra Leonel Ribeiro dos Santos em "Sentimento do sublime e vivência moral" 
in A razão sensível, Colibri, Lisboa, 1994, pp. 85-98. 

1 5 "... le sublime qui intéressait J.F.Lyotard n'était pas celui d'une intensification du 
sensible par la creation de figures, qu'il s'agisse des tropes du Pseudo-Longine ou du 
figurale picturale de Poussin ou du Greco. A ce sublime d'intensification classique ou 
baroque, qui procede par manière et "bloc dc sensations", Lyotard n'a cessé d'opposer 
un sublime de retrait kantien, un sublime qui présente 1'innommable et 1'imprésentable, 
et renvoie à une esthetique de la dénaturation du sensible propre au moderne." Cf. 
Christine Buci-Glucksmann, op. cit. p. 165. 

« LAS, p. 75 
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dade e da apresentação 1 7. O estilhaçamento das faculdades produz-se aí, 
na derrapagem de uma economia do desejo, aí, onde um desejo de limite 
toca o absoluto como Ideia e o pensamento crítico experimenta o incon
dicionado como sua condição: o sentimento sublime não é senão a actua
lização do impossível como vocação do pensamento. 

Lyotard mostra que o sentimento do sublime tem essa característica 
paradoxal: "podemos conceber o absolutamente grande, o absolutamente 
poderoso, mas qualquer "presentificação" de um objecto destinado a 
"fazer ver" essa grandeza ou esse poder absolutos surge-nos, ainda, como 
dolorosamente insuficiente"18. E de facto, para Kant, a impossibilidade 
de presentificação da Ideia proíbe a livre concordância das faculdades 
que produz o sentimento do belo, impede a estabilização do gosto, pro
voca desprazer em função do desastre da imaginação e, contudo, propõe 
à razão a experiência dos seus próprios limites, quer dizer, indica-lhe o 
seu destino e a sua vocação 1 9. Tal é, propriamente, a condição da pintura 
moderna: apresentar esse algo que se pode conceber mas que não pode 
ser dado numa intuição, esse irrepresentãvel como condição de toda a 
representação. É na meditação sobre o sublime que o informe, a ausência 
de forma, a não intuitividade da abstracção, que não pode ser pensada 
senão como uma apresentação negativa20, se tornam indícios temáticos 
do abismo que definirá a condição de uma estética da pintura sublime. E, 
em cada um dos textos que Lyotard dedica a algumas das experiências da 
arte contemporânea, encontramos o mesmo diagnóstico: o motivo da 
irrepresentabilidade da Ideia contaminou decisivamente o discurso 
moderno sobre a arte21. 

Em O sublime e a vanguarda, Lyotard pergunta: "Como entender 
que o sublime exista aqui e agora? Não será necessário, quando se fala 
deste sentimento, fazer alusão a algo que não pode ser mostrado ou, 
como dizia Kant, apresentado (dargestellt)?'22 A pintura de vanguarda 

1 7 idem, p. 76 
1 8 PEC, p. 22 
1 9 CFJ, §26: "É que se trata aqui de um sentimento da inadequação da faculdade da 

imaginação à exposição da ideia de um todo, situação em que a faculdade da imagina
ção atinge o seu máximo e, na ânsia dc ampliá-lo, recai em si, mas desta maneira é 
transposta para um comovedor comprazimento". E ainda: "o objecto é admitido como 
sublime com um prazer que só é possível mediante um desprazer", (idem, §27). 

2» CFJ, §29 
2 1 "Duchamp, Monory, Albert Ayme, Daniel Buren, Adami, Arakawa, Ruth Franken, 

Bracha Lichtcnberg Etlinger, Karel Appel...: Jean-François Lyotard n'a cessé de 
s'inteiToger sur ces gestes d'art contemporains et sur leur "Que peindre?". Cf. Christine 
Buci-GIucksmann, "Le différend de 1'art" in Jean-François Lyotard - Uexercice du 
différend, PUF, Paris, 2001, p. 162. 

2 2 /„ , p. 101 
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faz entrar a pintura no campo aberto pela estética do sublime. Esta não é 
regulada pelo gosto. O gosto regula a estética do belo a partir do suposto 
do prazer desinteressado, partilhável por princípio, procedente do livre 
acordo entre a faculdade de conceber um objecto e a de apresentar um 
exemplo desse objecto.23 A pintura de vanguarda escapa à estética do 
belo, não recorre ao pressuposto de um sensus communis e de um prazer 
partilhado.24 As obras sublimes aparecem como entidades puramente 
negativas: quando procuramos apresentar que existe algo que não é apre
sentável encontramo-nos no registo do inapresentável como objecto de 
ideia do qual não se pode mostrar um exemplo, um caso, nem mesmo um 
símbolo 2 5 . 

Assim compreende Lyotard o trabalho de Barnett Newman. Na obra 
de Newman, Lyotard encontra a "expressão de um sentimento que tem 
um nome na tradição estética moderna: o sublime. É o sentimento: aqui 
está (voilá)"26. Este sentimento revela-se inexprimível, não pode ser 
constituído pela consciência, representa o que a consciência não pode 
pensar, o impossível da consciência, o que a consciência deve esquecer 
para que ela própria se possa constituir. Segundo Lyotard, a obra de 
Newman não é a exposição de uma mensagem alegórica ou simbólica, 
não é a transmissão de uma ideia, não é, seguramente, referencial ou 
figurativa, nem é uma experiência psicológica de intimidade existencial 
do seu autor; não é, também, uma meditação sobre as condições de pos
sibilidade da própria pintura, através das suas categorias clássicas - cor, 
formato, linhas, materiais. Se existe mensagem, ela traduz uma intuição 
kantiana: "a mensagem é a apresentação, a apresentação de nada, ou seja: 
da presença". 2 7 Este valor de presença não é o de uma presença dada, de 
um objecto em geral dado na intuição, não é seguramente a presença de 
um sentido que se trataria de desvelar, nem de um presente temporal, 
Cada tela não tem outro objectivo senão ser por si própria um aconteci
mento visual. O paradoxo que toda a obra de Newman apresenta é o do 

2 3 Para o tema do interesse e do desinteresse no sentimento do sublime, cf. LAS, 7.8 
2 4 Para o conceito de sensus communis, cf. LAS, 8. 
2 5 In, p. 138: "L'imprésentable est ce qui est object dTdée, et don't on ne peut montrer 

(presenter) d'example, de cas, de symbole même. L'univers est imprésentable, 
riiumanité Test aussi, la fin de l'histoire, l'instant, l'espace, le bien, etc. Kant dit: 
1'absolu en géncral. Car presenter e'est relativiser, placer dans des contexts et dans des 
conditions de presentation. Done on ne peut pas presenter Pabsolu. Mais on peut 
presenter qu'il y a de Pabsolu. C'est une "presentation negative", Kant dit aussi 
"abstraite". C'est dans cette exigence d'allusion indirecte, presque insaisissable, à 
1'nvisible dans ie visible que prend source le courant de la peinture "abstraite", dès 
1912. Le sublime est le sentiment qui est appelc par ces oeuvres, et non le beau". 

2 6 In, p. 91 
2 7 In, p. 92. 
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acontecimento como instante que chega de forma imprevisível. Qualquer 
instante, enquanto modo de ser do acontecimento, é a figura por excelência 
da criação: a criação não é um acto subjectivo mas é o eclodir do aconte
cimento no meio do indeterminado28. Diante de uma tela de Newman a 
imaginação, enquanto faculdade de apresentação de um objecto possível 
no seu acordo com as formas da subjectividade, entra em falência. Não se 
trata, por isso, para Lyotard "de uma questão de sentido, nem de reali
dade, incidindo sobre o que acontece, sobre o que isso significa. Antes de 
se perguntar o que isso significa, antes do quid, é necessário que acon
teça quod. Que aconteça é a questão enquanto acontecimento, em seguida 
a questão passa a tratar do acontecimento que acaba de acontecer."29 

Um acontecimento é precisamente o que nunca chegamos a pensar 
porque a sua doação excede os limites do exercício dos modos possíveis 
de um juízo apresentar uma intuição de objecto. É esse instante abrupto 
que precede toda a doação determinada e que se oferece aí, onde um 
acontecimento não pode vir à presença sob pena de se anular enquanto 
tal. Por isso, a partir das categorias do instante7'0, do acontecimento, da 
doação, do inapresentável/irrepresentável Lyotard propõe uma gramá
tica para pensar, não apenas a problemática das artes contemporâneas, 
mas também novas variações que contaminam o pensamento e redefinem 
o seu destino. 

O irrepresentável como doação ou a doação do irrepresentável, que 
não é justamente a doação de um objecto, de uma regra de formação ou 
mesmo das condições de validade de qualquer doação em geral, é o dife
rendo da arte. A noção de diferendo é indissociável das variações políti
cas, éticas, estéticas, de filosofia da história e de filosofia da linguagem 
que constituem o pensamento de Lyotard. A mesma dificuldade de como 
dizer o diferendo atravessa todo o programa teórico de Lyotard e não é 
possível aqui dar conta dos múltiplos efeitos desse conceito em todos 
estes domínios, nem da instabilidade das suas ocorrências 3 1. Num artigo 

2 8 In, p. 90: "Un tableau de Newman n'a pas pour fin de faire voir que la durée excede la 
conscience, mais d'étre lui-même l'occurrence, le moment qui arrive. (...) Un tabelau 
de Newman, e'est un angc. I I n'annonce rien, i l est l'annonce elle-même. Mais 
Newman nc représente pas une annonciation impresentable, il la laisse se présenter". 

29 In, p. 102 
3 0 /», p. 105: "( . . . ) i l faudrait traduire The Sublime is now non pas par: Le sublime est 

mainlcnant, mais par: Maintenani, tel est le sublime. Non pas ailleurs, non pas là-haut, 
non pas là-bas, ni plus tôt, ni plus tard, ni autrefois, lei, maintcnant, i l arrive que..., et 
c'est ce tableau. Que maintenant et ici, il y ait ce tableau plutôt que rien, e'est cela qui 
est sublime". 

3 1 Para algumas formulações do conceito dc diferendo cf. J.-F. Lyotard, Le Différend, 
(D), Ed. Minuit, Paris, 1983. Destacamos, por exemplo, p. 9: "A la difference d'un 
litige, un différend serait un cas de confiit entre deux parties (au moins) qui ne pourrait 
pas ctre tranche équitablcment faute d'une regle de jugement applicable aux deux 
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incluído no volume de homenagem ao pensamento de Lyotard, Gérald 
Sfez mostra como o conceito de diferendo sofre uma transformação 
desde a sua primeira formulação em 198332. Essa transformação corres
ponde a um eclipse do diferendo político que teria organizado os escritos 
anteriores a 1986. Uma consciência cada vez mais crítica da pós-moder-
nidade e a inscrição kantiana - precisamente, as leituras da terceira 
Crítica - no pensamento diferencial enfraquecem a afinidade do regime 
de frases do diferendo com o campo juridico-político. Podemos mesmo 
falar de uma "segunda filosofia do diferendo"33: a sua função já não é a 
de resolver contrariedades, aporias ou dissonâncias relativas aos usos 
possíveis de um regime de frases, nem a de testemunhar os diferendos 
encontrando para eles novos idiomas34 mas, como escreve Lyotard em 
UInhumain: "é suficiente não esquecer para resistir e, talvez, para não 
ser injusto. Tal é a tarefa da escrita, do pensamento, da literatura, das 
artes, a de se aventurarem a prestar-lhe testemunho"35. 

As Lições sobre a analítica do sublime são absolutamente decisivas 
para a compreensão desta transcrição do conceito de diferendo e para a 
delimitação desse novo território aberto pela distância entre as suas duas 
formulações. Testemunhar o diferendo é aventurar-se nas paragens da 
escrita, da arte, do pensamento. O lugar extremo da experiência crítica 
convoca o diferendo como apresentação exemplar da relação do pensa-

argumcntations (...). Le titre du livre suggère qu'une règle universelle de jugement 
entre des genres hétérogènes fait défaut en general"; §12: "J'aimerais appcler différend 
le cas oú le plaignant est dépouillé des moyens d'argumenter et devient de ce fait une 
victime. Un cas de différend entre deux parties a lieu quand le "règlement" du conflit 
qui les oppose se fait dans 1'idiome de Pune d'elles alors que le tort dont Pautre souffre 
ne se signifie pas dans cet idiome."; §21: Faire droit au différent, c'est instituer de 
nouvaux destinataires, de nouveaux destinateurs, de nouvelles significations, de 
nouvaux référents pour que le tort trouve à s'exprimer et que 1c plaignant cesse d'etre 
une victime. Cella exige de nouvelles régies de formation et Penchaínement des 
phrases"; "§22: "Le différend est Pétat instable du langage oú quelque chose qui doit 
pouvoir être mis en phrases ne peut pas Pêtre encore. Cet état comporte le silence qui 
est une phrase negative, mais il en appclle aussi à des phrases possibles en príncipe"; 
§192: "Tout est politique si politique est la possibilité du différend à Poccasion du 
moindre enchancement. Mais la politique n'est pas tout si I'on croit par là qu'elle est le 
genre qui contient tous les genres. Elle n'est pas un genre"; §197: "... les politiques ne 
peuvent pas avoir pour enjeu le bien, mais devraient avoir le moindre mal. Ou, si Pon 
préfère, le moindre mal devrait être le bicn politique. Par mal j'entends et I'on nc peut 
entendre que Pinterdiction des phrases possibles à chaque instant, un défi opposé à 
Poccurence, le mcpris de Pêtre". 

3 2 Gérald Sfez, "Les écritures du différend" in Jean-François Lyotard - L'exercice du 
différend, PUF, Paris, 2001, pp. 11-36. 

3 3 Gérald Sfez, Idem, p. 20 
3 4 D, §30 
3 5 In, p. 15. 
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mento com o seu próprio excesso, o seu absoluto, quer dizer, com o que 
não se dá numa relação. A experiência da arte contemporânea redobra 
esse estado de silêncio que é propriamente uma frase negativa, uma frase 
impossível, a síncope do seu discurso enquanto indecidibilidade de uma 
apresentação^6. O diferendo do sublime, a falta essencial que Kant pensa 
como um abismo, que se instala entre a faculdade da imaginação e a 
Ideia, vem mostrar que nada na realidade pode preencher essa falta, que 
nenhuma passagem é aí admitida. O que o sublime vem mostrar é o dife
rendo que habita o pensamento na heterogeneidade dos seus modos de 
referência a um objecto (demasiadamente pequeno para a razão; dema
siadamente grande para a imaginação 3 7): "o desespero de nunca poder 
apresentar na realidade qualquer coisa que seja à medida da Ideia trans
porta-a para a alegria de ser contudo convocada a fazê-lo" 3 8. A tonalidade 
do sentimento do sublime não é a nostalgia - a nostalgia do impossível, a 
evocação do irrepresentável que ainda assim nunca se dá - mas o deses
pero violento e contraditório da apresentação de um acontecimento 
indeterminado do pensamento como sua vocação e risco. 

A tematização desse risco como indeterminação, como a possibili
dade mais própria da experiência do pensamento, ao mesmo tempo que 
parece reformular uma certa ideia de filosofia, classifica também a tarefa 
da arte e dos artistas. As obras não são governadas por princípios já esta
belecidos e não podem ser objecto de um juízo determinante porque não 
constituem casos possíveis de regras a priori. Se alguma regra existe 
enquanto sistema de frases possíveis capaz de validar e, portanto, de 
apresentar um objecto adequado, tal regra será a regra do sublime, quer 
dizer, uma nâo-regra39. Na ausência de categorias de classificação e 
interpretação cabe ao texto e à obra procurar as suas regras e cada texto e 
cada obra não são senão a exposição dessa falta essencial, do seu impos
sível, da pensabilidade sempre diferida dos seus critérios de legitimação 
e de comunicação. 

3. Gramáticas do impossível em Derrida 

O segundo capítulo de La vérité en peinture introduz uma das difi
culdades enunciadas no texto kantiano segundo o qual a faculdade de 
julgar se serve de conceitos a priori mas que não lhe são especificamente 

3 6 J.-F. Lyotard, "Judicieux dans le différcnd" in La faculte de juger, Ed. Minuit, Paris, 
1985, p. 200. 

3 7 LAS, p.'280 
33 £>., p. 257 
3 9 J.-F. Lyotard, L'enthousiasme. La critique kamiemie de Vhistoire, (£) Galilée, Paris, 

1986, p. 53 
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reservados40. Para Kant, o único conceito que essa faculdade poderia pro
duzir seria um conceito vazio que nada daria a conhecer: ela fornece uma 
regra de uso que não comporta qualquer objectividade, qualquer relação 
ao objecto tendo em vista um conhecimento. A regra é subjectiva e a 
faculdade de julgar legisla para si mesma. E, no entanto, a mesma regra 
subjectiva aplica-se a juízos com uma pretensão estrutural a uma objecti
vidade universal. Os juízos estéticos são o caso exemplar desta dificul
dade: eles não produzem conhecimento mas, enquanto juízos, pertencem 
à faculdade do conhecimento na sua relação com o sentimento de prazer 
e de desprazer segundo um princípio a priori41. 

E conhecido o esforço de Kant para mostrar que o prazer que deter
mina o juízo estético deve ser desinteressado. Trata-se, portanto, de saber 
se o prazer experimentado perante aquilo que é julgado como belo requer 
ou não uma indiferença absoluta pela existência da coisa. Se o interesse 
nos reconduz sempre à existência do objecto, e a existência para Kant é 
ser presente no espaço e no tempo como coisa individual, segundo as 
condições da estética transcendental, um prazer desinteressado não pode 
ser senão um prazer que não dependa de qualquer empiricidade fenome
nal, de qualquer existência determinada, nem do objecto nem do sujeito. 
O prazer supõe, não tanto o desaparecimento da coisa enquanto objecto 
de afecção, mas antes a sua neutralização ou a sua suspensão. O prazer é 
puramente subjectivo porque, no juízo estético, ele nada reivindica do 
objecto: o paradigma do prazer desinteressado é o prazer como auto-

4 0 A questão que abre o segundo capítulo de La vérité en peinture é a de saber como 
determinar o objecto da terceira Crítica. A Crítica da razão pura supunha como moti
vo primeiro a exclusão de tudo o que não era da ordem do conhecimento teórico: a 
afecção nos seus valores prazer/desprazer e o poder de desejar. A constituição de um 
campo teórico na primeira Crítica é solidária de um gesto de desinteresse pelo desejo. 
Se a Crítica da razão pura exclui a razão e o desejo da positividade do seu território 
exclui também a razão do desejo e o desejo da razão. Derrida reconhece a introdução 
de uma terceira faculdade, um membro intermediário {Mitteigiied) entre o entendi
mento e a razão: o juízo (Urteii). Esta faculdade formaria a articulação do teórico e do 
prático, abrindo um território que não se revelaria nem teórico nem prático ou que se 
viria a descobrir, simultaneamente, teórico e prático. A arte e o belo inscrever-se-iam 
nesse estranho lugar. Para Derrida, este lugar indeterminado é, originariamente, utó
pico ou atópico, nenhum domínio próprio lhe está prometido. Ele afirma-se quase 
como um não lugar. Seria necessário encontrar desenhadas, no texto kantiano, as coor
denadas que permitiriam saber se a faculdade do juízo depende da legislação da facul
dade teórica ou da faculdade prática e, portanto, saber de que natureza são os seus 
princípios a priori (constitutivos ou reguladores, dependentes de um campo teórico ou 
de um campo prático). 

4 1 A resposta de Derrida à questão de saber porquê chamar estético um juízo de gosto 
consiste em retomar a argumentação kantiana segundo a qual as condições de 
possibilidade para que uma coisa possa ser dita bela ou sublime não dependem de uma 
relação da representação ao objecto em vista de um conhecimento mas de uma relação 
ao sujeito e à sua afecção - aisthesis. É essa afecção que é nomeada prazer ou desprazer. 
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-afecção, quer dizer, a condição de possibilidade do prazer é o próprio 
acto de ter prazer42. É nessa dificuldade formulada por Kant que a argu
mentação de Derrida se sustenta: "nada mais resta: nem a coisa, nem a 
sua existência, nem a do sujeito enquanto determinado sensivelmente, 
nenhum interesse relativamente a nenhum objecto. E, contudo, eu tenho 
prazer naquilo que não me interessa"43. O modo de doação dessa 
experiência de prazer que não convoca qualquer existência determinada 
empiricamente é, propriamente, um prazer cuja experiência é impos
sível.44 

Esta ocorrência de uma experiência impossível no texto de Derrida é 
inaugural mas não se revela central para a determinação do sentimento 
sublime. Ela aparece como um correlato necessário dos juízos estéticos 
mas não permite ainda estabelecer a especificidade do acto de julgar 
envolvido no sentimento sublime. Será necessário outro núcleo de desen
volvimentos - gravitando em tomo da figura do colossal - para permitir 
isolar a centralidade da categoria do impossível na sua relação com o 
sublime. 

E importante recordar um conjunto de condições que permitiram a 
Kant fazer do modo de julgar sublime um objecto da crítica do juízo 
estético puro. Tais condições são retomadas por Derrida segundo a 
topologia que se segue: 1 ) um exemplo do sublime não pode ser procu
rado nas produções da arte porque estas são feitas à medida do homem 
que as determina segundo uma forma, dimensão ou grandeza, definindo 
contornos; 2) o sublime tem que ser procurado naquilo que excede a 
medida, na desproporção relativamente ao homem e às suas determina
ções: não existe, portanto, exemplo conveniente do sublime nos produtos 
da arte humana; 3) o juízo estético sublime deve ser distinto de um juízo 
teleológico enquanto juízo racional; 4) não podemos encontrar exemplos 
de objectos sublimes nas coisas da natureza quando o seu conceito con
tém já um fim determinado; 5) nem os objectos naturais dotados de um 
fim determinado nem os objectos da arte podem dar ideia do sublime; 6) 
o sublime deve poder ser pensado como erhaben - não apenas aquilo que 
é elevado mas, fundamentalmente, aquilo que é sobre-elevado (surélevé), 
excessivo: sublime significa não apenas uma elevação suplementar mas 

4 2 VP, p. 55 
4 3 VP, p. 56 e continua: "Je n'aime pas mais je prends plaisir à ce qui ne m'interesse pas, 

à ce du moins qu'il est indifferent que j'aime ou n'aime pas. Ce plaisir que je prends, je 
ne le prends pas, je le rendrais plus tôt, je rends ce que je prends, je reçois ce que je 
rends, je ne prends pas ce que je reçois. Et pourtant je me le donne (...) A la limite, ce 
plaisir que je me donne ou auquel plutôt je me donne, par leque! je me donne, je ne 
1'éprouve même pas, si éprouver veut dire ressentir: phénoménalement, empirique-
ment, dans 1'cspacc ct dans le temps dc mon existence intéressée ou interessante." 

4 4 VP, p. 57 
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significa, mais propriamente, aquilo que reside para lá de toda a elevação4 5. 
Fixadas as condições de possibilidade de um juízo estético sublime, 

Derrida pode agora destacar a singularidade da figura do colossal para a 
descrição do vínculo entre o impossível e o sublime. É preciso dizer que 
a singularidade dessa figura não se encontra originalmente nas linhas 
quase insignificantes que Kant lhe reserva. De facto, o conceito de colossal 
não é senão um momento acidental na Analítica do sublime. E, no entan
to, ele virá a adquirir um protagonismo excessivo no interior da demons
tração no texto de Derrida. Por oposição às coisas da arte e às coisas da 
natureza finita e teleológica, a natureza bruta pode apresentar, pode 
expôr (darstellen), pode mostrar (aufzeigen) o prodigioso (Ungeheuer) 
- o enorme, o imenso, o excessivo, o estranho, o surpreendente. Colossal 
(kolossalish) começa por ser, em Kant, o desmedidamente grande, aquilo 
que na natureza ultrapassa infinitamente a condição finita do humano. 
Mas Kant irá abandonar esta definição. Toma-se então necessário distin
guir o colossal do monstruoso: este é propriedade de um objecto que 
"pela sua grandeza, anula o fim que constitui o seu conceito"46. Mas o 
colossal qualifica a simples apresentação de um conceito - não de um 
conceito de qualquer coisa determinada, mas de um conceito que é quase 
grande demais para toda a apresentação 4 7. Não é que ele seja simples
mente excessivo, irrepresentável ou mesmo inefável: ele traduz a inade
quação da faculdade da imaginação à exposição de um conceito da razão 
que quase poderia ser apresentado adequadamente. Ele é expressão do 
quase inapresentável porque ele é quase grande demais.48 E precisamen
te este sentimento de não preenchimento infinito mas sempre prometido, 
de inibição do absoluto no plano da sensibilidade que produz o desastre 
da imaginação ao projectar o absoluto como condição da ideia. Sabemos 
como a Crítica da faculdade do juízo transformará o conceito de subli
me: de qualificação da apresentação de uma coisa da natureza ele passará 
a algo, que não é uma coisa, mas uma ideia. Podemos dizer que tal modi
ficação é indissociável da modificação operada pela figura do colossal. 

4 5 VP, p. 141. 

^ CFJ, §26 
4 7 VP, p. 143: "Prodigieux est un object qui, par sa taille (Grösse), anéantit, réduit ä ríen 

(vernichtet) la fin qui en constitue le concept. Le prodigieux excede la limite final. 
Prodigieux, ou monstrueux, prétons-y attention, est le caractére d'un object, et d'un 
object dans son rapport ä sa fin et ä son concept. Le colossal, qui n'est pas le prodi
gieux, ni le monstrueux, qualifie la simple présentation (blosse Darstellung) d'un 
concept. Mais non de n'importe quel concept: la simple présentation d'un concept qui 
est presque trop grand pour toute présentation (der für alle Darstellung beinahe zu 
gross ist). Un concept peut étre trop grand, presque trop grand pour la presentation". 

4 8 VP, p. 165. 
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A dificuldade é precisamente compreender a categoria do quase 
grande demais como originalidade singular do colossal. A resposta está, 
em Kant, na distinção entre os dois poderes da imaginação - a apreensão 
e a compreensão 4 9 - : o quase grande demais do colossal determina-se 
como quase grande demais para a nossa faculdade de apreensão mas 
decididamente grande demais para a nossa faculdade de compreensão. 
Derrida pode assim concluir que: 1) não há efeito colossal senão do 
ponto de vista da razão: o sentimento do colossal, efeito de uma projec
ção subjectiva, é a experiência de uma inadequação da apresentação ela 
mesma; 2) mas uma apresentação inadequada do infinito apresenta a sua 
própria inadequação, apresenta-se enquanto tal na sua própria abertura, 
determina-se no seu contorno inclassificável e mede-se na sua incomen-
surabilidade50; 3) uma apresentação colossal, sem medida, indica que 
aquilo que é sem medida é a ideia infinita; 4) para pensar o sem medida é 
preciso que este se apresente mesmo que ele se apresente sem se apre
sentar adequadamente, mesmo se ele apenas se anuncia. A apresentação 
do sublime enquanto ideia é inadequada à apresentação e, no entanto, 
apenas uma apresentação inadequada se pode apresentar enquanto tal 
(enquanto inadequada). O sentimento do sublime, pensado assim a partir 
da figura do colossal, é este desespero e esta salvação. 

É esta deriva dos conceitos no interior da leitura da Crítica da 
Faculdade do Juízo que permite a Derrida a instauração de uma série de 
equivalências: a experiência de um prazer sem objecto instaura o sublime 
como a experiência por excelência do impossível; essa apresentação que 
é quase grande demais (colossal), quer dizer, essa apresentação quase 
impossível prepara a doação de um impossível como tonalidade do sen
timento sublime: a experiência do sublime será a experiência de um pra
zer ao qual nenhum objecto se adequa porque o prazer do sublime é essa 
doação que nenhuma forma ou conceito pode preencher. O que é subli-

4 9 CFJ, p. 146: "Admitir intuitivamente um quantum na faculdade da imaginação (...) 
implica duas acções desta faculdade: apreensão (apprehensio) e compreensão 
(comprehensio aesthetica). Com a apreensão isto não é difícil, pois com ela pode-se ir 
até ao infinito; mas a compreensão toma-se sempre mais difícil quanto mais a apreen
são avança, c atinge logo o seu máximo, a saber, a medida fundamental cstelicamente-
-máxima da avaliação das grandezas. Pois quando a apreensão chegou tão longe, a 
ponto de as representações parciais da intuição dos sentidos primeiramente apreendidas 
na faculdade da imaginação já começarem a extinguir-se, enquanto esta avança para a 
apreensão de várias, então perde de um lado tanto quanto ganha de outro e na compre
ensão há um máximo que ela não pode exceder." 

5 0 VP, p. 151: " I I [lc sublime] présente inadéquatement 1'infini dans le fíni et l 'y délimite 
violemment. L'inadéquation (Unangemessenheit), ia démesure, 1'incommensurablc se 
présente, se laisse présenter (...) comme cela même. La présentation est inadequate à 
1'idée de la raison mais ele se présente dans son inadéquation méme, adéquate à son 
inadéquation. L'inadéquation de la présentation se présente". 
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me, o que dá prazer é o indeterminado da doação enquanto tal: es gibt, ça 
donne.51 A originalidade que atravessa esta leitura do sublime kantiano 
reside, não tanto, em caracterizar o modo bizarro de prazer envolvido na 
experiência do sublime, que Kant descreveu como um prazer negativo52, 
mas ela encontra-se numa premissa informulada que viria a conhecer 
longos desenvolvimentos em obras posteriores. De facto, os grandes 
temas que orientam as páginas dedicadas à exploração do objecto da ter
ceira Crítica, quer se trate da análise das condições de possibilidade for
mais de um juízo estético em geral, do poder de desejar, dos valores 
prazer/desprazer, da estética como sistema representativo que o motivo 
inclassificável do parergon virá perturbar, de uma economia do abismo, 
etc, são aqui já pensados, sistematicamente, a partir da figura da impos
sibilidade. Embora a figura do impossível enquanto tal nunca apareça 
tematizada na obra de 1978 podemos dizer que é nela que se polariza a 
leitura do sublime kantiano. 

A doação do impossível que organiza as leituras da Crítica da 
Faculdade do Juízo anuncia já os desenvolvimentos posteriores de um 
pensamento do dom. A teoria de Derrida sobre a doação aparece formu
lada apenas alguns anos mais tarde53: o que é importante sublinhar é que 
também aí um pensamento do dom é inseparável de uma meditação sobre 
o impossível. Nesse sentido, podemos dizer que é apenas nos textos da 
década de 90 sobre o dom que temos acesso aos efeitos teóricos últimos 
da transformação operada sobre a terceira Crítica. 

Em Donner le temps, a grande inspiração é o Heidegger da confe
rência de 1962, Zeit und Sein, onde se encontra a confirmação de que um 
pensamento do dom já adquirira os primeiros esboços em 1927, em Sein 

5 1 VP, p. 57: "Plaisir dont 1'expérience est impossiblc. Je ne le prends, ne le reçois, ne le 
rends, ne le donne, ne me le donne jamais parce que je (moi, sujet existant) n'ai jamais 
accòs au beau en tant que tel. Je n'ai jamais de plaisir pur en tant que j'existe. Et 
pouríant ü y en a, du plaisir, i l reste encore; il y a, es gibt, ça donne, le plaisir est ce 
que ça donne (...)" 

5 2 O sentimento do sublime é indissociável de uma economia do prazer. Derrida pergunta 
quais as condições de doação de um prazer que é desinteressado e que não convoca 
qualquer existência determinada empiricamente, quer dizer, um prazer ao qual corres
ponde nenhum objecto de prazer; ora, é propriamente um prazer cuja experiência é 
impossível que sustenta que a impossibilidade do prazer seja a sua única possibilidade. 
O que dá prazer é que algo se dê. Mas, porque esse algo se não dá, dá-se unicamente o 
acontecimento da sua não doação. O efeito de prazer é portanto paradoxal: é o prazer 
do impossível, o prazer do facto da sua doação impossível, ou, para falar com Kant, o 
prazer do irreprcscntável. "Plaisir dont 1'expériencc est impossiblc. Je ne le prends, ne 
le reçois, ne le rends, ne le dónnc, ne me le donne jamais (...). Je n'ai jamais de plaisir 
pur en tant que j'existe. Et pourtant il y en a, du plaisir, i l reste encore; il y a, es gibt, 
ça donne, le plaisir est ce que ça donne (...)" VP, p. 57. Veremos como a experiência 
do impossível permitirá pensar esta experiência impossível. 

5 3 Jacques Derrida, Donner le temps. I. La fausse tnonnaie, (DT), Galilée, Paris, 1991 
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und Zeit, mas que aí ele apenas se formulou de modo insuficiente, Não 
nos deteremos aqui na exposição da tarefa heideggeriana - trazer à feno-
menalidade o horizonte de doação pelo qual o sentido do ser e do tempo 
são dados como Es gibt e explicitar os contornos desse Es que dá tempo 
e ser, determinando o modo pelo qual algo como ser e tempo se podem 
dar, numa palavra, a questão pelo sentido da doação de tempo e ser a par
tir de um Es gibt mais originário. Importa revisitar os momentos fundamen
tais desse grande texto onde Derrida formula a tese da impossibilidade do 
dom. 

Derrida parte da hipótese de que a figura da doação pode revelar-se 
uma figura metafísica por excelência quando articulada num círculo eco
nómico que tem nos seus intervenientes - alguém que dá, alguém que 
recebe, um dom que se troca - um modelo de reciprocidade que, no limi
te, desfigura o fenómeno da doação 5 4. Pelo menos, quatro argumentos 
permitem mostrar a contradição entre os termos deste sistema e pensar o 
dom segundo uma lógica, essencialmente, an-económica. Primeiro argu
mento: "Para que um dom se dê é preciso que não exista reciprocidade, 
retorno, troca, contra-dom ou dívida". 5 5 Cada vez que uma restituição se 
instaura na imediatez ou na distância entre os sujeitos, quer dizer, de 
cada vez que valores económicos como o cálculo, o interesse, a utilidade 
se substituem à doação, o dom desaparece. Existe dom a partir do 
momento em que se interrompe o sistema e se suspende a troca. Segundo 
argumento: "Para que um dom se dê é necessário que o donatário não 
devolva, não reembolse, não pague, não entre no contrato, não tenha 
jamais contraído uma dívida (...). O donatário tem o dever de nada 
dever".56 A autenticidade fenomenológica do dom deve exceder todo o 
conhecimento ("é preciso que, no limite, ele não reconheça o dom como 
dom"), o dom permanece desconhecido, irreconhecível, independente 
daquele que o recebe. Derrida sublinha bem, e a referência a Heidegger é 
aqui inequívoca, que dar a vida, dar a morte, dar o tempo, dar o ser rom
pem com a economia da troca e da dívida 5 7. Terceiro argumento: "o 
esquecimento58 [do dom] deve ser radical não apenas do lado do donatá-

5 4 DT, pg. 24. "C'est que ces conditions de possibilite" du don (que quelqu"'un" donne 
quclque "chosc" à quelqu"'un d'autre") désignent simuitanémenl les conditions de 
rimpossibilité du don. Et nous pourrions d'avance traduirc autrement: ces conditions de 
possibilite definissem ou produisent 1'annulation, I'annihilation, la destruction du don." 

55 DT., p. 24 
5 6 DT., p. 26 
5 7 Também J.-L. Marion reforça esta leitura quando diz que a doação exige a suspensão 

do donatário. C f J.-L. Marion, Étcmt donné. (ED), PUF, Paris, 1997, p. 112. 
5 8 Derrida fala propriamente em esquecimento, não como experiência negativa ou perda 

negligente de memória, mas como a condição afirmativa do dom. 
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rio mas primeiramente, se é que podemos dizer primeiramente, do lado 
do doador".59 A questão do dom apenas pode encontrar o seu lugar antes 
de qualquer articulação com um sujeito doador, consciente ou intencio
nal, exactamente porque a doação não se torna senão pensável uma vez 
libertada da hipótese metafísica por excelência, a saber, o predomínio de 
uma consciência constituinte. O quarto argumento deixa formular-se 
como uma aporia: "se o dom aparece ou se significa, se ele existe ou se 
apresenta como dom, como aquilo que ele é, então ele não é, ele anufa-
-se."60 Este paradoxo decorre dos argumentos anteriores: uma vez excluí
dos da doação o doador e o donatário segue-se que os seus olhares ainda 
persistem e contaminam o objecto de troca. A reificação do dom, a sua 
entrada na visibilidade permanente e a sua objectivação subtraem o dom 
à esfera da doação 6 1 . 

No mesmo sentido, Derrida distingue duas estruturas do dom: por 
um lado, um dom que dá qualquer coisa de determinado; por outro lado, 
o dom que dá não um dado determinado mas a condição de um dado em 
geral. A primeira acepção corresponde ao dom que anula a sua presença 
no sistema económico de troca. A segunda, introduz um dom que nada dá 
(nenhuma coisa determinada) senão a condição de todo o dado em geral. 
Dar o tempo, a morte ou a vida é nada dar, nada de determinado, é dar a 
condição de possibilidade de qualquer doação em geral. Ora, parece-nos 
que é em Heidegger que uma questão do dom é primeiramente pensada 
para lá das determinações do ser como ente subsistente, visível, perma
nente, disponível, do sujeito ou objecto. E Derrida reconhece que é a 
partir desse movimento - movimento de apropriação que é simultanea
mente um movimento de desapropriação {Ereignis) - que o ser (que jus
tamente não é, que não existe como ente presente) se anuncia. Que o dom 
seja irredutível ao estatuto de objecto, que ele não participe de uma 
antropologia ou de uma metafísica, que as suas condições de possibili
dade designem, simultaneamente, as suas condições de impossibilidade e 
que um esquecimento fundamental o faça aparecer tais são as premissas 
iniciais que permitem descrever o aparecer singular do dom, tal como se 
mostra em si mesmo enquanto se dá. A decisão de Derrida de pensar 
como impossível uma doação dentro dos limites de um sistema de troca 
vem reforçar a decisão fundadora de Heidegger de meditar a doação a 
partir de uma manifestação sem qualquer vínculo objectivo ou subjecti
vo, quer dizer, de preparar uma fenomenologia da doação. 

59 DT., p. 38 

<so DT., p. 42 
6 1 A conclusão mais extrema que Marion extrai desta tese é a de que a doação não pode

ria aparecer como tal senão implicando a inaparéncia do dom, a sua invisibilidade, a 
sua não-entidade. Cf. EB, p. 113. 
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O tema da invenção corresponde a um último efeito da transforma
ção derridiana da teoria estética de Kant. Também aqui, a análise do con
ceito de apresentação impossível orienta a compreensão da questão cen
tral comum a qualquer reflexão sobre a arte: o que é criar?; o que é tornar 
real algo até aí totalmente impensável e imprevisível? Derrida mostra 
como a figura da invenção sofreu vários deslocamentos conceptuais que 
adiaram, sintomaticamente, o seu sentido mais profundo. O primeiro 
deslocamento pode ser condensado na seguinte formulação: "Encontrar é 
inventar quando a experiência do encontrar teve lugar pela primeira 
vez"52. Assim, uma invenção seria algo que se encontra pela primeira 
vez, um acontecimento sem precedentes: uma forma musical, uma insti
tuição, um qualquer dispositivo técnico podem ser ditos inventados. Mas 
esta formulação implica que a invenção, neste sentido, não cria uma 
existência ou um mundo como conjunto de existentes. Descobrir algo 
pela primeira vez significa desvelar aquilo que já se encontrava aí ou 
então produzir aquilo que, mesmo que não se encontrasse aí, também não 
teria sido criado mas apenas agenciado a partir de uma reserva de ele
mentos disponíveis e segundo uma configuração dada. Seria esta confi
guração, esta totalidade ordenada que tornaria possível e legítima uma 
invenção mas que marcaria, também, o seu limite. Pensemos no caso da 
inovação de sentido produzida por uma metáfora. A metáfora nada inven
ta senão a partir de um léxico prévio, a partir de regras sintácticas já 
dadas, de um código em vigor e recorrendo a convenções às quais se 
deve submeter para funcionar. E certo que ela introduz um desvio no 
modo de recepção habitual de um discurso. Mas mais do que inventar um 
mundo outro ela encontra a sua possibilidade no interior de um para
digma (a que poderíamos chamar totalidade cultural, Weltanschauung, 
época, episteme...). 

Um prolongamento do mesmo sintoma deixa pensar-se na equiva
lência entre invenção e produção. Esta determinação do conceito de 
invenção estabiliza-o, não como descoberta que desvelaria algo já exis
tente, mas como descoberta produtiva de um dispositivo técnico. É a 
teklme como produção - e não já como desvelamento - que, a partir do 
século XVII , domina o uso do termo invenção. Em todo o caso, quer o 
sentido de invenção como descoberta quer como produção não implicam 
criação de existências. Inventar é descobrir, desvelar mas também produ
zir coisas, artefactos que "se podem encontrar já aí de forma ainda virtual 
ou dissimulada"63 

Determinados estes dois usos do termo invenção, Derrida considera 
agora a sua pertença ao conceito de verdade. Ele pretende mostrar que 

6 2 PS, p. 35 
6 3 PS, p. 40 
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segundo esses dois usos o conceito de invenção estaria contaminado por 
uma vontade de invenção da verdade, primeiro no sentido da própria des
coberta desveladora e, depois, nesse outro sentido de verdade como dis
positivo lógico-linguístico. Estes dois sentidos - a verdade como desve-
lamento e a verdade como dispositivo proposicional - tocam-se. Um 
método de invenção, um método analítico para encontrar a verdade, dis-
tinguir-se-ia de um método de composição, destinado essencialmente a 
comunicar aos outros os resultados da descoberta. Mesmo se a verdade 
se encontra na coisa mesma, independentemente dos nossos desejos, a 
verdade que devemos encontrar, lá onde ela mesma se encontra, a ver
dade a inventar, talvez seja antes de mais a essência da nossa relação à 
coisa mesma e não a essência mesma da coisa. Essa relação deverá poder 
estabilizar-se numa proposição: através deste deslocamento, as verdades 
são proposições verdadeiras, dispositivos de predicação. Os "inventores 
da verdade" passam a ser os produtores de proposições e não somente os 
seus primeiros reveladores. A enorme consequência que este desloca
mento produz é que, segundo Derrida, "nós nunca inventámos alguma 
coisa, ou seja, uma coisa. Em suma, nós nunca inventámos nada. Não 
inventámos uma essência das coisas a partir desse novo universo do dis
curso, mas tão somente a verdade como proposição." 6 4 

A invenção tem como condição uma certa generalidade que dá lugar 
a um conjunto de operações recorrentes, portanto, a dispositivos utilisá-
veis. Pensemos nestes dispositivos como instrumentos simples ou com
plexos mas também como procedimentos discursivos, formas retóricas, 
géneros poéticos ou estilos artísticos. Um acontecimento inaugural pro
duziu-os, inventou-os mas eles apenas se transmitem e se encontram à 
disposição de um sujeito em geral porque são essencialmente repetíveis: 
"Esta iterabilidade reconhece-se na origem da instauração inventiva"65. A 
estrutura da língua não é estranha a esta possibilidade essencial de repe
tição que afecta não apenas a experiência da escrita como também a da 
oralidade: ela afecta, sobretudo, a experiência da significação em geral. E 
como, para Derrida, a irrecusabilidade da repetição marca os limites da 
questão da origem (no sentido ontológico, teológico, arqueológico, como 
ponto ou instante simples e indivisível) não seria possível reconstituir a 
primordialidade da pura invenção: esta instaura-se já numa rede de dis
positivos programados. 

Qual o compromisso entre os pares imaginar/inventar? O estatuto da 
imaginação desloca-se a partir de Kant e tem como efeito uma alteração 
na estrutura da invenção. Assistimos aí a uma reabilitação da imaginação 
como imaginação produtiva. Mas, será que essa nova determinação da 

6 4 PS, p. 47 
6 5 Ibidem 
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imaginação, como produtiva e não como reprodutiva, "liberta a inventi
vidade filosófica e o estatuto da invenção da sua sujeição a uma ordem 
da verdade, a uma ordem da razão infinita, àquilo que sempre se encon
tra já afl Poderemos dizer que ela interrompe a invenção do mesmo a 
partir do mesmo?"66. Derrida considera que, quer o programa de Kant, 
quer a história da sua recepção, pertencem ainda à ordem de um saber 
absoluto e enciclopédico. Como Kant não consegue pensar o que seria a 
imaginação do outro, a invenção do absolutamente outro, ele não pode 
libertar a ordem do saber do desejo de desvelamento, da descoberta da 
verdade, da invenção programada. A invenção permanece confinada a 
uma ordem de contornos marcadamente teológicos e humanistas: por um 
lado, ela cumpre a sua função de re-velação; por outro, remete para a 
subjectividade essa propriedade de originalidade que consolidaria toda a 
lógica da invenção e seus desvios. O conceito de imaginação deixa-se 
adivinhar como uma noção humanista, subjectiva e idealista subsidiária 
de uma invenção do mesmo a partir do mesmo. Pensar a imaginação na 
sua relação fundamental com um sujeito original, fundar os efeitos de 
linguagem numa ordem de sentido exterior a todo o processo de signifi
cação ou determinar a condição dessa faculdade como dependente de um 
sujeito transcendental corresponde ao mesmo gesto de invenção do ver
dadeiro a partir do verdadeiro, ou seja, equivale a nada inventar. 

Basta que uma invenção seja possível para que ela invente o pos
sível, isto é, para que ela se constitua como invenção do mesmo e apenas 
desenvolva um conjunto de possíveis já anunciados. Como escreve: "Ao 
inventarmos o possível a partir do possível remetemos o novo para um 
conjunto de possibilidades presentes, para o presente do possível que lhe 
assegura as condições do seu estatuto"67. A invenção possível não per
mite senão a dinâmica de um conjunto de possíveis que se manifestariam 
como verdade ontológica ou teológica, programática, totalidade ordenada 
segundo a lógica do mesmo. Este trabalho da invenção não tolera a irrup
ção do outro (de outro mundo, de outro homem, de outro desejo) porque 
trabalha nos limites de uma economia do mesmo. Apenas a partir de uma 
economia da imaginação e dos seus efeitos na estrutura da invenção é 
que Derrida pode tentar exibir os contornos de um outro conceito de 
invenção que não se sustenta na explicitação de um programa de pos
síveis, numa economia do mesmo. É este paradoxo que conclui o nosso 
tópico. 

O diagnóstico é o seguinte: nós estamos cansados da invenção do 
mesmo e do possível, da construção de objectos possíveis, fatigados de 
uma imaginação que reenvia ao mesmo a partir do mesmo, que oferece 

« PS, p. 56 
67 PS, p. 58 
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pequenas variações de um horizonte no qual já nos sabemos como seus 
seres possíveis. A invenção é sempre possível, ela é a invenção do pos
sível, produção de um sujeito humano num horizonte onto-teológico, 
invenção da verdade desse mesmo sujeito e desse mesmo horizonte, 
invenção da lei, invenção das instituições, invenção programada de 
programas, invenção do mesmo pelo qual o outro se torna no mesmo. 
Segundo Derrida, a invenção só estaria em conformidade com o seu traço 
mais determinante se, paradoxalmente, nada inventasse, ou inventasse o 
outro como aquele que nunca se dá, como aquele que, mais propriamen
te, é não possível: "Porque o outro não é o possível. Seria preciso dizer 
que a única invenção possível seria a invenção do impossível. Mas uma 
invenção do impossível é impossível: pois bem, mas é a única possível. 
Uma invenção deveria anunciar-se como invenção daquilo que não se 
anunciasse como possível" 6 8. Ou ainda, e para concluir: "O outro é 
aquilo que não se inventa e é portanto a única invenção do mundo, a 
nossa, mas aquela que nos inventa. Porque o outro é sempre uma outra 
origem do mundo e somos nós que estamos por inventar. E o ser do nós, 
e o ser mesmo. Para lá do ser".69 
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ISM ana Afianory 

R E S U M O 

Nos anos 80, o panorama da recepção da filosofia kantiana foi bruscamente 
perturbado pelas leituras que Jean-François Lyotard e Jacques Derrida dedicaram 
à Crítica da Faculdade do Juízo. Elas foram de tal forma decisivas que reorgani
zaram as fronteiras da modernidade ao projectarem a Analítica do sublime como 
o lugar de legit imação da nossa experiência estética, ética e política. Para 
Lyotard, o tema do sublime kantiano não só continha as categorias para pensar a 
arte de vanguarda, mas oferecia também núcleos de resistência ao modelo polí
tico do neocontractualismo. Derrida transforma a figura da representação nega
tiva do impossível nas coordenadas teóricas de um novo modo de trabalhar temas 
como a hospitalidade, a responsabilidade, a just iça, a decisão, o dom ou a morte. 
Nos dois casos, Kant torna-se demasiado próximo, quase desfocado, precisa
mente naquilo que o atravessa de mais impensável . 

A B S T R A C T 

READINGS ON THE SUBLIME: LYOTARD AND DERRIDA 

In the 80's, the situation after the reception of kantian philosophy was 
suddenly shaken by Jean-Francois Lyotard's and Jacques Derrida's approaches to 
the Critique of Judgement. These were so massively decisive that they 
reorganized the bounderies o f modernity in projecting the Analytique of the 
sublime as the ground of legitimation of our aesthetical, ethical and political 
experience. For Lyotard, the sublime subject contained not only the necessary 
categories to think the avant-garde art but it could also offer kernels o f resistance 
towards the political model o f neocontractuaiism. Derrida changes the topic of 
negative representation o f the impossible into the theorical coordinates o f a new 
way of thinking such different themes as the hospitality, the responsibility, the 
justice, the decision, the gift or the death. In both authors, Kant becomes too 
close, so close that he is almost out o f focus, especially regarding what can be 
unthinkable in his work. 



A C E G U E I R A NA O R I G E M DO D E S E N H O 
J A C Q U E S D E R R I D A EM MÉMOIRES D'AVEUGLE 

Inês Barahona de Almeida 

A reflexão que aqui se leva a cabo pretende seguir de perto os pas
sos do texto de Jacques Derrida, intitulado Mémoires d'aveugle. 
L'autoportrait et autres mines1, texto este que acompanha uma exposi
ção que o próprio filósofo organizou no Museu do Louvre, em redor de 
figuras de cegos. 

Em diálogo com o autor, ao reflectir sobre o mito de Dibutades sur
girão como eixos fundamentais da argumentação derrideana: a recondu
ção da visão à memória; a radicação do desenho na sombra ou na ausên
cia; a natureza ambivalente e nostálgica do traço do desenho. No entanto, 
ao relevar estes aspectos no mito de Dibutades, não é possível perder de 
vista que esta narrativa constitui a origem atribuída comummente ao 
desenho. Constituindo o referido mito a origem do desenho e havendo 
nele uma aproximação entre desenhar e não ver, a tese de Jacques Der
rida é a de que cada vez que um desenhador figura a cegueira, ele cumpre 
o seu auto-retrato, enquanto desenhador-cego. 

Prossegue-se com a análise da figuração de cegos, procurando enfa
tizar alguns dos seus aspectos mais marcantes, como a necessidade de um 
"teatro das mãos", a relação e entrecruzamento do háptico e do óptico, ou 
ainda a vocação singular dos cegos como seres da luz, alvo de eleição 
divina, testemunhas portanto de processos de redenção e ascese. Inclui-se 
nessa análise a proximidade teórica que é possível estabelecer entre essas 
figuras de cegos e o traço do desenho, enquanto traço cego. 

Finalmente, sugere-se, seguindo aliás o texto de Jacques Derrida, 
que a importância da visão e da cegueira, que tanto as Artes como a Filo-

1 DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugh>. L'autoportrait et autres mines, Ed. Rcunion 
des Musées Nationaux, Paris, 1990. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 155-176 
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sofia revelam, seja levada em conta para a definição de uma Antropolo
gia, no presente contexto, de uma 'Antropologia das lágrimas". 

Na origem do desenho, o mito de Dibutades 

Qualquer mudança no interior de uma tradição se faz em diálogo 
com um qualquer momento do seu tempo. Assim também na tradição do 
desenho. Poderemos, pois, perguntar pela origem do desenho, pelo pri
meiro traço, perguntar pela intenção que lhe subjazia, pela intuição origi
nal, perguntar pelo caminho do traço à imagem - perguntar, em suma, 
pelo primeiro desenho. 

Assim, muitos foram aqueles que se precipitaram na questão da ori
gem do desenho, a partir do mito de Dibutades, O papel que aí assumem 
a visão e a cegueira permite estabelecer a ligação primeira do desenho 
com a memória e o domínio do mental, afastando assim o anátema dos 
sentidos, que permitia fazer a condenação da pintura. 

As leituras que foram sendo feitas ao longo da história da disputa 
entre a pintura e o desenho inserem-se no contexto ainda mais amplo e 
mais antigo de uma disputa acerca do papel a atribuir aos sentidos e à 
percepção no contexto de uma hierarquização das faculdades humanas. O 
texto de Jacques Derrida parece a este propósito muito fecundo e encon
tra-se no centro de uma encruzilhada de questões que giram em torno do 
debate entre o desenho e a pintura, a percepção e a memória, o predomí
nio do visível sobre o táctil, ou a radicação do desenho no auto-retrato, 
nomeadamente num auto-retrato de cego. 

Suspenda-se, por um momento, o diálogo, para que se faça ouvir o 
mito. Que conta, então, a história de Dibutades? A jovem coríntia Dibu
tades, apaixonada e profundamente infeliz pelo facto de ir ser separada 
do seu amante por algum tempo, por vontade de seu pai, teria desenhado 
na parede a sombra do jovem amante que aí se projectava, a partir dos 
contornos que a luz permitia traçar. 

E aqui, na narrativa de Dibutades, reside a perplexidade: de facto, 
parece ser claro que na origem do desenho há lugar para uma representa
ção que insiste em substituir a percepção pela memória. É, mais do que 
tudo, o ditame da ausência que determina o próprio desenho. Utilizando a 
este propósito o adágio popular "longe da vista, longe do coração", 
Dibutades exorciza a distância e o afastamento por meio do desenho. Tal 
como, hoje, se substituem as ausências por fotografias. 

De Dibutades diz Derrida que, quer siga os traços 

"[...] de uma sombra ou de uma silhueta, desenhe numa parede ou num 
véu, em todo o caso uma skiagraphia, esta escrita da sombra, inau
gura uma arte da cegueira. A percepção pertence desde a origem à 
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recordação. Ela escreve, portanto ela ama já na nostalgia. Desligada do 
presente da percepção, afastada da própria coisa que se partilha deste 
modo, uma sombra é uma memória simultânea, a varinha de Dibutades é 
a bengala dos cegos. 

Esta afirmação de que uma skiagraphia inaugura a arte da cegueira 
fundará a tese derrideana, sob a designação de "hipótese da visão", a saber: 
que a visão radica na memória, que ela radica portanto numa ausência3. 
Subjaz à leitura derrideana a equivalência entre os termos "ausência" e 
"cegueira", tal como para Dibutades o que parece ser crucial na ausência 
do seu amante é a ausência da visão do mesmo. Se assim se obtém a chave 
de acesso ao significado mais originário e profundo do mito, da mesma 
forma é possível entrelaçar a rememoração da origem do desenho com a 
exposição de desenhos sobre cegos, como uma exposição do próprio dese
nho, essa "arte da cegueira". 

Com efeito, desenhar implica sempre deixar de ver no momento de 
traçar. O traço perde de vista o modelo, quando o há. O traçar, o desenhar 
propriamente dito, activa a memória, uma memória cega, que não vê mais. 
No momento de desenhar, as coisas desaparecem sob os nossos olhos, elas 
são evanescentes, produzindo uma invisibilidade por emanação, inscreven-
do-se na memória. Todo o desenho é, para Jacques Derrida, a expressão de 
um sofrimento, dessa perda da visão, da cegueira com sinal negativo, a pre
sença sempre fugaz das coisas que se vão "invisibilizando". É preciso ser¬
-se cego ao traço ou ao modelo, às coisas, ao mundo, ao motivo mesmo. É 
preciso contentar-se com a memória do que se tornou invisível para que 
seja possível o traço do desenho4. 

Mas a hipótese da visão deve ser alargada: do gesto do desenho, que 
inviabiliza a coexistência da percepção e do traço, partimos para a pró-

2 "Que Dibutade [...] suive aiors Ics traits de 1'ombre ou d'une silhouette, qu'cllc dessine 
sur la paroi d'un mur ou sur un voile, dans tous les cas une skiagraphia. cette écriture de 
I'ombre, inaugure un art de i'aveuglement. La perception apparlient dès i'origine au 
souvenir. Elie écrit, done clle aime déjà dans la nostalgic. Détachéc du present de la 
perception, tombée de la chose même qui se parlage ainsi, une ombre est une mcmoirc 
simultanéc. Ia baguette de Dibutade est un baton d'aveugle." DERRIDA, Jacques. 
Mémoires d'aveugle. L'autoportrait et autres mines, p. 54. 

3 " L e dessin naTtrait ainsi d'une manque de visibilité, i l serait un dispositif mnémonique 
destine à pallier i'absence, plutòt que i'accueil de cet excès qui fait que les choses, par 
une intentionnalité inverse, se mettent à nous regardcr." DASTUR, Françoise, "A la 
naissance des choses: le dessin." in AAVV, L'Art au regard de la Phénoménologie, 
Presses Universilaires du Mirail, Toulouse, 1994, p. 88. 

4 "De fait, i l devicnt evident que, pour lui [Leonardo da Vinci], lc dessin est en réalitc un 
excrcice de Ia mémoire." ROSAND, David, La trace de I'artisle, Léonard et Titien, trad. 
Jeanne Bouniort, Gallimard, Paris, 1993, p. 38. Esta e outras passagens pretendem 
evidenciar que já para Leonardo da Vinci o desenho era sobretudo uma arte ligada à 
memória. 
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pria visão como cegueira. Quando queremos observar, quando a visão é 
invocada no seu extremo de possibilidade, que seria dar-nos todo o 
fenómeno, estamos ainda perante um exercício de memória. Detemo-nos 
em pequenos pormenores e procuramos, no final, compor uma imagem 
total, porque nunca conseguimos senão alcançar cegueiras parciais ou, o 
que é o mesmo, visões parcelares5. Reflectimos sobre o que vemos, retar
dando o momento da conclusão. "Guardando a coisa em vista"6, olhamo¬
-la. Ela fica retida na memória. Desaparece da vista e permanece em 
vista, adiando-se, diferindo-se, diferenciando-se. A memória trabalha 
num tempo e espaço de perdas - uma memória que retém o presente 
sempre em desaparecimento, acentuando as falhas mútuas entre a reali
dade e o que seria a imagem, a re-presentação, no traço do desenho. 
Deste modo, o conflito surge no interior da memória, entre a cegueira do 
que foi e a "visão" sem objecto absolutamente presente, na sua tenden
cial invisibilidade7. 

O problema do auto-retrato 

Perante o desenho como uma "arte da cegueira", somos confronta
dos com um problema: se o tema do desenho de cegos é o próprio dese
nho, ele permanece opaco para si próprio. Mas mesmo que perguntemos 
pelo tema do desenho, é o ponto de vista que aí encontramos - porque 
desse modo o desenho figura indirectamente a sua própria condição de 
possibilidade, o seu a priori: o ponto de vista. Assim, figurar o ponto de 
vista no desenho implica uma representação indirecta, porque o atemá-
tico é irrepresentável em si mesmo e, embora o ponto de vista dê a ver, 
ele nunca se dá a ver. 

O que nesta questão se torna dificuldade é o facto de necessitarmos 
sempre de um ponto de vista sobre a visão, como precisamos da visão 
para descobrir o que pode ser o ponto de vista. Esta circularidade enceta 
o tema, tematizável por excelência e de qualquer modo indirectamente: o 
tema do auto-retrato. Jacques Derrida dá deste modo início à recorrência 
que orientará a sua leitura da figuração do cego como forma de auto¬
-retrato, sublinhando que a injunção extrema destes desenhos de cegos é 

5 No mesmo sentido, cf. DE MAN, Paul, O Pomo de Visía da Cegueira, trad. Miguel 
Tamen, Cotovia, 1999. 

6 Existem inúmeras expressões na língua portuguesa que se desenham em torno da visão e 
do olhai", articulando-os com a memória. Neste caso, "ter em vista", "manter em vista", 
expressões que acentuam o sentido de memória que Jacques Derrida atribui à visão. 

7 "Par le dessin, 1'artiste découvre les formes, et par le dessin il les engrange dans sa 
mémoirc. L'acte de dessiner sert à créer cl à enregistrer, et il joue aussi un rôle essenticl 
lorsquMl s'agit de relrouver les images emmagasinécs." ROSAND, David, p. 41. 
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a figuração do irrepresentável, o ponto de vista sem visão - a cegueira. 
Tal como, na história particular de uma tradição, se torna necessário 
recordar a origem, recuperar o mito e tornar claro o momento mais origi
nário e fundador de um gesto. Entender as figurações da cegueira como 
formas de auto-retrato do próprio desenho é, de certa forma, refluir até às 
origens e continuamente reler o mito de Dibutades. 

Que significa, então, esta articulação circular e recorrente que o 
autor estabelece entre o desenho e a cegueira? Jacques Derrida traça 
desde logo dois caminhos: o primeiro, o de que "o desenho é cego", o 
que significa que a actividade de desenhar pertence à cegueira; a segunda 
hipótese, a de que "um desenho de cego é um desenho de cego" - um 
duplo genitivo que equivale a afirmar que a representação de uma figura 
de um cego é uma forma de auto-retrato, ou seja, que o figurado como 
outro, como estranho, o cego, não é afinal mais do que o próprio. E a 
aparente tautologia reconduz-nos à fatalidade do mesmo, se desenho e 
cegueira forem eixos de uma só tensão essencial e a análise nos conduzir 
inexoravelmente à temática do auto-retrato. 

Desenhar um cego é sempre para o desenhador uma forma de auto¬
-retrato, inventar e representar ao mesmo tempo a actividade do desenho. 
Neste ponto confluem as duas hipóteses que referimos, a saber, que o 
desenho é cego porque perde de vista e apenas mantém em vista, como 
memória, o seu objecto, mas ainda que qualquer desenho de cego é uma 
forma de auto-retrato. Estaríamos próximos de uma "essência", no sen
tido em que o desenho de cego é um desenho do desenho, arquétipo e 
estrutura mesma do desenho, cegueira em tela, um a priori tornado visí
vel na metáfora do invisual. Estaríamos o mais próximo possível da 
comemoração do mito do desenho, da sua recordação e reinvenção contí
nuas. O que o mito subtilmente nos indica origina como subtítulos pos
síveis para as telas que figuram a cegueira, por sugestão derrideana: "a 
origem do desenho", "o pensamento do desenho", "a memória do traço", 
"memórias de cego". 

Se o ponto de vista é o atemático da própria investigação sobre o 
desenho, descobrimos como nele reflui a cegueira, sempre como forma 
de auto-retrato8 nas figurações de cegos. A tela torna-se espelho do gesto 
do desenho, por meio da cegueira que convoca ao tempo mãos e memória 
de cego. 

8 "Comme Leonard de Vinci Tadmetlait volontiers, tout peintre sc peint lui-mêmc (ogni 
dipimore dipinge se), et i l recommandait expressément des correctifs à cette automime-
sis." ROSAND, David, op. clt., P- 30. 
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"Na origem houve a ruína" 

Em todos os casos de auto-retrato há um factor comum determi
nante: é que só supondo um referente não visível no quadro, eventual
mente um espectador, se conseguirá identificar o que nele está. O "auto" 
do auto-retrato não remete portanto em primeira instância para a imediata 
visibilidade. A identificação permanece sempre provável, a partir de um 
ponto de vista, o lugar que nunca se dá a ver, mas a partir do qual se pode 
ver. Assim, o estatuto do auto-retrato permanece indirecto, marcado por 
um ponto de vista hipotético, mas nunca dado absolutamente. 

Um auto-retrato é, nessa medida, incapaz de se sustentar a si mesmo. 
Ele não tem um referente imediato e directo. Um auto-retrato é, na leitura 
de Derrida, uma ruína. Mas a ruína não vem depois da obra, não permite 
sequer a reconstrução por colagem. A ruína é uma estrutura e é-o desde o 
início: 

"Na origem houve a ruína. Na origem chega a ruína, ela é o que lhe 
acontece primeiro, na origem. Sem promessa de restauro. Esta dimensão 
de simulacro ruinoso nunca ameaçou, antes pelo contrário, o surgimento 
de uma obra." 9 

A ruína não chega depois para abalar um monumento, ela não é sinal 
de uma arquitectura monumental perdida. A ruína é aquilo que acontece 
à imagem desde o primeiro olhar. A ruína é o auto-retrato, um traço de 
memória em progressão de cegueira, um momento nunca dado, uma ima
gem que nunca é possível. No entanto, o facto de ser, desde o início, uma 
ruína é o que permite que se construa e crie um auto-retrato. O seu esta
tuto frágil e a sua fundação indirecta no olhar de um eventual espectador 
num hipotético ponto de vista são características próprias da ruína e con
dição de possibilidade para a criação. Se não houvesse a abertura da ruí
na, para que um pedaço de tempo e memória e olhar se condensassem 
numa imagem imaginária, provável e nunca possível, o espaço da criação 
estaria vedado ao auto-retrato, bem como a toda a obra: 

"Ruína: antes essa memória aberta como um olho ou a clareira de uma 
órbita ossosa que vos deixa ver sem vos mostrar absolutamente nada. 
Para não vos mostrar nada. «Para» não mostrar mesmo nada, quer dizer 
ao mesmo tempo porque a ruína não mostra nada e com vista a não 
mostrar nada." 1 0 

9 "A 1'origine i l y eut la ruine, A l'origine arrive la ruine, elle est ce qui lui arrive d'abord, 
á l'origine. Sans promesse de restauration. Cette dimension de simulacre ruineux n'a 
jamais menacé, au contraire, le surgissement d'une oeuvre." DERRIDA, Jacques, 
Mémoires d'aveugle, p. 69. 

1 0 "Ruine: plutót cette mémoire ouverte comme un oeil ou la trouée d'une orbite osseusc 
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A questão já não é mais a da representação, a da recriação de uma 
imagem real e verdadeira, ou semelhante e verosímil. A questão do auto¬
-retrato não é tanto a do retrato mas antes a do "auto", a de uma reflexão 
que é sempre indirecta e fragmentária, polvilhada de imaginação e não 
orientada por um princípio de verdade, que é o acesso a si mesmo. O 
"auto" do auto-retrato é uma ficção ruinosa que permite, enfim, dar a ver 
o que nunca se verá, alargar assim o campo da visibilidade e nesse ins
tante preencher o território da Arte com obra. 

A encenação da cegueira como "teatro das mãos" 

Se, até este momento, foi tempo de reflectir acerca da natureza do 
desenho que figura a cegueira como forma de auto-retrato, é agora tempo 
de atentar nas figurações propriamente ditas que encontramos nas telas. 
Não encontraremos nunca a dissociação das questões, pois o cego é a 
representação indirecta do próprio desenho e, nessa medida, remete sem
pre para a temática do auto-retrato, como nos diz o próprio autor; 

"Cada vez que um desenhador se deixa fascinar pelo cego, cada vez que 
ele faz do cego um tema do seu desenho, ele projecta, sonha ou alucina 
uma figura de desenhador [ . . . ] " ' 1 

Mostrar a cegueira não é apenas indicar - mostrar a cegueira é uma 
afirmação por si só performativa. O movimento da mão não se contenta 
em designar, descrever ou dar a ver de que se trata, de que se encena a 
cegueira, o não ver. Esse movimento não representa, não apresenta, ele 
age, faz do desenhado o desenho, a actividade mesma de desenhar. A 
cegueira é sempre um tema de auto-retrato para o desenho, porque se 
mostram as mãos e as mãos são sempre o gesto do desenhador. Se a 
encenação da cegueira se inscreve num teatro das mãos, ao agir, dese
nhando, as mãos mostram-se. 

A mão age, desenha, e a mão mostra, indica. A antecipação é o pró
prio das mãos: o tema dos desenhos de cegos é sempre a mão. Quando a 
mão se precipita, que é o próprio da cabeça (caput) - precipitar é avançar 
os olhos antes das mãos - , ela fá-lo em vez da cabeça. Queremos com 

qui vous laisse voir sans rien vous montrer du tout. Pour ne ricn vous montrcr du tout. 
«Pour» ne rien montrer du tout, c'est-á-dire á la Ibis parce que la ruine nc montre rien 
du tout, et en vue de nc rien montrer du tout." DERRIDA, Jacques, Mémoires 
d'aveugle, p. 72. 

1 1 "Chaqué fois qu'un dessinateur se laisse fasciner par l'aveugle, chaqué fois qu'i! fait de 
l'aveugle un theme de son dessin, il projette, réve ou hallucine une figure dc dessina
teur ou parfois, plus precisément, quelquer dessinatrice." DERRIDA, Jacques. Mémoi
res d'aveugle, p. 10. 
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isto dizer que a mão que toma o lugar da cabeça, na representação do 
cego, toma também o lugar dos olhos. Existe, nesta medida, um jogo 
entre os sentidos da visão e do tacto. Mas o alcance do jogo das mãos é 
ainda mais extenso: ele não se limita a fazer dançar óptico e háptico; o 
jogo permite que, ao mesmo tempo que se desenha o cego mostrando as 
mãos, se crie uma polissemia disseminada - mostrando as mãos do cego, 
faz-se ver o que se desenha com recurso àquilo com que se desenha. 
Mostrar a mão que substitui a visão é mostrar que o olhar do cego-dese-
nhador se faz com as mãos, que ele está radicalmente entrelaçado com o 
gesto do traço e do tacto, que se eles confluem é porque vivem a partir da 
memória, que obvia à ausência estrutural do objecto na experiência do 
desenho. Esta mão, que assim se representa, é a mão das manipulações, 
ou o cego desenhador, ou ainda a imanência da visão nas mãos. Estas 
mãos do cego que substituem a visão são essencialmente as mãos do 
desenhador que manipula o que aos olhos-mãos chega do mundo. Como 
reafirma Jacques Derrida, em diversas ocasiões, 

" [ . . . ] a encenação do cego inscreve-se sempre num teatro ou teoria das 
m ã o s . " 1 2 

O espaço dos cegos conjuga todos os tempos da memória, a partir da 
mão: a precipitação da mão é a tentativa de prever onde ainda não se vê, 
antecipar a queda, o desaparecimento, como Dibutades desenhando na 
sombra - procurando "manter em vista" o seu amante, perante a iminên
cia da partida. Prever e precipitar - uma tentativa de ultrapassar que já 
não se vê ou ainda não se vê. Todo o tempo se conjunga num único 
movimento em que as mãos tomam o lugar dos olhos e avançam, para 
evitar a queda, para evitar também a perda. Nesse sentido, com Dibuta
des encontramos a estranha nostalgia do que ainda não foi, a partida do 
amante, ou ainda está sendo, a sua presença iluminada. A mão de Dibu
tades antecipa a ausência, pela necessidade absoluta da existência - é 
preciso escapar à partida, é preciso escapar à queda. Todo o cego tacteia 
na expectativa do espaço seguro, que se reconheça, como a sombra deli
neada na parede de Dibutades. Mas todo o cego tacteia no medo da 
queda, como todo o amante desenha uma fisionomia no medo do esque
cimento, a pior das quedas13. 

1 2 " [ . . . ] la mise en scène de 1'aveugle s'inscrit toujours dans un théâtre ou dans une théo-
rie des mains." DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugle, p. 33. 

1 3 "Ausência: Todo o episódio de linguagem que põe em cena a ausência do objecto 
amado - quaisquer que sejam a causa e a duração - e tende a transformar essa ausência 
em prova de abandono. [. . .] Essa ausência bem suportada não é senão o esqueci
mento." BARTHES, ROLAND, Fragmentos de um discurso amoroso, trad. Isabel 
Pascoal, Edições 70, Lisboa, 1998, pp. 52-53. 
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Um cego é uma testemunha ocular de Deus 

O esquecimento é também a questão central nas grandes narrativas 
sobre cegos, sobretudo nas narrativas bíblicas. Aí, por vocação singular, - a 
vocação bem singular de reconduzir a visão à memória - , o cego torna-se 
testemunha da luz divina. Ele simboliza uma forma de visibilidade inteligí
vel como condição de toda a visibilidade e esse símbolo é tanto mais forte 
quanto o paradoxo é evidente: o cego simboliza a visibilidade suprema e 
deve ser testemunha dela. Uma testemunha assaz desconcertante: testemu
nha ocular sem olhos, testemunha cega da visibilidade absoluta. O cego é 
"um arquivista da visibilidade"14, sobre ele recai a responsabilidade de 
recordar a todo o instante a desmesura entre o humano e o divino, que só 
uma fé cega alcança. Assim, segundo Derrida, os Evangelhos podem sem
pre ler-se como anamnese da cegueira - memórias de cego, 

Mas o desenhador, interessando-se pelo cego como forma de auto¬
-retrato, partilha e assume também a responsabilidade do testemunho de 
um acontecimento fundamental que é o momento da cegueira. 

O desenhador figura assim nas telas o que se pode designar por para
digmas de cegos. São as figuras do cego vidente, ou visionário, nas quais o 
desenhador tomou o lugar de Deus, podendo curar ou sacrificar, privar e 
restituir a visão. O desenhador imprime assim o traço da visibilidade 
enquanto luz inteligível, tornando-se arquivista e testemunho da verdade 
divina. Este facto não é inocente: seguindo o filão platónico, as mais altas 
vozes do pensamento se erigiram contra a pintura e o desenho. 

Pensemos no caso particular de Santo Agostinho. Em Confissões, 
Santo Agostinho faz a condenação da pintura15. Mas faria ele a condena
ção dos desenhos de cegos curados, como alegorias da conversão e da 
salvação? Não. Diz Santo Agostinho: 

"Quando, porém, aprendem a fazer dela [da luz] um motivo de louvor, ó 
Deus criador de todas as coisas, incorporam-na num hino a t i , mas não 
são consumidos por ela, no seu adormecimento." 1 6 

1 4 Cf. DERRIDA, Jacqucs, Mémoires d'aveiígle, p. 25. 
1 5 "Que inumeráveis coisas acrescentaram os homens às tentações da vista com as varia

das artes e requintes no vestuário, no calçado, nos utensílios, em outros produtos do 
mesmo género, nas pinturas c esculturas várias que muito ultrapassam o seu uso neces
sário e equilibrado e o seu piedoso significado, seguindo exteriormente aquilo que 
criam, abandonando interiormente aquele que os criou, e destruindo em si aquilo que 
ele os fez." SANTO AGOSTINHO, Confissões, Livro X, trad. c notas de Arnaldo Espí
rito Santo, João Beato e Maria Crisitna de Castro-Maia de Sousa Pimentel, Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 2002, p. 513. 

1 6 SANTO AGOSTINHO, Confissões, Livro X, p. 5 ! 1. 
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É dessa forma também que o pintor salva o desenho da condenação, 
mostrando a assimetria entre o olhar humano e divino, que, embora apa
rentados, se encontram definitivamente marcados pela incomensurabili-
dade da sua desproporção. "A pintura torna-se esta alegoria, ela mostra a 
troca de olhares que torna possível a pintura."17 Deste modo, encontra
mos na maior parte das figurações elementos de narrativas bíblicas 
acerca desta desmesura e da maior possibilidade que tem um cego de 
alcançar a verdadeira luz, o inteligível1 8. 

A memória viva do acontecimento espiritual faz apelo às figuras dos 
mais velhos, à geração dos avós, como "a voz" da memória. Eles são a 
autoridade, a verdade das memórias, arquivistas por excelência de toda a 
memória, mas arquivistas abalizados e fidedignos da experiência da luz 
divina, da experiência espiritual de Deus. E a geração do passado que 
atravessa todo o tempo da tradição e recupera as origens, rememora os 
acontecimentos fundamentais e fundadores de uma identidade, de uma 
actividade, de uma fé. 

Um exemplo de Derrida: a mão de Tobias é guiada pela do anjo 
Rafael, no momento da cura da visão de seu pai, anjo esse apresentado 
como desprovido de desejo carnal, um simulacro de visibilidade sensível, 
toda inteira um empréstimo ilegítimo ao território do inteligível, sugerido 
por isso como uma "visão". 1 9 

O mais curioso acerca dessa aparição do anjo é que é essa "visão do 
invisível" que dá ao cego curado a mensagem divina: inscrever a memó
ria do acontecimento para dar graças. Nesse sentido, mais uma vez, trata¬
-se do cego enquanto arquivista da visibilidade, do desenhador enquanto 
alguém que inscreve essa memória a partir do traço. 

"Arquivo do acontecimento, a história escrita dá graças, como o farão 
todos os desenhos que irão beber dessa narrativa. Na descendência grá
fica, do livro ao desenho, trata-se menos de dizer o que é, tal como é, de 
descrever ou constatar o que se vê (percepção ou visão) do que de 
observar a lei para além da visão, ordenar a verdade para a dívida, dar 
graças simultaneamente ao dom e à falta, ao devido, à falha do "é pre
ciso", seja ao "é preciso" do "é preciso ver" ou de um "resta a ver" que 
conota ao mesmo tempo a sobreabundancia e a escassez do visível, o 
demasiado e o demasiado pouco, o excesso e a falta. O que guia a ponta 

1 7 "La peinturc devient cettc allégorie, elle montre 1'echangc de regards qui rcnd possible 
la peinturc." DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugle, p. 121. 

1 8 "Resisto às seduções dos olhos para que não se enredem os meus pés, com os quais 
percorro o teu caminho, e ergo para ti os meus olhos invisíveis, para que tu arranques 
do laço os meus pés." SANTO AGOSTINHO, Confissões, Livro X, pp. 512-513. 

1 9 Curioso termo o de "visão". Neste uso perde o grau de certeza que teria quando, para 
autenticar um acontecimento, dizemos que "vimos", porque para o senso comum isso 
atesta da verdade de um facto. 
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gráfica, a caneta, o lápis ou o escalpelo, é a observação respeitosa de 
uma lei, o reconhecimento antes do conhecimento, a gratidão do receber 
antes de ver, a benção antes do saber."20 

Háptico e Óptico: ser tocado e dar a ver 

"Um desenhador não pode deixar de estar atento ao dedo e ao olho, sobre
tudo ao que toca o olho, ao que o dedo toca para dar enfim a ver."21 

O desenhador move-se no jogo entre o dedo e o olho, entre o que 
toca o olhar e se dá a ver pelo gesto, como se, tal como no caso dos 
cegos, as mãos avançassem antes de mais, para delimitar o campo do 
espaço, para evitar a queda. Tacto e visão, os sentidos comunicam: o que 
toca no dedo é como que o excesso que toca o olho. O jogo entre o olho e 
a mão é aquele que permite lutar contra a inexorável evanescência do 
mundo, fixar uma imagem na memória e lutar contra o esquecimento 
pelo gesto de desenhar. No entanto, a cegueira é a regra que subjaz a este 
jogo: nunca é possível uma visão total, integral, e o gesto espelha essa 
mesma cegueira. Não se trata de lutar contra uma deficiência, algo que 
carregasse um sinal negativo, de perda. No desenho, como no caso do 
auto-retrato em relação à ruína, só a cegueira se constitui como a sua 
condição de possibilidade, porque, quando se desenha, não é possível ver 
senão o gesto que elabora o traço. Esse gesto é uma extensão da memória 
do olho. Quando se traça, os dedos são o prolongamento das pálpebras, 
que dão a ver o que tocou a mão, antes de ela ser gesto - no momento do 
desenho. 

Como afirma Paul Valéry, 

"há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem o lápis na mão e vê¬
-la desenhando. Ou antes, são duas coisas bem diferentes que vemos. 

2 0 "Archive du recit, I'histoire ecrile rend graces, comme le feront tous les dessins qui 
puiseront au recit. Dans la descendance graphique, du livre au dessin, il s'agit moins de 
dire ce qui est tel qu'il est, de dccrire ou de constater ce que Ton voit (perception ou 
vision) que d'observer la Ioi au-dela de la vue, d'ordonner la vente a la dette, de rendre 
graces a la fois au don et au manque, au du, a la faille du «il faut», fiit-ce au «il faut» du 
«il faut voir» ou d'un «il reste a voir» qui connote a la fois la surabondance et la 
defaillancc du visible, le trap et le trap peu, I'cxces et la faillite. Ce qui guide la pointe 
graphique, la plume, le crayon ou le scalpel, c'est l'observalion respectueuse d'un 
commandementm la reconnaissance avant la connaissancc, la gratitude du reccvoir 
avant de voir, la benediction avant le savoir." DERR1DA, Jacques, Memoires 
d'aveugle, p. 35. 

2 1 "Un dessinateur ne peut pas ne pas etre attentif au doigt et a 1'oeil, suriout a ce qui 
touchc 1'oeil, a ce qui touche du doigt pour donner enfin a voir." DERRIDA, Jacques, 
Memoires d'aveugle, p. 15. 



166 Inês Barahona de Almeida 

Mesmo o objecto mais familiar aos nossos olhos se torna outro se nos 
aplicamos a desenhã-lo: apercebemo-nos de que o ignorávamos, de que 
nunca o tínhamos visto verdadeiramente. O oiho, até esse momento, não 
tinha servido senão de intermediário."22 

Deste modo, quando o desenho se inicia, olhos e mãos são convoca
dos como extremos, jogadores de uma mesma equipa, à procura da 
melhor expressão: a conjugação feliz do olhar, da memória e do gesto. O 
olhar não se perde mais nas coisas, despreocupado, errante; pelo contrá
rio, ele ganha a responsabilidade de "arquivista da visibilidade", a ins
tância que alimenta a memória. Por seu turno, a memória não se reduz a 
um amontoado de informações visuais, prontas a ser enviadas para as 
mãos; pelo contrário, atentando e demorando-se nas impressões ópticas, 
ela reinventa a realidade cruzando-a com outras memórias, experiências, 
sensações, compondo uma nova visão, um novo conjunto. O gesto, 
finalmente, embarca nas sugestões da memória, procura o olho que habi
ta a ponta dos dedos e rende-se enfim à nova realidade que cria - o dese
nho. 

Ora, este cruzamento sinestésico do óptico e do háptico que detec
tamos no desenho é a primeira questão de Jacques Derrida num outro 
texto, intitulado Le Toucher23. Aí, à relação circular e concorrente dos 
sentidos, sobrepõe-se um outro problema: saber se os olhos se podem 
tocar: 

"[...] quando cruzo o teu olhar, vejo o teu olhar e os teus olhos, o amor 
na fascinação, e os teus olhos não são apenas videntes mas visíveis. Ora, 
uma vez que eles são visíveis (coisas ou objectos no mundo) bem como 
videntes (na origem do mundo), poderia tocá-los, justamente, com os 
dedos, os lábios, ou mesmo com os olhos, com as pestanas e as pálpebras 
- aproximando-me de ti, se ousasse aproximar-me assim de t i . " 2 4 

2 2 " I I y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon dans la main et la 
voir en dessinant. Ou plutôt, ce sont des choses bien différentes que Ton voit. Même 
l'objet le plus familier à nos yeux devient tout autre si Ton s'applique à le dessiner: on 
s'apercoit qu'on 1'ignorait, qu'on ne l'avait jamais véritablement vu. L'oeil jusque-là 
n'avait servi que d'intermédiaire." VALÉRY, Paul, cit. in DASTUR, Françoise, 
op. cit., p. 77. 

2 3 DERRIDA, Jacques, Le Toucher, Jean-Luc Nancy, Galilee, Paris, 1999. 
2 4 " [ . . . ] quand je croise ton regard, je vois et ton regard el les yeux, 1'amour dans la 

fascination, et les yeux ne sont pas sculcment voyants mais visibles. Or parce qu'ils 
sont visibles (choses ou objects dans le monde) autant que voyants (à I'origine du 
monde), je pourrais les toucher, jusiement, du doigt, des lèvres ou même des yeux, des 
cils et des paupières - en m'approchant de toi, si j'osais m'approcher ainsi de toi. Si 
j'osais un jour." DERRIDA, Jacques, Le Toucher, p. 13. 
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A questão não é meramente lúdica, nem pertence apenas a um jogo 
de linguagem que não pretenderia mais do que um efeito estilístico. Pelo 
contrário, a questão recoloca o problema da relação entre a visão e o 
tacto, apelando ao ponto de vista e à sua inacessibilidade. Vejamos: os 
olhos, os tais olhos que não eram senão intermediários, nas palavras de 
Paul Valéry, têm um estatuto dúplice. Os olhos são tanto "coisas do 
mundo", objectos visíveis, entre outros, como são origem do mundo, no 
sentido em que permitem ver todos os objectos do mundo. Através dessa 
duplicidade alcançaríamos o impossível - o ponto de vista. Como? Se o 
ponto de vista nunca se dá a ver porque é a origem do olhar e, simulta
neamente, é retraçável pelo que constrói e permite ver, então os olhos, 
videntes e visíveis, ocupam precisamente esse lugar. 

No entanto, o ponto de vista, em si mesmo, permanece invisível. Ele 
não é o olho que se vê, nem o olho que vê. Se, porém, procurarmos o 
ponto de vista por meio do tacto, parece claro que a maior e melhor 
aproximação a esse "lugar invisível" é, mais do que a troca de olhares, 
um olho dentro de um olho, um beijo entre os olhos, tocar essa superfície 
dúplice, cruzar as origens do mundo e as coisas do mundo e alcançar o 
ponto de vista. 

"Porque se os nossos olhos vêem o vidente mais do que o visível, [...] 
nessa medida e enquanto tal, eles não vêem nada, nesse momento, nada 
que se veja, nada de visível. [...] Eles cegam-se para ver um olhar, evi
tam ver a visibilidade dos olhos do outro para não se dirigirem senão ao 
seu olhar, à sua vista vidente [ . . . ]" 2 5 

Olhar quem nos olha, olhar o olhar - a solução que permite sair da 
infecundidade da reflexão pura, na busca de um ponto de vista visível. 
Por isso, diz Jacques Derrida, é necessário sermos cegos à visibilidade 
das coisas e dos olhos como coisas do mundo, para podermos olhar e, 
enfim, tocar, trocar e entretecer uma origem para o mundo, um ponto de 
vista invisível mas existente e experienciável, um ponto de vista comum. 

"Segue-se que, regra geral - uma regra bem particular, e própria a dis
sociar o olho da visão - nós somos tanto mais cegos ao olho do outro 
quanto este se mostra capaz de ver e podemos trocar com ele um olhar."26 

2 5 "Car si nos yeux voient du voyant plutot que du visible, [. . .], dans cette mesure en tant 
que telle, ils ne voient rien, des lors, rien qui se voie, rien de visible. [...] lis 
s'aveuglcnt pour voir un regard, ils evitent de voir la visibilite des yeux de 1'autre pour 
nc s'adresscr qu'a son regard, a sa vue simplcment voyante [ . . . ]" DERRIDA, Jacques, 
Le Toucher, p. 12. 

2 6 " I I s'ensuit qu'en regie generale - une regie bien singulicre, et propre a dissocier l'oeil 
de la vision - nous sommes d'autant plus aveugles a l'oeil de 1'autre que ce dernier se 
montre capable de voir et ce que nous pouvons echanger avec lui un regard;" 
DERRIDA, Jacques, Memoires d'aveugle, p. 109. 
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O fascínio pela visão do outro é irredutível à fascinação pelo olho 
do outro. Olhar o olho de um cego é, por isso, uma invasão no território 
das coisas do mundo, na exposição do olho do outro, oferecido à viola
ção. Olhar os olhos de um cego é olhar o olho que não vê, não nos vê, 
cujo olhar não podemos cruzar nem tocar. 

O jogo dos sentidos no desenho faz-se no entrelaçamento entre o 
tacto e a visão, como se a pele se tornasse vidente, como se essa fosse a 
necessária instância de cegueira para o acontecimento do desenho: 

"[...] para retomar uma expressão de Diderot. A sua Carta sobre os 
cegos para o uso daqueles que vêem descreve por duas vezes esta visão 
«pela pele». Não somente podemos ver «pela pele», mas a epiderme 
das mãos seria como uma «tela» estendida para o desenho ou para a 
pintura [ . . . ]" 2 7 . 

Com efeito, Diderot distingue duas formas de visão pela pele: 
associada ao hábito e à memória, a pele permitiria reconhecer qualquer 
pessoa que o cego já conhecesse; mas o autor reconhece ainda que a pele 
de um cego serviria de tela a uma pintura própria de cegos: 

"Saunderson via então por meio da pele; este invólucro era nele de uma 
sensibilidade tão apurada, que podemos assegurar que com um pouco de 
hábito ele conseguiria reconhecer qualquer dos seus amigos, dos quais 
um Desenhador tivesse traçado o retrato na mão [...] Existe assim tam
bém uma pintura para os cegos; aquela para a qual a sua própria pele 
servisse de tela."28 

O que distingue o desenho das restantes artes é precisamente essa 
aproximação ao tacto, na longa história da disputa face, nomeadamente, à 
pintura. De facto, a uma hierarquização dos sentidos corresponde uma 
hierarquização das artes. Sendo a visão "o mais nobre dos sentidos", na 
velha expressão clássica, se o desenho releva puramente do tacto, então 
ele deve ser considerado inferior: 

2 7 " [ . . . ] pour reprendre un mot de Diderot, sa Leííre sur les Aveugles á Vusage de ceux 
qui voient décrit ä deux reprises cette vision «par la peau». Non seulcment on peut voir 
«par la peau», mais l'épidcrme des mains serait comme une «toile» tendue pour le 
dessin ou la peinture [ . . . ] " DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugle, p. 103. 

2 8 "Saunderson voyot done para la peau; cette enveloppe étoit done en lui d'une sensibi-
lité si exquise, qu'on peut assurer qu'avec un peu d'habitude, il seroit parvenu ä recon-
naltre un de ses amis, don't un Dessinateur lui auroit tracé le portrait sur la main [. . .] II 
y a done aussi une peinture pour les aveugles; celle ä qui leur propre peau serviroit de 
toile." DIDEROT, Denis, Lettre sur les Aveugles, Ed. Robert Nikiaus, Librairie Dor/., 
Geneve, 1970, p. 38. 
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"É portanto agora o desenho que, vendo-se reduzido à sua pura função 
de deünear o exterior, é ligado pelos defensores da cor, à matéria e 
aproximado ao tacto, o sentido mais directamente sensível de todos: 
assim Roger de Piles, no séc. XVII, vai ao ponto de dissociar o desenho 
da visão e fazer dele matéria da mão e não do olho, alegando, em jeito 
de prova, a história de um escultor cego capaz de realizar pelo simples 
tacto, retratos de cera perfeitamente semelhantes [. , . ] ." 2 9 

No entanto, o que cabe esclarecer é que o desenho não releva 
apenas da mão e do tacto, mas que nele se dá um entrecruzamento 
essencial. O facto de um desenhador desenhar um cego não é marca 
da menoridade da sua arte, mas antes espelho da sua própria identi
dade. É verdade que o traço é uma marca essencial do desenho, mas 
não é necessariamente verdade que o traço apenas diga respeito ao 
exterior e à delimitação de um contorno. Dibutades, ao desenhar 
pela primeira vez, traçou a fisionomia do seu amante na parede, a 
partir dos contornos realçados pela luz - mas ler o mito apenas 
neste registo parece redutor. Mesmo o gesto de marcar contornos 
traz consigo outras camadas de leitura e interpretação, obrigando-
-nos a repensar o estatuto do traço. 

Traço cego 

O que distinguirá o desenho de outras artes, nomeadamente, a músi
ca, a literatura ou a escultura, é a noção de traço. Aliás, essa parece ter 
sido também a opção tradicional: o desenho é o domínio da mão e do 
traço. Se ele dispensa a visão, então um desenhador, como um escultor, 
pode ser cego. Mas será que é o mesmo falar em músicos, cantores, 
escultores, ou poetas cegos? Como demonstrar que qualquer desenhador 
é, de alguma maneira, cego? Desenhar é traçar - nessa medida, se o traço 
refluir no sentido da cegueira, será possível afirmar com segurança que 
todo o desenhador é, de algum modo, cego. 

2 9 "C'est done maitenant le dessin qui, se voyant réduit à sa pure fonction de délincation 
extéricure, esta rattaché par les coloristes à la matière et rapproché du toucher, le plus 
direclcment sensible de tous les sens: ainsi Roger de Piles, au X V l I e siècle, va jusqu'a 
dissocier le dessin de la vue et à en faire une chose de la main et non de 1'oeil, 
alléguant en guise de preuve fhistoire d'un sculpteur aveugle capable de réaliser par le 
seul toucher des portraits de cire parfaitemení ressemblants [ . . . ]" DASTUR, Françoise, 
op. cit., p. 85. Também Jacqueline Lichtenstein discute esta questão, a propósito da 
relação entre o desenho e o tacto: "Réduit à sa pure fonction de délinéation, le dessin 
cesse chez lui [Roger de Piles] d'etre le signe de ITdée pour être rattaché à la matière. 
Ne demandant pas la distance mais le contact, i l ne s'adresse pas à 1'oeil mais à la 
main. Puisqu'on n'a pas besoin de voir pour tracer un contour, un aveuglc pourrait 
bicn dessiner." LICHTENSTEIN, Jacqueline, La couteur eloquente, Flammanon, 
Paris, 1989, p. 172. 
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O que nos acontece quando escrevemos sem ver? Desenhamos? 
Uma mão cega aventura-se por uma folha, que nem branca se sabe, cujos 
limites se desconhecem, cuja posição permanece um enigma na eterna 
obscuridade, e a mão tacteia, toca o papel e, a medo, ganha desse primei
ro contacto - que mais tem de amoroso que de geométrico - a coragem 
do gesto. Tal como Dibutades que, na urgência do amor, perante o afas
tamento anunciado, traça o perfil do amante, como sombra, a nostalgia 
antes da separação, uma memória previdente e sofredora - a configura
ção da saudade, enquanto tristeza e nostalgia por algo que ainda não 
sucedeu, a saudade do que nunca foi. Dibutades está ainda com o seu 
amante e antecipa a separação. Ela sofre em cada ponto da sombra que se 
projecta e aí projecta também esse sofrimento de uma partida anunciada. 

E nós, que nos acontece escrevendo no escuro, sem ver? Começa
mos por escrever, inscrever seria mais próprio, os signos que recorda
mos, desenhando a princípio, como no princípio, sem a familiaridade 
com o papel e os signos e a caneta, inscrevemos a memória dos signos 
que vêm vindo no escuro, como se um olho espreitasse na ponta dos 
dedos e habitasse ao mesmo tempo as memórias e a cegueira, a aventura 
e a escuridão. 

A inscrição do que se pode inscrever não se vê, ela não está nem 
presente, nem ausente. O traço escapa ao campo da visão, não só porque 
ainda não é, mas também porque não pertence à ordem da objectividade. 
Existe uma heterogeneidade abissal30 entre aquilo que é desenhado e o 
traço que o desenha, por essa mesma cegueira que não é ausência, mas o 
próprio acto do desenho, uma memória actuante na absoluta ausência. 
Aquilo que se desenha torna-se invisível, porque o traço absorve o olhar 
e a mão, absorve-os como forma de dar a ver o que já não se vê. Ou o 
mundo apela absolutamente, e o desenho não existe ainda, ou então 
desenha-se e o mundo desaparece de certo modo, como se fosse incom
patível com o traço e só a memória subsistisse. Este abismo, entre visível 
e invisível, pode radicar em duas possibilidades: ou há uma reserva de 
visibilidade contida na memória, ou então o invisível é a absoluta estra
nheza à fenomenalidade, não podendo portanto aparecer. 

A hipótese derrideana é a seguinte: o desenhador é sempre uma presa 
deste invisível, seja qual for a sua explicação. Há uma anamnese da própria 
memória. Como para Baudelaire, é a ordem da memória que se precipita 
para dar origem ao desenho. Destinando a origem do desenho à memória, 
em vez de a reconduzir à percepção, Baudelaire reconstrói a sua própria 
experiência como exercício de memória. 

Mas o invisível não é também a característica de um fenómeno que 
estivesse presente noutro lugar, escondido bem longe do olhar. O invisí-

3 0 DERRIDA, Jacques, Méinoires d'aveugle, p. 50. 
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vel é um "fenómeno" de outra ordem: é da ordem do transcendental e, 
nesse sentido, ele toma parte na visibilidade como sua própria condição 
de possibilidade. 

Da mesma forma, existe no traço a exigência da visibilidade e, ao 
mesmo tempo, a necessidade da sua invisibilidade. Jacques Derrida 
designa esta característica como a "inaparência diferencial do traço" 3 1, o 
seu carácter elíptico, retirado, ausente. O traço, uma vez desenhado, não 
deve dar-se à visibilidade. É necessário não o ver, uma vez que estabe
lece e instaura as linhas entre o interior e o exterior de uma figura, os 
limites, a fronteira. Quando se atinge este limite, já nada mais há a ver. 
Mas este limite é sempre inatingível, porque se busca o momento do desa
parecimento do traço, a que se dedica o desenho. Ao traço nada lhe perten
ce em bom rigor, porque ele se estabelece como a fronteira, uma linha 
contraditória da qual fazem paite todos os pontos que partilham ambos os 
lados, que não pertencem portanto a lado nenhum. Nas palavras do autor, 

"O traçado separa e separa-se a si, ele não refere senão fronteiras, inter
valos, uma grelha de espaçamento sem apropriação possível . A expe
riência do desenho [...] atravessa e institui ao mesmo tempo estas fron
teiras [ . . . ] " 3 2 . 

Este limite, o traço, não tem nada de ideal, de inteligível, não é por 
isso que é invisível. Ao traçar-se uma fronteira, esta marca a diferença, 
nunca uma identidade ideal, mas interstícios, "entre-vista". Assim, o 
traço não é nem sensível, nem inteligível - ele não é uma coisa, mas um 
fenómeno que releva da invisibilidade transcendental, como possibili
dade do desenho. O movimento pelo qual um desenhador tenta capturar
l e a si próprio é um abismo em que se precipita na memória. De novo 
Baudelaire: quando a memória entra em acção ela não está ao serviço do 
desenho, mas é o próprio desenho, e é ela, memória, que sempre lança o 
espectro do invisível sobre o traço que se desenha, na grafia da memória, 
tal como nós, escrevendo no escuro, inscrevemos para não esquecer a 
grafia de uma memória futura. 

Cegos: seres da queda, seres da luz 

O facto de traço, escrita ou desenho serem antes de mais a dívida, o 
pagamento da dívida, através de uma fórmula de dar graças, significa 

3 1 Cf. DERRIDA, Jacques, Memoires d'aveugle, p. 58. 
3 2 "Le trace separc et se separc lui-meme, il ne retrace que des frontieres, des intervalles, 

unc grille d'espacemcnts sans appropriation possible. L'experience du dessin [...] 
traverse et institue en meme temps ccs frontieres [ . . . ]" DERRIDA, Jacques, Memoires 
d'aveugle, p. 58. 
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que, na sua origem, qualquer destes "grafos" (graphein) tem uma obriga
ção em virtude de um dom, em vez de uma qualquer sede de fidelidade 
representativa. A fidelidade da fé é cega e ela antecipa-se à representa
ção, precedendo e comandando o movimento, o gesto da escrita e do 
desenho. E a cegueira que comanda o traço. 

E de que forma é que as figurações de cegos dão a ver a invisibili
dade transcendental do desenho? Em que medida é a cegueira a própria 
invisibilidade que está na raiz do desenho? Como conjugam estas figuras 
cegas a invisibilidade e o dever de inscrever a memória, para dar graças 
por um acontecimento espiritual? 

Para Jacques Derrida, é possível encontrar nas Sagradas Escrituras 
inúmeros paradigmas de cegueira, entendidos como possibilidade de ele
vação ao invisível, ao divino, ao que salva. Qual a razão para a relevância 
destes acontecimentos em textos sagrados? 

Por princípio, a cegueira viola a Natureza, viola as leis naturais, a 
cegueira é uma violação - por isso se exprime mitológicamente como 
pecado, falta ou erro. Aí adquire a natureza de uma transgressão da pró
pria vontade - a vontade de saber como vontade de ver. E é nesse sentido 
que a visão sempre ganhou o privilégio face aos restantes sentidos, pela 
aproximação ao intelectual ou ao moral3 3. Uma vontade tortuosa empurra 
o homem para a cegueira. O cego não quer saber ou, antes, quereria não 
saber, ou não ver. 

" A espeleologia platónica desenvolve ela própria, não o esqueçamos, 
uma "imagem" de todas as cegueiras possíveis , um " ícone" , diz muitas 
vezes Pla tão , palavra que traduzimos por alegoria." 3 4 

Os cegos são seres da queda, a manifestação paradoxal daqueles que 
ultrapassaram o estatuto sensível da visibilidade, mas que, ao mesmo 
tempo, transgrediram, ao menos no que respeita às leis naturais. O cego é 
um ser da queda no que se refere à Natureza, mas no que respeita à morali
dade está mais perto ou mesmo já em contacto com o invisível, inteligível, 
a luminosidade divina. O cego representa por isso o processo de ascese e 
de redenção espiritual. 

Jacques Derrida propõe-nos uma leitura do desenho de cegos a partir 
de duas grandes lógicas do invisível: a transcendental e a sacrificial. A 
primeira, lógica transcendental, toma o invisível e a cegueira como con
dição de possibilidade do desenho, de desenhar, como o desenho do 

3 3 A etimologia do termo "ideia" mostra bem como a tradição destina o ver ao saber. 
3 4 "La spéléologie platonicienne développc ellc-même, ne l'oublions pas, une «image» de 

tous les aveuglements possibles, une «icône», dit souvent Platon, mot qu'on traduit 
aussi par allegoric" DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugte, p. 21. 
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desenho. Esta lógica nunca é temática. Ela nunca pode pôr-se ou tomar¬
-se como o objecto representável de um desenho, permanecendo na opa
cidade de si a si, alcançando a máxima proximidade quando se figura um 
auto-retrato de cego. Só a segunda lógica, a sacrificial, pode tornar-se 
tema da primeira, como o acontecimento sacrificial, o que acontece aos 
olhos quando se dá a perda da visão, a narrativa mítica ou bíblica, o 
espectáculo ou a representação dos cegos. 

Nessa medida, podemos elaborar uma tipologia da figuração dos 
cegos em torno de três tipos de violência sobre eles exercida, que rele
vam dos mitos e narrativas bíblicas: o desdém, o castigo e a conversão. 

O cego está sujeito ao desdém. Ele engana-se, tacteia, é ele próprio 
quem se engana, como se se tratasse de um sofrimento voluntário, ele 
deixa-se enganar por uma falha da vontade. A ele espreita-o sempre uma 
queda - o desprezo. O outro, qualquer outro, pode abusar de si, mesmo 
que apenas no mero olhar, como invasão despudorada na ausência de 
correlato.35 Mas o cego é também o objecto do castigo. "[...]o golpe que 
o faz perder a vista inscreve o sacrifício na representação económica de 
uma justiça". 3 6 E a aplicação irresistível da Lei de Talião: fatalidade 
sobre uma lógica de castigo e perdão que pode anular o mal ou mesmo 
produzir um bem. Porquê a cegueira? Em razão de que crime? 

"[...] a cegueira é muitas vezes o preço a pagar para quem deve abrir 
enfim os olhos, os seus ou os de um outro, a fim de recuperar uma visão 
natural ou o acesso a uma luz espiritual."37 

Tal como havíamos afirmado, são sempre ainda os traços da ligação 
privilegiada da visão à moralidade ou ao intelecto. Neste caso, se o cego 
é objecto de um castigo, ele é também - paradoxalmente - aquele que 
mais próximo pode estar do acesso ao divino. Nessa medida, finalmente, 
a figura do cego é também a da conversão. 

"Cada vez que um castigo divino se abate sobre a visão para significar o 
mistério de uma eleição, o cego torna-se uma testemunha da fé." 3 8 

35 Cf. DERRIDA, Jacques, Memoires d'aveugle, pp. 96-97. 
3 6 " [ . . . ] le coup qui fait perdre la vue inscrit le sacrifice dans la representation economi-

que d'une justice." DERRIDA, Jacques, Memoires d'aveugle, p. 105. 
3 7 " [ . . . ] i'aveuglement est souvcnt le prix a payer pour qui doit ouvrir cnfin ses yeux, les 

sicns ou ccux d'un autre, afin de recouvrer une vue naturellc ou faeces a une lumiere 
spirituelle." DERRIDA, Jaques, Memoires d'aveugle, p. 106. 

3 8 "Chaque fois qu'un chatiment divin s'abat sur la vue pour signifier 1c mysteie d'unc 
election, 1'aveugle devient le lemoin de la foi." DERRIDA, Jacques, Memoires 
d'aveugle, p. 113. 
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Repetimos a analogia entre a fé e a cegueira, uma imagem paradig
mática, no sentido em que exprime a proximidade entre a visão e a santi
dade. É nessa medida que, depois de desprezados os sentidos na sua sen
sibilidade humana, se reabilita a visão na sua forma mais intelectuali
zada, para a valorizar face aos restantes sentidos. 

Aqui, como nas lógicas do desenho, do que se trata é sempre de uma 
hesitação, 

"[...] como a mão do desenhador ou do cego tiram a sua firmeza de um 
tactear dominado, aqui a hesitação entre um pensamento transcendental 
e um pensamento sacrificial do desenho de cego, um pensamento da 
condição de possibilidade e um pensamento do acontecimento. O que 
importa é a hesitação entre os dois [.„]"3 9 

A questão é a de que não há nem transcendentalidade pura, nem sacri
fício puro, e atesta-o o facto de termos tantas representações do desenho, 
em auto-retratos de cegueira, dominados por preocupações distintas, as 
suas variantes operam-se na dobra entre as duas lógicas, transcendental e 
sacrificial. Há apenas grandes figuras de cegos, associadas a variações e 
oscilações entre versões transcendentais ou sacrificiais da cegueira, em 
auto-retratos do desenho. 

"A verdade dos seus próprios olhos de vidente, no duplo sentido deste 
termo, é a última coisa que se pode surpreender, e nua, sem atributos, 
sem óculos, sem chapéu, sem venda nos olhos, num espelho. O rosto nu 
não pode olhar-se de frente, ele não pode olhar-se num espelho."40 

E aquilo que não conseguimos ver e a todo o momento parece per
der-se na cegueira do desenho, insta - por meio de um narcisismo inex
plicável - à visibilidade, para que seja encenado em traços, grafias -
desenho ou escrita41. 

3 9 " [ . . . ] comme la main du dessinateur ou de 1'aveugle tire sa fermcté décisoire d'un 
lâtonncmeni cominé, ici 1'hésitation entre une pensée transcendcntale et une pensée 
sacrificielle du dcssin d'aveugle, une pensée de la condition de possibilite et une 
pensée de 1'cvcnement. Ce qui importe, e'est l'hésitation entre les deux [. . . ]" 
DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugle, p. 96. 

4 0 "La vérité de ses propres yeux de voyant, au double sens de ce lermc, e'est la dernière 
chose qui se puisse surprendre, et nue, sans allributs. sans lunettes, sans chapeau. sans 
bandeau sur la tele, en un miroir. Le visage nu nc peut se regarder en face, il ne peut se 
regarder dans une glace." DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugle, p. 74. 

4 1 Veja-se a seguinte aproximação da pintura à escrita: "Mais le dessin ne représente-t-il 
pas Tordre du discours dans la pcinture? Et le discours ne s'est-il pas toujours senti 
menacé par la tache éblouissantc du visible, comme s'il craignait d'en être aveuglé? 
[...] Du toucher au langage il n'y a qu'un pas, qui est franchi par la regie." 
LICHTENSTEIN, Jacqueline, op. cit., p. 173. Ou ainda, "Exclu de fordre du visible, 
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Na verdade, olhos são lágrimas 

A figuração do cego é sempre de algum modo a figuração impos
sível do traço, a inscrição que radica na ausência, na memória, na ceguei
ra. 0 piscar do olho é também esse instante de cegueira que assegura à 
visão a sua respiração, que humidifica a pele do olho, para que sobre ela 
possa deslizar a pálpebra, uma persiana na janela sobre o mundo, na qual 
o mundo se precipita para entrar, de cabeça - precipitação, as mãos 
tocam as pálpebras, o olho fecha-se, o jogo tem apenas uma regra - olhar 
ou gesto, alternativa, entrelaçamento segundo a ordem do tempo. Um e 
outro sem primazia, mas em cruzamento, tecendo, textos ou desenhos, 
gráficos de letras ou traços, "grafos". O traço é a cegueira do desenho ou 
da caligrafia: 

"[...] o olho é aquele que se emocionou por um certo impacto do mundo 
e o restitui ao visível pelos traços da mão."4 2 

Jacques Derrida termina a sua reflexão com o que designa por 
"Antropologia das lágrimas". As lágrimas vêm aos olhos e impedem-nos 
de ver. As lágrimas vêm aos olhos para que estes sejam e não vejam e, 
nesse sentido, a humanidade se defina a partir da cegueira. Velar a visão 
talvez seja o auge do desvelamento (aleíheia), da verdade dos olhos. A 
essência do olho são as lágrimas, não a visão. Cursos de água. Fontes. 

"No fundo, no fundo do olho, este não estaria destinado a ver mas a cho
rar. No momento mesmo em que velam a visão, as lágrimas desvelam o 
próprio olho. O que elas fazem jazer fora do esquecimento em que o 
olhar a guarda em reserva, não seria nada menos que a aletheia, a ver
dade dos olhos cuja destinação suprema elas revelariam: ter em vista a 
imploração mais do que a visão, dirigir-se à oração, ao amor, à alegria, à 
tristeza, mais do que ao olhar"43. 

le dcssin se voit paradoxalment d'aulant plus assigné à 1'ordre du dicible qu'il est plus 
aiscment réductible à une technique susceptible d'un apprentissage scolaire, comme 
l'est la grammaire." DASTUR, Françoise, op. cit., p. 86. 

4 2 " [ . . . ] 1'oeil est ce qui a cté ému par un certain impact du monde et le restitue au visible 
par les traces de la main." MERLEAU-PONTY, Maurice, L'oeil et Vesprit, Gallimard, 
Paris, 1964, p. 26. 

4 3 "Au fond, au fond de l'oeil, cclui-ci ne serait pas destiné à voir mais à pleurer. Au 
moment même oü elles voilent la vue, les larmes dévoileraient le propre de l'oeil. Ce 
qu'clles font jaillir hors de l'oubli oü le regard la garde en réserve, ce ne serait ríen de 
moins que l'a!elhcia, la vérilé des yeux dont elles révélcraient ainsi la destination 
supreme: avoir en vuc Timploration plutòt que la vision, adresser la pricre, l'amour, la 
joie, la tristesse, plutòt que le regard." DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugle, 
p. 125. 
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No entanto, quer se mantenha esta "Antropologia das lágrimas", quer 
se substitua a lágrima pelo piscar de olhos, pela cegueira pura e simples, 
ou pelo gesto do desenho, a origem deste último está sempre profunda
mente intricada com a imagem da cegueira, a invisibilidade e a memória. 
E é nesse ponto fulcral que se desenham os contornos do jogo dos senti
dos, não só em virtude da absoluta necessidade - como é o caso dos 
cegos mas também por si mesmos, no movimento que lhes é próprio. 

Assim, quer terminemos numa "Antropologia das lágrimas", quer 
nos atenhamos às considerações precedentes, podemos sempre afirmar 
que o desenho radica na ausência, na evanescência daquilo que se dese
nha, desaparecimento que se mostra também no traço e activa a memória, 
confinando com a figura do cego, aquele que estende a mão e se preci
pita, para medir o espaço e dessa forma evitar a queda. O desenhador 
perde o mundo e ganha o traço, a sua visão habita tanto a ponta dos 
dedos, como a sua pele, ou os seus olhos. As memórias de cegos são a 
história do desenho. 

RÉSUMÉ 

LA CÉCITÉ Á L'ORIGINE DU DESSIN 

La reflexion qui suit a pour but de suivre le texte de Jacques Derrida, inti
tulé Mémoires d'aveugle, L'autoportrait et autres mines. Ce texte constitue le 
catalogue de l 'exposition que le philosophe a organisé au M u s é e du Louvre sur la 
céci té et le dessin. 

En ayant pour reflexion le mythe de Dibutade qui est á l 'origine du dessin, 
surgiront comme traits fondamentaux dans l'argumentation derridienne la 
reconduction de la vision á la mémoi re , la radication du dessin dans la partie 
d'ombre, dans 1'absence, et la nature ambivalente de la trace du dessin. En tenant 
compte du mythe de l 'origine du dessin et du role de la vision et de la cécité, 
Jacques Derrida arrive á la formulation de sa these céntrale: chaqué fois qu'un 
dessinateur dessine un aveugle, i l fait son auto-portrait. 

Ensuite, on analyse la figuration des aveugles, cherchant á souligner les 
aspects les plus importants, comme le besoin d'un "théátre des mains", la relation 
entre haptique et optique, ou encore la singuliére vocation des aveugles pour 
devenir des étres de lumiére, élus du divin, done témoins d'une rédemption et 
d'une ascése . 

Suivant la suggestion du texte de Jacques Derrida, on aboutit au fait que la 
vision et la céci té ont une importance pour ce qui est de la définition de toute 
Anthropologie, pour ce cas d'une "Anthropologic des larmes". 
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E S T É T I C A E É T I C A 
E M M O N R O E C . B E A R S D L E Y 

Victor Silva 

Os objectos são em si mesmo neutros, mas não os usos que lhes 
podemos dar. Por isso, por extensão do domínio axiológico constituído 
pelos agentes e respectivos actos, podemos ajuizar, a partir de diversos 
pontos de vista, os objectos que utilizamos. Entre esses objectos encon
tram-se as obras de arte. Ter experiência destas tem consequências indi
viduais e colectivas, quer de carácter estético quer não estético, nomea
damente moral. 

Ao longo da história da reflexão filosófica sobre a obra de arte, há 
autores que subordinam o valor estético ao moral, outros que subordinam 
o valor moral ao estético e um terceiro grupo que procura alguma forma 
de articulação que preserve a especificidade de cada um dos dois valores. 
Neste terceiro grupo inclui-se o filósofo americano Monroe C. Beardsley. 

1. A experiência estética 

O conceito de experiência estética é o mais importante na teoria de 
Beardsley. Permite, em primeiro lugar, definir o conceito de obra de arte 
e, em segundo lugar, justificar a fruição das obras de arte pelas suas con
sequências morais. Para a caracterizar e distinguir das demais experiên
cias, Beardsley propõe a utilização de cinco critérios: a orientação pelo 
objecto, a liberdade sentida, o afecto separado, a descoberta activa e a 
totalidade.1 Se o primeiro deles e pelo menos três dos outros quatro se 
derem na experiência, ela deve ser considerada definitivamente como 
estética. 

1 Monroe C. Beardsley, "Aesthetic Experience", in Monroe C. Beardsley, The Aesthetic 
Point of View: Selected Essays, Michael J. Wrecn c Donald M. Callen (orgs.), Ithaca, 
Cornell University Press, 1982, pp. 288-293. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 177-183 
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A orientação pelo objecto é a aceitação pelo fruidor de que o fluxo 
dos seus estados mentais seja conduzido pelas propriedades do objecto 
da atenção, com o sentimento de que as suas componentes estão articula
das. É um processo de exploração e descoberta gradual de um objecto 
que nos atrai, mesmo se apenas intencional, tal como uma possibilidade 
sugerida por uma personagem, numa peça de teatro. 

A liberdade sentida é, por um lado, uma sensação de desprendi
mento em relação às preocupações anteriores à experiência e, por outro 
lado, um sentimento de distensão e de harmonia com o que o objecto nos 
apresenta ou invoca, de tal modo que, dominando nós agora as coisas, 
parece ter sido livremente escolhido por nós. É esta liberdade que é por 
vezes condenada pelo puritanismo religioso ou político como um esca
pismo ou alienação estética relativamente às exigências da vida. 

Por afecto separado entende Beardsley aquela relação emocional 
paradoxal em que, por um lado, somos afectados pelo que nos é propos
to, seja, por exemplo, empolgante ou terrível, e que, por outro lado, pos
sibilita que não nos deixemos dominar por ele, antes permite que nos 
situemos acima do que acontece. 

No que respeita à arte, esta característica da experiência estética é 
favorecida pelo carácter artificial, ficcional das obras, embora possa não 
ocorrer com as criações mais realistas ou com aquelas cuja apreensão 
estética deve estar associada à sua funcionalidade, como na arquitectura. 

A descoberta activa é, em certo sentido, o contraponto da primeira 
característica. Com efeito, nem a experiência estética é uma contempla
ção passiva do objecto, nem este é, muitas vezes, adequadamente com
preendido numa primeira e imediata apreensão. A descoberta activa é um 
acto cognitivo que intui e descobre relações e significados entre estímu
los conflituais. Por isso, o que se descobre pode ser ilusório. Nas obras 
de arte complexas, tal descoberta proporciona uma gratificação similar à 
das descobertas científicas e matemáticas. Mas mesmo em obras mini
malistas, ou naquelas em que a componente intelectual é reduzida, há 
sempre algo para ser compreendido. 

A totalidade é um sentimento de integração da pessoa derivado da 
actividade de síntese dos elementos da experiência ao longo do tempo em 
que decorre. 

A experiência estética assim caracterizada é obtida sobretudo na 
nossa fruição e compreensão das obras de arte, mas também se encontra 
na nossa relação com outros objectos, em especial na natureza, e mesmo 
com as pessoas. 
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2. A obra de arte 

Beardsley considera as obras de arte, em primeiro lugar, como 
objectos que, ao longo de uma tradição de vários séculos, têm sido cria
dos com uma finalidade principal: proporcionar experiência estética aos 
seus fruidores. Uma vez criadas, a maioria das obras de arte é classifica
da em géneros - escultura, gravura, música - , por críticos, artistas, histo
riadores da arte, atendendo a algumas características comuns considera
das relevantes. Depois de consagradas socialmente as respectivas 
designações, é fácil, então, alargar o seu domínio de aplicação a novas 
obras, criadas ou não com propósito estético. Esta possibilidade explica 
que materiais etnográficos, como máscaras de rituais mágicos, ou acha
dos arqueológicos, como cerâmica utilitária, possam integrar, de pleno 
direito, o acervo dos museus dedicados à arte.2 

É esta compreensão da obra de arte e da sua finalidade que informa 
a definição que Beardsley propôs num dos seus últimos artigos. "Uma 
obra de arte é ou um arranjo de condições com intenção de ser capaz de 
proporcionar uma experiência com carácter estético marcado ou (ocasio
nalmente) um arranjo pertencente a uma classe ou tipo de arranjos com a 
intenção típica de que tenha esta capacidade."3 

Com esta definição, Beardsley pretende excluir do âmbito da arte 
algumas obras de vanguarda, como 4'33", de John Cage, e The Wolfman, 
de Robert Ashley, porque o silêncio da primeira e o "barulho insuportá
vel" da segunda não têm intenção estética, mas se destinam precisamente 
a questionar essa compreensão instituída da arte. 

Para as obras que apenas protestam social ou politicamente, defen
dem teses ou provocam surpresa, rejeição ou enfado, mas que são apre
sentadas em espaços públicos, galerias ou museus, Beardsley pretende 
que se reserve a designação de peças de exibição. 

Com efeito, o dinamismo da arte conduziu os artistas a produzir 
obras que não só criticam os princípios orientadores que informaram as 
criações anteriores, mas a apresentar inovações que tornam "artístico" o 
que anteriormente era excluído. É a consciência dessa ultrapassagem e, 
finalmente, a anulação das fronteiras do que é considerado artístico que 
se traduz na afirmação de que "tudo pode ser arte". E suficiente que 
alguém designe um objecto como obra de arte para que adquira esse 
estatuto. Reciprocamente, esse acto de designação é suficiente para que 
tal pessoa se torne um artista. Esta prática frequente do mundo da arte, 
segundo Timothy Binkley, não pode ser questionada pelos filósofos. 

2 Monroe C. Beardsley, "Redefining Art", in The Aesthetic Point of View, pp. 299-303 e 
306. 

3 Op. Cit, p. 299. 
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No entanto, contrapõe Beardsley, se tudo pode ser obra de arte, se 
nenhum critério pode ser invocado para distinguir entre o artístico e o 
não artístico, tal significa que não é seguida nenhuma regra no mundo da 
arte. Ora, essa intenção de indiferenciação não pode ter maior legitimi
dade do que a de operar distinções. Por isso, a prática dos artistas de 
vanguarda e os textos dos críticos que a apoiam não permanecem imunes 
à análise filosófica, ao contrário do que pretende Binkley.4 

A definição de Beardsley não pretende explicar, portanto, o uso 
actual do termo "obra de arte", mas justificar, do ponto de vista estético, 
por que é que um objecto deve ser considerado uma obra de arte. Devido 
à proposta de revisão da terminologia em uso, a estética de Beardsley e, 
em particular, a sua definição de obra de arte assumem, pois, um carácter 
normativo. 

3. O valor moral da experiência estética 

Todas as obras de arte podem ter efeitos morais positivos, indepen
dentemente da natureza do seu conteúdo, os quais são tão mais elevados 
quanto maior for o respectivo valor estético. 

Como se compreende que uma obra musical pura, como Música 
para Cordas, Percussão e Celesta, de Bela Bartok, possa ser eticamente 
relevante? Já sabemos que a experiência estética é uma actividade em 
que o fruidor se confronta com a obra de arte procurando conferir sentido 
à diversidade dos seus estímulos. Na experiência estética desta obra, o 
ouvinte poderá identificar a forma de fuga e o tema cromático do primei
ro movimento, bem como a inversão que o reconduz ao início da peça, e 
sentir, sucessivamente, o carácter enérgico, sombrio e alegre dos três 
outros movimentos, aliás todos eles construídos com base no tema da 
fuga. A pesquisa empírica parece mostrar, segundo Beardsley, que de 
experiências estéticas como esta advêm benefícios para o fruidor que não 
são apenas cognitivos, mas também morais.5 Quais são estes efeitos 
morais benéficos da experiência estética? 

Em primeiro lugar, compreender a obra de arte, nomeadamente o 
que ela pode apresentar de inovador, constitui um treino e um alarga
mento da percepção, da discriminação e da imaginação e, portanto, 
desenvolve a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. 
Em segundo lugar, a experiência estética das mesmas obras promove a 
simpatia e a compreensão entre as pessoas que as partilham. Em terceiro, 

4 Op. cit., pp. 312-315. 
5 Monroe C. Beardsley, Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, Nova 

torque, Harcourt Brace & World, 1958; 2. a ed„ Indianapolis, Hackett, 1981, pp. 573¬
-576. 
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a experiência estética clarifica a mente e apazigua impulsos destrutivos, 
ou seja, produz efeitos terapêuticos e profilácticos que favorecem um 
melhor relacionamento com os outros. E, finalmente, a experiência esté
tica é uma actividade intensa e complexa na tentativa de compreender a 
obra de arte e gratificante na realização dessa finalidade, pelo que ofe
rece um ideal de articulação próxima entre meios e fins que confere sen
tido aos primeiros e valor aos segundos, em contraste com o vazio, a 
monotonia e a frustração de grande parte da vida humana. 

A experiência estética é, em geral, procurada por si mesma, isto é, 
pela gratificação imediata que proporciona. Todavia, segundo a axiologia 
instrumentalista de Beardsley, são os benefícios atrás descritos que a tor
nam valiosa. E como a magnitude da experiência estética está directa
mente relacionada com o valor estético da obra, os seus efeitos morais 
estão também positivamente correlacionados com este valor. 

Estes benefícios morais da experiência estética das obras de arte não 
são crenças particulares, são capacidades genéricas de actuação. Podem 
resultar, por isso, de todos os géneros de obras, mesmo das que não têm 
conteúdo moral. 

4. Os efeitos imorais das obras de arte 

A experiência estética de qualquer obra de arte tem benefícios 
morais, mas obras cinematográficas, pictóricas, literárias, etc, isto é, 
obras representacionais, podem ter efeitos negativos do ponto de vista 
moral, devido a um conteúdo que seria reprovável na vida reai, quando o 
uso que delas é feito não é estético. Pode assim argumentar-se que a vio
lência no cinema é um dos factores do aumento da delinquência juvenil. 
Com base em tal suposto, aqueles que têm alguma responsabilidade na 
educação das crianças estabelecem, com frequência, restrições ao seu 
acesso a tais obras. 

Beardsley admite que as obras de arte com esses conteúdos podem 
provocar comportamentos inaceitáveis do ponto de vista moral. Mas 
devem essas obras ser censuradas ou mesmo suprimidas? 

Em primeiro lugar, Beardsley julga que, se for necessário preservar 
as crianças mais pequenas ou pessoas particularmente sensíveis do con
tacto com obras deste género, estas não devem ser suprimidas, privando 
os restantes membros da sociedade da sua fruição, mas podem ser toma
das medidas especiais para sua protecção. Em segundo lugar, se os cien
tistas sociais provarem que os efeitos negativos são reais em adultos res
ponsáveis, a sociedade, recorrendo aos tribunais, deve fundamentar a 
decisão a tomar mediante a comparação dos efeitos imorais com o valor 
estético das obras. Se o valor estético for muito reduzido, o ponto de 
vista estético não se opõe à supressão das obras. Se o valor estético for 
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elevado, há um conflito de valores e a decisão a tomar dependerá daquele 
que for considerado superior. 

Beardsley levanta, no entanto, objecções práticas à conclusão teó
rica em favor da possibilidade da censura. A censura oficial pode ser 
expressão das componentes mais reaccionárias e estúpidas da sociedade, 
de modo que a aplicação do princípio pode ser mais prejudicial do que 
benéfica. Pelo contrário, o meio mais eficaz de contrariar os eventuais 
efeitos perniciosos de algumas obras de arte consiste na educação que 
favoreça a adopção de comportamentos éticos e a competência estética.6 

5. As performances violentas 

Nos anos sessenta do século XX, surgiram obras que mais do que 
representar o que a sociedade, ou grande parte dela, considerava imoral, 
o praticava durante a sua apresentação. Incluem-se neste grupo de obras 
as performances em que os executantes se agrediam ou automutilavam, 
como quando Chris Burden se fez crucificar sobre um Volkswagen, em 
1974. 

A estética de Beardsley recusa a tais obras o estatuto artístico e 
nessa a exclusão a moralidade tem uma função, se bem que indirecta. 
Essas performances não são atraentes, mas repulsivas; não são prazentei
ras, mas dolorosas de observar; não permitem a distância emocional que 
caracteriza a experiência da ficção, mas provocam emoções próprias de 
actos reais; não possuem a autonomia das obras de arte, mas são inter
pretadas como actos integrados no mundo real. Em suma, não apelam à 
fruição e ao conhecimento estéticos, mas suscitam a condenação moral. 
A experiência estética dessas performances não é possível, nem foi 
intenção dos autores proporcioná-la. 

Pode argumentar-se que, quando os actos representados ofendem a 
moral a ponto de impedirem alguém de os observar, as obras em causa 
também não podem ser artísticas. Beardsley defende, porém, que tais 
actos pertencem ao mundo da obra, não ao mundo real, e, porque fazem 
parte de um mundo ficcional, não constituem actos imorais. A educação 
estética deve dar competência ao espectador para observar tais actos com 
distância crítica. É essa competência que nos permite ter prazer estético 
com os horrores representados nas tragédias, ou rir dos comportamentos 
ineptos nas comédias, que ridicularizam quem os tem.7 

6 Op. cit.,pp. 576-581. 
7 "Aesthetic Experience", pp. 297; Monroe C. Beardsley, "The Limits of Critical 

Interpretation", in Sydney Hook (org.), Art and Philosophy: A Symposium, Nova Iorquc, 
New York University Press, 1966, reimpr. in The Aesthetic Point of View, pp. 174-75. 
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6. O contributo do conteúdo moral para o valor estético 

As obras de carácter representacional podem incluir acções conside
radas meritórias ou condenáveis do ponto de vista moral. No filme o 
Homem Elefante, de David Lynch, uma actriz protege e trata com toda a 
dignidade um homem desfigurado, que fora exibido como atracção de 
feira. No romance Anna Karenina, de Leão Tolstoi, a principal persona
gem feminina suicida-se. Nalgumas obras, acções como estas integram-se 
harmoniosamente no seu contexto, ou introduzem uma perspectiva enri
quecedora num tema que, na sua ausência, consideraríamos demasiado 
banal, ou possuem características que contribuem, por exemplo, para o 
dramatismo do enredo. Noutras, todavia, têm apenas uma remota relação 
com o resto da obra, ou são dispensáveis por redundantes, ou são exage
radas, ao conferir-lhes, digamos, uma nota de sentimentalismo. 

O que importa, portanto, do ponto de vista estético, não é o carácter 
moral ou imoral do que é descrito ou representado, mas se contribui ou 
não para a unidade, a complexidade e a intensidade da obra e, portanto, 
para as qualidades homólogas da experiência estética que podemos ter 
com ela.8 

ABSTRACT 

AESTHETICS AND ETHICS IN MONROE C. BEARSDLEY 

Monroe C. Beardsley is an American philosopher who argues for the 
relative independence of aesthetic value and moral value in the artistic field. The 
key concept of aesthetic experience provides the basis for his definition o f 
artwork and much of the analysis o f the value issue. 

8 Monroe C. Beardsley, "The Relevance of Reasons in Art Criticism", in The Aesthetic 
Point of View, pp. 335-337. 





J . L . B O R G E S : LOS PRECURSORES DE KAFKA. 
POR UNA HISTORIOGRAFÍA LITERARIA NO HISTORICISTA 

Eduardo Pellejero 

Todo hombre grande ejerce una fuerza retroactiva: por causa de 
él toda ía historia es, de nuevo, colocada en la balanza, y mil 
secretos del pasado salen de sus escondrijos para el sol que es 
de él. No se podría prever todo aquello que algún día ha de 
hacer parte de la historia. Tal vez el pasado todavía permanezca 
esencialmente por descubrir. ¡Todavía son necesarias tantas 
fuerzas retroactivas! 

Nietzsche, La gaya ciencia, §34 

Kierkegaard decía que no adelanta tener a Abraham por padre, que 
no adelanta tener diecisiete antepasados, si se quiere dar a luz algo más 
que viento, pero que aquel que está dispuesto a trabajar será capaz de dar 
a luz a su propio padre. Los problemas de la historiografía son muchos y 
son complejos. Tratar de pensar la posibilidad de una concepción no 
historicista de la historia, esto es, la posibilidad de una historia que no se 
reduzca - como temía Nietzsche - a ser para el pensamiento una suerte 
de conclusión y cuenta de la existencia, sino que se torne capaz de 
ponerse al servicio de una nueva corriente de vida, implica, como una 
prueba de fuego, el desafío de llegar a concebir la escena de ese parto 
difícil, imposible, extraordinario. 

En 1951, Borges escribía un pequeño artículo en torno a la obra de 
Kafka - en torno a ciertas singularidades de la obra de Kafka, debería
mos decir - que ponía en relevancia la dimensión de este problema en el 
contexto de la vida literaria y de la historia de la literatura en general. No 
me parece que sea imposible practicar una aproximación. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 185-202 
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Borges venía de formarse en los círculos del modernismo - notable
mente había frecuentado el futurismo y el ultraísmo - ; la crítica del histo
ricismo - en el sentido que este adoptaba en la obra de Nietzsche y, por 
supuesto, en la de Schopenhauer - no le era ajena. En Fierre Menard, 
autor del Quijote, por ejemplo, la historia monumental aparecía como 
instrumento de esclerotización de la lectura e impedimento para el ejerci
cio efectivo del pensamiento: "No hay ejercicio intelectual que no sea 
finalmente inútil. Una doctrina filosófica es al principio una descripción 
verosímil del universo; giran los años y es un mero capítulo - cuando no 
un párrafo o un nombre - de la historia de la filosofía. En la literatura, 
esa caducidad final es aún más notoria. El Quijote - me dijo Menard -
fue ante todo un libro agradable; ahora es una ocasión de brindis patrió
ticos, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo." 1 

En Del culto de los libros, el prejuicio historicista se revela, para-
dojalmente, en su dimensión temporal, perspectivista, histórica: "El 
fuego, en una de las comedias de Bernard Shaw, amenaza la biblioteca de 
Alejandría; alguien exclama que arderá la memoria de la humanidad, y 
César dice: Déjala arder. Es una memoria llena de infamias. El César 
histórico, en mi opinión, aprobaría o condenaría el dictamen que el autor 
le atribuye, pero no lo juzgaría, como nosotros, una broma sacrilega."2 La 
figura de los libros dados al fuego vuelve a aparecer en La biblioteca de 
Babel, donde al furor higiénico y ascético de algunos bibliotecarios se 
debe la pérdida de millones de libros; vuelve, también, la valoración 
excéntrica de Borges: "Contra la opinión general, me atrevo a suponer 
que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los Purificado-
res han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron."3 La 
biblioteca es infinita y periódia. O, en todo caso, como escribirá algunos 
años más tarde, en El inmortal, "todo hombre es capaz de escribir, al 
menos una vez, la Odisea"4. 

El culto excesivo de los libros es en Borges - como el exceso de 
datos históricos en Nietzsche - , tanto síntoma de barbarie5, como síntoma 
de una enfermedad que nos anula y nos afantasma6. La congestión 

1 J.L.Borges, "Pierre Menard, Autor del Quijote", en Jorge Luis Borges, Obras comple
tas, Emecé, Barcelona, 1989; tomo I , p. 450. (Los textos de Borges que citamos perte
necen siempre a esta edición, que abreviamos J.L.Borges, seguido por ei nombre del 
texto, el volumen y el número de página.) 

2 J.L.Borges, "Del culto de los libros", tomo I I , p. 91. 
3 J. L. Borges, "La biblioteca de Babel", tomo I , p. 469. 
4 J. L. Borges, "El inmortal", tomo I , p. 541. 
5 CF. J.L. Borges, "La biblioteca de Babel", tomo I . , p. 470: "Yo conozco distritos en que 

los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben 
descifrar una sola letra." 

6 Cf. J.L. Borges, "La biblioteca de Babel", lomo I , p. 470: "la certidumbre de que todo 
está escrito nos anula o nos afantasma". 
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pulmonar7 es la enfermedad especificamente historicista: adviene por 
igual a los bibliotecários de Babel y a Funes, el memorioso8. Enfermedad 
mortal, esto es, enfrentada a la vida: a la vida de un pueblo, de una 
cultura, de un individuo. Por una vez citemos la poesia de Borges, que en 
1976 escribía: "No te habrá de salvar lo que dejaron / Escrito aquellos 
que tu miedo implora"9. 

Borges, el erudito, desenvuelve de hecho una crítica dei histori
cismo, o de los excesos historicistas en la literatura, que atraviesa su 
obra, ya subordinada a la afirmación de una obra ficcional que la pone en 
cuestión directamente {La biblioteca Babel, Los inmortales, La memoria 
ele Shakespeare), ya explícita en ciertas propuestas problemáticas que 
buscan abrir camino a una nueva forma de crítica literaria, a medio cami
no entre la literatura y la historia de la literatura (pienso, esencialmente, 
en la sugestión de un "enriquecimiento del arte de la lectura a través de la 
técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas" 1 0 que 
cierra el Fierre Menard). 

Ficción crítica o crítica ficcional, en todo caso, que se toma más en 
serio que nunca en este pequeño texto de 1951 que es Los precursores de 
Kafka. Quiero decir que tenemos un texto, esta vez, que no se oculta 
detrás de los prestigios de la obra que decimos de ficción. Abordando 
directamente la cuestión de los precursores, en efecto, se sitúa en el 
corazón mismo de la historia de la literatura y de la crítica literaria. 

De un modo general, el concepto de precursor es entendido en el 
sentido de alguien que viene antes de otro, para anunciar su llegada; el 
precursor precede y anuncia, es un antecesor, pero también un mensajero, 
o un signo: el precursor de Cristo es San Juan Bautista, las nubes en el 
horizonte son el precursor de la tormenta. Más específicamente, si se 
quiere, suele entenderse por precursor en un contexto cultural a una per
sona cuya acción, obra o ideas, han abierto la vía a otra persona, o a un 
movimiento, o incluso a una época: y entonces Homero es el precursor de 
Virgilio, y Virgilio el de Dante, y así. Aparentemente, tanto privilegiando 
uno como el otro de los aspectos implicados en el concepto de precursor 
- como antecesor y signo - , este no pareciera recibir su efectividad más 
que en vista de un acontecimiento futuro, que establecería (o validaría) la 

7 Enrique Corti ve en ta congestión pulmonar borgcana, la enfermedad propia del alma. 
Señala, en este sentido, la posibilidad de una conexión etimológica del tipo "alma-
-psiqué-psc-aliento-respiración". La recursividad de esta sintomatologia típica en la 
literatura de Borges, por otra parte, tiende a viabilizar semejante interpretación. 

8 De Funes, que resulta, tras un accidente, tullido y dotado de una memoria virtualmente 
absoluta, Borges dice "que no era capaz de pensar. Pensar es olvidar..." Cf. J.L. Borges, 
"Funes, el memorioso", tomo [, pp. 485-490. 

9 J.L. Borges, "No eres los otros", tomo I I I , p. 158. 
1 0 J.L. Borges, "Pierre Menard, autor del Quijote", tomo I , p. 450. 
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relación restrospectivamente, atribuyendo la autoridad a este elemento 
que en sí mismo sólo contaba con la anterioridad. No obstante, la crítica 
literaria impone un uso que sobredetermina el concepto de precursor, y 
según el cuál el precursor parece regido por una lógica causal más o 
menos apurada, sobre el horizonte de una temporalidad estrictamente 
lineal: el precursor es fundamento (en tanto que antecesor) y mani
festación (en tanto que signo). El precursor es una categoría de la histo
ria, su ascendiente opera desde el pasado hacia el futuro, y la categoría 
crítica que responde a todos estos aspectos es la categoría clásica de 
influencia. 

El artículo de Borges se opone estrictamente a esta concepción clá
sica del precursor, un poco como la concepción nietzscheana de la histo
ria se opone a la del historicismo. La historia - en este caso la historia de 
la literatura - no está jugada, no es un resultado, una cuenta, sino que se 
juega a cada instante, con cada acontecimiento. Un texto, un autor, una 
obra, a veces simplemente una nueva lectura, bastan para efectivizar un 
acontecimiento capaz de redeterminar por completo sus relaciones esen
ciales. O, mejor, la obra no encuentra una especificidad propia en la his
toria sin determinar a la historia en sus relaciones constituyentes: "El 
poema Fears and Scruples de Robert Browning profetiza la obra de 
Kafka, pero nuestra lectura de Kafka afina y desvía sensiblemente nues
tra lectura del poema. Browning no lo leía como ahora nosotros lo 
leemos."11 

Si hay una historia profunda (causas físicas) que reconduce su 
desenvolvimiento hacia la obra, hay que decir que la misma permanece 
indiferenciada - abscondita, decía Nietzsche - , en tanto las fuerzas pro
pias de la obra no la diferencien en superficie (efectos incorporales): "lo 
que hace que un acontecimiento repita otro pese a toda su diferencia (...) 
no son las relaciones de causa y efecto, sino un conjunto de correspon
dencias no causales, que forman un sistema de ecos, de respuestas y 
resonancias, un sistema de signos, brevemente, una cuasi-causalidad 
expresiva, no del todo una causalidad necesitante"12. 

Efecto retroactivo de la actualidad sobre el pasado (inactualidad), la 
obra pone en acción un conjunto de transformaciones incorporales 
(modificación de las relaciones, reevaluación de las singularidades, 
transvaloración - en fin - de todos los valores) que tienen lugar en la his
toria de la literatura y que se atribuyen a las obras y los autores de esta 
historia como sus atributos esenciales. En cierto sentido, las obras y los 
autores de la historia de la literatura, en tanto que singularidades, no se 
modifican, pero pasan a formar parte de nuevas series, de un nuevo 

1 1 J.L. Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , p. 89. 
1 2 Gilles Deleuze, Logique du sens, 24 a serie. 
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plano, de una nueva perspectiva; se modifica esto que los torna notables, 
o menores, o simplemente irrelevantes. 

Las paradojas de Zenón, el apólogo de Han Yu, los escritos de Kier¬
kegaard, el poema de Browning, los cuentos León Bloy o de Lord Dun-
sany, en fin, todas estas piezas heterogéneas que refiere Borges no se 
parecen entre sí, pero la obra de Kafka, con la que sin dudas guardan 
mayores o menores afinidades, pasa entre ellas modificando sus distan
cias respectivas y estableciendo todo un tejido de vecindades inesperadas 
o desconocidas. Es en este sentido que "cada escritor crea a sus precur
sores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de 
modificar el futuro."13 

* * * 

La provocación borgeana no es una manifestación aislada de esta 
insubordinación a los principios historicistas de la historia en la literatura 
temprana del siglo veinte. T. S. Eliot - de quien Borges se reclama explí
citamente en el texto sobre Kafka - , pese a la revalorización del sentido 
histórico que atraviesa su obra14, ya escribía, en 1918, que "la tradición 
(...) no puede ser heredada, y si se la quiere es necesario obtenerla a tra
vés de un gran trabajo", y que "el pasado debe ser alterado por el pre
sente tanto como el presente es dirigido por el pasado"15. La vida de la 
obra, o, mejor, la vida de la poesía, se impone en Eliot a la perspectiva 
historicista clásica - en la que ocupa el lugar de resultado, no de princi
pio - , del mismo modo que transforma la propia noción de historia 
("Shakespeare adquirió más historia esencial de Plutarco que la mayoría 
de los hombres de todo el Museo Británico" 1 6). Todo lo cual se condensa 
en una variación de la fórmula borgeana, si se me permite el anacro
nismo: "cuando una nueva obra de arte es creada, lo que pasa es algo que 
pasa simultáneamente a todas las obras de arte que la preceden. Los 
monumentos existentes forman un orden ideal entre sí, el cual es 
modificado por la introducción de la nueva (realmente nueva) obra de 
arte entre ellos (...) las relaciones, proporciones, valores de cada obra de 

1 3 J.L. Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , pp. 89-90. 
1 4 Cf. T.S. Eliot, "Tradition and the individual talent (1919)", en Frank Kermode (ed.). 

Selected Prose of T.S. Eliot, London, Faber & Faber, 1975; p. 38: "[La tradición] 
envuelve, en primer lugar, el sentido histórico, que podemos considerar casi indispen
sable en lodo aquel que quiera continuar siendo un poela más allá de los 25 años; y el 
sentido histórico envuelve la percepción, no sólo del pasado del pasado, sino de su 
presencia". 

1 5 T.S. Eliot, "Tradition and the individual talent", pp. 38-39 
1 6 T.S. Eliol, "Tradition and the individual talent", p. 40. 
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arte respecto del todo son reajustados"17. (Noto, antes de proseguir, que 
la noción de monumento, no menos que la de museo, son recurrentes en 
este tipo de crítica, y que no dejan de hacer referencia a la determinación 
nietzscheana de historia monumental: por ejemplo, y de un modo 
indudable, la comparación entre el ejercicio histórico de Shakespeare y el 
de los paseantes domingueros del Museo Británico.) 

En 1947, Malraux nos ofrece una nueva versión de la fórmula; 
escribe: "Toda gran arte modifica sus predecesores"18. Como ya notamos, 
en el siglo XIX, había sido la vez de Kierkegaard: "No adelanta aquí 
tener a Abraham por nuestro padre, ni tener diecisiete antepasados -
aquel que no trabaja debe atender a lo que está escrito sobre las mujeres 
de Israel, porque da a luz al viento, pero aquel que está dispuesto a tra
bajar da a luz a su propio padre."19 

En La angustia de la influencia - otro libro que podría leerse pro
ductivamente como una recepción de la Segunda Inactual - , Harold 
Bloom, pese a defender una tesis divergente, nos ofrece otros tantos 
ejemplos. Stevens: "A pesar de que, por supuesto, yo venga del pasado, 
el pasado es mío y no una cosa que dice Coleridge, Wordsworth, etc. No 
se de nadie que haya sido especialmente importante para mi. M i com
plejo de realidad e imaginación es completamente mío, a pesar de yo 
verlo en los otros."20 Pascal: "No es en Montaigne, sino en mi que 
encuentro todo lo que veo en él." 2 1 Emerson: "Pensáis que soy hijo de mi 
circunstancia: yo hago mi circunstancia"22. 

Bloom mismo llega a afirmar que "el nuevo poeta, en sí mismo, 
determina la ley particular del precursor"23, pero en verdad toda su teoría 
de la poesía, incluso cuando se reclama directamente de Nietzsche, no 
consigue pensar este principio sin volver sobre los principales postulados 
del historicismo. Un historicismo ampliado, si se quiere, que consiente 
las malas lecturas, las correcciones creativas y las interpretaciones 
erróneas 2 4, esto es, en general, el desplazamiento y el disfraz (la otra gran 

1 7 T.S. Eliot, "Tradition and lhe individual talent", pp. 38-39. 
1 8 Malraux, 1947, p.222; citado en Gérard Genette, L'Oeuvre de Van, Paris, Seuil; 

p. 284. 
1 9 Kierkegaard; citado en Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 85. 

2 0 Stevens; citado en Harold Bloom, A angústia da Influência, vers. portuguesa de 
Miguel Tamen, Lisboa, Cotovia, 1991; p. 18. 

2 1 Pascal; citado en Harold Bloom, A angústia da Influencia, p. 69. 
2 2 Emerson; citado en Harold Bloom, A angustia da Influência, p. 119. 
2 3 Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 55. 
2 4 Cf. Harold Bloom, A angustia da Influência, p. 44; "La Influencia Poética - cuando 

dice respeto a dos poetas fuertes, auténticos se procesa siempre a través de una 
lectura mala del poela anterior, un acto de corrección creativa que es realmente y 
necesariamente una interpretación errónea. La historia de la influencia poética fructí-
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referencia de Bloom es, evidentemente, Freud), pero que continúa fun
dándose sobre la idea de que el poeta llega tarde a la historia ("el arte es 
el índice de los hombres nacidos demasiado tarde"25) y que, por lo tanto, 
no goza de la prioridad ni de la posibilidad de una creación que se las vea 
directamente con el caos20. Para Bloom, el regreso a los orígenes es 
insoslayable27, incluso bajo las formas negativas28 de la dialéctica 2 9 y del 
romance familiar3 0: "Temo que la angustia de la influencia, de la cual 
todos sufrimos, seamos o no poetas, tiene que ser localizada en primer 
lugar en sus orígenes, en los pantanos funestos de aquello a lo que Freud, 
con espirituosidad magnánimamente desesperada, llamó «el romance 
familiar» (...) la mayor parte de los poetas - como la mayor parte de los 
hombres - padece de una versión de romance familiar al luchar para defi
nir una relación lo más ventajosa posible para con su precursor y su 
Musa. El poeta fuerte - como el gran hombre hegeliano - es al mismo 
tiempo el héroe de la historia poética y su víctima. (...) Todo poeta está 
apresado por una relación dialéctica (transferencia, repetición, error, 
comunicación) con otro poeta o poetas."31 

Si hay una vecindad de la teoría de la poesía de Bloom con el texto 
de Borges sobre los precursores de Kafka, la misma no es más que apa
rente. Los grandes poetas del pasado - los poetas fuertes (pero los ani-

fera, que lo mismo es decir la tradición principal de ia poesía occidental a partir del 
Renacimiento, es una historia de angustia y de caricaturas defensivas, de distorsiones, 
de revisionismos perversos y deliberados sin los cuales la poesía moderna en tanto tal 
no podría existir." 

2 5 Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 115. 
2 6 Cf. Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 74: "El poeta de cualquier cultura de la 

culpa no se puede iniciar en un nuevo caos; es forzado a aceptar una ausencia de 
prioridad en la creación, lo que significa que tiene que aceptar también un fracaso en la 
adivinación como primera de muchas pequeñas muertes que profetizan una extensión 
final y total. Su palabra no es apenas suya, y su Musa fue con muchos antes de que con 
él. Llegó tarde a la historia, pero la Musa, por el contrario, siempre fue su parte central, 
y teme con razón que su catástrofe inminente sea apenas otra iarga letanía de disgustos 
de la Musa." 

2 7 Cf. Harold Bloom, A angústia da Influencia, p. 72. 
2 8 La recursividad de esta negatividad en la obra de Bloom es asombrosa, y va más allá 

del pathos generalizado que se impone desde el título de la obra, de claras reminicen-
sias heideggerianas: la angustia como condición de la obra. C f Harold Bloom, A 
angústia da Influência, p. 92; "la sabiduría sin alegría del romance familiar"; p. 72: 
"este regreso a los orígenes es inexpugnable, aunque de mal gusto". 

2 9 Cf. Harold Bloom, A angustia da Influência, p. 109: "La buena poesía es una dialéctica 
de movimiento de revisión (contracción) y de refrescante extravío". 

3 0 Cf. Harold Bloom, A angustia da Influencia, p. 109: "La poesía (novela) es Novela 
Familiar. La poesía es fascinación del incesto, disciplina por la resistencia a semejante 
fascinación". 

3 1 Harold Bloom, A angústia da Influência, pp. 70, 76 y 104. 
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males fuertes de Bloom son el camello, o, en el mejor de los casos, el 
león) - necesitan de los poetas del futuro sólo en la medida en que estos 
últimos elaboran unos elementos que ya estaban latentes en sus propias 
obras. Lo creativo no se impone sobre lo revisionista y lo dialéctico, el 
presente y el porvenir ceden a la fuerza del pasado. Bloom está preocu
pado, como Borges, por renovar el arte de la lectura32, pero está todavía 
más preocupado por preservar las prerrogativas de la crítica; la figura 
clásica del precursor, como la del autor, representan, o pueden represen
tar, un mecanismo de seguridad contra la deriva de la interpretación 3 3. No 
la reclaman ni el novelista ni el poeta, sino el crítico y el historiador. 
Incluso cuando este mecanismo pueda anegar la vida: "Los precursores 
nos inundan, y nuestras imaginaciones pueden morir ahogadas en ellos, 
pero ninguna vida de la imaginación es posible si se escapa totalmente a 
tal inundación." 3 4 

Más cerca de Borges, Genette ha inventariado algunas de formula
ciones de la paradoja de los precursores producidos retrospectivamente 
en el primer volumen de L'Oevre de l'art, deduciendo de las mismas una 
conclusión, si se quiere, más débil. La obra actual, no modifica estricta
mente la historia del arte, pero modifica indudablemente nuestra percep
ción de la misma: "Cada uno sabe cómo el cubismo ha cambiado nuestra 
percepción de Cézanne (y quizá de Vermeer, al menos para Claudeí) o el 
expresionismo abstracto nuestra percepción de Monet, de Gauguin o de 
Matisse; no se entiende Wagner de la misma manera después de Schóen-

3 2 Cf. Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 72: "Porque mis intereses son los del 
critico práctico, que procura una manera más nueva y más completa de leer poemas, 
creo que este regreso a los orígenes es inescapable, aunque de mal gusto". 

3 3 Cf. Roland Barthes, «La mort de I'auteur», Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, 
1984, vers, portuguesa de Antonio Gonçalves, en O rumor de la lengua, Lisboa, 
Ediciones 70: "Dar un Autor a un texto es imponer a ese texto un mecanismo de segu
ridad, y dotarlo de un significado último, y cerrar la escritura. Esta concepción 
conviene perfectamente a la crítica, que pretende entonces atribuir la tarea importante 
de descubrir al Autor (o sus hipóstasis: la sociedad, la historia, la psique, la libertad) 
bajo la obra: encontrado e! Autor, el texto es «explicado», el crítico venció; no hay 
pues nada de espantoso en el hecho de, históricamente, el reino del Autor haber sido 
también el del Crítico, ni que el de la crítica (aunque «nouvel») sea hoy tambaleada al 
mismo tiempo que el Autor." No es casual, por otra parte, que la tentativa de Bloom 
coincida con las diversas políticas de autor de la época, que en los Estados Unidos se 
presentaban como una alternativa a la crítica expresionista, con la que coincide en el 
rechazo del análisis de las singularidades y en la búsqueda de un concepto capaz de 
justificar una unidad (autor, precursor, etc.). Cf. Harold Bloom, A angustia da Influen
cia, p. 55: "Abandonemos la empresa fallida de intentar «comprender» poemas singula
res como entidades en sí. Prosigamos, en vez de eso, en la demanda de aprender a leer 
cualquier poema como interpretación errónea y deliberada de su poeta, en tanto poeta, 
en relación a un poema precursor o a la poesía en general". 

3 4 Harold Bloom, A angústia da Influencia, p. 173. 
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berg, ni Debussy después de Boulez; ni Baudelaire después de Mallarmé, 
Austen después de James, James después de Proust, y proust mismo 
encontraba en Mme. de Sévigné un «lado Dostoi'evski» que había esca
pado sin duda a los contemporáneos de la marquesa"35. 

Notablemente, Genette cita en la misma página el trabajo Michael 
Baxandall, para quien lo que se juega en esta transvaloración del con
cepto de precursor no es simplemente nuestra percepción de la historia, 
sino ciertas relaciones que le son intrínsecas y que no son sin consecuen
cias para el valor de las obras. Baxandall señala, en efecto, la insuficien
cia de la noción de precursor cuando esta se encuentra subordinada al 
concepto de influencia (dados dos artistas o dos obras sucesivas X e Y, X 
ejerce en el orden de las causas una acción mecánica sobre Y). Por el 
contrario, se abre toda una nueva perspectiva cuando "se percibe que es 
siempre el segundo que escoge y tira hacia él su «precursor»", que la 
historia del arte se vive siempre, o por lo general, o en sus principales 
acontecimientos, justamente del modo contrario, esto es, a partir del pre
sente, y que "cada vez que un artista «sufre» una influencia, reescribe un 
poco la historia del arte al cual pertenece"36. 

* * * 

En todo caso, la objeción bistoricista se levanta donde ya la esperá
bamos. Así, por ejemplo, Levinson parece defender que una obra (y la 
obra en la historia) no se caracteriza por la manera en la que se la consi
dera, sino por la descripción que le es adecuada, y que esta descripción 
adecuada, lo mismo que el contexto en que se hace efectiva, es fijada 
- dada - de una vez por todas: "lo que las obras de arte existentes adquie
ren con el tiempo no son aspectos adicionales de contenido artístico, 
sino, en el mejor de los casos, nuevos conceptos o nuevos términos que 
permiten catalogarlos y hacer este contenido manifiesto, los útiles de des
cripción anacrónica que permiten poner a la luz lo antiguo en el nombre 
de lo nuevo, sin iluminar propiamente hablando lo antiguo por su propia 
cuenta ni inducir cambios de lo que lo caracterizaba antiguamente"37. 

Es evidente que para Borges esta posición historicista no presenta 
ninguna ventaja cuando lo que está en juego es la posibilidad misma de 
la literatura, y del arte, y del pensamiento; el enriquecimiento del arte de 
la lectura que nos propone y pone a prueba en el Fierre Menar - pero 
también, por ejemplo, en La esfera de Pascal, y en las Crónicas de Bus-

3 5 Gérard Gcnettc, L'Oeuvre de Vari, p. 284. 
3 6 Baxandall, 1985; citado en Gérard Genette, L'Oeuvre de Varí, p. 284. 
3 7 Levinson, citado en Morizot, J., Sur le problème de Borges, Kimé, Paris, 1999; 

cap. IV. 
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tos Domeq, junto a Bioy Casares - presupone la desactivación de esta 
idea, o de este prejuicio, así como la instauración de una otra concepción 
de la lectura, productora, creativa, evenementiel. 

La veneración de los monumentos, como quería Foucault, deviene 
parodia, carnaval, y el respeto de los antiguas continuidades, disosiación 
sistemática. 3 8 "La lectura no deja de arrancar al libro de las circunstan
cias que lo han producido y de hacerlo derivar lejos de sus reparos de 
origen; pero lo que es visto espontáneamente como un ocultamiento 
súbito puede ser también la ocasión de suministrarle otras fuentes, otros 
recorridos, de intentar un implante que haga fructificar los embriones de 
sentido en él latentes."39 

Declaración de principios, en todo caso, que no echa luz sobre la 
posibilidad de la provocación que representa y del problema que coloca. 
¿Cómo, en efecto, puede ser operada esta inversión? ¿De qué modo 
puede elevarse, sobre la acción causal de la historia, el efecto retrospec
tivo de la obra que tiene lugar en la actualidad, que acontece? En otras 
palabras, ¿qué hay que pensar del tiempo, y de la historia, y de la obra, 
para poder pensar esta acción super-histórica, intempestiva, inactual? 

Aunque yo estoy convencido de que los elementos para elaborar 
estos problemas ya se encuentran presentes en la obra de Borges, estoy 
tentando a considerar - pero no hago otra cosa que abrazar provisoria
mente la tesis de Los precursores de Kafka - que no es sino a través de 
una obra posterior que tales elementos adquieren la importancia, el peso, 
la consitencia y la sistematicidad que nos permiten plantear y pensar el 
problema productivamente. Esa obra es la obra de Deleuze. Y el con
cepto que opera la puesta en serie de los elementos para la elaboración de 
este problema es el concepto de repetición. 

Lo cierto es que la idea de precursor presupone, de uno de u otro 
modo, el elemento de la repetición, incluso ahí donde se lo piensa como 
esto que viene antes de algo que, en mayor o en menor medida, lo reto
mará (esto es, lo repetirá). En el texto de Borges, esta repetición, como 
puede observarse, no es simplemente una repetición material de lo 
mismo, esto es, de algo que sería común a unos ciertos textos o autores 
- Zenón, Kierkegard, Lord Dunsany - y que la obra de Kafka repetiría 
("las heterogéneas piezas que he enumerado... no todas se parecen entre 
sí" 4 0 ) , ni es, tampoco, la contracción de una serie de diferencias -nueva
mente los textos de Zenón, de Kierkegaard - en un caso que las repetiría 

3 8 Michel Foucault, "Nietzsche, la généalogie, l'histoire", en Düs et écrits, Gallimard. 
París, 1994 ; §7. 

3 9 Morizot, J., Sur leprobléme de Borges, cap. IV. 
4 0 J.L. Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , p. 89. 
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aglutinándolas (la obra de Kafka no es una síntesis o elaboración de la 
obra de sus precursores), sino que constituye la propia instancia producti
va - creadora - de esta diferencia, o diferenciación, que reconocemos en 
el elemento de esto que decimos «kafkiano»4 1: "En cada uno de los textos 
está la idiosincrasia de Kafka, en grado mayor o menor, pero si Kafka no 
hubiera escrito, no lo percibiríamos; vale decir, no existiría" 4 2. 

El precursor es el agente de una repetición que no diferencia la serie 
actual sin modificar las series del pasado, diferenciando - o estable
ciendo - nuevas series. En este sentido, la serie actual no repite la 
pasada, o no lo hace sin que la serie pasada repita, por su vez, la serie 
actual. El problema historicista de la influencia viene a ser reemplazado 
o enriquecido, de este modo, por la idea de resonancia: el escritor no es 
determinado por el pasado sin modificar, por su vez, nuestra concepción 
del pasado, del mismo modo que modificará la de nuestro futuro.43 

Deleuze dice: "Ocurre que el historiador busque correspondencias empí
ricas entre el presente y el pasado; pero, por rica que sea, la red de 
correspondencias históricas sólo forma repetición por similitud o 
analogía. En verdad es el pasado el que es en sí mismo repetición, y el 
presente también, según dos modos distintos que se repiten el uno en el 
otro. No hay hechos repetitivos en la historia, sino que la repetición es la 
condición histórica bajo la cual algo efectivamente nuevo se produce. 
(...) Sólo producimos algo nuevo a condición de repetir, según el modo 
que constituye el pasado, de nuevo en el presente de la metamorfosis. Y 
lo que se produce, lo absolutamente nuevo como tal, no es otra cosa que 
repetición a su vez, la tercera repetición, esta vez por exceso, la del 
porvenir..."44 

Desde la perspectiva clásica de los estudiso históricos, la provoca
tiva sugerencia de Borges adopta la forma de una paradoja, pero los con
ceptos tradicionales del precursor no dan cuenta de menos complicacio
nes desde la perspectiva borgeana: "la idiosincrasia de Kafka... si Kafka 
no hubiera escrito, no la percibiríamos; vale decir, no existiría" 4 5. 
Deleuze escribía en el mismo sentido: "A menudo se han subrayado las 
dificultades de pensar los procesos de la repetición. Si se toman en 
cuenta los dos presentes, las dos escenas, o los acontecimientos (infantil 

4 1 Cf. Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, p. 125 y ss.: "El presente, el pasado y el 
porvenir se revelan como Repetición a través de las tres síntesis, pero según modos 
muy diferentes. El presente es el repetidor, el pasado, la repetición misma, pero el 
futuro es lo repetido". 

4 2 J.L. Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , p. 89. 
4 3 Cf. T.S. Eliot, Points ofView (1941), págs. 25-26. 
4 4 Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, pp. 121 y ss. 
4 5 J.L. Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , p. 89. 
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y adulto) en su realidad separada por el tiempo, ¿cómo el antiguo 
presente podría actuar a distancia sobre el actual, y modelarlo, cuando 
debe recibir retrospectivamente toda su eficacia?"46 

El problema se abre si desplazamos la cuestión. La pregunta es, 
entonces, si estamos o no condenados establecer un punto privilegiado, 
desde el cual la diferencia entre series se deje pensar, ya en virtud de una 
semejanza de las series precursoras, ya en virtud de la identidad de la 
serie precursada que las recogería en una síntesis que anularía todas las 
posibles diferencias.47 Proveniente de una lógica que parece querer fijar 
los textos, los nombres y las obras, bajo el quintuple yugo de la influen
cia, el autor, el contexto, la estructura, y el horizonte de recepción, el 
concepto de precursor pareciera estar atado, efectivamente, a ejercer una 
fuerza restrictiva sobre las posibilidades de diferencia, devenir y mudan
za latentes en la obra, garantizando su comunicación a un precio muy 
alto, que presupone su subordinación, ya a la semejanza, ya a la identi
dad. 

* * * 

En este sentido, tal vez no resulte inproductivo ensayar una aproxi
mación a ese otro concepto de precursor que nos propone Deleuze. Pre
cursor oscuro, como corresponde a una historia abscondita, Deleuze 
dice: "El rayo estalla entre intensidades diferentes, pero está precedido 
por un precursor oscuro, invisible, insensible, que determina de ante
mano su camino a la inversa, como en vaciado. De igual manera, todo 
sistema contiene su precursor oscuro que garantiza la comunicación de 
las series bordeantes. Veremos que, según la variedad de sistemas, dicho 
papel lo llevan a cabo determinaciones muy diversas."48 

Si me preguntan cuál es la determinación que juega ese papel en el 
caso de Los precursores de Kafka, yo arriesgaría que se trata de esta 
«idiosincrasia de Kafka» (elemento kafkiano), que no se diferencia en la 

4 ú Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, pp. 184-185. 
4 7 Cf. Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, pp. 156-159: "Pero subsiste aún la dificul

tad mayor: ¿es ciertamente la diferencia lo que relaciona entre sí lo diferente con lo 
diferente en los sistemas intensionales? ¿La diferencia de diferencia relaciona a la dife
rencia consigo misma sin ningún otro intermediario? ¿Cuando hablamos de una comu
nicación entre series heterogéneas, de emparejamiento y de resonancia, no es quizá 
bajo la condición de un mínimo de semejanza entre las series, y de una identidad del 
agente que opera la comunicación? ¿«Demasiada» diferencia entre las series no haría 
acaso imposible toda la operación? ¿No estamos condenados a encontrar un punto 
privilegiado donde la diferencia sólo se deje pensar en virtud de una semejanza de las 
cosas que difieren y de la identidad de un tercero?" 

4 8 Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, pp. 205-208. 
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obra de Kafka sin diferenciarse en una serie de precursores, y que no pre
senta otras determinaciones, ni otra identidad, que estas con las que se 
nos presenta, en el ámbito de la representación, bajo la forma de los 
textos y las figuras inventariadas por Borges: "el camino que traza es 
invisible y no se hará visible sino del revés, en tanto que recubierto y 
recorrido por los fenómenos que induce en el sistema, no tiene otro lugar 
que aquel del que «falta», ni otra identidad que aquella que le falta: es 
justamente el objeto = x &l que «falta en su lugar» como a su propia 
identidad. Por más que la identidad lógica que la reflexión le presta en 
abstracto, y la semejanza física que la reflexión presta a las series que 
reúne, expresa tan sólo el efecto estático de su funcionamiento sobre el 
conjunto del sistema, es decir, la manera como necesariamente se hurta 
tras sus propios efectos, debido a su perpetuo desplazarse en sí mismo y 
a su continuo disfrazarse en las series."49 

Si hay una identidad del precursor - o de los precursores - en la 
obra, si hay una semejanza entre los precursores que este elemento pone 
en comunicación, esa identidad y esa semejanza son absolutamente inde
terminadas: la identidad y la semejanza ya no son condiciones, sino 
efectos de funcionamiento inducidos en el sistema, que proyecta sobre sí 
mismo la ilusión de una identidad ficticia, y sobre las series que reúne la 
ilusión de una semejanza retrospectiva: "Si no me equivoco, las hetero
géneas piezas que he enumerado se parecen a Kafka; si no me equivoco, 
no todas se parecen entre sí. Este último hecho es el más significativo. En 
cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka, en grado mayor o 
menor, pero si Kafka no hubiera escrito, no la percibiríamos; vale decir, 
no existiría." 5 0 

La diferencia, la diferenciación - este acontecimiento que «repre
senta» la obra de Kafka es anterior a toda atribución de semejanza, a 
todo juicio de identidad: "no que la identidad de un tercero y la seme
janza de las partes sean una condición para el ser y el pensamiento de la 
diferencia, sino solamente una condición de su representación, la cual 
expresa una desnaturalización de dicho ser y dicho pensamiento, como si 
de un efecto óptico que perturbara el verdadero estatuto de la condición, 
tal cual es en sí, se tratara."51 "Identidad y semejanza no serían, pues, 
sino ilusiones inevitables, es decir, conceptos de la reflexión que darian 
cuenta de nuestro hábito inveterado de pensar la diferencia a partir de las 
categorias de la representación; pero ello, debido a que el invisible pre
cursor parece hurtarse, tanto él como su funcionamiento, hurtando al 
mismo tiempo el en-sí como verdadera naturaleza de la diferencia. Dadas 

4 9 Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, pp. 208-209. 
5 0 J.L. Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , p. 89 (Las itálicas son mías). 
5 1 Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, pp. 156-159. 
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dos series heterogéneas, dos series de diferencias, el precursor actúa 
como el diferenciante de las diferencias."52 "Del mismo modo que el dis
fraz no es secundario con respecto a la repetición, la repetición no es 
secundaria respecto de ningún término fijo, supuestamente último u 
originario. Pues si los dos presentes, el antiguo y el actual, forman dos 
series coexistentes en función del objeto virtual que se desplaza en ellas 
y por relación a sí, ninguna de las dos series puede ser designada ya ni 
como original ni como derivada. Ponen en juego términos y sujetos 
diversos, en una intersubjetividad compleja, debiendo cada sujeto su rol 
y su función en la serie a la posición intemporal que ocupa por relación 
al objeto virtual." 5 3 

Lo fantástico del texto de Borges está en la intuición de esta natura
leza impar del concepto de precursor, que deja de ser un concepto para la 
fijación y sobredeterminación de la obra, para pasar a jugar un papel que, 
más allá de la obra, juega con la misma toda la historia de la literatura, 
pero que, en el mismo gesto, destituye la posible instauración de un 
nuevo yugo a instancias de la figura del autor-en-tanto-precursor. No se 
trata de cambiar una sumición por otra, ni de otorgar al presente los pri
vilegios y las prerrogativas del pasado, sino, antes, de hacer jugar esta 
distancia que los une y que los separa, contra las imposiciones de uno y 
los prejuicios del otro. "En el vocabulario crítico, la palabra precursores 
es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda connota
ción polémica o de rivalidad. El hecho es que cada escritor crea a sus 
propios precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, 
como ha de modificar el futuro. En esta concepción nada importa la 

5 2 Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, pp. 205-208. 
5 3 Cf. Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, p. 138: "Pero si es cierto que ambos 

presentes son sucesivos, a una distancia variable en la serie de los reales, también lo es 
que forman más bien dos series reales coexistentes por relación a un objeto virtual de 
distinta naturaleza, que no cesa de circular y desplazarse en ellas (incluso si los perso
najes, los sujetos que efectúan las posiciones, los términos y las relaciones de cada 
serie permanecen por su cuenta temporalmente distintos). La repetición no se consti
tuye entre dos presentes, sino entre dos series coexistentes que los presentes forman en 
función del objeto virtual (objeto = x). Es debido a que circula constantemente, 
siempre desplazado por relación a sí, como determina, en las dos series reales en que 
aparece, es decir, entre dos presentes, transformaciones de términos y modificaciones 
de las relaciones imaginarias. El desplazamiento del objeto virtual no es, pues, un 
disfraz entre otros, es el principio del que surge, en realidad, la repetición como repeti
ción disfrazada. La repetición sólo se constituye con y en los disfraces que afectan a los 
términos y las relaciones de las series de la realidad; pero ello, debido a que depende 
del objeto virtual como de una instancia inmanente cuya propiedad es, ante todo, el 
desplazamiento." 
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identidad de los hombres. El primer Kafka de Betrachtung es menos 
precursor del Kafka de los mitos sombríos y de las instituciones atroces 
que Browning o Lord Dunsany."54 Ejercicio eminentemente intempesti
vo, que no destruye la historia - la concepción historicista de la historia, 
por lo menos - , sin destruir al mismo tiempo la cristalización actual de su 
agente, y esto siempre en beneficio de un tiempo futuro, de una literatura 
por venir. 

La «idiosincrasia de Kafka» es un elemento impersonal, super-
-histórico o intempestivo, y que, como el precursor deleuziano, "no hace 
reincidir ni a la condición ni al agente; por el contrario, lo expulsa, y lo 
priva de toda su fuerza centrífuga. Configura la autonomía del producto, 
la independencia de la obra. Es la repetición por exceso, que nada deja 
subsistir de la falla ni del hacerse igual. El mismo es lo nuevo, toda la 
novedad. Por sí mismo es el tercer tiempo de la serie, el porvenir en tanto 
tal. Como dice Klossowski, es esa secreta coherencia que no se plantea 
sino excluyendo mi propia coherencia, mi propia identidad, la del sí 
mismo, la del mundo y la de Dios." 5 5 "En esta correlación - agregaba 
Borges - nada impora la identidad o la pluralidad de los hombres."56 

Lo propio del precursor, o, mejor, lo propio de este elemento que se 
precursa y que se proyecta en la historia de la literatura, cubriéndose en 
uno y otro sentido de nombres de autor, de escuelas literarias y de épo
cas, no es del orden de lo particular ni de lo general. La «idiosincrasia de 
Kafka» es a un tiempo singular y universal: "a este [a Kafka], al princi
pio, lo pensé tan singular como el Fénix de las alabanzas retóricas" 5 7. 
Como el Fénix, el precursor pone en conexión la singularidad de las 
series a través de la universalidad de su propio retornar (el Fénix, que 
retorna de sus cenizas, cumple, como ningún otro animal de la zoología 
fantástica, la ley del eterno retorno - el animal del eterno retorno no es, 
nunca ha sido, la serpiente que muerde su propia cola). No hay circulari-

5 4 J.L. Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , p. 90. 
5 5 Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, p. 167. 
5 6 J.L. Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , p. 90. Es interesante notar que, 

cuando intenta describir la naturaleza de esta relación, o de este diferencial de relación, 
que es el precursor oscuro, Deleuze acude a otros textos de Borges. Así, por ejemplo, 
en la Lógica del sentido, escribe: "Esta cuasi causa (...) este punto aleatorio que circula 
a través de las singularidades, que las emite como prc-individual es e impersonales, no 
deja subsistir, no soporta que subsista Dios como individualidad originaria, ni el yo 
como Persona, ni el mundo como elemento del yo y producto de Dios. (...) Este centro 
descentrado, es el que traza la línea derecha del Aión, es decir, la distancia, donde se 
alinean los despojos del yo, del mundo y de Dios (...) También hay sobre la línea dere
cha un eterno retorno como el laberinto más terrible del que hablaba Borges, muy 
diferente del retorno circular o monocentrado de Chronos" (Gilíes Deleuze, Logique du 
sens, 24 a serie.). 

5 7 J.L- Borges, "Los precursores de Kafka", tomo I I , p. 88. 
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dad, o si la hay no es más que como un efecto del funcionamiento de los 
sistemas literarios en juego; la obra de Kafka repite la de sus precursores, 
y los precursores repiten por su vez la obra de Kafka (su idiosincrasia), 
pero entre una y otra repetición lo que se repite, esta vez sin ley y sin 
identidad, es la posibilidad de una obra futura, en virtud de la cual se 
juega nuevamente toda la historia de la literatura, no menos que la serie 
de imposibilidades que constituyen el presente (imposibilidad de escribir 
como se viene escribiendo, o sobre lo que se viene escribiendo, o en el 
idioma que se viene escribiendo; imposibilidad de no escribir). "Lo pro
pio de esta repetición que se juega en concepto de precursor no es sus
traer una diferencia del flujo histórico de lo mismo, ni es tampoco com
prender en la obra la diferencia como variante, sino hacer de la repetición 
el pensamiento y la producción de lo absolutamente diferente; hacer que, 
para sí misma, la repetición sea la diferencia en sí ." 5 8 

La obra kafkiana tiene como resultado una suerte de devenir-
-kafkiano de la historia de la literatura, esto es, tiende, en su singularidad 
- o, si se quiere, por efecto de las singularidades que implica o la compli
can a hacer de la historia de la literatura un acontecimiento inseparable 
de su propia tentativa. 

El juego literario, la escritura, si se puede decir, no produce unos 
textos, no constituye una obra, sin constituir al mismo tiempo un punto 
de vista sobre la historia de la literatura y el mundo de las letras (pero es 
siempre otra historia dentro de la historia, como otra ciudad dentro de la 
ciudad).59 "Lo propio de las obras es en última instancia funcionar y no 
simplemente existir, es decir, ejercer una actividad de tipo simbólico y 
tener implicaciones en la vida de los hombres. Las obras no reflejan el 
mundo, ni se agregan a él, lo reorganizan. Es por eso que el arte no es 
una simple traza a descifrar, es un pensamiento obrante, la posibilidad 
para un fragmento del mundo de poner en movimiento el resto del 
mundo."60 

Borges nos ha enseñado que la literatura puede ser un laberinto, 
como la biblioteca, pero también un juego ideal, como la lotería; dominio 
de encuentros inesperados, pero también devenir incalculable, que arroja 
la historia siempre un poco más allá de su determinación total por un 
suplemento de la escritura, como a la tortuga de Aquiles. 

Los precursores no vienen a fijar un texto, un autor o una obra en un 
contexto dado, no son los agentes de una historia lineal que sería necesa-

5 8 Gilíes Deleuze, Diferencia y repetición, p. 171. 
5 9 Cf. Morizot, J., Sur le probléme de Borges, cap. 1: "el texto no es ya una secuencia 

inmutable de signos sino una cuasi monada que exprime un punto de vista particular 
sobre el mundo o sobre ¡as letras". 

6 0 Morizot, J., Sur le probléme de Borges, cap. I I . 
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rio determinar del mejor de los modos posibles ni el agente de una dia
léctica revisionista (por más creativa que se quiera), sino que constituyen 
el efecto de una línea de transformación (devenir) que atraviesa el pre
sente haciendo proliferar las relaciones entre los acontecimientos del 
pasado; como aprecia Morizot, la esencia de lo nuevo no viene del pasa
do, pero "la originalidad no reside en la invención de escenarios inéditos, 
sino en la habilidad de saber renovar un esquema incansablemente reco
rrido" 6 1. 

En la biblioteca, que es ilimitada y periódica, "alguien propuso un 
método regresivo: para localizar el libro A, consultar previamente un 
libro B que indique el sitio de A; para localizar el libro B, consultar pre
viamente un libro C, y así hasta lo infinito" 6 2. En aventuras como esa los 
hombres han prodigado y consumido la vida. La historia se puede tornar, 
como temía Deleuze, en una novela familiar de análisis interminable. 

Más razonable, más fácil, más vital también, Borges nos propone la 
escritura de notas sobre libros imaginarios63, la falsa atribución, el 
anacronismo64, la inversión de todos los valores historiográficos, el poder 
de una vida. "Homero compuso la Odisea; postulado un plazo infinito, 
con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer, 
siquiera una vez, la Odisea."65 "Pensar, analizar, inventar (...) no son 
actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el 
ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pen
samientos, recordar con incrédulo estupor lo que el doctor universalis 
pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie."66 

6 1 Morizot, J., Sur le probleme de Borges, cap. I . 
6 2 J.L. Borges, "La biblioteca de Babei", tomo I , p. 469. 
6 3 Cf. J.L. Borges, Ficciones, "Prólogo", tomo I , p. 429. 
6 4 Cf. J.L.Borges, "Pierre Menard, Autor del Quijote", tomo I , p. 450. 
6 5 J.L. Borges, "Los inmortales", tomo 1, p. 541. 
6 0 J.L.Borges, "Pierre Menard, Autor del Quijote", tomo I , p. 450. 
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ABSTRACT 

In a general way, the concept o f forerunner is understood in the sense of 
someone who comes before another, preceding and announcing his coming; it is 
a category o f history, its ascendant works from the past towards the future. The 
critic category that corresponds to it is that of "influence". 

B y 1951, J. L . Borges publishes a small article around certain singularities 
in Kafka's work that claimed to reverse this perspective, rethinking the problem 
o f forerunners in the dominion o f literature history. Borges's article strictly 
opposes to this classic conception of forerunner, almost like the nietzschean's 
conception o f history opposes to that o f the German 19 t h century's historicism. In 
Borges's conception, history it's not accomplished - it isn't a result, a b i l l - , but 
it is played every moment, with every event. A text, an author, a work, sometimes 
just a new reading, are enough to realise an event able to completely resettle their 
essential relations. Retroactive effect o f actuality over the past, the work puts in 
action a set o f transformations that take place in literature history and are 
attributed to the works and the authors, In a sense, works and authors, as 
singularities, do not change, but became part o f new series, o f a new plan, o f a 
new perspective; it is changed what it turns them exceptional, or minor, or simply 
irrelevant. 

I t is in this sense that every writer create their forerunners - his labour 
changes our conception of the past as well as it w i l l change the future's - and that 
the historicist problem of influence can be replaced or fulfilled by a certain idea 
of resonance. 



I M A G E M E R E P R E S E N T A Ç Ã O 

Américo Marcelino 

Em 2 de Março de 1972 a sonda Pioneer 10 é lançada para o espaço 
rumo a outras galáxias, transportando consigo uma placa gravada com 
desenhos e inscrições destinados a dar a conhecer a Terra, os seus habi
tantes e a sua localização a eventuais extraterrestres (figura 1). Carl 
Sagan, um dos promotores do projecto, afirmara que a imagem tinha de 
ser "neutra, objectiva, clara, simples, compreensiva, amigável": os dese
nhos da placa deveriam corresponder a um retrato-robot da humanidade.1 

Conta-se que anos mais tarde, habitantes de outro planeta deram 
resposta devolvendo a sonda, mas agora enviando também eles um dese
nho que muito intrigou os especialistas (figura 2). Na realidade após 
meses de tentativas de descodificação não foi possível compreender o 
que aqueles sinais significavam - se eram um desenho, se uma linguagem 

Para uma descrição mais detalhada desta imagem veja-se Monique Sicard, EM Fabrique 
du Regard, Paris, Éditions Odile Jacob, 1998, pp. 201-207. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 203-215 
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ou se de facto se trataria de qualquer inscrição. Ao que parece, a placa 
acabaria posteriormente por ser exposta num museu, aberto às interpreta
ções de qualquer pessoa. 

Para lá de qualquer ficção sobre extraterrestres, a segunda parte 
desta história pretende dar o mote sobre quão complexas se podem tórnal
as questões relativas à compreensão de imagens. Se ambas são imagens, 
o que é que distingue, afinal, a figura 1 da 2? Serão as imagens uma 
espécie de veiculo de informação visual que espelha a realidade? Que 
informação e que realidade? Estarão elas sujeitas a uma espécie de lin
guagem? Efectivamente, simples objectos tão triviais como postais, 
pinturas, mapas, hologramas, filmes, estátuas, gravuras, cartazes, dese
nhos ou fotografias podem, em situações de fronteira - como aquelas que 
separam a arte da ciência, o estético do não-estético, o pictórico do dia-
gramático, do linguístico ou do notacional - tomar-se enigmáticas e inci
tar interrogações do género: "O que é uma imagem?"; "O que é que elas 
fazem?"; "Como e em que contextos?" 

O objectivo deste texto é o de procurar explorar a relação entre ima
gem e representação, à luz das teses de Nelson Goodman e daquilo que 
poderíamos designar como o seu contributo para uma "teoria da ima
gem".2 

1, Imagem e Realidade 

Sempre que nos deparamos com uma imagem, duas situações podem 
ocorrer: ou ela nos é indiferente e se dilui de forma neutra no fluxo de 
informação visual que nos bombardeia os sentidos; ou, de alguma forma, 
ela nos capta a atenção, nem que seja por fugazes instantes, impelindo-
-nos à sua perscrutação. Este facto em si não tem nada de extraordinário: 
o mesmo se passa com palavras, frases, sons, gestos ou qualquer outro 
tipo de sinais com os quais reagimos na nossa experiência diária. A ver
dade é que, quando os sinais ou marcas se revestem de uma potenciali
dade de significação a nossa atitude é afectada. Com efeito, uma primeira 
premissa que podemos defender é a de que aquilo que nos permite isolar 
e diferenciar uma imagem de uma não-imagem reside no facto de acei-

2 Apesar de nos ter deixado muitas passagens que nos permitem deduzir os princípios 
para uma teoria das imagens, a abordagem de Goodman a esta questão quase sempre 
gravita em tomo do problema da representação pictórica, no âmbito de uma teoria geral 
dos símbolos. Veja-se Langiiages of Ari - An Aproach lo a Theory of'Symbols, (1968J; 
2. a ed., Indianapolis, Hackett Pubishing Company, 1976; Problems and Projecls, 
Indianapolis, The Bobbs-Merrill Company, 1972; Ways of Worldthaking, Indianopolis, 
Hackett Pubishing Company, 1978; Of Mind and Oíher Malters, Cambridge, Harvard 
Uníversity Press, 1984; Reconceptions in Philosophy and other Arts and Sciences, 
Indianapolis, Hackett Pubishing Company, 1988. Daqui em diante abreviados respecti
vamente para LA, PP, WW, MM cRP. 
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tarmos que elas podem significar algo, ou no facto de reconhecermos que 
referem, independentemente dos modos como o fazem. Ou seja, as ima
gens destacam-se da neutralidade visual quando existe uma possibilidade 
de referirem, de veicularem um significado, enfim, de funcionarem como 
símbolos de algo. Esta constatação levanta a questão que nos interessa 
sublinhar: de alguma forma as imagens desempenham um papel referen
cial no modo como nos relacionamos com a realidade. 

Goodman defende que estamos irremediavelmente condenados ao 
uso de símbolos na nossa relação com o mundo. O seu radicalismo vai 
mais longe, ao afirmar que somos nós que construímos a realidade na 
medida em que acedemos a ela através das múltiplas criações da arte, da 
ciência, da percepção ou da prática do dia-a-dia. Estes mundos construí
dos - ou versões-de-mundo, como prefere designar - são decorrentes da 
teia de símbolos e sistemas simbólicos, também eles concebidos e 
enquadrados por convenções humanas mais ou menos estabelecidas e 
enraizadas por estipulação ou por hábito. Esta sua perspectiva epistemo-
Iógico-metafísica sobre a realidade, permite abarcar de forma coerente a 
problemática das imagens do ponto de vista de uma teoria referencial, 
baseada apenas nas relações entre símbolos e referentes. 

As imagens, tal como outros símbolos, são instrumentos privilegia
dos de conhecimento e entendimento sobre a realidade, revelando-se 
como material operativo e produtivo na multiplicidade das maneiras de 
como o mundo se nos apresenta. Elas não só comunicam, informam, exi
bem, indicam, como também expressam, estimulam, implicam, iluminam. 
A figura 1 parece demonstrar algumas dessas funções. Mas se tudo isto 
pode ser pacificamente aceite, como explicar então que a figura 2 produz 
referência ou é símbolo de algo se o seu significado não é compreensí
vel? O dilema que aqui se nos coloca reporta-se a um problema mais 
concreto que é o do reconhecimento de sinais visuais significantes, que 
invariavelmente conduz à questão dos limites da representação pictórica 
ou, se quisermos, da sempre escorregadia demarcação entre figuração e 
abstracção nas imagens. Mas antes de avançarmos convém ainda deter¬
mo-nos um pouco sobre o alcance que o conceito de imagem pode ter. 

2. Imagem e Símbolo Pictórico 

Goodman diz-nos que as imagens são símbolos ou mais concreta
mente símbolos pictóricos. A sua identidade revela-se por via de certas 
características sintácticas e semânticas do sistema simbólico em que ope
ram, as quais especificam o seu funcionamento referencial enquanto 
imagem. Os objectos que são imagens funcionam por isso como inscri
ções que referem qualquer coisa no âmbito de um sistema simbólico 
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pictórico. 3 Convém notar que a natureza pictórica não reside em 
propriedades essenciais que os objectos possuam, mas nas propriedades 
que o esquema do sistema simbólico prescreve, no qual esse objecto se 
integra como imagem. Isto significa que nada é intrinsecamente, em 
absoluto e em definitivo, uma imagem ou um símbolo pictórico. Se bem 
que certos objectos se revistam de características que usualmente consi
deramos como pictóricas, o seu funcionamento nesse sentido é sempre 
relativo ao sistema referencial que em determinada circunstância ou 
contexto é convocado. Letras podem funcionar como imagens e vice¬
-versa. Objectos naturais podem revelar propriedades pictóricas, quando 
activadas simbolicamente nesse sentido. Da mesma forma, pinturas 
podem funcionar de forma não pictórica se forem usadas simbolicamente 
para outros fins que não os que usualmente lhe são atribuídos. 

Assim, as diferenças entre as coisas que funcionam como imagens e 
as coisas que não funcionam, residem em discriminações estabelecidas 
ao nível da estrutura sintáctica dos símbolos. Com efeito, palavras e pin
turas são lidos de modos distintos. A sintaxe não é determinada pela 
constituição física ou pela especificidade da produção dos artefactos, 
mas por aquilo que determina um símbolo como parte integrante de um 
esquema. Se as imagens são símbolos que se integram num esquema 
denso e saturado, então a sua leitura será sempre analógica, porque 
decorre da finura de discriminações, da selectividade em distinguir figu
ras num conjunto compacto e contínuo de elementos significantes, e não 
em qualquer ideia errónea de analogia.4 Mas estas especificidades de 
leitura assinalam apenas diferenças entre famílias de símbolos: pictóri
cos, linguísticos ou notacionais. Aquilo que é mais proeminente e que é 
transversal a todos são as modalidades pelas quais referem. 

3 O aparato teórico e a terminologia especifica usada c exaustivamente definida cm LA e a 
sua exposição não tem cabimento aqui. Seja apenas sumariamente dito que: um sistema 
simbólico é entendido como um conjunto de elementos ordenados c combinados em 
símbolos de natureza diversa, as quais definem o chamado esquema do sistema, que tem 
como campo de aplicação um determinado domínio da realidade ou um certo conjunto 
de referentes. As propriedades elementares dos símbolos pictóricos são basicamente as 
que relacionam a combinação de cores sobre uma superfície e as suas características 
estruturais de referência são a densidade sintáctica, a densidade semântica e a satura
ção sintáctica relativa. 

4 Goodman propõe uma equivalência entre o conceito de diferenciação (ou articulação) e 
o de digital, e entre o de densidade e o de analógico. Um sistema notacional é digital, 
porque funciona com um esquema e um campo dc referência completamente diferen
ciado. Um sistema linguístico funciona digitalmente quanto ao esquema, mas analogi
camente quanto ao campo referencial. Um sistema completamente denso, como o repre-
sentacional, é analógico. Convém, pois, distinguir os sentidos de "analógico" e "digital" 
que, em outros autores, é frequente encontrar: "Plainly, a digital system has nothing 
special lo do with digits, or an analog system with analogy." Cit., LA, p. 160. 
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3. Imagem, denotação e exemplificação 

Segundo Goodman, os símbolos que criamos - entre os quais os 
mais variados tipos de imagens - podem representar, descrever, expres
sar, aludir, citar, referir por via directa ou indirecta, de modo literal ou 
metafórico, de forma simples ou complexa. Todas estas vias da referên
cia estão subsumidas a duas modalidades básicas de simbolização ou 
referência: a denotação e a exemplificação.5 Uma representação pictóri
ca, pode ser definida como uma imagem que denota aquilo que 
representa, i.é, como um objecto que possui inscrições pictóricas que, no 
quadro de um sistema simbólico representacional funciona como etiqueta 
pictórica que se aplica convencionalmente a outro objecto, coisa, aconte
cimento ou característica. Na figura 1, por exemplo, certas inscrições 
funcionam como etiquetas pictóricas de um homem, de uma mulher, de 
planetas e ainda de outros objectos denotados por sistemas de represen
tação menos habituais. Uma pintura abstracta, por seu turno, não repre
senta nada em concreto, o que não significa que não refira. Ela pode exi
bir relações de cor ou de forma, de composição ou proporção e refere 
essas relações. Por outras palavras, ela exemplifica ou é amostra de pro
priedades que dá a conhecer, eventualmente destacando relações novas 
ou reorganizando de forma diferente uma determinada visão da realidade. 
Em última instância, poderíamos hipoteticamente tratar a figura 2 como 
uma configuração abstracta que refere pela via da exemplificação. 

Um dos grandes méritos apontados à filosofia da arte de Goodman é 
o de ter chamado a atenção para esta importante, quase omnipresente e 
muitas vezes esquecida, forma de referência. Os símbolos exemplificati
vos ou amostras são instrumentos privilegiados de projecção de saber e 
reorganização cognitiva da realidade. Na vida quotidiana, nas ciências, 
mas sobretudo nas artes, a exemplificação assume um papel central na 
criação e nas relações de entendimento sobre as coisas. De facto, através 
das propriedades de uma obra de arte, o funcionamento exemplificativo 
possibilita o acesso ao conhecimento de características, qualidades ou 
propriedades pelas quais esse objecto é símbolo. Se continuamente 
somos informados, aprendemos e resolvemos problemas através de 
exemplos, de modelos ou de arquétipos, então as obras de arte, particu
larmente, têm essa apetência especial para funcionarem desse modo. É 
sobretudo esta função simbólica que legitima a tese maior de que a arte, 
tal como a ciência, tem uma função cognitiva, no sentido em que permite 
alargar a nossa compreensão sobre o mundo. 

5 Acerca das várias vias da referência, veja-se MM, Cap. I I I , e ainda C. Z. Elgin, With 
Reference to Reference, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1983. 
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Assim, a primeira conclusão que podemos adiantar é a de que as 
imagens - entre elas as figuras 1 e 2 - referem por denotação e/ou por 
exemplificação. A combinação da denotação com a exemplificação não é 
porém um dado universal para todas as imagens. Encontramos imagens 
exclusivamente exemplificativas, por exemplo, em pinturas abstractas; e 
mesmo que vejamos a representação de um quadrado em O Quadrado 
Negro de Malevitch, dificilmente concebemos essa pintura como denota
tiva. De forma menos evidente, muitas imagens de sistemas exclusiva
mente denotativos como os de fotografias militares, ecografias ou ilus
trações científicas podem funcionar como amostras. Um facto assinalável 
é o de que as imagens que representam implicam, em graus variáveis, 
tanto a denotação quanto a exemplificação. Interpretar representações 
pressupõe acuidade em detectar diferenças num campo referencial denso, 
em identificar quais os objectos que são classificados e como são carac
terizados. A nossa capacidade de discriminar e de destacar o que é deno
tado e exemplificado varia com o grau de adequação ao sistema em causa 
e, em função disso, com o ajustamento que estabelecemos com as distin
tas modalidades de representação apontadas. As representações, quer 
tenham denotação real, vazia ou metafórica, podem sempre revelar as 
instâncias daquilo que podem exemplificar. Na realidade uma figura 
pode colocar sempre duas interrogações: "O que é que está representa
do?" e "Que tipo de representação é?". 6 Aquilo que as imagens envolvem 
não é apenas a identificação da classe de objectos aos quais se aplicam 
enquanto etiquetas, mas também a selecção de quais as etiquetas que se 
podem aplicar à imagem enquanto amostra. Esta ideia torna-se mais evi
dente sobretudo em contextos estéticos. O retrato criminal, que parece 
exclusivamente denotar, pode revelar um considerável poder exemplifi
cativo (veja-se, por exemplo, a série de trabalhos que Andy Warhol 
produziu sobre este tipo de imagens). 

4. Imagem e Convenção 

A interpretação de uma imagem é, em certo sentido, um processo 
semelhante ao de leitura de textos, partituras, ou qualquer outro tipo de 
sinais organizados em sistemas. Não obstante, apesar da expressão "leitu
ra da imagem" fazer supor que exista uma linguagem para as imagens, 
Goodman alerta-nos constantemente para os equívocos desta generaliza
ção. 7 "Ler imagens" significa reconhecer figuras através de inscrições 

ú Cfr . , LA, p. 31. Obviamente que determinadas imagens privilegiam mais o "que" e 
outras o "como" está representado"; mas isso é sempre relativo e observável caso a caso. 

7 A propósito dos equívocos decorrentes quer de uma teoria linguística das imagens quer 
de uma teoria icónica da linguagem, veja-se entre outros textos, "The Way the World 
Is", PP, pp. 24-25, LA, pp. 41-42 e 226, e WW, p. 103. 
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pictóricas que funcionam em sistemas que prescrevem um esquema 
analógico. Dizer que uma imagem representa ou exemplifica isto ou 
aquilo, envolve o (re)conhecimento prévio de marcas pictóricas. 

Assim, a causa da referência das imagens e particularmente da 
representação pictórica funda-se numa interpretação de marcas, numa 
tradução analógica de sinais em figuras significantes e não numa qual
quer iconicidade entre marcas e coisa representada. Mas aqui começamos 
a entrar numa esfera diferente: passar das marcas pictóricas à coisa 
denotada envolve não apenas a conformidade a uma sintaxe, mas também 
o seu acordo com um plano de correlação semântico, i.é, não envolve 
apenas um esquema simbólico, mas sobretudo um sistema simbólico. Se 
identificar imagens depende de propriedades do esquema, ler imagens 
depende de propriedades do sistema. 

A leitura de representações resulta de um processo de descodifica
ção que depende de factores que de alguma forma têm de estar estabele
cidos convencionalmente por um dado sistema pictórico. As representa
ções requerem um sistema que permita interpretar aquilo que o pintor 
amador Winston Churchill chamou a "transmissão em código dos cripto
gramas da Arte". 8 Já havíamos notado que os sistemas são construções 
convencionais. Porém, no domínio das imagens, existem questões que se 
afigura legítimo colocar, uma vez que a noção de convencionalidade, 
como o próprio Goodman afirma, é "perigosamente ambígua".9 Haverá 
símbolos mais convencionais que outros? Fará sentido falar em limites 
para a convencionalidade? Na origem destas interrogações está a recor
rente dicotomia entre o convencional e o natural, entre aquilo que nos 
símbolos é mais artificial ou arbitrário e aquilo que é intrinsecamente 
mais natural ou inato. 

Podemos admitir que os símbolos "man" e ''homem" são tão arbitrá
rios como quaisquer outros para classificar a mesma coisa. Aquilo que os 
torna mais "naturais" não se relaciona com nenhuma predisposição inata 
e intrínseca das palavras, mas tão somente com a prática e familiaridade 
que temos com certos sistemas linguísticos implantados. Neste sentido, a 
escrita em espelho de Leonardo ou qualquer sinalética criptada são 

8 Cfr., Sir Winston Churchill, Painting as a Pastime, (1948), citado por E. H. Gombrich, 
em Art and llusion - A Study in the Psychology of Pictorial Representation, (1960); 
[Arte e Ilusão - Um Estudo sobre a Psicologia da Representação Pictórica, tradução 
portuguesa de Raul de Sá Barbosa, 3.a ed., S. Paulo, Martins Fontes, 1995, p. 41]". 

9 A convencionalidade dos símbolos pode oscilar quer entre os que são muito comuns ou 
normais, decorrentes de sistemas tradicionais ou implantados, quer entre os que são 
muito codificados ou artificiais, decorrentes de sistemas novos ou pouco habituais:"... 
witness the contrast beteween "very conventional" (as "very ordinary") and "highly 
conventional" or "highly conventionalized" (as "very artificial")". Cit., LA,, p. 37n. 
Veja-sc também RP, pp. 93-100. 
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bastante artificializadas, na medida em que resultam de sistemas de refe
rência construídos para um dado contexto pouco habitual. Não obstante, 
esses sistemas não deixam de ser, em absoluto, tão convencionais como 
outros mais habituais. O artificial contrasta aqui com o natural, não por 
uma questão de grau na convenção, mas por uma questão de grau na 
habituação. 

As distâncias ameaçam ganhar expressão quando se trata de compa
rar, por exemplo, palavras e imagens. Tradicionalmente as imagens pare
cem ganhar terreno nesta contenda pelo naturalismo, pois não dependem 
de regras atestadamente codificadas e estabelecidas para interpretarmos 
aquilo que referem. Uma linguagem possui um alfabeto, um léxico e uma 
gramática fixados convencionalmente, ao passo que uma representação 
parece possuir um plano de entendimento como que dado à partida. O 
argumento recorrente é o de que as imagens falam numa linguagem uni
versal. E a confirmar este atestado de exclusividade temos a sentença 
final de que "uma imagem vale mil palavras". Mas o ditado adianta tanto 
quanto o seu recíproco "uma palavra vale mil imagens".10 As dificulda
des surgem quando começamos a comparação entre imagens. Qual é mais 
natural: um retrato de Holbein ou um de Botticelli? Qual é mais 
convencional: um desenho ou uma radiografia? E qual das duas é menos 
arbitrária: uma fotografia a preto-e-branco ou a cores? 

Irremediavelmente os nossos juízos serão sempre condicionados por 
hábitos adquiridos de ver, por práticas enraizadas em lidar com o género 
de imagens que nos são mais familiares ou por aprendizagens mais ou 
menos direccionadas na descodificação de certos sistemas de representa
ção. Uma fotografia, tal como um desenho, é um pedaço de papel com 
linhas e manchas num dos lados que, por uma conveniência tácita, 
tomamos como estando a traduzir aquilo que é suposto referir. Essa 
tradução não é inata. É adquirida através de um longo, subtil e complexo 
processo de aprendizagens que se inicia muito cedo quando a criança 
começa a dizer que um risco ou uma garatuja é o pai, um cão ou uma 
casa. Símbolos e sistemas não surgem isolados do nada: estão absorvidos 
na nossa cultura, são filtrados pela nossa experiência e adaptam-se às 
nossas conveniências. Por isso, a percepção de imagens não se resume, 
como anteriormente referimos, a um simples processo de olhar inocente 
onde a realidade se encontra espelhada. Matéria neutra ganha sentido 
quando reconhecemos figuras, quando isolamos uma imagem num con
texto de não-imagem. Aprendemos tanto a olhar as imagens enquanto 
objectos, quanto a relacionar as imagens com os objectos; linguagens 
interagem com imagens e vice-versa; associamos diferentes sistemas de 
representação com variados modos de ver; integramos velhos códigos em 

0 Ou ainda "uma imagem vale mil imagens" ou "uma palavra vale mil palavras". 
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novas formas de expressão. O modo quase automático como lemos ima
gens subentende esta aprendizagem dinâmica e envolve o treino, a explo
ração e o desenvolvimento de muitas capacidades visuais no âmbito de 
um contexto culturalmente determinável. A descodificação dos "cripto
gramas" relaciona-se por isso com múltiplos e variáveis factores contex
tuais que muitas vezes são confundidos com aptidões inatas. Quanto mais 
familiares forem as convenções convocadas para a interpretação, mais 
naturais os símbolos nos vão parecer. Quanto mais estranhas forem, mais 
artificiais os consideramos. 

Provavelmente, por isso, os extraterrestres que depararem com a 
placa da Pioneer 10 terão muitas dificuldades em identificar num pedaço 
de metal uma série de riscos guiados por muitas camadas de convenções, 
sintetizados a partir das descrições e das representação de mundos cons
truídos à imagem das várias versões de uma realidade que supostamente 
pretende significar o retrato-robot dos terráqueos. Não necessitamos da 
resposta de extraterrestres para sentirmos as mesmas dificuldades, 
quando, por exemplo, nos deparamos com imagens de culturas exóticas, 
figurações pré-históticas ou certas representações científicas ou tecnoló
gicas que não conseguimos compreender. 

5. Imagem e Representação 

Chegados a este ponto, podemos finalmente regressar ao cerne da 
nossa questão: saber quando é que uma imagem representa. 

Um qualquer sistema pictórico denotativo tem de estabelecer - quer 
de forma declaradamente instituída por preceitos impositivos, ou por 
normas codificadas, quer de forma tácita, sugerida ou ad-hoc - as regras, 
os princípios ou as indicações gerais, numa palavra, as convenções que 
permitam correlacionar as marcas pictóricas e os objectos representados. 
Assim, para que uma imagem represente, temos de conhecer - ou pelo 
menos estar vagamente familiarizados com - as regras de correlação, 
efectivas ou de princípio, entre inscrições pictóricas e coisas denotadas, 
de forma a haver uma atribuição de referente. 

Mas nem sempre perante uma imagem é possível estabelecer uma 
atribuição denotativa de forma peremptória. Ou seja, nem sempre dispo
mos dos meios para interpretar o que é veiculado numa imagem, de modo 
a que possamos relacionar - pelo menos correctamente - a representação 
com o representado. Consideremos a figura 2. A tarefa de identificar 
alguma coisa denotada neste conjunto denso de elementos, parece incon
clusiva. Reconhecemos que se trata de uma imagem, mas não reconhe
cemos que figuras denotadas se ajustam às inscrições pictóricas que esta 
apresenta. 
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Ora, aquilo que faz com que na figura 1 vejamos um homem e uma 
mulher representados reside no facto de conseguirmos conjugar sinais de 
acordo com um sistema interpretativo que convencionalmente se ajusta 
aos referentes denotados. Reconhecemos figuras humanas porque esta
mos familiarizados com a forma como usualmente os sistemas de repre
sentação vigentes as representam. Porém, a compreensão das restantes 
inscrições já requer um conhecimento de códigos mais específicos: o 
nosso sistema solar, a sua localização na galáxia, o esquema da molécula 
de hidrogénio ou a trajectória da sonda recorrem a formas de representa
ção menos usuais. Assim, a convocação de um plano de correlação ajus
tado - ou a aplicação de um sistema de referência pictórico apropriado -
nem sempre ocorre. Isto é, a atribuição de um significado denotativo 
requerida para a representação encontra, por vezes, alguns limites, pelo 
que o campo de referência fica nulo. Isto decorre de três ordens de razão 
que passaremos a expor. 

(1) Existem imagens que, como já vimos, não têm qualquer preten
são de representar. A pintura abstracta, certos motivos decorativos, 
padrões geométricos, configurações fractais, não representam nada em 
concreto. Como constatamos, para que haja representação é suposto 
haver denotação. Ora, estas imagens podem referir muitas coisas pela via 
da exemplificação, sem que esteja estabelecida qualquer denotação a 
objectos a que se apliquem. 

(2) Por vezes, reconhecemos que uma imagem representa, mas não 
identificamos o que representa. Sistemas familiares de produção de ima
gens, como os da fotografia, cuja função habitua! é a de representar, 
podem denotar objectos que nos são estranhos, que nunca vimos ante
riormente ou tomadas de vista desconhecidas, ao ponto de não conseguir
mos reconhecer na imagem qualquer objecto que nos seja familiar. Se a 
correlação necessária à aplicação dos objectos de um dado domínio não 
ocorrer, a denotação fica nula. E se efectivamente desconhecermos o 
referente ou formos incapazes de o contextualizar, a interpretação de algo 
que é representado fica-se pela incerteza, pela mera especulação ou 
simplesmente não ocorre. Podemos imaginar o que seria há cem anos 
atrás alguém ver a imagem de um objecto comum, como a de um aspirador: 
certamente não denotaria nada em concreto. Da mesma forma, imagens 
que se aplicam a objectos que desconhecemos ou que somos incapazes 
de relacionar, como por exemplo moléculas de hidrogénio falham, o seu 
objectivo de representação. 1 1 

1 1 Obviamente que nos processos de aprendizagem deparamos continuamente com pala
vras novas ou com imagens que se aplicam a coisas que até à data desconhecíamos e 
que posteriormente conseguimos relacionai* com outras coisas, inaugurando a denota
ção que cabe a esse novo predicado. Mas enquanto essa atribuição de significado não 
esteja estabelecida, a aplicação de símbolo a referente fica vazia. 
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(3) Para que uma imagem represente um objecto é necessário que 
ele seja denotado por um qualquer sistema representacional. Existem, 
porém, muitos sistemas de representação pouco familiares, completa
mente estranhos ou demasiado específicos que, apesar de construídos 
para denotar objectos bem familiares, falham esse objectivo para um 
leigo que não esteja apto ou capacitado para descodificar o seu signifi
cado implícito. Para todos os efeitos, as imagens desses sistemas não 
representam, tal como as palavras deste texto não descrevem para alguém 
que não saiba ler português. Por força de razão, subsumimos os mesmos 
argumentos relativos a figuras não representadonais a uma quarta situa
ção em que não se sabe interpretar o sistema de representação e, cumula
tivamente, se desconhecem os referentes aos quais esse sistema se aplica. 

Independentemente do tipo de sistema, aquilo que está sempre 
envolvido é uma espécie de tradução, e por isso, os hábitos de ver e de 
representar de quem traduz desempenham um papel central. Podemos 
imaginar infindáveis sistemas de referência que estabeleçam, quer de 
uma forma "óbvia" quer de uma forma "obtusa" - mas segundo critérios 
objectivamente pré-estabelecidos - as mais variadas formas de denotação 
entre a imagem i e o objecto y. Tal como Goodman diz, "uma paisagem 
pintada por Constable pode, de acordo com princípios apropriados de 
correlação, fornecer uma quantidade enorme de informação sobre um 
elefante cor-de-rosa."12 As representações pictóricas não estão dependen
tes de qualquer iconicidade, nem têm necessariamente que possuir algum 
grau de figurativismo (no sentido em que classificamos o figurativo por 
oposição ao abstracto).,13 Um electrocardiograma, um mapa ou uma foto
grafia científica de um tecido celular apenas produzem significação coe
rente para quem esteja habilitado e habituado a traduzir correctamente os 
sinais pictóricos que veiculam e, portanto, a perceber aquilo que repre
sentam. Obviamente que as representações são por vezes interpretadas 
fora do seu sistema próprio de leitura, de forma diferente, ou até de 
forma incorrecta, das quais são supostas ser lidas; e que, quando uma 
significação denotativa não ocorra, podemos sempre interpretar essas 
figurações como imagens abstractas, sem que representem concretamente 
algo. Assim, apesar de todas as imagens apresentarem figurações, só 
representam quando uma significação denotativa for estabelecida. A dis
tância entre o figurativo e o abstracto oscila invariavelmente entre este 
balanço. 

1 2 A propósito de uma critica a E. Gombrich, acerca da "equivalência coerente de 
informação visual pertinente" requerida para a representação cfr., ''Review of 
Gombrich's Art And Ilusión", PP, p. 145. 

1 3 "The often stressed distinction between iconic and other signs becomes transient and 
trivial; thus does heresy breed iconoclasm." Cit., LA, p. 231. 
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Em conclusão, os limites da representação implicam múltiplos facto
res - de reconhecimento, de aptidão, de familiaridade, de mestria, de 
hábito - envolvidos nos processos de interpretação, decorrentes das 
especificidades do sistema simbólico de representação onde a imagem 
funciona, ou onde a fazemos funcionar. Os contextos e as circunstâncias, 
bem como os objectivos e os interesses que nos movem, cruzam-se com 
estes factores. Porém, é sempre um funcionamento simbólico convocado 
por um sistema que prevalece. 

Comparar representações da arte com representações de outros 
domínios, imagens figurativas com abstractas, diagramas com pinturas 
tem a vantagem de chamar a atenção sobre muitas características relati
vas que o universo das imagens convoca. Os resultados alcançados por 
Goodman, através da caracterização da especificidade dos vários siste
mas simbólicos, permitem esclarecer como muitas situações de fronteiras 
entre disciplinas podem ser esbatidas e como velhas dicotomias são 
diluídas, à luz de uma teoria referencial da arte. A diferença entre o 
artístico e o não-artístico é explicada de acordo com a verificação de 
determinados "sintomas" de funcionamento simbólico, próprios de cada 
domínio. A referência múltipla, complexa e ambígua contrasta com a 
referência simples, directa e unívoca e torna-se fundamental para o 
entendimento dessas diferenças. Conceitos como densidade e articulação 
distinguem sistemas simbólicos; saturação e atenuação sublinham dife
renças entre representações. Objectos que funcionam como etiquetas ou 
como amostras põem em evidência os modos primários de referência 
denotativa ou exemplificativa dos símbolos. O que é literal e metafórico, 
bem como os trajectos e extensões referenciais envolvidos dão conta do 
modo como ocorre não apenas a representação, como também a expres
são, a alusão ou a variação. E como existem muitos sistemas interac-
tuantes, essa é uma das razões por que a representação por imagens se 
revela um assunto tão intrigante, que envolve sempre continuadas inter
pretações passíveis de serem relativizadas e redescobertas em função dos 
contextos em que ocorrem. 

A representação é sempre re-apresentada quando lemos uma ima
gem. 
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ABSTRACT 

PICTURE AND DEPICTION 

The boundaries between figuration and abstraction, artistic and non-artistic, 
or between depiction and other forms of reference repeatedly arise in discussions 
about images and representation, usually ending up in ambiguous distinctions 
between the innate and natural versus the constructed and cultural. Nelson 
Goodman's account to what we call a conventionalist theory o f pictures can 
answer some questions concerning the puzzling nature o f representation. The 
relativity o f such boundaries become clear i f we accept a multidirectional 
perspective of reference, determined by the several symbolic function contexts in 
witch pictures and other signs are brought in. In spite of this, the significance and 
range we take from the concepts o f picture and depiction is crucial to the dilution 
of those distinctions. Fol lowing Goodman, this paper seeks to explore the 
correlation between these two connected but even so distinctive concepts. 





C O N T R A P O N T O . 
K L E E E K A N D I N S K Y 

- D I Á L O G O S NUMA T E R R A F É R T I L 

Ana Maniero 

Klee e Kandinsky, companheiros de aventuras no mundo da pintura 
e da música, desbravaram os insondáveis caminhos da criação para 
construir os princípios de uma epistemologia da arte. Desta intensa troca 
intelectual e artística brotou uma fonte de inspiração recíproca, que pro
curava ouvir os ecos da ordem cosmológica reflectida nos mistérios da 
natureza e na sonoridade interior da alma humana. Vale a pena encontrar 
o contraponto das suas investigações, cuidadosamente anotadas na época 
em que partilharam o ensino no Bauhaus. Exploradores de mundos 
secretos, ouvintes de sons inaudíveis, descobriram que existem equiva
lências profundas entre as leis que regulam as obras da natureza e as da 
arte. 

Durante os dez anos que viveram em Weimar e Dessau, os dois ami
gos, pintores, músicos e professores, trocaram ideias, quadros e partitu
ras. Podemos imaginar conversas apressadas antes das aulas ou longos 
debates após os serões musicais. Reflectiram sobre uma nova Weltan¬
schauung, parecida com as teses de Wilhelm Worringer, que considerava 
o valor da obra de arte ou a necessidade do estilo como o reflexo do 
"estado psíquico no qual se encontra a humanidade face ao cosmos."1 A 
pintura revelava-se como uma arte de compor formas, uma composição 
semelhante à da música com as suas melodias, acordes, tons, ritmos, tim
bres. Uma arte do espaço e do tempo. A temporalidade dos elementos 
visuais estaria oculta nas linhas estruturais da forma e nas gradações da 
cor. 

Kandinsky realizou uma verdadeira revolução copernicana na arte. 

1 Wilhelm Worringer, Abstraction et Einfühlung, Paris, Editions Klincksieck, 1986, p. 50. 

Philosophien 19/20, Lisboa, 2002, pp. 217-240 
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Deslocou o tema da sua materialidade exterior para descobrir a sua espi
ritualidade interior de artista. Uma ideia surgida quando, por um acaso, 
se emocionou ao contemplar uma tela virada ao contrário e na qual não 
podia reconhecer nada de concreto. Apenas formas, tonalidades cromáti
cas reunidas na superfície da tela, uma composição. Estava aberto o 
caminho para a abstracção, que teria, assim, nascido, não na via da refle
xão, mas como o produto de um choque visual. 

Como conciliar uma matemática baseada no rigor da formas geomé
tricas com outra baseada na expressividade geométrica das formas? 

Na essência da criação artística estaria implícita esta dicotomia 
assente na conjugação da emoção e da razão, da intuição e da reflexão, 
do caos e da ordem. As questões epistemológicas centrar-se-iam na pro
cura de um método capaz de sistematizar uma linguagem expressiva, com 
a sua gramática específica e vocabulário próprio. As teorias da forma e 
da composição foram concebidas como um suporte capaz de entrar num 
movimento accionado por uma força anímica e criadora. 

Em 1926, numa dedicatória comemorativa dos sessenta anos de 
Kandinsky, Klee escreveu: "Pela sua idade, Kandinsky era mais velho do 
que eu, poderia ter sido seu aluno; e, num certo sentido, era-o de verdade. 
Não existe uma única palavra sua que não tenha sido, para o meu tra
balho uma luz, um encorajamento, uma confirmação. A sua palavra 
duplicava-se para mim na ressonância da sua pintura [ . . . j . " 2 

Traçar um risco. É um risco desenhar um traço. Klee e Kandinsky 
arriscaram percursos numa terra fértil em diálogos, encontraram-se e 
desencontraram-se num contraponto para violino e piano. 

- Kandinsky: Meu caro amigo, numa pintura um ponto diz-nos mais 
que uma figura humana. 

- Klee: Tudo depende do modo de representação dessa figura. Ora 
para representar o homem "tal qual ele é" seria preciso uma con
fusão de linhas perfeitamente desordenada." [...] não pretendo 
mostrar o homem tal qual ele é, mas como poderia ser."3 Preciso 
arranjar um esquema de linhas capaz de o tomar visível. 

- Ka.: Não se trata de reproduzir o visível, de imitar o objecto, esta
mos de acordo. 

- KL: A arte é, antes de mais, "uma questão de formas."4 

2 Geelhaar Christian, Paul Klee et le Bauhaus, Neuchâtel, Éditions Ides et Calendes, 
1972, p. 19. 

3 J . , p. 31. 

*T. A. M- , p. 9. 
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- Ka.: Eu diria uma questão de revelação das nossas tensões interio
res, até agora mudas na pintura. 

- KL: Uma arte pura, meu caro Wassily, as suas obras são filhas do 
pensamento e as suas formas são livres como a criação do Mundo. 
Sente-se que respiram livremente. Uma arte pura supõe que exista 
a coincidência visível do seu tema com a expressão dos elementos 
da forma. Estes fazem parte integrante de uma composição, a que 
chamo organismo formal. 

- Ka.: Organismo formal? 
- KL: "Como o homem, um quadro tem o seu esqueleto, músculos e 

pele. Podemos falar de uma anatomia própria do quadro. Um qua
dro com o tema «homem», não deve ser construído de acordo com 
a anatomia humana, mas segundo a anatomia do quadro."5 A obra 
é um organismo sensível como fibras nervosas. Será que o ponto 
pode ser uma obra? 

- Ka.: Podemos considerar "[. . . ] o «mundo» inteiro como uma 
composição cósmica completa, ela própria composta por um 
número infinito de composições autónomas cada vez mais peque
nas, compostas finalmente, tanto no macrocosmo como no 
microcosmo, por pontos, o que dá ao ponto, por outro lado, o seu 
estado geométrico originário."6 

- KL: Dar ao ponto o atributo de central é situá-lo no local da 
cosmogénese. A esta atribuição corresponde a ideia de princípio 
do Mundo. 

- Ka.: O ponto é um elemento vivo. Começa a viver como um ser 
autónomo depois de ter abandonado o seu carácter geométrico. 
Desta submissão evolui para uma necessidade interior. As suas 
ressonâncias interiores ressaltam, sobrepõem-se, brotam. São os 
segredos da profundidade e da força de expressão das formas 
abstractas. 

- K L : O ponto é um elemento básico, primordial, centro original. 
Como se processa essa transposição de domínios, a passagem de 
um carácter puramente geométrico para o mundo da pintura? 

- Ka.: Podemos considerar o ponto geométrico como a "[.. .] união 
entre o silêncio e a palavra."7 Encontra, em primeiro lugar, uma 
forma material na linguagem escrita. Significa silêncio, interrup
ção entre duas palavras. Trata-se de um Não-Ser, um elemento 

5J., p. 11. 

<5P. L. P., p. 46. 
7P. L. P., p. 35. 
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negativo que evoluirá como uma ponte entre o Ser e o Outro, 
transformando-se num elemento positivo, Quando transposto para 
a superfície da pintura, o ponto parece um pequeno mundo à 
parte, introvertido, portador de uma tensão concêntrica, não 
avança, nem recua, quando incrustado no plano original, afirma-se 
conciso, permanente, rápido e breve. 

- Kl . : Já falámos da noção não dimensional de ponto, do "ponto 
cinzento" que vagueia no interior do caos inicial. Trata-se de uma 
concentração de princípios que se intersectam entre dimensões. 
Uma encruzilhada de caminhos. 

- Ka.: Uma concentração de tensões? 
- KL: Sim, mas em repouso. Prontas para agir. Aquele minúsculo 

ponto desafiou as leis da duração e do movimento contínuo. 
Fixou-se no centro de um céu estrelado, estabelecendo um local 
entre o dia e a noite, um diálogo pacífico entre o bem e o mal, 
uma cor neutra que não é quente nem fria, uma descarga total no 
jogo das tensões - eclosão da cosmogénese. 

- Ka.: Foi aí que tudo começou? 
- KL: Foi onde se deu a ordenação do caos, dando origem a pólos 

de energia oposta. Desse ponto partiram uma infinidade de rectas 
disparadas em sentido contrário, cúmplices de uma luta sem tré
gua entre a vida e a morte. 

- Ka.: Estabeleceram-se então um conjunto de princípios simultâ
neos, tensões que imprimem energia à vida? 

- KL: A lei universal reflectiu-se num mundo inacabado que é o 
nosso. Caberá à arte recriá-lo à luz das leis da natureza, que são o 
reflexo da ordem do cosmos. 

- Ka.: "A vida espiritual, à qual a arte também pertence, sendo um 
dos seus mais poderosos agentes."8 A arte abstracta estabelece 
uma relação fortíssima com a natureza, a mais forte que foi reali
zada nos últimos tempos. A natureza e a alma são a sua fonte. 

- KL: Essa voz da natureza ouvi-a, pela primeira vez, durante a 
minha viagem à Tunísia. Pintei um mundo de figuras errantes do 
Magrebe. No céu estrelado do Norte, vi nascer uma lua de face 
dourada no silêncio das areias do deserto. Esta imagem passou a 
ser o meu outro Eu. Um estímulo para me encontrar. A minha 
mulher. Então, eu fui a lua do Sul, quando nasce. 

8 D. E. A. ,p . 25. 
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- Ka.: Na arte abstracta a obra é viva porque existe um jogo de ten
sões que habita as suas formas. Uma forma desprovida de tensão 
não constitui um elemento pictórico. Um elemento da forma pres
supõe uma tensão contida. 

- Kl . : Concebo a obra como um organismo formal com funções e 
órgãos próprios. Uma forma como aparência é uma aparição 
maligna. Morte. Sem função, não passa de um formalismo. 

- Ka.: Uma boa forma é aquela que convém à síntese interior de 
uma forma não-figurativa ou abstracta. A noção de elemento da 
forma pode ser interpretada de duas maneiras: como uma noção 
exterior, o signo visual, ou como uma noção interior, uma tensão 
viva, que lhe é intrínseca. Prefiro falar de composição em vez de 
organismo formal. A minha pintura é composta como uma música, 
baseia-se em ressonâncias múltiplas captadas nas tensões que se 
estabelecem entre os elementos e o plano original. 

- KL: Que tipo de ressonância tem o ponto? 
- Ka.: Uma sonoridade absoluta quando o ponto se encontra numa 

construção concêntrica no plano original, isto é, está colocado ao 
centro. 

- KL: O que acontece quando deslocamos o ponto da sua posição 
central? 

- Ka.: Passa a existir uma sonoridade que reflecte esse novo 
posicionamento. Esta ressonância, que a construção central tinha 
reduzido ao silêncio, volta a tornar-se perceptível e transforma o 
som absoluto do ponto em ressonância relativa. 

- KL: E se repetirmos o ponto? 
- Ka.: A repetição do ponto no plano original é um factor poderoso 

para aumentar a emoção interior. Cada lugar no plano-base possui 
uma ressonância própria. 

- KL: O ponto é tudo. Eu próprio sou um ponto, o criador que sonha 
até se transformar no seu próprio modelo. Como um "[. . . ] eu pro
jectado. Eu sou o meu próprio estilo."9 No seu primeiro acto de 
mobilidade, o ponto dá origem à linha. Só o ponto morto é intem
poral. 

- Ka.: Sim. Sabemos que o elemento tempo está excluído do ponto 
mas, em certos casos, ele pode corresponder à "[. . . ] breve percus
são do tambor ou do triângulo na música, aos golpes secos do 

9 J . ,p . 132. 
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pica-pau na natureza."10 No seu movimento através do plano o 
ponto dá origem à linha. Quando geométrica, esta é um ser invisí
vel. No desenho, é o rasto do ponto que se move, é o seu produto. 
"Nasceu do movimento como resultado do aniquilamento da imo
bilidade suprema do ponto."11 Saltamos do estático para o dinâmico. 

- K l . : A dinâmica é o mais importante, essencial, a região sem fim 
no domínio cósmico. 

- Ka.: E a estática onde se situa? 
- Kl . : A estática pertence ao domínio terrestre. E um caso particular 

no qual a força da gravidade mata o movimento, subjugando-o à 
lei que regula a vida na terra. 

- Ka.: Cada quadro encerra o mistério de uma vida. Para onde se 
dirige esta vida? Donde clama a alma angustiada do artista quando 
participa na criação? Que quer anunciar? 

- K l . : "A arte como emissão de fenómenos é a imagem da criação, 
projecção do fundamento supradimensional, símbolo da criação, 
visão, mistério É um símbolo, como o mundo terrestre é o símbolo 
do cosmos. A criação vive como génese sobre a superfície que 
envolve a obra."12 

- Ka.: A obra reflecte-se na superfície da consciência e vice-versa. 
Está para além de um vidro transparente e rígido, que nos impede 
todo o contacto directo e íntimo. Quando a criação acaba, desapa
rece dessa superfície sem deixar rasto. 

- K l . : Para Schumann, o artista é capaz de projectar a luz nas 
profundezas do coração humano. Penso que é um dos mistérios 
insondáveis da vida que subsistem para além do nosso conheci
mento, onde as luzes do intelecto se apagam. "A obra é em pri
meiro lugar génese [...] nasce como uma chama que se acende 
misteriosamente não se sabe onde, que ilumina o espírito, acciona 
a mão e ao transmitir-se como movimento à matéria transforma-se 
em obra."13 

- Ka.: O espiritual na arte "[. . . ] traduz-se por um movimento 
complexo, mas límpido." 1 4 Temos possibilidade de penetrar na 
obra através do acto criativo, ao sentirmos a sua pulsação através 
de todos os nossos sentidos. 

Jo p. L . P., p. 42. 
1 1 P. L . P., p. 6. 
1 2 J.,p. 132. 
13 E. A. I . , p. 340. 
1 4 D. E. A., p. 25 
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- K L : Nas profundezas do espírito encontram-se a imaginação, o 
sonho e a ideia, os instrumentos próprios da criação que sob a 
direcção dos instintos influenciam em surdina o movimento da 
existência, quando a razão se obstina em comandar. 

- Ka.: A obra está para além da aparência, do simples registo do 
objecto tal como se apresenta, tal como aparece perante a visão. E 
inútil, diria que impossível, copiar o objecto. O artista deve arran
car do objecto a sua expressão. 

- KL: A pintura é uma arte de investigar mundos desconhecidos. A 
forma vale enquanto formação, caminho para a obra. Para além do 
abandono da representação do objecto, quero dar mais uns passos, 
afastar-me das aparências mas sem as perder de vista. 

- Ka.: Procurar a sua ressonância no interior do espírito? O espiri
tual na arte? 

- KL: As aparências são a forma visível que temos da verdadeira 
essência das coisas. Há que interiorizar o visível, dissecá-lo em 
busca da visão suprema do próprio Criador, da descoberta do Ser. 
É preciso acreditar nas aparências que não só nos podem iludir, 
como também nos podem fazer aceder a uma via metafísica que 
conjuga duas outras vias, não ópticas: a de enraizamento terrestre 
(estática, imanente) e de participação cósmica (dinâmica, trans
cendente). 

- Ka.: Qual o papel da visão? 
- KL: O olhar (Eu), vê o objecto (Tu) através das aparências numa 

via psico-óptica. Consegue realizar a interiorização do visível. 
Não se trata apenas de uma ressonância, mas de uma participação 
conjunta da ordem estática e da ordem dinâmica que regulam a 
vida na terra, no universo. 

- Ka.: O exterior e o interior são duas propriedades ligadas à natu
reza dos fenómenos. Exteriormente, o ponto não é mais que do 
que um signo na sua aplicação prática, uma utilidade, um hábito 
que encobre o som profundo do símbolo. A ressonância do silên
cio... os impulsos vindos do interior pertencem à natureza humana. 

- KL: O mundo aparente constitui uma preciosa fonte de investiga
ção, rica em informações nas quais vale a pena acreditar e que nos 
permitem humanizar a relação do Eu e do Tu, ultrapassando os 
fundamentos ópticos. "O Mundo foi o tema da minha arte, ainda 
que, por vezes, nada dele seja visível." 1 5 

15 J., p. 313. 
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- Ka.: Estes impulsos interiores não resultam de uma observação do 
Mundo através da abertura de uma janela, mas antes da nossa 
capacidade de nos encontrarmos nesse mundo. De olhos abertos e 
ouvidos atentos podemos transformar as mínimas sensações em 
acontecimentos pictóricos importantes. 

- K l . : O mecanismo da visão associado ao pensamento e ao sentir, 
consegue captar uma concepção globalizante do Mundo, inserido 
numa esfera de ar que o envolve, parte integrante da totalidade de 
um universo. O que vemos é uma possibilidade, a verdade reside 
na origem das coisas, invisível. O diálogo com a natureza é, para o 
artista, uma condição sine qua non. 

- Ka.: Tal como o explorador que descobre países novos e começa a 
compreender a sua língua com maior clareza, assim o artista se 
apropria dos signos mortos para os transformar em símbolos 
vivos. "[ . . . ] o que estava morto revive."1 6 

- KL: Trata-se de um regresso do modelo à matriz, de um mergulho 
na fonte secreta que alimenta toda a evolução - o centro da cria
ção, movimento no espaço e no tempo. 

- Ka.: Para além de espaço, a linha também é tempo? 
- K l : Quanto mais a linha se estende, mais retém o seu carácter tem

poral. O caminho do traço é construtivo, toda a formação ou 
construção da forma é movimento no espaço e no tempo. A obra 
tem a capacidade de fixar a mobilidade do traço. Esta não é um 
produto, mas antes génese da forma. É um episódio protagonizado 
num determinado local e decorrido numa determinada sucessão 
temporal. 

- Ka.: Como na música. 
- KL: As linhas contêm energias que se manifestam num consumo 

de tempo. Só a obra é capaz de fixar o movimento no tempo e no 
espaço. A criação é um movimento que fecunda a matéria trans
formando-a numa forma viva, sensível como fibras nervosas. 

- Ka.: "[ . . . ] a linha recta apresenta, na sua tensão, a forma mais con
cisa da infinidade de possibilidades de movimento."17 Entendo 
tensão como uma força viva do movimento. 

- KL: Sob o ponto de vista cromático o que me fascina não é a 
iluminação, mas a luz. O claro-escuro descreve o seu movimento 
entre os pólos de energia oposta: branco e preto. A cor branca é a 

is P L. P.,p. 36. 
17 P. L. P.,p. 61. 
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luz em si. Entra num combate radical quando o traço negro invade 
uma superfície luminosa. O contrário é igualmente válido. 

- Ka.: Sabemos que o olhar é seduzido pelas cores. Sente-as. Gulo
so, experimenta as suas propriedades, saboreia o seu gosto. Temos 
uma sensação semelhante à acção de um manjar picante. São sen
sações físicas, superficiais e de curta duração, apagam-se sem 
deixar rasto, quando a alma humana permanece fechada. 

- KL: O dinamismo da visão recai sobre a progressão ou regressão 
relativa à quantidade ou à qualidade da energia despendida. Trata¬
-se de um movimento de fluxo e de refluxo. As cores são energias 
que se atraem e opõem, ora aproximando-se, ora afastando-se. 

- Ka.: O significado das cores, as suas qualidades encontram eco 
nas ressonâncias interiores, vibrações psíquicas que resultam do 
efeito físico superficial de que falei. As cores claras e quentes 
atraem o olhar, retêm-no. O vermelho irrita, o amarelo fere como 
um som estridente de uma trombeta. O olhar pestaneja com sono 
perante a tranquilidade profunda do azul e do verde. Cores quen
tes e frias. 

- KL: A visão não é um fenómeno puramente óptico. Trata-se de 
um processo dinâmico estreitamente ligado ao cérebro e à alma. 

- Ka.: Penso que é difícil definir se esta segunda acção ligada à 
alma é directa ou obtida por associação. "Estando a alma directa
mente ligada ao corpo, qualquer emoção pode sempre provocar, 
por associação, uma outra correspondente."18 No entanto, estas 
associações variam de pessoa para pessoa. 

- KL: Estou interessado em definir uma teoria para as relações cro
máticas. Procurei organizar uma caixa de tintas, na qual as cores 
estivessem alinhadas de acordo com princípios sonoros. Criei uma 
paleta que pudesse justificar a arrumação de cada cor no seu devi
do lugar, uma classificação que permitisse funcionar como um 
painel de ferramentas. 

- Ka.: Mas podemos também falar do perfume ou da sonoridade das 
cores. A reacção do olhar sensível lembra-nos "o eco ou a res
sonância de um instrumento de música cujas cordas estimuladas 
pelo som de um outro instrumento vibrem em uníssono." 1 9 Pes
soas com uma sensibilidade apurada como o meu caro amigo, são 
bons violinos com muito uso que, ao mais pequeno toque, vibram 
intensamente. 

1 8 D. E. A., p. 58. 
1 9 D. E. A., p. 59. 



226 Ana Maniero 

- KL: Poderemos considerar que a alma está aberta a todo o tipo de 
sensações? 

- Ka.: Se aceitarmos esta metáfora do violino, temos que admitir 
que a vista está estreitamente relacionada com todos os outros 
sentidos. "Existem cores que parecem ásperas [...] e outras que 
nos dão a impressão de serem polidas e aveludadas."20 

- KL: Cores, como o azul ultramarino, que nos apetece acariciar? 
- Ka.: "Algumas cores, como o vermelho lacado, parecem doces e 

macias, outras, como o verde cobalto e o azul esverdeado (de 
óxido) são sempre secas e duras, mesmo quando saem dos tubos."21 

- KL: Pensa que a associação das cores será suficiente para explicar 
a acção da cor sobre a alma? 

- Ka.: Penso que é insuficiente. No entanto, não podemos ignorar 
que a cor é um meio que possuímos para exercer uma influência 
directa sobre a alma. "A cor é a tecla; o olho, o martelo. A alma, o 
instrumento de mil cordas. O artista é a mão que, ao tocar nesta ou 
naquela tecla, obtém da alma a vibração justa."2 2 

- KL: "Temos a certeza que uma polifonia existe no domínio musi
cal." 2 3 Transpô-la para o domínio da representação plástica, como 
uma simultaneidade de vários temas independentes, é uma reali
dade que não é válida apenas para a música. 

- Ka.: Muito se estudou já sobre a questão das eventuais correspon
dências entre sons e cores. Com base na vibração do ar e da luz, 
tentou mostrar-se que a pintura tem também o seu contraponto. 

- KL: Tenho tentado transpor para a pintura coros de vozes que can
tam em conjunto, ritmos musicais como nesta pintura que temos 
aqui, "Fuga em Vermelho". Pode ser que duas ou mais vozes for
mem um acorde. Penso em Bach, Mozart, Bethoven, oiço sempre 
a sua música. Gosto de apropriar-me dos princípios musicais de 
uma fuga, claramente definidos para um músico. Construo ritmos 
estruturais, variações e repetições que se assemelham a uma 
sequência de temas e contra-temas com planos tonais precisos. 

- Ka.: Como faz essa transposição de domínios? 

20 D. E. A. ,p . 59. 
21 D. E. A., p. 59. 
22 D. E. A. ,p . 60. 
23 E. A. I . ,p . 296. 
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- KL: Utilizando, por exemplo, planos simultâneos na superfície da 
pintura ou transparências criadas com sequências de pontos colo
ridos que ocultam e desocultam planos. Com a sobreposição de 
formas, a gradação de tons e a utilização de pequenos traços den
tro e fora das linhas estruturais é possível representar ritmos que 
encontram o seu eco nos sons da polifonia musical. 

- Ka.: Como o consegue? 
- Kl . : Construindo uma espécie de "pontes flutuantes"24 que permi

tem efectuar a mudança estrutural das formações ritmadas. Uma 
síncope que no tempo se efectua através da antecipação de um 
tom forte que se apoia num tom fraco. O elemento temporal da 
música tem a sua correspondência no ritmo formal que se estru
tura no espaço da pintura. 

- Ka.: Para exemplificar poderíamos olhar também para "O Rio 
Nilo", a terra fértil na civilização egípcia? 

- K l . : Sim, seria um bom exemplo para mostrar nas minhas aulas. 
Pretendo estudar com os meus alunos para poder ajudá-los a estu
dar comigo. Utilizo uma linguagem que possa ser aceite nos dois 
domínios, pintura e música, partindo de princípios simples que 
possam conduzir a uma multiplicidade cada vez maior de cami
nhos. A noção de tempo na música remete-nos para o instante que 
não se renova. Na pintura remete-nos para a totalidade do espaço. 
O modo como nos apercebemos das formas e dos sons é diferente. 
É difícil ter a noção de síntese sobre uma composição musical. 
Mas, pelo contrário, numa composição formal a percepção dos 
seus elementos é feita globalmente. 

- Ka.: "O homem possui a «música em si mesmo». A harmonia das 
cores baseia-se exclusivamente no princípio do contacto eficaz. A 
alma humana, no seu ponto sensível, responde."25 

- KL: Vê e ouve, saboreia, cheira, toca... sente? 
- Ka.: Sim. "A este fundamento, chamaremos o Princípio da Neces

sidade Interior."16 

- KL: Qual o papel dos elementos da forma? 
- Ka.: A pintura dispõe de dois meios para atingir os seus objecti

vos: a cor e a forma. 

24 E. A. [., p. 287. 
25 D. E. A., p. 60. 

26 D. E. A., p. 60. 
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- KL: Nos meus escritos sobre a "teoria da forma" defino cor como 
uma qualidade. Desde a minha viagem à Tunísia que me identifico 
plenamente com a cor. Sou pintor. 

- Ka.: A forma pode existir independente na representação de um 
objecto (real ou não) ou nos contornos puramente abstractos de 
um espaço ou de uma superfície. A cor é um outro caso. 

- KL: Como qualidade, a cor não pode ter uma representação 
abstracta? 

- Ka.: "Só a imaginação permite representar um vermelho sem limi
tes."27 

- KL: Mas o vermelho chama pelo verde. 
- Ka.: Na representação que fazemos ao escutar esse chamamento, 

parece-me que o conceito de vermelho é ilimitado, 
- KL: Então quando é que o vermelho é... aquele vermelho particu

lar? 
- Ka.: Apenas quando lhe impomos um limite, uma condição 

imposta à força pelo nosso pensamento. Este vermelho invisível, 
concebido de modo abstracto, "desperta uma certa representação 
interior, simultaneamente precisa e imprecisa [...] uma sonoridade 
totalmente interior. O vermelho que se constrói, quando ouvimos 
a palavra «vermelho», permanece vago e como que indeciso entre 
o quente e o frio." 2 8 

- KL: O conceito de vermelho é, afinal, como a forma, uma constru
ção do nosso pensamento? 

- Ka.: Sim, é concebido numa série de gradações insensíveis de ver
melho. Imprecisas. Interiores. 

- KL: Mas, em simultâneo, é também preciso porque permanece 
puro na sua interioridade? 

- Ka.: Sim, porque está desnudado, sem pender para o quente ou o 
frio, inteiro. Não temos a percepção de pormenores, nem de gra
dações. 

- KL: Como o som do violino que julgamos ouvir quando a palavra 
violino é pronunciada. 

- Ka.: Como o som imaginado sem as modificações que se produzi
riam se fosse tocado ao ar livre ou em conjunto com outros ins
trumentos. 

2 7 D. E. A., p. 64. 
2 8 D. E. A., p. 64. 
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- K l . : O que precisamos para reproduzir um vermelho com uma 
aparência sensível ou matérica? 

- Ka.. Temos que escolher um tom entre a gama infinita de verme
lhos, isto é, devemos caracterizá-lo subjectivamente. 

- K l . : Mas as cores modificam-se conforme a proximidade das 
outras cores vizinhas. 

- Ka.: As cores próximas, "[...]como elementos inevitáveis, pela sua 
presença delimitam e modificam as características subjectivas, 
envolvendo-as com uma ressonância objectiva."29 

- K l . : Cor é também forma? 
- Ka.: A forma exerce efeitos sobre a cor. A forma exterior é a 

objectividade da ressonância. 
- K l . : As formas têm uma cor própria? 
- Ka.: "Forma, no sentido mais restrito da palavra, é a delimitação 

de uma superfície por outra."30 Mesmo quando abstractas ou geo
métricas, as formas têm um interior espiritual, são seres dotados 
de qualidades idênticas a essas formas. Emanam um perfume espi
ritual que lhes é próprio. Este, quando associado a outros perfu
mes, formas, diferencia-se, enriquece-se como um som nas suas 
harmonias. Mas no fundo, se o pensarmos isoladamente, perma
nece inalterável. 

- K l . : Como as cores que preenchem o interior das formas geométri
cas de base: o amarelo do triângulo, o vermelho do quadrado e o 
azul do círculo? 

- Ka.: Todas as formas são seres que exercem acções diferentes. 
Também o modo como as figuras geométricas estão orientadas na 
superfície da pintura determina um movimento próprio importante 
na composição. 

- K l . : Podemos imaginar que o triângulo nasce da tensão entre um 
ponto e uma linha recta. Quando assente sobre um dos lados 
exprime repouso. Pelo contrário, quando assente num dos seus 
vértices exprime dinamismo. Este conceito remete-nos para as 
questões do equilíbrio. Sabemos que a linha horizontal denota 
uma aparência estática, que existe um dinamismo próprio na obli
qüidade das linhas que escapam à lei implacável do fio de prumo, 
que a verticalidade é imposta pela força da gravidade. Na constru
ção formal há que definir com rigor as potencialidades de cada 
elemento visual. 

2 9 D. E. A., p. 64. 
30 D. E. A., p. 65. 
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- Ka.: Sei que está mais interessado na sistematização de uma 
gramática visual, um ponto de partida para a composição. Penso, 
por outro lado, que devemos partir de uma substância subjectiva à 
qual vamos atribuir um invólucro objectivo, uma forma exterior. 
No caso da cor, cada valor é acentuado ou atenuado pela forma. 

- KL: Como na música, a mais abstracta das artes? 
- Ka.: Como os sons agudos e as formas pontiagudas. O amarelo no 

triângulo. Os sons profundos. O azul no círculo. 
- KL: Será que existe uma desarmonia na dissonância entre a forma 

e a cor, como, por exemplo, no triângulo azul ou no círculo ama
relo? 

- Ka.: Pelo contrário, são novas possibilidades que podem dar ori
gem a novas harmonias. 

- KL: Trata-se de uma matéria inesgotável, um número ilimitado de 
combinações. 

- Ka.: Uma forma é um ser espiritual porque possui o seu próprio 
som (conteúdo) interior, a sua subjectividade. 

- KL: Manifestar esse conteúdo interior é a essência da forma? 
- Ka.: "Esta é a definição do seu carácter interior. Retomemos o 

exemplo do piano. No lugar da palavra «cor» coloquemos a pala
vra «forma». O artista é a mão que, com a ajuda do pincel, extrai a 
alma humana a vibração justa." 3 1 

- KL: Estamos mais uma vez a falar do princípio do contacto eficaz 
da alma humana, a que chamou Princípio da Necessidade Interior. 

- Ka.: O aspecto exterior da forma, o seu invólucro objectivo, enri
quece-se quando desvenda o seu conteúdo interno de um modo 
mais expressivo. O contorno, o traço delimitador, funciona como 
um intermediário da subjectividade e objectividade da forma. 

- KL: Mesmo no caso de uma forma abstracta? 
- Ka.: Desde sempre que a forma como desenho teve a intenção 

representar os contornos de um objecto material, concreto, físico, 
real. Mas se a forma for abstracta é porque não representa nenhum 
objecto real. 

- KL: Ser um pintor abstracto não significa, para mim, transformar 
em abstracções eventuais correspondências entre objectos natu
rais; consiste, antes, em separar, independentemente dessas even
tuais correspondências, as relações puramente pictóricas. "A pure-

31 D. E. A., p. 66. 
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za é do domínio do abstracto."32 A este domínio pertencem os 
elementos da forma que constituem uma linguagem que construo 
com o zelo de uma abelha. É nesta linguagem rigorosamente cons
truída que se baseiam as minhas composições. 

- Ka.: Há formas que têm vida própria. São cidadãs de iguais direi
tos no reino da abstracção, sejam elas geométricas ou não. 

- KL: Questionar a pureza das formas é, também, falar da coesão 
orgânica de uma composição na qual podem coexistir elementos 
decifráveis no domínio da abstracção. Qual a fronteira entre o real 
e o abstracto? 

- Ka.: Sabemos que é tão impossível, como inútil, copiar um objecto. 
"Uma forma material jamais se poderá reproduzir com fidelidade 
absoluta."33 Não se contenta com formas puramente abstractas? 

- KL: Centro a questão da pureza das formas em tomo desta ideia: 
não nos interessa saber "[. . . ] se gato ou cão ou nada (que não 
existe) está representado, mas se a representação utiliza os meios 
próprios para o domínio da pintura ou se utiliza meios exteriores a 
esse espaço." 3 4 

- Ka.: Para mim a chave da abstracção desloca-se do ponto de vista 
material para o espiritual, do exterior para o interior. As formas 
abstractas são ressonâncias interiores, ecos da pureza inerente aos 
meios pictóricos, pontos, linhas, superfícies, cores. 

- KL: Estamos de acordo na questão da espiritualidade, em parte. O 
conteúdo da pintura abstracta são os seus valores interiores, espi
rituais, expressos através dos meios pictóricos, "o conjunto dos 
efeitos organizados segundo uma finalidade interior".35 "Gato" 
pertence aos meios exteriores a que uma pintura pode recorrer. 
Uma pintura pode ou não representar um gato, mas não pode dei
xar de ter cor ou forma, que são afinal os meios essenciais a que 
gosto de recorrer. Os elementos da forma traduzem, em si, a 
essência da pureza. Pontos, linhas, superfícies, cores. 

- Ka.: O meu objectivo é, sobretudo, desenvolver um estudo dos 
meios exteriores de acordo com o seu valor espiritual, isto é, ouvir 
o eco de uma necessidade interior. Faço uma pintura de ressonân
cia objectiva utilizando a linguagem universal das formas abs
tractas. 

3 2 E. A. I . , p. 72. 
3 3 D. E. A., p. 67. 
3 4 E. A. I . ,p. 73. 

E. A. I . , p. 291. 
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- Kl . : Não me parece incompatível com a pureza das formas inte
grar numa pintura o conceito exterior que temos de "cão" ou de 
"gato". Identificando ou não uma forma com o real, partimos da 
utilização exclusiva dos meios puros da criação. 

- Ka.: Os vários objectos de uma pintura (reais, parcial ou totalmen
te abstractos) relacionam-se entre si e dependem do todo da com
posição. Transformam-se profundamente, acabam por ser a pró
pria forma global. A ressonância da forma isolada enfraquece-se 
pois esta é apenas um dos elementos constitutivos que colabora na 
construção de uma composição. 

- KL: Como vimos existem duas matemáticas que, por vezes, se 
contradizem. Numa composição global, no caso do amarelo, a 
adição de uma quantidade transforma-se em subtracção. Os valo
res apurados são inversos. Daí que considero os meios pictóricos 
como os responsáveis intrínsecos pelo conteúdo formal de uma 
obra. Quais as regras matemáticas que se podem definir para a 
progressão ou regressão dos valores cromáticos? E neste estudo 
que centro a minha investigação na teoria das cores. 

- Ka.: Quanto mais a forma exterior, orgânica, se apaga, mais os 
elementos abstractos se afirmam, mais ampliam as suas ressonân
cias. Para ouvi-las, precisamos de partir de um elemento orgânico, 
que embora remetido para um plano secundário, far-se-á também 
sentir na forma exteriormente escolhida. 

- KL: A escolha de um objecto real torna-se assim essencial? 
- Ka.: Absolutamente. "Na dupla sonoridade (acordo espiritual) dos 

dois elementos constitutivos da forma, o orgânico pode apoiar o 
abstracto (por assonância ou dissonância) ou, pelo contrário, per
turbá-lo." 3 6 

- KL: Como se revela o som interior do elemento abstracto? 
- Ka.: O modelo-base, o objecto interior, produz um som acidental, 

que ao ser substituído por outro, implica que se produza uma 
modificação essencial na sua nota base. 

- KL: Sempre a sonoridade. Trata-se de chegar a um acordo essen
cial para que espírito e matéria se encontrem plenamente. 

- Ka.: Voltemos ao exemplo do piano. Vamos substituir "cor" e 
"forma" por "objecto". Qualquer um produz uma multiplicidade 
de irradiações, efeitos psicológicos sobre o homem que atingem 
tanto o inconsciente, como o subconsciente. 

36 D. E. A., p. 69. 
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- Kl . : Estamos a falar de um reservatório de imagens que existe no 
nosso interior, fonte inesgotável donde brotam as ideias mais 
fecundas e promissoras? 

- Ka.: O mundo à nossa vo!ta,"[...] faz vibrar constantemente as 
cordas do piano (alma) através das teclas (objectos). Esta acção, 
que por vezes nos parece incoerente, é tripla: o efeito cromático 
do objecto, o efeito da sua forma e o efeito do objecto em si 
mesmo, independente da forma e da cor."37 

- K l . : É aí que o artista intervém? 
- Ka.: Em substituição da natureza criadora, ele vai dar uma ordem 

a estes três factores. A escolha desse objecto nasce assim, tam
bém, de uma necessidade interior. 

- K l . : Daí que quanto mais o elemento abstracto se libertar do 
objecto concreto, da forma orgânica, mais livre e puro soará? 

- Ka.: Daí que não é necessário a presença do elemento físico, con
creto, numa composição. Este pode facilmente ser substituído por 
formas exclusivamente abstractas ou por formas físicas transpos
tas para o abstracto. 

- K l . : Como se processa essa transposição do físico para o abstrac
to? 

- Ka.: Através da intuição, única via capaz de executar, de uma 
forma equilibrada, a simbiose do abstracto e do concreto, do sub
jectivo e do objectivo. 

- K l . : "Construímos e reconstruímos sem parar. Mas a intuição 
continua a ser uma boa coisa. Podemos funcionar consideravel
mente sem ela, mas não podemos fazer tudo."38 As teorias servem 
para clarificar, simplificar e arrumar as ideias. São o arsenal da 
criação artística. Mas não estão animadas de um sopro de vida 
profunda cuja única fonte de inspiração vive no nosso interior. Os 
exercícios que faço com os meus alunos distinguem-se da pura 
teoria apenas pelo seu carácter prático. 

- Ka.: Tanto o artista como o espectador precisam de se familiarizar 
com a linguagem das formas abstractas, de conhecer as suas sub
tilezas. 

- Kl . : A grande questão é saber se será ou não necessário renunciar 
ao elemento concreto em favor do abstracto. 

3 7 D. E. A., p. 70. 
3 8 T. A. M . , p. 48. 
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- Ka.: Na arte não existem proibições ou obrigações. "Ela é eterna
mente livre [...] o absoluto não existe [...] cada forma é tão instá
vel como uma nuvem de fumo."3 9 

- KL: Reconheço a forma, formação, como uma forma viva oposta 
ao formalismo ou forma sem função. Os elementos da forma são 
chamados para a sua construção. Agarrados pelo movimento cria
tivo, atravessam o caos cosmológico para se instalarem definiti
vamente numa nova ordenação fixada na superfície da obra. "O 
caminho é essencial e define o carácter da obra livre [...] a forma 
não deve ser considerada como um resultado, mas como génese, 
um devir, um ser."40 

- Ka.: Sabemos que a mais pequena alteração produzida numa das 
partes da forma modifica a sua essência. 

- KL: Precisamos de regressar do modelo à matriz, espreitar a forma 
original, explorar mundos secretos. 

- Ka.: Precisamos de ouvir a sonoridade interior, a subjectividade 
da forma para revelá-la através da pureza das formas abstractas. 
Aquilo que está oculto pode revelar-se na arte. Deixar a desco
berto, desocultar a forma conduz-nos à descoberta de novos leit-
-motive na composição formal. 

- KL: Parece-me que o caminho para a essência da forma passa pela 
contemplação deste mundo de ilusões. Cabe ao artista desvendai-
os segredos que nele residem num estado de in-visibilidade laten
te, ver para além das aparências e penetrar no seu interior para 
ouvir a ressonância entre o Eu e o Tu, humanizar a relação entre o 
artista e o objecto num diálogo íntimo e profundo. Numa só pala
vra, é preciso desocultar. 

- Ka.: Na abstracção procuramos o essencial da forma, o que é 
acessório tem que desaparecer. E este o nosso objectivo artístico. 

- KL: Através da conjugação das duas vias que se conjugam no nosso 
olhar contemplativo, uma de ordem estática ou terrestre e outra de 
ordem dinâmica ou cósmica, podemos aceder à síntese da aparência 
e da essência do Ser. Estamos na zona do "ponto cinzento". 

- Ka.: No que diz respeito à construção do contraponto entre o 
branco e o preto, as variações são ilimitadas na composição for
mal: transformações orgânicas internas, movimento destas sobre a 
tela, selecção de elementos abstractos ou de elementos objectivos, 
princípios de dissonância ou de ressonância, combinações de ele-

3 9 D. E. A., p. 71. 
4 0 E. A. I I . , p. 269. 
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mentos ocultos e de elementos expostos, de formas geométricas 
indeterminadas, de movimentos rítmicos e arrítmicos, de contor
nos acentuados e de contornos atenuados. 

- K l . : E a cor? 
- Ka.: Também contém em si mesma um contraponto de possibili

dades infinitas. A cor em conjugação com o desenho colocará a 
arte ao serviço do divino. Cada artista sente uma necessidade 
interior constituída por três necessidades místicas. Como um ser 
criador, o artista, deve exprimir o que lhe é próprio (primeiro ele
mento artístico), o que é próprio da sua época (segundo elemento 
artístico) e, em geral, exprimir o que é próprio da arte (terceiro 
elemento artístico). 

- K l . : Cada um espera a eclosão do seu Eu profundo. Após alguns 
anos de evolução interior do meu próprio "Eu egocêntrico, che
guei finalmente, tranquilamente, ao Eu divino." 4 1 

- Ka.: O terceiro elemento artístico é puro, eterno. Enquanto 
elemento essencial da arte, não obedece a qualquer lei do espaço 
ou do tempo. O olhar do artista é espiritual e sabe reconhecer o 
carácter divino da arte em qualquer época ou em qualquer parte 
do mundo. 

- K l . : "Neste mundo ninguém me consegue agarrar. Tanto habito 
junto dos mortos, como daqueles que ainda não nasceram, mais 
próximo da criação do que é habitual, longe de estar suficiente
mente perto."42 

- Ka.: A grandeza de uma obra avalia-se pela intemporalidade e 
espiritualidade contida no terceiro elemento. " [ . . . ] os dois primei
ros elementos contêm em si próprios o tempo e o espaço, uma 
espécie de invólucro relativamente opaco."43 A arte deve 
caminhar no sentido da sua libertação em relação ao elemento 
estilístico de uma época. 

- KL: Na pintura dos nossos dias assistimos à legitimação do último 
passo em direcção à arte moderna: "o abandono do objecto."44 

Meu caro Kandinsky, as suas formas abstractas são produtivas e 
estão inseridas num universo espiritual onde se respira ar puro. 
"A modernidade é um consolo para a individualidade."45 

41 T. A. M , p. 14. 
4 2 No cemitério de Schlosshalle, em Berna, pode ler-se no epitãfio do túmulo de Pau! 

Klee. 
4 3 E. A., p. 74. 
4 4 T. A. M. ,p . 12. 
4 5 T. A. M. , p. 14. 
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- Ka.: "O artista pode utilizar qualquer forma para se exprimir.''4 6 O 
que une as obras de arte não é a sua exterioridade. Essa união 
reside nas suas raízes mais profundas, no seu conteúdo místico 
que é o seu elemento essencial. 

- KL: Comparo o artista ao tronco de uma árvore. Imerso num mundo 
multiforme, confronta-se com a ordenação do fluxo das aparências, 
coisas da natureza e da vida. Esta ordem ramifica-se e é comparável 
às raízes da árvore. Desta região profunda emerge a seiva que 
penetra no tronco. Sem ter a noção desta corrente que o assola, o 
artista encaminha para a obra os dados da visão. 
A obra é, por sua vez, comparável aos ramos que formam a copa 
da árvore. Ramificam-se em todas as direcções procurando a luz, a 
vida. Não é concebível a ideia de que os ramos sejam construídos 
segundo o modelo das raízes da árvore. As alturas não são o refle
xo do que está em baixo. A funções diferentes, correspondem 
ordens diferentes que provocam dissemelhanças. 
Ao artista não se lhe pode exigir que copie o modelo, as exigên
cias da dimensão plástica afastam-no já de tal possibilidade. De 
facto, o artista ocupa uma posição bem modesta, não sendo um 
servidor submisso, nem senhor absoluto, ele é simplesmente um 
intermediário. "Não reivindica a beleza dos ramos. Ela apenas 
passou por ele."47 

- Ka.:"0 sentimento inato do artista é o talento, no sentido evangé
lico do termo, que não se deve enterrar. O artista que não utiliza 
os seus dotes é um escravo indolente."48 

- KL: Na composição formal impõe-se uma deformação causada 
pela passagem para uma nova ordem. A natureza aspira à sua res
surreição, o artista caminha nas vias da grande criação. Deus criou 
um mundo de formas inacabadas. Cabe à arte conceber obras 
naturais como formas vivas possuidoras de órgãos com funções 
próprias. A arte atravessa a vida, fixando-a na obra. Sabemos que 
na composição musical é possível ter a percepção da ordem exacta 
pela qual esta foi concebida. Tal não acontece na pintura. 

- Ka.: Meu caro Klee, os meios de que dispomos para a construção 
da pintura são os elementos da forma que pertencem à dimensão 
plástica. A cor, quando isolada, enquadra-se num esquema muito 
simples. Ou é quente ou é fria, ou é clara ou é escura. Que lhe 
parece? 

4 6 D. E. A., p. 75. 
4 7 T. A. M. , p. 17. 
48 D. E. A., p. 77. 
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Kl. : Comecemos um pouco mais atrás, na classificação dos 
elementos da forma. Tanto podemos medir a extensão de uma 
linha, de um valor tonal ou cromático, como também podemos 
avaliar a densidade/peso desses valores. Mas, nem a régua, nem a 
balança chegam para definirmos uma cor. Para além de ser um 
valor mensurável e luminoso, ela é uma qualidade. Um amarelo 
pode ocupar uma área maior ou menor, ter mais ou menos lumino
sidade, mas não são essas as características que o distinguem do 
vermelho ou do azul. 

Ka.: O amarelo tende para o calor e o azul para o frio. Trata-se de 
um movimento horizontal, na superfície o calor aproxima-se e o 
frio afasta-se do espectador. 

KL: Comecei por estudar a cor no círculo cromático construído a 
partir das cores do arco-íris. Defini dois tipos de movimentos: 
periférico e diametral. Depois, transportei essa classificação para 
a esfera, incluindo também o movimento polar. 

Ka.: Considerei também movimentos. Dois, que dizem respeito ao 
contraste quente/frio, um na horizontal (de/para o espectador) e 
outro em espiral (excêntrico/concêntrico) e, outros dois, que 
dizem respeito ao contraste claro/escuro, um de resistência 
(branco/nascimento e preto/morte) e outro idêntico ao amarelo e 
azul (excêntrico/concêntrico). O amarelo irradia força, aproxi
mando-se do espectador, enquanto o azul se enrola na sua concha, 
afastando-se do espectador. 

KL: Nos movimentos que considerei no círculo das cores pode
mos estabelecer múltiplas relações cromáticas, contrastes, harmo
nias. São classificações de valores cromáticos. 
O movimento periférico permite-nos encontrar as cores vizinhas, 
primárias e secundárias, que se sucedem segundo uma ordem 
lógica - cada cor secundária está situada entre as duas cores pri
márias que lhe deram origem, isto é, o violeta está entre o verme
lho e o azul, o laranja entre o amarelo e o vermelho, o verde entre 
o azul e o amarelo. 
No movimento diametral podemos encontrar três pares de cores, 
cujas relações são diametralmente opostas - o vermelho que se 
opõe ao verde, o azul ao laranja e o amarelo ao violeta. No centro 
da circunferência está o cinzento. 

Ka.: "O amarelo e o azul, contidos no verde como forças paralisa
das, podem tornar-se activos. Existe no verde uma vitalidade ine
xistente no cinzento. A razão para este fenómeno é o cinzento ser 
composto por cores que não possuem uma força realmente activa 
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(capaz de se mover), e que por sua vez são dotados de uma capa
cidade de resistência imóvel e de uma imobilidade incapaz de 
resistência. [...]Imagine-se um imenso poço sem fundo."49 

- KL: O cinzento resulta da mistura das três primárias ou de uma 
primária com uma secundária que contenha as outras duas primá
rias. Estas cores opõem-se, olham-se olhos nos olhos, colocadas 
face a face no interior do círculo. 

- Ka.: E na esfera o que se passa? 
- KL: Construí uma síntese em volume, cuja expressão é o globo 

terrestre. A cintura onde se encontram as cores do espectro situa¬
-se na zona equatorial. Os pontos branco e preto são os pólos 
Norte e Sul. O ponto cinzento está situado no centro do globo e 
por isso encontra-se a igual distância dos cinco elementos-base ou 
pigmentos vivos: branco, azul, amarelo, vermelho e preto. 
O movimento polar indica-nos o movimento da luz: o claro/ 
/escuro. Numa topografia que se estende no espaço tridimensio
nal, os valores tonais e cromáticos encontram uma expressão com
pleta que reúne os três movimentos. 

- Ka.: Podemos imaginar que as cores que contém o verde são acti
vas, possuem um movimento próprio. Existe um movimento 
implícito no funcionamento dos valores cromáticos e tonais. 

- KL: O que me interessa é saber onde realmente acaba a acção de 
uma cor. Tanto me preocupa o que é o vermelho, como o que não 
é. Não existe no verde, "[. . ,] porque vermelho e verde anulam-se 
como cores."50 Ao opor-se, complementam-se. Uma chama pela 
outra, uma aparece quando se olha fixamente para a outra. São 
inseparáveis. Mas existe um vermelho azulado que tende para o 
frio, e um vermelho amarelado que tende para o calor. 

- Ka.: Os efeitos das cores sobre as pessoas são importantes. O 
amarelo pode tornar-se insuportável quando adquire uma intensi
dade cada vez mais clara. "O amarelo é uma cor tipicamente ter
restre [...] o azul é uma cor tipicamente celeste."51 O amarelo 
quando misturado com o azul, adquire um tom doentio. Por outro 
lado, o azul é apaziguador. Quando mais claro, torna-se menos 
sonoro até se converter numa quietude silenciosa. 

- KL: Como se ouvem os azuis? 

*9 D. E. A., pp. 80,81. 
5 0 E. A. I . , p. 486. 
5! D. E. A., pp. 81, 82. 
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- Ka.: O azul claro parece uma flauta, o azul escuro um violoncelo e 
o azul ainda "[. . . ] mais escuro evoca a sonoridade suave do con
trabaixo. Na sua aparência mais solene, pode ser comparado aos 
sons mais graves do órgão." 5 2 

- K l . : Interesso-me pela organização de estruturas ritmadas na pin
tura. Na partitura, o universo musical divide-se em tempo, que se 
movimenta na horizontal (pauta) da esquerda para a direita e, em 
espaço, que se organiza visualmente na vertical (acordes, linhas 
melódicas, intervalos). Gosto de utilizar na pintura uma estrutura 
quadrangular semelhante ao tabuleiro de xadrez. Neste espaço 
posso trabalhar com modulações a vários tempos, consigo criar 
múltiplas variações ritmadas. Um ritmo regular ou irregular 
denota um determinado tempo que se estende no espaço da pin
tura. 

- Ka.: Estamos no domínio da sonoridade interior das cores. 
- K l . : Muitos dos meus quadros contêm inscrições de notas e pautas 

musicais transformadas em jardins e cidades. 
- Ka.: Transposições de ritmos estruturais, próprios de uma compo

sição musical, para o domínio plástico? 
- Kl . : Voltemos à "Fuga em Vermelho". Existe uma horizontalidade 

formal comparável à sobreposição de vozes numa fuga e à inscri
ção das notas musicais numa pauta. O contraponto reside na har
monia cromática que se movimenta na vertical, fazendo apelo a 
um sistema de linhas horizontais que se multiplicam segundo rit
mos definidos por uma sobreposição de planos que sugerem temas 
e contra-temas. As formas geométricas, como triângulos, círculos 
e rectângulos, coexistem com outras formas que correspondem a 
representações de objectos concretos, como jarras. 

- Ka.: Absorvi plenamente a música de Schömberg, inspiração para 
as minhas composições que exploram os efeitos psicológicos da 
cor sobre a alma, sonoridades interiores, o espiritual na arte. 

- K l . : Meu caro amigo, percorremos em conjunto os caminhos da 
arte para fertilizar as terras da criação. Por vezes, caminhámos em 
direcções diferentes. Continuo fiel a Bach. Transfiro ritmos, 
sucessões temporais do domínio musical para o domínio formal. 
Polifonias, fugas. 
Mas, quando a vida acaba o que nos resta é o espírito. Neste 
mundo de mundos habitamos o nosso universo espiritual. Procu
rámos a essência da força criadora no espiritual da arte e explorá-

5 2 D. E. A., p. 83. 
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mos as analogias possíveis entre a sonoridade da música e o con
teúdo formal da pintura. 
Mas uma dúvida subsiste - onde reside a pureza das formas, nas 
forças vivas da abstracção ou nos elementos vivos da criação? 
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ABSTRACT 

Klee and Kandinsky, companions in adventure both in the world of painting 
and music, opened the paths of creation and built the beginning of an epistemology 
of art. From this intense intellectual and artistic exchange sprang a strong 
inspiration that heard the echoes of the cosmological order as reflected in the 
mysteries of nature and the sounds of the human soul. It is worth finding the 
counterpoint of their investigations, carefully written down at the time they taught 
together at the Bauhaus. Explorers of secret worlds, listeners of inaudible sounds, 
they discovered the profound similarities between the laws of nature and the aits. 
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José Artur Ramos 

Gaston Bachelard, no seu livro A Água e os Sonhos, a propósito do 
devaneio em torno da materialidade da água, afirma a utilidade psicoló
gica da água enquanto espelho. Esta utilidade consiste na capacidade que 
o nosso reflexo na água tem de «...devolver um pouco de inocência e de 
naturalidade ao orgulho da nossa contemplação íntima.»1 Isto é, existe 
uma possibilidade de encontrarmos na nossa imagem uma dimensão que 
a torna mais natural, narciso descobre-a no reflexo da água e nós aqui 
acreditamos encontrá-la no desenho. Pois pensamos que esta ideia de 
naturalização introduzida por Bachelard a propósito do nosso reflexo na 
água pode também ter lugar nas artes plásticas e de um modo peculiar no 
auto-retrato. Falamos aqui principalmente do auto-retrato feito a partir do 
nosso reflexo especular, e em particular do auto-retrato desenhado que, 
como explicaremos, nos envolve nesta dimensão. 

Portanto é neste cruzamento, entre o poder do devaneio tirado do 
reflexo e a estética do desenho que o representa, que iremos aqui tentar 
enquadrar o auto-retrato. 

Das várias manifestações artísticas que trabalham em torno do auto¬
-retrato, podemos encontrar apenas no desenho algumas características 
que o destacam das demais. Uma dessas características, e a mais simples, 
está nos meios rudimentares com que o desenho trabalha, alguns lápis ou 
carvões sobre um bocado de papel. E nesta simplicidade de meios que o 
desenho e o auto-retrato se cruzam num ambiente que podemos conside
rar arcaico ou inocentemente natural, e que se envolve entre dois exercí
cios constitutivos do desenho. 

De facto desenhar um retrato que respeite a necessidade de seme
lhança é um exercício que se divide entre duas vertentes. Uma é o dese-

1 Gaston Bachelard, UEau ei les Rêves, p. 32. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 241-250 
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nho que mentalmente visualizamos no esforço de entender o que se vê 2, 
na procura da direcção, na aplicação da regra, na busca da ordem, e no 
apoio da estrutura a fim de sustentar a construção da forma. A outra ver
tente é a concretização gráfica desse entendimento que, enquanto produto 
expressivo, se estende aos domínios práticos como por exemplo, a leveza 
ou dureza do traço, o gesto escorreito, ou a intensidade dos contraste. 
Ora, como explicaremos mais abaixo, julgamos que entre estes dois exer
cícios surge uma dimensão poética propícia ao devaneio e que reforça 
por um lado a naturalidade de todo o processo, e por outro naturaliza a 
nossa própria imagem, a nossa própria presença. 

Para percebermos esta dimensão que o desenho oferece ao auto¬
-retrato temos que perceber a complexidade que existe na transposição da 
realidade tridimensional para uma superfície bidimensional, onde o modo 
de ver a realidade resulta sempre de uma simplificação ou idealização 
desta. A história de Arte é testemunho das diferentes tendências indivi
duais que mostram diversos modos de idealizar ao representar a reali
dade. Por isso facilmente distinguimos um desenho de Rafael de um de 
Rembrandt. Essa simplificação da realidade dá-se pelo desenho através 
da sua característica principal que se detém na procura dos aspectos 
essenciais do representado. De facto, em qualquer representação gráfica 
existe um desafio às nossas capacidades de observação e análise. Essas 
capacidades são dificultadas quando se trata de representar estruturas tão 
complexas como é o caso da cabeça humana e em particular a nossa. 
Assim quando o desenho ultrapassa essas dificuldades consegue uma 
representação convincente pois compreendemos a estrutura, ou seja 
aquilo que é essencial. Podemos, para entender melhor esta noção, recor
rer às diferenciações que Kant expõe entre a pintura e o desenho no seu 
§ 14 da Crítica da Faculdade do Juízo. Para Kant o desenho é o essencial 
e o que apraz pela forma, enquanto que na pintura as cores que iluminam 
o esboço ficam-se pelo atractivo. Com esta ideia podemos acreditar que a 
natureza do exercício do desenho leva-nos ao confronto, por intuição, 
com aquilo que sustenta a forma ou a realidade observada. Mas, desde 
que não se perca a semelhança, é possível alterar a norma partindo de 
uma interpretação do essencial. Assim esta alteração ou idealização, 
surge intuitivamente no exercício de compreender o que se vê. E, porque 
é desenho, surge também pelo gesto e pelo traço, que são tão individuais, 
próprios e humanos, que submetem todo o desenho à ideia de uma grande 
assinatura. Neste sentido podemos acreditar que o auto-retrato resulta 
numa tripla assinatura, pois ele apresenta simultaneamente o retrato do 
próprio autor, um traço que é só dele e a sua própria assinatura. 

2 Cf. com a noção de Desenho interno exposta por Frederico Zuccari no seu tratado 
Uldea. 
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O desenho mostra como nos observámos, como nos podemos obser
var, como revemos os nossos traços e como nos traços do desenho eles 
renascem. Este renascer está imbuído de uma natural reformação da 
nossa imagem com a qual ficamos mais próximos da nossa identidade, o 
que faz com que nos vejamos mais próximos do humano e da sua natu
reza e mais longe do artificial, daquilo que é demasiado rígido e civili
zado para promover o nosso devaneio. 

Analisemos agora o contexto do auto-retrato na nossa cultura para 
percebermos melhor como ele se torna propício ao devaneio e onde, 
como Bachelard explica a propósito do reflexo na água, se torna possível 
devolver à nossa imagem um pouco da sua naturalidade perdida. 

O auto-retrato é vulgarmente associado ao mito de Narciso descrito 
por Ovídio que durante séculos marcou profundamente todo o pensa
mento ocidental. De facto, este mito impõe-se na história do subjecti
vismo ocidental, tornando-se numa aventura que pode degenerar em 
demência e fazer-se pagar demasiado cara. A causa desta aventura é o 
amor ou a procura de um objecto de beleza. No entanto, como veremos 
através da aproximação de Bachelard a este mito, o auto-retrato permite 
precisamente a libertação da condenação a que essa aventura nos pode 
levar. Assim, para falarmos aqui do auto-retrato torna-se incontornável a 
abordagem do mito de Narciso. Resumidamente, a história de Ovídio 
fala-nos de um jovem que ao ver o seu reflexo aquático fica deslumbrado 
e apaixona-se por ele. No momento em que descobre que essa imagem é 
um duplo de si dá-se um processo trágico que o leva à morte. No entanto, 
para se perceber a questão fundamental é necessário explicitar melhor 
algumas partes da história. Assim, quando o jovem se inclina sobre uma 
nascente para matar a sede, é apoderado por uma outra sede, a de querer 
possuir o objecto do seu amor. Esse objecto não é mais do que um refle
xo sem consistência, e é o reflexo de um corpo que não é mais do que 
uma sombra. «O objecto do teu amor não existe, essa sombra que tu vês, 
é o reflexo da tua imagem. Ela não é nada por ela mesma, é contigo que 
ela aparece e persiste e à tua partida, ela desaparece se tiveres coragem 
de partir.» 3 Estamos assim, como Julia Kristeva defende, perante a verti
gem de um amor sem objecto, que se desdobra num duplo aspecto e que 
alimenta a vida psicológica e intelectual do Ocidente4. É a vertigem que 
resulta da exaltação perante um não objecto, pois é produto do erro dos 
olhos, ou então porque é por excelência mera adoração de uma imagem 
fugidia, material e efémera. Ovídio explica que num segundo momento, o 
jovem percebe que ele próprio é um duplo da sua própria imagem. Esta
mos assim no cume do drama: «Tu não és um outro que eu mesmo, eu já 

3 Ovídio, Les Melamorphoses, vol. I , 432-434. 
4 Cf. Julia Krisleva, Histoires d'ainour, p. 101. 
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compreendi que eu não sou mais do que um duplo da minha própria ima-
gem.[...] O meu despojamento é dado pela minha riqueza. Oh, se eu 
pudesse separar-me do meu corpo.» 5 Mas no momento em que se dá 
conta de que essa imagem amada é sua e quando as suas lágrimas caem 
na face, ele percebe que ela pode desaparecer. A contemplação de uma 
beleza que era única pois não podia tocar, torna-se doravante impossível. 
Com isto ele espanca o seu peito e morre na borda da sua imagem, 
mesmo quando morre, é um momento em que não deixa de contemplar a 
sua beleza, no local onde, mais tarde, nasce uma flor chamada narciso. 

A morbidez desta história não deixou de estar presente como cen
sura nos diversos actos que dedicamos à nossa aparência. Porém, muitos 
são injustamente qualificados e por vezes assumem uma postura diame
tralmente oposta. De facto, entre o auto-retrato e o mito, podemos desta
car um enquadramento recorrendo ao pensamento desenvolvido por 
Bachelard no seu ensaio em torno do narcisismo, que julgamos conferir 
ao auto-retrato uma dimensão que o torna mais motivador para quem o 
experiência na relação estabelecida entre o espelho, o olhar e o desenho. 

O auto-retrato destaca-se do simples retrato por uma razão profun
damente estrutural que consiste na originalidade de ser das poucas, ou 
quase a única, manifestação pictórica que recorre a um modelo que, à 
nossa vista, não é mais do que um reflexo especular. Quando pensamos 
no espelho várias considerações poderão ser colocadas, desde a sua defi
nição, passando pela análise óptica do seu funcionamento até à interro
gação sobre o momento primário. Umberto Eco na sua obra Sobre os 
Espelhos e outros ensaios, responde de uma forma breve a estas, e 
esclarece outras questões que costumam contribuir para considerarmos 
os espelhos como algo de complicado ou misterioso. De facto, a ideia de 
que o espelho inverte a imagem é falsa, ele reflecte aquilo que está à 
direita do lado direito e à esquerda do lado esquerdo. O erro é do obser
vador, que identifica a imagem como se estivesse do lado de lá, ou seja 
dentro do espelho. E aqui que o observador por momentos sucumbe 
perante a ilusão, entra dentro do espelho, volta-se e espanta-se por ver o 
homem usar o relógio no pulso direito. Nestes momentos ele não conse
gue separar por completo o fenómeno físico das ilusões a que ele induz. 
Quem não cair nessa ilusão, aceita o espelho como espelho, e parte do 
princípio de que diz a verdade sem nunca mentir. De facto o espelho não 
revira a imagem, nem a traduz, apenas regista aquilo que o atinge da 
forma como atinge. O espelho reflecte as coisas de uma forma imediata e 
sem qualquer interferência. E Umberto Eco afirma: «mas é justamente 
esta clara natureza olímpica, animal, desumana dos espelhos que nos 
permite confiarmos neles. Confiamos nos espelhos tal como, em condi-

5 Ovídio, Ixs Metamorphoses, vol. I , 463-467. 
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ções normais, confiamos nos nossos órgãos perceptivos.»6 Outro aspecto 
que Eco aponta é a capacidade de o espelho prolongar o alcance do órgão 
da visão, vemos o que está atrás de nós ou o que está noutra sala, desde 
que seja estabelecido um canal. Assim o espelho fornece sempre um 
duplo absoluto do campo estimulante, e nunca o duplo de um objecto. 
Por outro lado, aquilo que nos fascina no espelho é ele permitir ver 
melhor o mundo, mas principalmente vermo-nos a nós próprios tal como 
nos vêem os outros; trata-se de uma experiência única, a espécie não 
conhece outras semelhantes. Singelamente a duplicação dos estímulos 
possui características de unicidade tão fortes e sem paralelo entre os 
casos de duplicidade, que somos remetidos para a ilusão de trocarmos a 
nossa imagem por a de um outro. 

Detenhamo-nos agora na experiência especular como base funda
mental para a experiência do auto-retrato. A nossa imagem reflectida no 
espelho é uma imagem especular, onde as características do modelo, um 
corpo humano vivo, inviabilizam a tentativa de congelar essa imagem. 
Vemos uma imagem que muda de contornos a cada movimento, a cada 
momento. Então, durante a execução de um auto-retrato, instala-se um 
jogo entre entender e memorizar o que se vê, a fim de desenhar com clara 
recordação perante uma imagem que tende permanentemente para a 
fugacidade e efemeridade. Entre o representar e o ver, o ver que antecede 
o representar e este que é consequente do ver, caímos numa relação de 
ausência entre nós próprios, o referente originário e a sua imagem. Esse 
afastamento permite introduzirmos a ideia de um olhar que reconstrói o 
próprio referente. Esse olhar que olha para "dentro" do espelho, que se 
inclina ou avança para perceber melhor a volumetria ou um pormenor 
anatómico superficial, acaba por se deter com particular atenção no pró
prio olhar que é devolvido pelo mesmo olhar reflectido com rigidez no 
espelho. Neste ritual do auto-retrato temos que evitar cair na ilusão de 
que alguém é o outro, ou melhor, de que eu sou o outro, aquele que está 
dentro do espelho. 

Portanto, enquanto nós interpretamos os dados que chegam da reti
na, os espelhos não interpretam os objectos. Os espelhos de vidro são 
demasiado civilizados e directos, tornando a imagem que vemos depen
dente das condições físicas, como o ponto de observação, a luz, o espaço 
e o ambiente que nos rodeia. Quanto mais o duplo do campo estimulante 
é fiável, tanto mais assustadora a sua impenetrabilidade se torna, pois 
sentimos o fosso que existe entre nós e a frieza da superfície. Isto é, ape
sar da imagem reflectida competir com o real, ela não é mais quente que 
a gélida superfície do vidro. Então a imagem especular afasta-nos de toda 
a intimidade que o auto-retrato envolve, fazendo-o correr o risco de 

6 Umberto Eco, Sobre os Espelhos e Outros Ensaios, p. 19. 
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resultar numa experiência mecânica ao acentuar as fronteiras entre nós, o 
mundo que nos rodeia e o próprio quadro. 

Para contornar este problema é preciso deixar de procurar a beleza 
na aparência mais imediata que a realidade especular apresenta. Assim o 
caminho para fugir a esse fantasma que nós tomamos como a nossa ima
gem reflectida, que eu vejo ou que tento ver, ou seja, vejo-me a mostrar¬
-me a mim próprio, é o de tentar tornar a imagem especular mais depen
dente de nós, da nossa mão e da nossa imaginação. Ora, esta fuga é tão 
possível quanto maior for a capacidade da visão se sensualizar, como 
Bachelard afirma na sua obra A Agua e os sonhos, apesar de a visão ser 
um dos órgãos menos sensuais7. Para que isso aconteça é necessário que 
a visão procure em nós a simples vontade de parecer enquanto partici
pantes da beleza do mundo, e desse modo podemos cair por momentos 
no complexo cunho do narcisismo. Pois, perante a sua imagem, o amor 
que o homem tem por ela pode-se sempre revelar. O rosto, de facto, é um 
instrumento de sedução e é-o sobretudo pelo olhar. E é precisamente 
quando o homem se olha que prepara esse olhar. 

Mas, poderá existir no homem que se contempla, como Bachelard 
explica, uma hesitação entre uma contemplação que lamenta, ou que 
espera, ou que consola, ou que agride, «para quem te estás a olhar? con
tra quem te olhas?» 8 é a pergunta que está subjacente ao próprio olhar de 
quem se olha, mas dentro desta estranha dimensão Bachelard introduz, 
recorrendo à história de Narciso, uma outra questão ainda relacionada 
com os espelhos e que nos repõe no centro do nosso estudo. De facto, ele 
confere uma utilidade psicológica aos espelhos baseando-se na distinção 
entre os maleáveis espelhos de água e os rígidos espelhos de vidro, 
aqueles que fornecem um reflexo que parece por vezes ser mais objectivo 
que o próprio campo estimulante. Aquele que, como Narciso, se fascina 
pela sua imagem reflectida na água, devido à capacidade desta de "natu
ralizar", naturaliza-se na medida em que ela consegue «devolver um 
pouco de inocência e de naturalidade ao orgulho da nossa contemplação 
íntima.» 9 Por outras palavras e em certa medida, trata-se de legitimar o 
nosso amor, respeito ou orgulho pela nossa imagem, pois ela não depen
de apenas da beleza táctil que está em nós, mas também de toda a natu
reza que a envolve. Ora como os espelhos de vidro ou de metal fornecem 
uma imagem mais estável, consistente, sólida, geométrica e civilizada do 
que a fugidia mas poética imagem da água, tornam-se para o artista um 
instrumento de sonho demasiado evidente, que podem ser verdadeiros 
obstáculos ao devaneio fundamental para a recriação. Como Louis Lavelle 

7 Gaston Bachelard, L'Eau et les Rêves, p. 31. 
s Idem, p. 32. 
9 Idem, p. 32 
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escreve no seu livro UErreur de Narcisse: «Se imaginarmos Narciso 
diante do espelho, a resistência do vidro e do metal opõe uma barreira 
aos seus desígnios. Contra ela, choca a fronte e os punhos; e nada 
encontra se lhe der a volta. O espelho aprisiona em si um segundo mundo 
que lhe escapa, no qual ele se vê sem poder se tocar e que está separado 
dele por uma falsa distância, que pode diminuir mas não transpor. A 
fonte ao contrário, é para ele um caminho aberto.» 1 0 

Perante a ausência dessa dimensão naturalizadora no espelho de 
vidro, compete à nossa imaginação redescobrir no íntimo acordo entre a 
simples materialidade do desenho e a contemplação, quer do próprio 
desenho como do nosso próprio rosto, a vivacidade e profundidade que 
só se encontra na água e nas suas vivas manifestações. Isto é, o desenho 
prepara o nosso olhar para uma nova abordagem do reflexo especular de 
modo que os espelhos se tomem vivos e naturais. Esta necessidade brota, 
como explica Bachelard, da vontade de o sonho se integrar profunda
mente na natureza. E afirma: «Nós não sonhamos profundamente com 
objectos. Para sonhar profundamente, é preciso sonhar com matérias. Um 
poeta que começa pelo espelho deve chegar à água da fonte se quiser 
transmitir a sua experiência poética completa.» 1 1 

Com esta motivação falamos de uma necessidade de quebrar a rigi
dez que o rosto reflectido apresenta não só em termos formais ou físicos, 
mas também na procura de todos aqueles elementos que definem a sua 
identidade e simultaneamente uma dualidade. E dualidade porque a ima
ginação oscila entre aquilo que a rigidez da imagem do espelho de vidro 
nos dá friamente sem envolvimento, e aquilo que ela queria ver como 
numa fugidia imagem de uma água dormente. Isto é, como revelação da 
sua ideal naturalidade. 

Sonhamos assim com a "materialidade de", ao recorrer à interferên
cia do próprio processo do desenho no frio reflexo especular. O rosto 
reconstrói-se agora, na materialidade da forma e do traço, numa imagem 
poética que encontrará a sublimação num ideal. Então, Narciso já não 
diz: «amo-me tal como sou, mas sim sou tal como me amo.» 1 2 E nós já 
não dizemos vemo-nos como os outros nos vêem, mas sim vemo-nos 
como nos queremos ver. Por este meio aproximamo-nos do aspecto mais 
positivo do narcisismo, conferindo uma outra dimensão ao olhar que nos 
dá uma imagem cujos contornos surgem de uma imensa carícia visual. 
Pelo desenho nos olhamos e nos revemos para no espelho coincidirmos 
com aquilo que aparece vivo e talvez por isso belo ou expressivo. Desta 
forma, e à semelhança de Narciso, aquele que se retratar não precisa da 

1 0 Louis Lavelle, UErreur de Narcisse, pp.l 1-12. 
1 1 Gaston Bachelard, L'Eau ei les Rêves, p. 33. 
1 2 Idem, p. 35. 



248 José Artur Ramos 

mão acariciadora, pois pode com o gesto do traço que o desenho trans
porta reconstruir virtualmente a carícia que constitui pura aceitação, não 
só de como se quer ver, mas também de como vê e imagina o mundo. 

Assim o desenho permite-nos pelo exercício do auto-retrato rever-
mos a nossa identidade exactamente no processo de construção de urna 
presença. E esta presença nasce com tanta mais autonomia quanta maior 
for a capacidade de jogarmos com as materialidades envolvidas. O 
branco do papel é como a natureza, é o mundo do desenho, um espaço 
tão profundo e ilimitado que não precisa de justificação. Dele fazemos 
nascer as coisas e nele elas passam a viver. Vivem como presenças que 
se auto-referenciam com mais naturalidade quanto maior for a nossa 
capacidade de conseguirmos dissolver a sua materialidade. E dissolve
mos a imagem com tanta naturalidade como se tratasse de um reflexo nas 
dormentes águas da fonte. 

Nos auto-retratos que aqui apresento posso perceber e mesmo loca
lizar o momento em que, com particular atenção, encontrei certos planos 
da minha face que naquele dia de descontracção e por uma ocasional 
incidência de luz se revelaram com especial intensidade. Estes planos são 
a crosta de uma estrutura que revela um rosto e foram descobertos pelo 
traço que passeou pela face entre mim e os meus olhos. Assim descobri 
um pouco da estrutura essencial da minha cabeça que a fotografia do meu 
bilhete de identidade não me dá. A construção vai-se deparando com 
novos limites, como singelas concavidades, texturas ou tonalidades refei
tas que renascem com toda a naturalidade que o desenho pode constituir. 
Esta essencialidade renovada revela-se na própria experiência do auto¬
-retrato, quando frente ao espelho a minha atenção varia entre a imagem 
reflectida e a superfície do papel onde o desenho foi sendo construído 
depois de uma série de pequenas viagens de aproximação e afastamentos 
de acordo com a necessidade de variar a distância entre mim e o modelo 
que aqui é a minha própria cabeça, o meu próprio olhar. Esta espécie de 
ritual do desenho frente ao espelho acontece exactamente na procura 
dessa estrutura essencial que acredito, como já foi referido, existir apenas 
no desenho, mais especificamente naquele que é feito frente ao modelo e 
que não encontra lugar para a artificialidade nem para o desencontro. 
Mas estes desenhos mostram também as linhas virtuais que visualizei 
para compreender o que via para conseguir colocar tudo na devida rela
ção. Certas sombras lembram a materialidade do cabelo ausente que pela 
testa escorregavam depois de um dia de banhos. O retrato da tira na testa 
ultrapassa esse problema e lembrou-me a ovalidade da cabeça que por 
vezes a mancha escura e desordenada dos cabelos esconde. Pela imagem 
combati a rígida imagem especular, ou seja, pelo desenho devolvi alguma 
daquela naturalidade que o reflexo do vidro esconde constantemente. 
Pois pelo traço do lápis lavei o rosto de todas as incertezas e passeei com 
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o olhar por uma face do rosto agora aberta. Ao perspectivar a presença de 
uma identidade, o desenho levou-me à segurança do encontro com aquilo 
que é essencial e natural. 

Auto-retrato com tira, 
grafite sobre papel, 

(Pormenor) 
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ABSTRACT 

The essay Tracing the Traces of our Face concerns the relationship between 
the drawing, the self-portrait and the image in the mirror. This is accomplished 
following some ideas exposed in Bachelard's The wather and the dreams {L'Eau et 
les Reves) where the mirroring on still water is put up into debate. The present 
paper tries to explore a concept of self-portrait departing o f Bachelard's notion of 
naturalization of the image. In this way it is set up the idea that the drawing self-
portrait can be an action that gives back natural presence to identity, wich was lost 
in a too much artificial and fixed world. So, drawing dissolves the image with such 
a naturality as if it was deep lake water. 



Juízo E S T É T I C O E F I L O L O G I A M U S I C A L : 
E M T O R N O D E U M C A N C I O N E I R O P O L I F Ó N I C O 

DO S É C U L O X V 

Manuel Pedro Ferreira 

O título do presente artigo pode ser visto como encerrando uma 
antinomia, já que raciocínio filológico e juízo estético parecem ocupar 
pólos opostos. O primeiro toma como ponto de partida o documento 
escrito; o segundo, a percepção sensorial. O primeiro interroga o sentido 
gramatical e a consistência estilística do objecto constituído pela escrita; 
o segundo, o efeito e o significado do objecto percebido. Na música clás
sica europeia, objecto escrito e objecto percebido não coincidem: o hiato 
entre notação e projecção sensorial requer a intermediação do intérprete. 
O objecto musical, tal como o entendemos, existe nesse limbo ontológico 
em que um potencial sonoro concretamente definido pela escrita se des
multiplica em actualizações evanescentes cuja representatividade exige a 
compatibilidade com os pressupostos interpretativos do meio artístico de 
origem. 

O raciocínio filológico é, assim, tanto mais objectivo quanto mais 
tenha em conta as condições gerais de interpretação decorrentes do con
texto histórico; e o juízo estético, tanto mais objectivo quanto mais se 
desprenda de hábitos anacrónicos de audição e de interpretação. Se a 
objectividade possível é tendencialmente aproximativa, e o nosso objecto 
musical, uma imagem virtual que nos surge, o mais das vezes, desfocada, 
a consciência de que as considerações filológicas, na edição de uma fonte 
musical, não excluem necessariamente o juízo estético, favorece parado
xalmente tanto essa aproximação como essa focagem. 

A tendência para se opôr uma abordagem filológica, impropriamente 
apelidada de "positivista", a uma abordagem interpretativa, auto-procla¬
mada "crítica", do fenómeno musical, marcou o meio musicológico 
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internacional, em especial o norte-americano, no último quartel do século 
XX. A tradicional centralidade, na disciplina, das práticas editoriais, que 
tinham tornado acessível repertorio esquecido durante séculos, terá em 
parte motivado a emergência de um discurso intelectual que, a pretexto 
de uma maior sensibilidade social e a coberto de uma terminologia que 
substituiu o tecnicismo por um jargão pseudo-filosófico pedido de 
empréstimo à teoria da literatura, acabou por se demarcar da procura de 
uma verdade objectiva e por negar a possibilidade de progressão do 
conhecimento. Uma infeliz conjunção de snobismo académico e de rela
tivismo epistemológico levou, deste modo, à desvalorização sistemática 
das tarefas editoriais tradicionalmente confiadas ao musicólogo. 

Até certo ponto, esta desvalorização intelectual foi a consequência 
de uma reflexão insuficiente, ou insuficientemente alimentada pela 
comunidade científica, sobre as próprias condições subjectivas do traba
lho filológico, insuficiência que se prolonga, na verdade, até hoje. A par
tir do momento em que o musicólogo, tendo assimilado um certo número 
de técnicas e adquirido, por exposição a um determinado repertório, um 
horizonte de expectativa, deixe de se interrogar sobre a fundamentação 
das suas decisões editoriais e conceba a própria tarefa como uma rotinei
ra transposição, com um mínimo de intervenções, de um conteúdo empi
ricamente dado, julgando com isso acentuar o seu carácter objectivo, reti
ra à sua actividade a exigência científica que ela, na verdade, supõe, e 
oferece o flanco à crítica. Esperamos pois, com este trabalho, contribuir 
para a elevação da consciência epistemológica da disciplina, dando-lhe 
simultaneamente maior visibilidade intelectual entre leitores oriundos de 
outras áreas. 

# * # 

Foi acima afirmado que a filologia interroga o sentido gramatical do 
seu objecto. Em música, o sentido gramatical pode ser entendido como o 
reconhecimento, culturalmente enquadrado, de unidades coerentemente 
articuladas numa totalidade. Na tradição europeia, podem considerar-se as 
notas musicais como unidades de base que formam unidades de nível 
superior. Tal como sucede, na língua portuguesa, com as palavras "corpo" 
e "porco", formadas pelos mesmos fonemas, um mesmo grupo de notas, 
dispostas por diferente ordem, em sentido ascendente ou descendente, mais 
curtas ou mais longas, mais ou menos acentuadas, formam unidades 
diferentes; e tal como a frase "todo o porco tem corpo" não é idêntica à 
afirmação de que alguém "tem o corpo todo porco", a diferente justapo
sição das mesmas unidades musicais produz variações de sentido. 

Contudo, a determinação dessas unidades de nível superior põe pro
blemas delicados, já que as fronteiras de um segmento, a identidade de 
um motivo ou de uma fórmula, não são inequivocamente dados. Ainda 
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que factores como a repetição e a clausura rítmica nos possam servir de 
orientação para a definição de "vocábulos" de natureza melódica, na 
maior parte dos casos a melodia flui para além dos limites de um voca
bulário convencional. E se uma frase musical não é necessariamente 
construída pela justaposição de agrupamentos melódicos mais curtos, ou 
pelo recurso pontual a segmentos que sinalizam convencionalmente iní
cio, meio ou fim, mas apenas pelo enquadramento dos seus elementos 
num sistema intervalar hierarquicamente organizado e pela demarcação 
temporal dos eventos, a analogia com a articulação das línguas naturais 
deixa de funcionar. 

A articulação musical passa, no entanto, não só pela melodia, como 
também pela conjugação de linhas melódicas independentes segundo 
regras de progressão intervalar (contraponto) e, a partir de certa altura, 
pela integração dos elementos melódicos em unidades verticais subsis
tentes, os acordes (harmonia). O reconhecimento, pelo filólogo musical, 
de unidades "gramaticais" que abrangem duas ou mais vozes simultâneas 
é uma consequência da observância, pelos compositores, de regras gerais 
convencionais que permitem a produção (ou aquisição) de significado (a 
natureza deste significado é uma questão há muito em aberto). A forma 
como estas regras aparecem habitualmente aplicadas num repertório par
ticular constitui o seu estilo. 

O trabalho filológico consiste, essencialmente, na transformação de 
um documento num objecto inteligível, através da revisão intelectual dos 
seus princípios constitutivos (gramaticais) e da sua coerência interna 
(estilística). Este objecto é algo de subjectivamente construído a partir de 
dados materiais, que por si sós são insignificantes. O dado empírico não 
fornece um conhecimento "positivo"; o conhecimento pressupõe uma 
filtragem, uma reconstituição, e, por conseguinte, uma actividade "críti
ca" do sujeito. Assim sendo, o filólogo deve estar preparado não só para 
reconhecer e respeitar, num texto musical dado, a sua gramática e o seu 
estilo, mas também para avaliar a natureza das anomalias aí eventual
mente encontradas, distinguindo a anomalia admissível da que é inadmis
sível e exige correcção. 

Gostaríamos aqui de ilustrar como, no trabalho de edição, a transcri
ção é inseparável da hermenêutica, e como a dimensão estética pode 
entrar em interacção com considerações filológicas, ajudando a formar 
hipóteses e a avaliar a natureza e a admissibilidade comparativa das solu
ções. Em primeiro lugar, apresentaremos resumidamente a natureza do 
nosso objecto filológico; em segundo lugar, tentaremos mostrar como a 
sua leitura depende da incorporação de categorias subjectivamente cons
truídas, sem que, com isso, se deixe de assumir uma pretensão de objec
tividade (ainda que provisória). 
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Em torno do códice Porto 714 

Quando se nos apresenta um manuscrito musical antigo, não depa
ramos propriamente com música, no sentido de som organizado para a 
percepção, mas com o seu rasto notacional. A decifração desse rasto, que 
supõe conhecimentos especializados pertencentes ao âmbito da Paleogra
fia Musical, é apenas a primeira condição para uma reconstrução musi
cal. O que faz o editor é fixar uma leitura a partir da qual seja possível 
erigir infinitas reconstituições sonoras. Para isso não basta ser fiel, num 
sentido literal, à notação original; é preciso ser-lhe fiel no sentido de ter 
em conta o contexto histórico e estilístico que a notação supõe. 

Tomemos, para exemplificar, a secção final do manuscrito 714 da 
Biblioteca Pública Municipal do Porto, recentemente publicado em 
facsímile1. Trata-se de um cancioneiro cortês, copiado por volta de 1465 
na cidade italiana de Ferrara, que inclui dezanove peças polifónicas em 
francês ou em italiano, de vários autores. Alguns destes são anónimos; 
entre os outros, encontramos personagens famosos no seu tempo como 
Guillaume Dufay, mas também nomes tão obscuros como Galfridus e 
Robertus de Anglia. As canções, a duas ou três vozes, aparecem, confor
me era costume na época, com as vozes separadas, mas empaginadas de 
forma a permitir a sua execução simultânea por um grupo reduzido de 
intérpretes. A notação mensurai, negra e vermelha, é perfeitamente deci-
frável, mas não para a generalidade dos intérpretes actuais; estes, de 
resto, estão habituados a ler as suas partes verticalmente alinhadas com 
as restantes. Torna-se, pois, necessário, transcrever as canções em nota
ção moderna, com as vozes dispostas em partitura. Em apêndice, publi
camos transcrições musicais de três destas composições. 

Há quem julgue que a transcrição musical é uma tarefa mais ou 
menos automática, mas há muito de tradução (e eventual traição) na 
transcrição de música antiga. É certo que, uma vez reconhecidas as cla
ves musicais, as notas são teoricamente as mesmas: um ré é um ré. Tam
bém é certo que os valores das figuras rítmicas, parcialmente caídas em 
desuso, podem ser convertidos em valores correntes mediante uma regra 
de redução previamente adoptada segundo critérios mais ou menos 
pragmáticos. No entanto, a própria leitura dos valores rítmicos depende, 
quer da aplicação de uma mensuração (que pode ser explícita, como na 
canção "Fortune, laisse moy la vie", ou implícita, como em "Poy che 
crudel fortuna"), quer da interpretação do contexto notacional em que 
aparece cada figura, devendo recorrer-se, em caso de dúvida, ao contexto 
contrapontístico, que permite identificar erros e confirmar ou infirmar 
hipóteses interpretativas. 

Manuel Pedro Ferreira, Porto 714. Um manuscrito precioso, Porto: Campo das Letras, 
2001. 
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Para dar dois exemplos: há alguns problemas de notação, que levam 
a discrepâncias rítmicas entre as vozes, em "Hélas, n'aray-je jamais 
mieux", composição anónima conservada apenas numa outra fonte; e em 
"Poy che crudel Fortuna", a única peça conhecida de Gilles Joye com 
texto italiano (de que o códice 714 é o único testemunho), e que nunca 
foi editada modernamente até hoje. Estes problemas, que inviabilizariam, 
caso não fossem corrigidos, a compreensibilidade gramatical das peças, 
derivam, no primeiro caso, da ausência de dois "pontos de aumentação", 
um no Superius (voz mais aguda), o outro no Contratenor (voz comple
mentar de suporte harmónico). No segundo caso, os desfasamentos tem
porais advêm da ausência de dois "pontos de aumentação" na voz supe
rior e de dois "pontos de divisão", um em cada voz grave. Na antiga nota
ção mensurai, estes "pontos de divisão", inexistentes na notação actual, 
separavam unidades de medida temporal. Nas transcrições oferecidas em 
apêndice, os valores rítmicos em falta, aí significados, de acordo com o 
moderno sistema de notação, por pontos de aumentação, vêm entre 
parêntesis rectos. 

Em ambos os casos, o contexto contrapontístico permite balizar a 
identificação da natureza dos erros e testar a viabilidade de soluções, que 
devem, para além de cumprir expectativas baseadas no conhecimento das 
regras de composição, ser justificáveis dentro dos parâmetros estilísticos 
vigentes no repertório. Não basta, de facto, localizar a natureza do erro e 
propor uma correcção; há que fazê-lo sem quebrar a unidade de fórmulas 
reconhecíveis, sem fazer perigar a coerência do objecto, e ainda, se pos
sível, fazer com que a solução prática seja o reverso de uma hipótese 
explicativa do próprio erro, o que permite guindar essa solução à catego
ria de restauro. O reconhecimento de singularidades, de características 
correntes ou de fórmulas estereotipadas, bem como a capacidade de ju l 
gar da propriedade estilística de soluções possíveis, supõem uma imersão 
imaginativa nas condições de composição e de transmissão da peça que 
exige, idealmente, não só familiaridade com o repertório e com as res
pectivas técnicas construtivas, como também um máximo de informação 
histórica e paleográfica. 

A afirmação de que faltam alguns pontos notacionais na canção 
"Poy che crudel Fortuna", por exemplo (compassos 39-40, 43, 46), não é 
um ponto de partida, mas o ponto de chegada de um trabalho imaginativo 
em que se encaram e confrontam diferentes soluções para os erros 
detectados. A hipótese de que esses erros se devem à falta de certos 
pontos foi considerada satisfatória porque a sua reposição é compatível 
com um comportamento contrapontístico ortodoxo, porque mantém na 
condução das vozes a fluência característica da canção, porque respeita a 
unidade, na voz superior, da fórmula cadenciai dó-si-si-lá-dó (típica tanto 
da peça como do repertório em que ela se insere) e porque é simultânea-
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mente um meio de solucionar e de explicar as insuficiências da fonte 
manuscrita (é muito verosímil que, no processo de cópia musical, um 
ponto seja esquecido). Tratando-se de uma hipótese plausível e extrema
mente económica, pode ser aceite como um facto até que uma hipótese 
mais satisfatória se apresente, ou a descoberta de uma nova fonte obrigue 
a repensar o problema. No caso da canção anónima "Hélas, n'aray-je 
jamais mieux", a lição do cancioneiro de Jean de Montchenu, a julgar 
pela sua edição moderna2, tem os pontos que faltam no manuscrito do 
Porto, pelo que será possível fundamentar documentalmente a natureza 
suposta dos erros e a validade da correcção proposta. 

Neste último cancioneiro, os compassos 33-34 aparecem numa 
forma contrapontis tic amenté mais consonante e gramatical mente mais 
satisfatória do que no códice de Ferrara, devido ao ritmo da linha meló
dica mais aguda e ao salto descendente ré-Iá (e não ré-sol) no Contrate
nor; mas se é fácil conceber o aparecimento de uma nota errada no 
manuscrito italiano, já é mais difícil imaginar como poderia surgir a sua 
variante rítmica - que implica o uso de notas vermelhas (corresponden
tes, na transcrição, à tercina) e não tem vantagens contrapontísticas a 
não ser como reflexo da versão original da composição ou de um arrei
gado hábito interpretativo. 

Também problemático é o aparecimento, no códice de Feirara, de 
uma invulgar quarta diminuta, de fá sustenido a si bemol (com duas notas 
de permeio), quer no início da peça, quer no começo da sua segunda sec
ção. Ao identificá-la como anomalia, o filólogo não se pode impedir de 
interrogar o seu sentido, cantando e tocando esta passagem, procurando 
paralelos estilísticos e colocando imaginativamente o trecho assim revi
vido no seu contexto histórico. Desse exercício poderá ele concluir que a 
quarta diminuta resultante do sustenido é extremamente marcante, do 
ponto de vista estético; e que encontra um paralelo no característico e 
famoso incipit lá-fá#-si¿-lá da canção de Dufay "Hélas, mon dueil" (tam
bém transcrita neste manuscrito, e em nenhum outro). A autenticidade do 
sustenido em Dufay não é absolutamente certa, mas a audácia da quarta 
diminuta directa é mais plausivelmente atribuível a um grande mestre do 
que a um seu copista. Outra questão é a da prioridade cronológica. Não é 
impossível que a associação do incipit "Hélas" a uma quarta diminuta 
fosse uma ideia pré-existente, radicalizada por Dufay através da elimina
ção de notas intermédias, mas também é possível que a ideia fosse origi
nalmente sua, e que um compositor menor se tivesse dela apropriado, 

2 Geneviève Thibaut (ed.), Chansonnier de Jean de Montchenu, Paris: Société Française de 
Musicologie, 1991. Trata-se de uma edição póstuma (cujo conteúdo remonta, para a edição 
musical, a 1957) revista para publicação por David Fallows, que assina os comentários. O 
cancioneiro data de c. 1475, sendo provavelmente originário da corte de Savóia. Não nos 
foi possível consultar, nem o original, nem uma sua reprodução fotográfica. 
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suavizando-a. Sendo as duas canções sensivelmente contemporâneas, há 
que notar a instabilidade do sustenido na transmissão de "Hélas, n'aray-
-je...": o Cancioneiro de Jean de Montchenu ignora-o. Atendendo à 
coincidência da palavra "Hélas", a quarta diminuta encontrada no códice 
de Ferrara seria então hipoteticamente explicável como emulação musi
cal de "Hélas, mon dueil" por parte do editor do manuscrito. 

Se o julgamento estético, devidamente enquadrado, pode deste 
modo ajudar à interpretação de uma variante, maior é o seu papel quando 
se trate de pesar, comparativamente, formas concretas de actualização do 
texto musical. Recorde-se que a compreensão da música desta época 
supõe a identificação dos locais onde é provável se recorresse à chamada 
musica ficta, ou seja, a entoações externas ao sistema diatónico corrente, 
e portanto, de conteúdo "fictício". De facto, a obra musical era então 
concebida, mais claramente do que hoje, como o resultado do encontro 
entre a notação das partes e as regras de execução que permitiam actuali
zar o seu potencial. Sabe-se, por exemplo, que nos finais de frase uma 
sexta que precedesse uma oitava deveria ser "maior", mesmo que as 
notas escritas formassem uma sexta "menor"; assim, uma sexta mi-dó 
conducente à oitava ré-ré seria sempre alterada, quer através do abaixa
mento do mi (mi bemol), permanecendo o dó inalterado, quer através da 
sensibilização do dó (dó sustenido), permanecendo o mi inalterado. Nem 
mi bemol, nem dó sustenido faziam parte do sistema diatónico consagra
do; talvez por essa razão, as alterações da qualidade das notas eram con
sideradas "acidentais" e o compositor normalmente não as explicitava, 
deixando aos intérpretes a decisão sobre a escolha de um ou de outro 
acidente. Hoje em dia, cabe ao editor assumir, neste aspecto, o papel do 
antigo intérprete, sugerindo ao actual, através da introdução de acidentes 
sobre a pauta, em que sítios, e como, devem as notas escritas sofrer alte
ração. Isto, naturalmente, acarreta uma certa margem de liberdade, 
quando há mais de uma opção possível, mas também algum risco de 
omissão ou de erro, por deficiente avaliação do contexto. 

Em "Hélas, n'aray-je jamais mieux", a cadência que fecha a segunda 
parte da peça (compassos 37-38) é compatível com duas soluções, que 
por sua vez admitem diferentes graus de intervenção. A partida, há que 
observar que a oitava final sol-sol é precedida pela sexta Iá-fá; isto impli
ca que a sexta maior requerida pelas regras contrapontísticas se formará, 
ou com uma alteração (sustenido) aplicada ao fá, ou com uma alteração 
(bemol) aplicada ao lá. No primeiro caso - solução (A) - , o cantor do 
Superius aponta para a nota final, colocando as duas notas anteriores na 
órbita do sol; no segundo caso - solução (B) - , o cantor do Tenor reage a 
um desenho melódico triangular entre dois graus contíguos, no caso sol-
-lá-sol, em que convencionalmente se reduzia a meio-tom o intervalo 
formado, produzindo simultaneamente a sexta maior requerida pela oita-
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va final e também uma terceira maior, láft-dó, conducente à quinta final 
sol-ré entre Tenor e Contratenor. 

Esta forma dupla de cadência, corrente na época, só é possível na 
base da solução (A) se duas notas forem alteradas na voz intermédia 
(para si natural e dó sustenido); isto produz um resultado estético algo 
agreste devido à "falsa relação" entre os sis (bemol no Tenor e natural no 
Contratenor), embora tenha talvez a vantagem de eliminar dois trítonos, 
siô-mi e dó-fá#, entre o Contratenor e o Superius. Tendo adoptado a 
hipótese de dupla cadência, atendendo ao seu carácter contrapontístico 
tradicional, a segunda solução pareceu-nos intelectualmente mais eco
nómica e esteticamente mais eufónica. 

Permanece um trítono, siè-rni, entre o Contratenor e o Superius, que 
é contudo admissível, seja pela sua brevidade, seja por integrar plausi-
velmente uma cadência virtual a fá, evitada no último momento pela 
subida a lá da voz mais grave; a hipótese de bemolizar o primeiro mi 
apresentado pelo Superius não foi, portanto, adoptada na edição publi
cada em apêndice. Em suma, perante diversas interpretações compatíveis 
com um mesmo registo notacional e a necessidade de apresentar uma 
solução, a tomada de uma decisão a favor de uma das possibilidades difi
cilmente se pode alhear de um juízo estético comparativo. 

O juízo estético pode intervir também de forma negativa, contri
buindo para a rejeição de uma hipótese cuja correcção filológica é, à 
partida, evidente; o caso que apresentamos de seguida diz respeito à rela
ção entre letra e música. Convém, a este propósito, lembrar que só depois 
de se estabelecer firmemente o texto musical (quer este se baseie numa 
única fonte manuscrita ou na confluência de diversas fontes) se devem 
tomar decisões sobre o alinhamento entre letra e música, aspecto que põe 
em jogo tanto critérios de adequação estilística como, em grau não des
prezível, a sensibilidade estética do editor. 

No século XV, a correspondência entre letra e música parece ter 
sido geralmente tratada com grande flexibilidade, sendo rara a preocupa
ção de fazer reflectir, nos manuscritos, mais do que as suas grandes 
linhas, muitas vezes apenas sugeridas. O manuscrito Porto 714 destaca-se 
precisamente por um cuidado invulgar neste domínio, que é compatível, 
porém, com alguma ambiguidade, levando a interpretações editoriais 
algo diversas de uma mesma canção (dependendo daquilo que o editor 
ache simultaneamente adequado e convincente), ou a tratamentos dife
rentes de canções escritas segundo a mesma convenção. Tanto em 
"Hélas, n'aray-je jamais mieux" como em "Poy che crudel fortuna", por 
exemplo, as vozes inferiores não recebem, no manuscrito, senão as pala
vras que iniciam as principais secções do poema. Sabemos que estas 
vozes tanto podiam ser tocadas (caso em que os incipits poéticos teriam 
apenas a função de clarificar a forma musical) como cantadas (caso em 
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que os intérpretes poderiam aplicar livremente o texto restante, ou con
tentar-se com uma simples vocalização). Ao editarmos a primeira canção, 
fomos para além do copista, providenciando a letra em falta, entre 
parêntesis rectos, nas vozes mais graves3; na segunda, mantivemos a 
ambiguidade do original. 

Ora, é de notar que na voz de Tenor, que exibe o incipit "Poy che 
crudel fortuna", o mesmo copista colocou cuidadosamente a palavra 
"fortuna" separada das anteriores, sob as três notas em uníssono corres
pondentes ao compasso 7 da nossa edição; isto poderia ser uma indicação 
declamatória invulgarmente precisa, a respeitar absolutamente na trans
crição, a pretexto da necessária fidelidade filológica; no entanto, o resul
tado seria esteticamente tão incongruente (atendendo à coincidência 
rítmica das vozes, à letra correspondente na voz superior, - [P]oy che 
cru-[áe\] -, e ao óbvio desrespeito da acentuação verbal, em contraste 
com a voz mais aguda), que tomamos a disposição das sílabas sob a 
música como uma orientação preliminar (sujeita, na prática vocal, a revi
são), que sinalizaria, genericamente, a viabilidade (e talvez a intenção) de 
se aplicar a esta voz a letra da canção. 

Debrucemo-nos agora sobre uma outra canção polifónica, "Fortune, 
laisse moy la vie", de autor anónimo (também editada em apêndice). 
Trata-se de uma canção a três vozes que se conserva em quatro manuscri
tos quatrocentistas, embora, num deles, se encontre apenas de forma 
fragmentária. Para o repertório e para a época, quatro fontes é um número 
relativamente elevado, indicativo de extensa circulação e, portanto, de bom 
acolhimento (recorde-se que, das oito canções de Guillaume Dufay 
copiadas no códice do Porto, duas nos chegaram com uma única concor
dância musical, e quatro, como única). O manuscrito 714 apresenta Supe-
rius e Tenor com texto poético, e o Contratenor só com as palavras iniciais 
de cada secção (o remanescente vem, na edição, entre parêntesis rectos). 

Para a definição do nosso objecto de análise, importa notar que o 
Contratenor tem nesta composição, como se esperaria, um papel estrutu
ralmente subordinado, mas, ainda assim, pontualmente imprescindível, o 
que nem sempre sucede nesta época. De facto, tomando como horizonte 
o estilo polifónico de então, as cadências e os inícios de frase, nos com
passos 15-16 e 25-30, ficariam irremediavelmente coxos sem essa voz. 
Podemos assim abordar esta composição como um todo, o que concorda 
com a forma como foi copiada. Na discussão que segue, será patente a 

3 Há uma última estrofe, cantável com a primeira parte da música antes do retomo do 
refrão inicial, mas ausente deste manuscrito, que se pode acrescentar para completar a 
forma poética da canção: De ces meschefs me durem tieulx / La mort dcpressera eu 
presse / Mon cuer que de crier ne cesse / Piteusemem: "ouvrez les yeulx"! (segundo G. 
Thibaut, op. cit.). 
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complexidade do raciocínio filológico, bem como a interferencia, neste 
raciocínio, de considerações sobre o efeito estético, a significação musi
cal e as implicações retóricas das opções consideradas. 

Embora, a julgar pela edição em que esta canção foi pela primeira 
vez publicada4, as fontes estejam de acordo entre si, com variantes míni
mas, no que diz respeito às linhas melódicas, esta peça surge-nos com 
diferentes armações de clave, sem que a posição das notas na pauta seja 
modificada; põe-se, portanto, um problema de incerteza na determinação 
das relações intervalares entre certos graus. As fontes registam ou não na 
clave um bemol sobre si, sendo o códice 714 o único a apresentar um 
bemol na clave da voz superior, e dois (si bemol e mi bemol) nas claves 
do Tenor e do Contratenor. Há, assim, dois graus na escala que são 
afectados por alguma incerteza quanto ao seu carácter "natural" (um tom 
acima do grau inferior) ou "bemol" (meio-tom acima do grau inferior). 

A ausência de um bemol na clave não quer necessariamente dizer que 
ele não seja suposto; pode explicar-se por lassitude notacional ou mero 
esquecimento. Nesta peça, um si bemol no Contratenor decorre natural
mente do contraponto (vejam-se, por exemplo, os compassos 5, 12 e 29, 
com o fá natural sobre o si), enquanto, no Superius, se impõe pontualmente 
por razões melódicas (compassos 14 e 17) ou contrapontísticas (compasso 
56). Deve ainda esclarecer-se que, no manuscrito do Porto, os bemóis na 
clave afectam somente as notas que estão colocadas na mesma linha ou 
espaço, tendo o copista o cuidado de acrescentar, caso a caso, os bemóis 
que afectem um si ou um mi colocados a uma oitava superior de distância. 

As armações de clave contrastantes são comuns na canção polifó
nica do século XV, devendo-se possivelmente ao facto, notado por 
alguns musicólogos, de a voz superior ser colocada num registo uma 
quinta acima das vozes inferiores. Um si bemol nestas últimas evita 
quintas diminutas com o fá superior; um bemol adicional, afectando o 
grau mi, previne, em princípio, a ocorrência vertical de quintas diminutas 
entre mi (grave) e si bemol. Se examinarmos a peça em questão, há um 
único mi bemol, no Contratenor, que é requerido por um si bemol simul
tâneo, e este ocorre não no Superius, mas no Tenor (compasso 52). De 
facto, no caso remanescente de mi contra si - um no Contratenor, o outro 
no Superius (compasso 23) - ambos devem ser cantados naturais, já que 
o si conduz ao dó cadenciai, formando, com o Tenor, uma progressão de 
sexta maior (ré-si) para oitava (dó-dó). 

Pode assim suspeitar-se de que o uso de armações contrastantes 
deriva aqui de uma convenção, ligada a uma expectativa de conflito har
mónico, que se justifica talvez mais pelos cruzamentos das vozes inferio
res, do que pela sua relação vertical com a voz superior. Será, contudo, 

4 Martella Gutiérrez-Denhoff (ed.), Der Wolfenbütteler Chansonnier Mainz: Schott, 1988. 
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essa convenção, tal como aparece usada no manuscrito do Porto, apenas 
um recurso preventivo, e portanto uma particularidade de escrita, ou 
implicará ela variantes substanciais, com efeitos estéticos significativos? 

O mi bemol implicado pelas armações de clave do Tenor e do Con¬
tratenor aplica-se, em princípio, a treze notas ao longo de toda a peça 
(entre os compassos 43 e 49, duas alterações no manuscrito cancelam o 
seu efeito). É sabido que, nesta época, uma nota escrita não era neces
sariamente realizada de acordo com a sua aparência, já que considerações 
contrapontísticas ou melódicas poderiam aconselhar a sua alteração. 
Acontece que, para além do caso já referido, outras duas dessas notas 
(nas vozes inferiores, aos compassos 28 e 35) seriam, com alguma pro
babilidade, cantadas "naturais", devido ao contexto em que aparecem5. 
Das dez bemolizações que sobram, a que referimos acima, em resposta a 
um si bemol no Tenor, é absolutamente necessária, mas não parece justi
ficar, por si só, um bemol na clave. As restantes nove poderão suscitar 
algumas dúvidas. Reportemo-nos à transcrição musical. 

Nas vozes inferiores, o primeiro mi ocorre no compasso 7, no Tenor, 
não há nenhuma razão de fundo para que se prefira aqui cantá-lo bemol 
ou natural. Os restantes aparecem nos compassos 19-23 (quatro, todos no 
Tenor) e 56-59 (outros quatro, dois por cada uma das vozes inferiores). 
São estes que poderão esclarecer se, nas armações de clave, o bemol 
sobre mi tem um estatuto comparável ao do si bemol, caso em que as 
suas consequências só devem ser canceladas por exigência pontual do 
fluxo contrapontístico, ou um estatuto meramente preventivo, caso em 
que só devem ser seguidas quando evitam a ocorrência de quintas dimi
nutas ou de incongruências harmónicas entre as vozes ("falsas relações"). 

No compasso 19, imediatamente antes da única cadência sobre ré de 
toda a peça - que vai alternando entre os pólos fá e dó - encontramos, no 
Tenor, um mi, e no Superius, um dó. Sendo o mi bemolizado, forma-se 
uma sexta maior, que convenientemente conduz à oitava ré-ré. No 
entanto, o mi bemol, no seu ataque, forma passageiramente, em contexto 
de retardo, um trítono com o lá do Contratenor e uma sétima maior com 
o ré da voz superior. Ou seja, parece haver um conflito entre a regra 
contrapontística que regula a aproximação cadenciai e a nossa habitual 
expectativa harmónica. 

Supondo-se uma coincidência entre a nossa expectativa, cultural
mente condicionada, e a dos músicos coevos, poderia concluir-se que é 

5 No compasso 28, surge uma "falsa relação "entre mi bemol (no Contratenor) e mi natu
ral (no Superius). O mi bemol aparece primeiro, o que poderia levar à bemolização do 
mi agudo, se não fosse a quarta aumentada assim criada na melodia do Superius e o 
estatuto subordinado do Contratenor. No compasso 35, o mi como vértice inferior de 
um desenho melódico triangular no Tenor e a presença de um lá simultâneo no Contra
tenor aconselham que o primeiro se cante natural. 
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mais satisfatório cantar o mi, natura!, e o dó, sustenido, o que seria outro 
modo de formar a sexta maior requerida, com um resultado menos dis
sonante. No entanto, o manuscrito de Wolfenbüttel tem escrito, pouco 
antes desse mi, um bemol no respectivo lugar da pauta, alteração essa 
que é colocada no ponto conveniente para uma "mutança" hexacordal que 
permite cantar os sete compassos seguintes. Ora, mesmo os poucos musi
cólogos que acreditam que a função preventiva dos acidentes os faria 
funcionar exactamente ao contrário do que significam, defendem que 
essa hipotética (e implausível) função era exclusiva dos sustenidos6. Cla
ramente, o mi bemol era aqui requerido pelos contemporâneos, apesar 
das dissonâncias a que passageiramente dava origem. Há outras indica
ções de que, até ao último quartel do século XV, a tolerância à dissonân
cia, mesmo em contraponto simples, era superior à que geralmente atri
buímos aos compositores da época 7. 

Se aceitarmos este grau de dissonância em situação de retardo pré-
-cadencial, é inevitável que aceitemos o mi bemol do compasso 56, com 
o correspondente trítono. Este mi bemol é, aliás, anunciado pelo Superius 
no compasso anterior, devido ao ataque conjunto, sobre o tactus, de um 
mi e do si bemol do Contratenor. O trecho tem conteúdo muito seme
lhante ao dos compassos 19-20, como se pode verificar confrontando as 
duas passagens. 

A bemolização do mi no compasso 19 tem uma consequência que 
afecta a significação musical da passagem. Na cadência dos compassos 
14-15, o Superius tinha introduzido o ambiente modal de mi (Deuterus), 
transposto sobre lá, com si bemol (o bemol vem no manuscrito, mas é de 
qualquer maneira requerido pelo contexto melódico). Agora esse ambien
te é retomado no Tenor, transposto sobre ré, com mi bemol. Ainda que a 
concepção geral da canção não tenha estado subordinada a um prévio 
enquadramento modal, a qualidade modal da passagem não deixaria de 
ser reconhecida pelos cantores seus contemporâneos. 

Esta qualidade modal reforça tanto o efeito musical dos compassos 
anteriores como a expressividade retórica do texto cantado. Neste, a voz 
poética começa por se dirigir à Fortuna, pedindo que deixe a sua vida em 
paz; esta frase, na voz superior, desenha claramente um âmbito de Tritus 
plagal, âmbito este confirmado pelo Tenor. Seguidamente, com as pala
vras "Tu me tourmentes durement", o Superius mergulha no registo 
grave, que é ainda o preferido para "Seufre moy vivre seulement" (permi-

6 Don Harrán, "New Evidence for Musica Ficta: The Cautionary Sign", Journal of lhe 
American Musicológica! Society, 29 (1976), pp. 77-98; Gilbert Reaney, "Transposition 
and 'Key' Signatures in Late Medieval Music", Musica Disciplina, 33 (1979), pp. 27-41. 

7 Andrew Hughes, "Some Notes on the Early Fifteenth-Century Contratenor", Music & 
Letiers, 50 (1969), pp. 376-87; Karol Berger, Musica Ficta. Theories of Accidental 
Inflections in Vocal Polyphony from Marchetto da Padova lo Gioseffo Zarlino, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1987, pp. 93-115. 
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te-me que viva sozinho). O sentimento queixoso de ambas as frases é tra
duzido na voz mais aguda pelo seu carácter modal de mi, transposto 
sobre lá, embora a segunda frase cadencie sobre ré, uma quarta acima, 
sugerindo uma qualidade plagal, ao mesmo tempo que o Tenor confirma, 
com "seulement", o ambiente de Deuterus. 

Se examinarmos, logo de seguida, o compasso 21, vemos que o mi 
bemol no Tenor, ao produzir uma progressão contrapontística com o 
Contratenor (que cantou um si bemol) de terceira maior para quinta per
feita, é marginalmente preferível ao hipotético mi natural, requerendo, 
contudo, a bemolização do mi que perpassa rapidamente pelo Superius. 
Chegamos então ao final do compasso, onde outro mi bemol no Tenor 
produz, em termos harmónicos modernos, um acorde de dó menor, que 
bruscamente dá lugar a um acorde de si menor, com o fá sustenido e o si 
natural explicitamente assinalados. Se o mi fosse natural, o resultado 
harmónico seria bastante mais suave; mas produziria uma perturbante 
incongruência com o mi bemol anterior. Embora harmonicamente agres
te, a solução implicada pelo manuscrito é correcta do ponto de vista con-
trapontístico e não surpreende como sonoridade se tivermos em mente o 
estilo polifónico das épocas imediatamente anteriores. O nosso juízo 
estético imediato, debatendo-se entre duas soluções um tanto angulosas, 
deve aqui ser suspenso. De resto, há razões de ordem retórica e numero-
lógica que podem explicar a crueza da passagem. O texto, "je t'en prie" 
(eu te rogo), parece justificar a brusquidão do gesto harmónico, que, para 
além do mais, marca o fim do primeiro terço da composição, lugar geo
metricamente privilegiado na tradição tardo-medieval, e não raro sonora
mente sinalizado nas composições eruditas da época. 

Curiosamente, nos compassos 57-58, de conteúdo semelhante a este 
trecho, nenhum manuscrito indica fá sustenido e si natural, deixando-se 
assim que o mi bemol do Tenor proporcione uma progressão harmónica 
relativamente pacífica. A surpresa fica guardada para a modulação que se 
segue, assinalada pelo retorno do mi natural, e associada a um grande 
contraste de registo na linha do Superius, que reforça retoricamente a 
inteiTOgação inscrita no texto. Este retorno produz uma "falsa relaçãp", 
em princípio indesejável, com o mi bemol anteriormente veiculado pelo 
Contratenor, conduzindo-o cromaticamente até fá; uma eventual elimi
nação do bemol teria um carácter retrospectivo, mediante a audição do 
mi natural, mas só se justificaria se a percepção da passagem fosse este
ticamente problemática, o que, talvez devido ao seu ritmo relativamente 
lento e ao seu carácter de transição entre duas frases, creio, após repeti
das audições, não ser o caso. Os manuscritos que ignoram o mi bemol a 
partir do compasso 56 incorrem duplamente em "falsa relação" com o si 
bemol reiterado no Superius, a não ser que o suponham natural nessas 
duas ocasiões, com sustenidos aplicados ao sol e ao fá do Contratenor, 
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neste último caso ganharão algo em eufonia, mas perderão tanto o para
lelismo deste trecho com a primeira parte da peça, como a dimensão 
modulatória do contraste com a passagem que segue. 

Tudo considerado, as armações de clave do códice Porto 714 pare
cem justificar-se menos pelas três ocasiões em que têm um papel preven
tivo (evitando uma quinta diminuta e duas "falsas relações") do que pelos 
efeitos estéticos e retóricos que veiculam. Deste ponto de vista, pode ale
gar-se mesmo, como hipótese de investigação, a superioridade da lição 
deste cancioneiro face às remanescentes3. A ausência do mi bemol na 
armação de clave dos outros manuscritos é explicável, ou pela decisão de 
não incorporar na armação de clave um grau "fictício", remetido para o 
domínio do "acidente", seguida de esquecimento involuntário do bemol 
que deveria afectar certas notas, ou por decisão voluntária de suavizar o 
resultado harmónico, consequência imaginável de divergências, ou de 
evolução, no gosto musical dos cantores da época. 

* * * 
Concluindo, diríamos que, seja na avaliação, seja na decisão de adop

tar ou de rejeitar variantes ou soluções alternativas, o trabalho filológico 
conhece ocasiões em que o recurso ao juízo estético se toma inevitável. 
Este juízo, contudo, aparece aí enquadrado por uma forte contextualização 
imaginativa e por uma permanente exigência de intersubjectividade, que 
decorrem do reconhecimento de um condicionamento cultural específico. 
Justifica-se assim o cuidado em recorrer a conceitos ("eufonia", "congruên
cia", "efeito retórico") historicamente documentados, sob uma ou outra for
ma, na época em questão; a sua manipulação intelectual é, porém, delicada, 
não só devido à dificuldade em isolá-los de séculos de experimentação 
estética e de redefinição conceptual, mas também porque a sua conjunção 
se pode revelar contraditória, obrigando a uma pontual hierarquização para 
fins editoriais. Deste modo, o filólogo, por muitos materiais que convoque 
para alicerçar o trabalho interpretativo, chega a um momento em que se 
encontra, irremediavelmente, "só com a sua música". Nesse ponto, resta¬
-lhe confiar no seu ouvido, para que a edição que nos propõe seja não só 
cientificamente exemplar, como esteticamente convincente; e o primeiro a 
convencer será sempre o músico que ele próprio alberga. 

8 Também do ponto de vista paleográfico, a escrita mensurai é notavelmente correcta. Há 
uma nota que falta no Tenor, é certo, mas isto deve-se a um simples lapso de transcrição, 
já que a nota em falta é indirectamente veiculada pelo guião no fina] da terceira pauta 
(veja-se faesímile); tendo indicado um ré como primeira nota da pauta seguinte, e tendo, 
por conseguinte, pensado nele, o copista esqueceu-se de o colocar no lugar próprio. Não 
nos foi possível, contudo, avaliar devidamente a lição do Porto 714 face às restantes 
fontes: a edição de Gutiérrez-Denhoff, embora inclua um aparato crítico, exibe dema
siadas insuficiências para que dela se possam retirar conclusões seguras. 
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APÊNDICE 

Canções do ms. Porto 714: 
Poy che crudel fortuna (G. Joye/R. Roselli) - fols. 65v-67 
Hélas, n'aray-je jamais mieux? (Anónimo) - fols. 67v-69 
Fortune, laisse moy la vie (Anónimo) - fols. 62v-64 

Princípios da presente edição: 

A base da edição é o manuscrito 714 da Biblioteca Pública Munici
pal do Porto. As partes são apresentadas sobrepostas, com modernização 
das claves (as claves de sol e de tenor - clave de sol com execução à 
oitava inferior - substituem as claves de dó e de fá). As armações de 
clave representam as que estão presentes no original. Os restantes aci
dentes patentes no manuscrito são colocados antes das notas que afectam, 
pressupondo-se a sua validade durante um compasso, enquanto aqueles 
que são sugeridos pelo editor aparecem sobrepostos às respectivas notas: 

e não afectam senão estas. As ligaduras rectas traduzem a ligação gráfica 
entre as notas na notação do manuscrito; os ângulos rectos indicam pre
sença de coloração (mudança de mensuração). Os valores rítmicos são 
reduzidos na proporção de 4:1 (na transcrição, a semínima corresponde a 
uma semibreve no original). A coordenação rítmica das partes é facili
tada pelo recurso a barras verticais, colocadas entre as pautas, que 
assinalam o retomo da pulsação suposta pela notação original; sobre as 
pautas, sugerem-se compassos que poderão ajudar a organizar a leitura 
métrica de cada parte. 
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Hélas! n'aray-je jamáis mieux? 
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Fortune, laisse moy la vie 
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ABSTRACT 

A ESTHETIC A L JUDGEMENT AND MUSICAL PHILOLOGY 
- CONCERNING A XVth-CENTURY POLYPHONIC SONGBOOK 

The author defines his view of music in the Western classical tradition as an 
evanescent, phenomenological object dependent both on written parameters and 
an adequate interpretative framework. For him, this implies, on the one hand, that 
philological reasoning should not ignore hermeneutics (thus rejecting positivism) 
and on the other, that an aesthetical judgement of a historical object should aim at 
historical adequacy (thus rejecting subjectivism). Against current musicological 
undervaluation o f editorial tasks, he proposes to dignify their intellectual reach, 
demonstrating how philological reasoning and aesthetical judgement converge in 
the edition o f polyphonic music, namely, three songs in MS. 714 o f the Oporto 
Public Library, recently published in facsimile (Porto, Campo das Letras, 2001), 
newly transcribed in the Appendix. He painstakingly describes the steps that lead 
to editorial corrections, interpretation o f variants, suggestions o f musica ficta, 
and text underlay in Joye's "Poy che crudel fortuna" and anonymous' "Hélas! , 
n'aray-je jamais mieux?". Then he discusses the technical, aesthetical, and 
rhetorical significance o f implied E-flats in "Fortune, laisse moy la vie". The 
conclusion draws the reader's attention to the fact that a good musical edition 
depends as much on sound philological reasoning, as on pure musicianship. 



D A O B L I T E R A Ç Ã O : 
R E F L E X Õ E S L E V I N A S I A N A S 

S O B R E A O B R A D E S O S N O 

Cristina Beckert 

Um letão e um lituano, ambos radicados em França, duas testemu
nhas do sofrimento humano, o primeiro, um artista leitor do Zohar, o 
outro, um filósofo leitor da Bíblia, Alexandre Sosnowsky, mais conhe
cido por Sacha Sosno, e Emmanuel Levinas, partilham o desejo de 
denunciar o sistemático esquecimento a que a condição humana tem sido 
votada nos dias de hoje, mediante, respectivamente, uma arte e uma filo
sofia da obliteração. E nosso intuito, antes de mais, apresentar as diversas 
formas e técnicas a que Sosno recorre para exprimir esta categoria, quer 
aplicada à fotografia quer à escultura e, até, à arquitectura, reservando 
um segundo momento para, com a ajuda da reflexão levinasiana, proce
der ao questionamento do alcance estético-ontológico, senão mesmo 
ético, de tal experiência. 

Repórter fotográfico no final da década de 60, Sosno foi levado a 
presenciar, no exercício da sua profissão, os horrores da guerra na Irlanda, 
no Bangladesh e no Biafra. A fotografia terá surgido, assim, como o meio 
privilegiado para exprimir a recusa psicológica em encarar o espectáculo 
insuportável da guerra, coberto e obliterado por formas geométricas colori
das que, nalguns casos, se transformam, de meras interdições estáticas da 
representação, em formas dinâmicas, indicativas do "ponto sensível subjec
tivo", segundo a expressão do próprio Sosno, para onde a imagem é recal
cada. Tal é o caso de Point subjectif rouge (1973), onde uma fotografia a 
preto e branco de um automóvel sinistrado é atravessada por uma seta ver
melha apontada para um ponto obscuro na imagem1. 

1 Para a caracterização da obliteração como "moral pessoal da recusa" adoptada por 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 279-289 
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No entanto, a interpretação psicanalítica do par interdição-recalca-
mento ou obliteração parece-nos, por si só, insuficiente para dar a conhe
cer o alcance da obra de Sosno, sobretudo quando, a partir dos anos 80, 
este passa a aplicar a sua técnica da obliteração à escultura. Arte mimé-
tica por excelencia, só por ela e através dela será possível denunciar o 
cariz obliterante da própria representação, potenciando-o até se tornar 
revelador daquilo mesmo que inicialmente oculta, num "jogo estético" de 
ocultação-revelação. Para tal, torna-se necessário subverter o próprio 
processo mimético a partir de dentro, isto é, não pela recusa da imagem 
como cópia do real, mas, ao invés, pela denuncia da precaridade de toda 
a imagem que se pretende erigir em realidade, obliterando, assim, a sua 
origem. À obliteração pela imagem, Sosno opõe a obliteração da imagem 
no seu próprio cerne, pelo que, em vez de copiar o real, parte de estereó
tipos culturais (Vénus de Milo, Hermes, estátua da liberdade, etc.) para 
os privar da sua aparente completude, rasgando múltiplas direcções de 
sentido, ao atravessar literalmente a opacidade da obra pelo vazio, 
enquanto nos obriga, a nós, a ver não a obra, mas através dela, aquilo 
que, na sua perfeição compacta, ela oculta, a saber, o nada de onde brota, 
ou, melhor dizendo, a infinita possibilidade que se fixou em imagem2. A 
representação estética cumpriria, deste modo, a definição platónica de 
"cópia da cópia", mas não enquanto sinónimo de degradação e petrifica-
ção ontológica; significaria, antes, uma abertura de sentido dado pelo 
estilhaçar da própria representação, irredutível ao jogo gestáltico que 
permitiria a reconstituição mental do todo e que alguns críticos conside
ram o núcleo hermenêutico da obliteração3. Com efeito, o convívio com a 

Sosno na sua obra fotográfica, cf. P. RESTANY, Le révélateur moral, prefácio à expo
sição de Sosno no Studio Ferrero, Nice, 1972. 

2 Michel Thévoz, ao fazer uma leitura psicanalítica da obra de Sosno, defende que, na 
origem da obliteração, se encontra o fenómeno do fetichismo, responsável pelo jogo de 
ocultação-revelação, onde privar um objecto do seu significado literal representa a 
melhor forma de o fazer aceder à ordem simbólica e onde os corpos amputados ou atra
vessados peio vazio exibem essa falta originária consubstanciada na castração: "[ . . . ] Ses 
oblitérations procèdent plutôt du fétichisme, c'est-à-dire d'un déplacement pervers de la 
curiosité vers les bords et d'un jeu de cache-cache avec le réel. Et si 1'on voulait suivre 
jusqu'au bout le fíl rouge de la psychanalyse en remontant dans le passé psychique, on 
irait sürement bien au-delà des tortures et des massacres qui hântent la mémoire de 
Sosno. Ceux-ci n'auraient constitué que les souvenirs-écrans de la scène vraiment 
primitive: la découverte bouleversante du sexe féminin ressenti dans 1'inconscient de 
tout homme comme une ablation, une blessure et une mutilation. [...] L'oeuvre de Sosno 
pourrait être interprétée dans son ensemble comme une variation^ imaginaire sur cc 
thème de Ia découverte et de l'occultation d'un manque [. . .] ." (M. THEVOZ, "Presence -
Absence" in Sosno, Paris, Editions de la Différence, 1992, p. 14). 

3 Quer o jogo gestáltico quer as variações imaginativas, à maneira busserliana, manifes
tam ainda o primado de um sentido projectado por aquele que contempla a obra, encer
rando-a numa totalidade ontológica onde adquire o seu lugar próprio (cf., a este propó
sito, M . THÈVOZ, "Présence - Absence" in Sosno, p. 30). Julgamos que o intuito de 
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obra de Yves Klein, o "pintor do vazio" ou da ausência absoluta, levou 
Sosno a aprofundar a noção de uma falta originária que nenhum olho ou 
mente humana é capaz de colmatar, pois rompe continuamente com a 
forma, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, a deixa intacta4. 

Se é possível, pelo processo da Gesta.lt, reconstituir a Vénus de Milo 
primeva, a partir da contemplação da Grande Vénus de 1984 (cf. fig.l), 
tal procedimento jamais devolverá a primeira do mesmo modo, encetan
do, pelo contrário, um movimento de questionação que perspectivará, por 
exemplo, afoita patente na Vénus de Milo à luz do vazio desenhado no 
tronco da Grande Vénus5. 

fig. I - Grande Vénus (1984) 

Sosno é, precisamente, o de pôr em causa a própria capacidade de dar sentido, apon
tando para uma dimensão que a transcende. 

4 O vazio ou a falta absoluta é expressa por Klein nas superfícies azuis, lisas ou rugosas, 
onde a iminência da cor absorve em si a individualidade das formas. Já a obra Salto no 
vazio: o homem no espaço! O pintor do espaço atira-se para o vazio, datada de 1960, 
representa, simultaneamente, o desejo humano de voar, a libertação da imaginação e a 
era espacial que se avizinhava na altura. 

5 Outros exemplos de obliteração pelo vazio e pelo inacabamento: Coupe-coupe. S' ily a 
défaut il fattt en défaire (1979), Tête aux quatre vents (1980), Couple (1982) e Un drapé 
pour Paris (1985-92) que constitui um projecto arquitectónico para o bairro Bastille 
Ledru Rollin, com terraço num dos ombros. 

http://Gesta.lt
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fig. 2 - S e m título (1983) 

Esta não é, porém, a única técnica de obliteração utilizada por 
Sosno. A par dela encontramos, também, a sua oposta ou a obliteração 
pelo pleno, por esmagamento, por inversão entre figura e suporte ou 
entre figura e fundo, constituindo, no seu conjunto, aquilo que já alguém 
apelidou de um verdadeiro "atentado ao humanismo". De facto, a figura 
humana aparece não só privada da sua integralidade e trespassada pelo 
vazio, como obnubilada por compactos blocos geométricos (cf. fig.6)6, 
esmagada entre pilares ortogonais (cf. fig.4), reduzida a um dorso ou a um 
pé saídos de urna matéria informe (cf. fig. 5) e relegada para a função de 
parergon (fora-da-obra) (cf. fig. 2), ou seja, para pedestal, suporte daquilo 
que a deveria suportar, numa completa inversão do essencial em acidental. 

Se na obliteração pelo vazio a representação se abre literalmente à 
interpretação e à transcendência dos seus limites formais, nestas últimas, 
a imposição brutal de barreiras à plena visibilidade imagética tem o 
efeito implosivo de potenciar a força expressiva daquilo que está oculto, 
mostrando, pela negativa, que o interior é sempre preferível ao exterior, 
conforme nos diz o título de mais uma escultura de Sosno, que o escon-

ú Este é um dos temas favoritos de Sosno, surgindo em diversos materiais e cores, como 
escultura de exterirores e, até, num projecto arquitectónico, a Tête au carré building 
(1985-92), inicialmente concebido para um hotel em Houston c que se destina agora a 
um grande centro comercial em Tóquio. 
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dido, o secreto, se sobrepõe ao manifesto, ou, ainda, que este reenvia 
sempre para um oculto que lhe empresta a expressividade que dele 
mesmo nunca poderá retirar. 

Se, como testemunhámos, a arte da obliteração é essencialmente 
anti-humanista, poder-se-á identificá-la com uma forma de intervenção e 
de protesto justamente contra a tirania da imagem e da sua superficiali
dade, tal como é veiculada pela civilização tecnológica contemporânea? 
Alguns, como Michel Thévoz, assim o crêem. Neste caso, a obliteração 
seria o próprio retrato do pensamento enquanto desincamado do real e 
capaz de moldá-lo a si ou mesmo de substituí-lo. Os empalamentos de 
corpos e cabeças por blocos ortogonais ilustrariam o poder tecnológico 
sobre a fragilidade humana, sendo a Cabeça aos quatro ventos uma "ale
goria da implosão mental, do interface generalizado, o indivíduo infor
matizado, psico-condicionado, normalizado, retribalizado" (cf. fig. 3), 
enquanto a representação de uma cabeça fechada num cubo indiciaria "o 
stress, a depressão, o buraco negro" em que todos vivemos7. 

fig. 3 - Tête aux quatre vents (1980) 

"L'empalement des corps ou des tetes par les elements orthogonaux pourrait illustrer la 
sauvagerie techno-fasciste et l'asservissement de Ifiomme par ses propres produits. La 
Tete aux quatre vents, c'est une allegorie de l'implosion mentale, de l'interface genera-
lis£, c'est l'individu informatise, psycho-condilionne, normalise, «retribalise». La tete 
enfermee dans un cube, ĉ est le syndrome des enfants du siecle, le stress, la depression, 
le trou noir [ . . . ] . " (M. THEVOZ, "Presence - Absence" in Sosno, pp.32-33). 
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No entanto, julgamos poder ir mais além na interpretação da obra sos-
noiana fazendo dela, não o retrato de uma época, mas da própria condição 
humana enquanto tal, onde o inumano surge como horizonte de compreen
são da humanidade de todo o homem. Assim sendo, se é extensível à arte 
em geral aquilo que Jean Dubuffet afirma da pintura em particular, a saber, 
que esta pode ser uma "máquina subtil" tanto para veicular como até para 
elaborar a filosofia, torna-se legítimo procurar as consonâncias entre o 
significado das obras escultóricas de Sosno e as reflexões filosóficas de 
Levinas, no intuito de elucidar até que ponto o conceito comum de oblitera
ção se reveste do mesmo sentido profundo em ambos ou se pertence a esfe
ras incomunicáveis entre si. Em termos levinasianos, trata-se de saber se a 
linguagem estética de Sosno se confina irremediavelmente ao domínio 
ontológico ou se assume uma significação ética. 

Na entrevista concedida a Françoise Armengaud em 1990, a propó
sito das obliterações de Sosno, Levinas mostra-se relutante em conferir a 
estas a dimensão de transcendência radical que empresta à sua própria 
concepção de Rosto, fixando-se na relação antinómica entre segredo e 
mistério*. Na verdade, o segredo e a ocultação fariam parte do "jogo esté-
tico-ontológico", segundo o qual toda a manifestação particular implica a 
ocultação de infinitas outras possibilidades, dada a finitude intrínseca do 
acto criador enquanto tal. Nesta óptica, toda a obra de arte esconde o 
segredo que advém do facto de poder ter sido outra, de poder ter 
resultado de uma combinatória diversa de linhas, volumes, cores etc, 
numa palavra, da contingência que a habita e que continuamente a abre a 
miríades de possíveis, mas não questiona a sua própria legitimidade num 
mundo devastado pelo "escândalo do sofrimento", antes o oculta com a 
sua perfeição estética e autonomia expressiva, substituindo-se-lhe9. Ao 
invés, o mistério é o próprio "escândalo do sofrimento" que só pode 
revelar-se no rosto de outrem, isto é, como injustificável e, simultanea
mente, exigindo resposta. Com efeito, enquanto destituído de traços 
fisionómicos indicadores da sua identidade ontológica e eventual valor 
estético, o rosto mostra o sofrimento na sua extrema nudez e apela à sua 
superação imediata, sem o recurso a nenhum pensamento causal capaz de 
nomear as razões da dor no mundo, em suma, de desvelar o segredo que 
nele se esconde. Deste modo, o segredo recorre à compreensão estético-
-ontológica para ser desvendado; o mistério, por seu turno, porque 
refractário a qualquer explicação, exige a acção ética. 

8 Para a distinção entre segredo e mistério no contexto da produção estética de Sosno, cf. 
E. LEVINAS, De 1'Oblitération (entretien avec F. Armengaud à propôs de 1'oeuvre de 
Sosno), Paris, La Différence, 1990, pp. 21-22 e 24. 

9 Testemunhando a "imoralidade" da obra de arte em face do sofrimento no mundo, 
Levinas afirma: "L'immoral dans la Joconde serait au contraire sa perfection dans un 
monde de souffrance et du mal et dans le drame qui se joue, prés de nous, dans 
1'événement d'etre et de paraitre." (E. LEVINAS, De 1'Oblitération, p.22). 
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fig. 4 - Fachada do Hotel Elysée 
em Nice (1988) 

Vejamos como Levinas apresenta o mistério do rosto: "Outrem que 
se manifesta no rosto, atravessa de algum modo a sua própria essência 
plástica como um ser que abriria a janela onde, contudo, a sua silhueta já 
se desenhava. A sua presença consiste em despir-se da sua forma que, no 
entanto, já o manifesta"10. Poderia esta frase invocar a obra de Sosno, 
como pretende F. Armengaud, ou, mesmo, servir-lhe de comentário? 1 1 É 
curioso verificar que o filósofo lituano, ao analisar as técnicas de oblite
ração sosnianas, distingue entre o recurso ao inacabamento e às formas 
geométricas vazias, da ocultação brutal dos rostos por estas últimas. 
Enquanto as primeiras dariam conta, respectivamente, do cariz infinito da 
própria obra artística, sempre em vias de se completar, e da distância 
igualmente infinita entre a simplicidade estática da figura geométrica e a 
complexidade dinâmica do real, já o levar a ocultação ao limite da substi-

"Autmi qui se manifeste dans le visage, perce, en quelque façon sa propre essence 
plastique, comme un être qui ouvrirait la fenêtre oü sa figure pourtant se dessinait déjà. 
Sa presence consiste à se dévêtir de la forme qui cependant déjà le manifeste."{E. 
LEVINAS, "La signification et le sens" in Humanisme de Vautre komme, Montpellier, 
Fata Morgana, 1972, p.51). 

"C'est cette phrase qui a surgit en ma mémoire la premiere fois oü j'appercus les oblite
rations de Sacha Sosno, comme si ecs dernières, à leur insu, l'illustraient." (F. 
ARMENGAUD, "Éthique et Esthélique. De l'ombre à 1'oblitération" in Emmanuel 
Levinas, Paris, l'Herne, 1991, p.506). 
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tuição do rosto pela superfície plana da pedra ou do metal aparece como 
"abstracta" e "desintegrada daquilo que recobre"12. De facto, embora o 
rosto não se torne expressivo pela sua configuração plástica, é, contudo, 
literalmente através dos seus traços fisionómicos, isto é, atravessando-os, 
ou, o que é o mesmo, fazendo-os falar, que a subjectividade neles oculta 
se revela, Neste último sentido, em que a obliteração perpassa o próprio 
rosto e não se dá pelo seu puro e simples encobrimento, ela é apelo à res
posta perante outrem, "convida a falar" na exacta medida em que "inter
rompe o silêncio da imagem", ditado pelo fascínio que esta exerce sobre 
aquele que a contempla13. 

fig. 5 - Une faul pas que le poisson 
sorte des profondeurs (1987) 

Na verdade, o fascínio da imagem deriva, fundamentalmente, da 
capacidade de esta congregar em si todo os espaços e de interromper o 
curso do próprio tempo, retirando-lhe a sua evanescência e simulando, 
como tal, a eternidade. No entanto, este "entre-tempo" da imagem pode 

1 2 "Pour dire l'obliteration en art, i l est important que Sosno utilise des figures geometri-
ques. Importants aussi les inachevements. L'oeuvre n'est jamais achevee. Et l'oeuvre 
n'est jamais achevee parce que la realite est toujours ratee en ce sens, obliteree. Mais je 
suis en disaccord avec l'obliteration qui consiste simplement ä couvrir le visage par 
une surface purement geometrique. Cela reste abstrait et ne s'integre pas ä ce qui se 
recouvre." (E. LEVINAS, De l'obliteration, p. 18). 

1 3 "L'obliteration [...] fait parier. Elle invite ä parier. [...] II y a un appcl, du mot, ä la 
socialite, l'etre pour l'autre. Dans ce sens la, evidentemment, l'obliteration mene ä 
autrui." (E. LEVINAS, De l'obliteration, p.28). 
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ser encarado de um outro modo, a saber, como petrificação da vida e 
abstracção de um contexto, revelando o registo de ambiguidade em que 
toda a obra artística se enquadra. Ao fazer a fenomenologia da estátua, 
como incarnação da obra de arte enquanto tal, Levinas considera ser esta, 
por essência, expressão do movimento pelo seu contrário, esboço de uma 
acção que se imobiliza, o que leva a afirmações tão contraditórias como 
"eternamente a Gioconda sorrirá" e "eternamente o sorriso da Gioconda 
que vai expandir-se, não se expandirá" 1 4. A fixação em imagem priva o 
original do retorno a si, mantém-no na exterioridade, impedindo a insta
lação de um presente como presença efectiva a si e condenando a obra a 
ser eterna personificação da ausência, o sorriso que eternamente espera o 
riso de Gioconda. Neste sentido, se a arte é, numa primeira instância, 
obliteração, se a Gioconda que contemplamos no Louvre é já uma Gio
conda obliterada, então torna-se necessária uma obliteração segunda ou 
uma obliteração da obliteração, pois "é preciso que a obliteração cante", 

fig. 6-Têteau carré (1992) 

isto é, que comova, que invoque a mobilidade de uma vida e de um 
tempo irremediavelmente passados, cerne da condição finita do homem15. 

1 4 "A l'intérieur de la vie c-u plutót de la mort de la stalue, l'instant dure infiniment: [ . . .] 
éternellcment la Joconde sourira [ . . . ] . Étemellement le sourire de la Jocondc qui va 
s'épanouir, nc s'épanouira pas. Un avenir étemellement suspendu flotte autour de la 
position figée de la statue comme un avenir ajamáis avenir." (E. LEVINAS, "La réalité 
et son ombre", Les Temps Modernes, 1948, 4 o ano, n°38, Novembro, p.782). 

1 5 " I I faut que l'oblitération chante. [...] Cela doit étre émouvant. Quelque chose qui 
émeut encore dans l'oblitération, c'est l'unicité, le «une fois»." (E. LEVINAS, De 
l'obliléralion, p. 32). 
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A comparação levinasiana entre a técnica da obliteração, tal como 
Sosno a utiliza nas artes plásticas, e a que Gogol manifesta, do ponto de 
vista literário, no conto O Capote, ajudará porventura a uma melhor 
compreensão do alcance estético e também ético que esta pode atingir. 
Com efeito, Akaky Akakievitch, pequeno funcionário, copista, incapaz 
sequer de passar os textos que transcreve da primeira para a terceira 
pessoa gramatical, representa, antes de mais, uma "existência obliterada, 
uma alma encerrada nos seus modos de aparecer, incapaz de sair deles, 
incapaz de sair"16. Tal constitui a armadilha ontológica daquele que faz 
por perseverar no seu ser, confundindo-se com a exterioridade da ima
gem que ostenta, até à completa redução a esta, num processo em que o 
trágico e o cómico se tocam. Por sua vez, a aquisição, mediante os maio
res sacrifícios, de um novo casaco - símbolo da transfiguração imagética 
almejada - redunda em fracasso pelo roubo de que o personagem é víti
ma e que o leva à morte. A "saída do ser" ou a libertação do "peso da 
existência" pela enfatização da imagem, revela-se, assim, impossível, 
fazendo apelo a uma outra obliteração, desta feita ética e não apenas esté
tica, de modo a inverter "a operação mágica da arte"17. 

Por fim, na sequência da distinção operada entre obliteração estética 
e obliteração ética, importa levantar uma última questão: qual a fronteira 
entre o estético e o ético? Será que a obra de arte, na sua expressividade 
própria, contém já um significado ético ou, ao invés, este vem-lhe do 
exterior, do juízo crítico que sobre ela emitimos? Julgamos que Sosno 
optaria inequivocamente pela primeira alternativa, enquanto Levinas se 
inclinaria para a segunda, ainda que de uma forma não isenta de ambi
guidade18. Quanto a nós, valor estético e valor ético tendem, no limite, 
para a coincidência, ou seja, para que contenha um efectivo valor estético 
uma obra tem que possuir, simultaneamente, uma dimensão ética, o que 
não significa, de modo algum, que cumpra uma qualquer função morali
zante. Por exemplo, o cariz ético do conto de Gogol não reside tanto no 
final fantástico, em que o fantasma de Akaky Akakievitch regressa para 
fazer justiça, mas na denúncia da obliteração a que o ser humano está 
votado pela sua própria condição de humano. Do mesmo modo, as foto
grafias e as esculturas de Sosno não retratam apenas os horrores da 

1 6 "Existencc d'obliléré, une âme enfermée dans ses modes de paraitre, incapable d"en 
sortir, incapable de sortir." (E. LEVINAS, De 1'oblitération, p. 14). 

1 7 Para o significado ético do conto de Gogol, cf. E. LEVINAS, De VobUtêraü&n, p.22. 
1 8 A posição de Levinas no que respeita à função da arte sofre uma evolução ao longo da 

sua produção filosófica, passando de uma concepção ontológica da mesma para uma 
outra em que a obra de arte invoca já a transcendência da dimensão ética. Para o 
percurso levinasiano na esfera da estética, cf. C. BECKERT, Subjectividade e Diacro
nia no Pensamento de Levinas, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
1998, Parte I I , cap. 3. 
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guerra ou os malefícios da sociedade tecnológica, mas apontam para um 
além da imagem que nenhuma configuração plástica pode conter, desfi¬
gurando-a na sua placidez. É esta allteridade indizível e irrepresentável 
que constitui o núcleo tanto estético como ético da obra, na medida em 
que nela se conjuga, por um lado, o desejo de dar forma finita ao que não 
cabe em nenhuma forma, obliterando-o, e, por outro, a obliteração dessa 
obliteração, enquanto dádiva e restituição da obra a outrem, num perpé
tuo recomeço do acto criador, onde a obliteração, no dizer de Levinas, 
"mostra o escândalo" e "está cheia da compaixão" 1 9. Mas é talvez Blan-
chot quem, de uma forma mais feliz, consegue exprimir a dupla oblitera
ção que a obra de arte, para o ser, tem que encerrar. A propósito do sen
tido metafórico manifesto no "canto das sereias", enquanto apelo de uma 
alteridade inacessível que transmuta todo o segredo em mistério, invoca 
o autor o tempo da obra como aquele onde "[. . . ] já não há interioridade, 
pois tudo o que é interior se desdobra no exterior, toma a forma de uma 
imagem. Sim, nesse tempo, tudo se torna imagem e a essência da imagem 
é de estar inteiramente no exterior, sem intimidade, e, no entanto, mais 
inacessível e mais misteriosa do que o pensamento do foro interior; sem 
significação, mas apelando à profundidade de todo o sentido possível; 
irrevelada e, contudo, manifesta, contendo essa presença-ausência que 
constitui a atracção e o fascínio das Sereias"20. 

ABSTRACT 

This paper aims to reflect upon the relation between Aesthetic and Ethics 
through the work of Sacha Sosno, a Latvan sculptor, and the comments on it 
produced by the Lithuanian philosopher Emmanuel Levinas who regards Ethics 
as "first philosophy". The concept o f obliteration that dominates Sosno's 
sculptures o f human figures expresses the condition in which modern man is 
placed or the "scandal o f suffering", as Levinas puts it, giving an ethical sense to 
the aesthetic works as it aims to a mysterious sense impossible to display by 
plastic representations but which is always present in its own absence. 

1 9 "L'obliteration montre le scandale; elle le reconnait et le fait reconnaitre. Elle est pleine 
de compassion." (E. LEVINAS, De I'obiiteration, p. 24). 

2 0 "[...J if n'y a plus d'interiorite\ car tout ce qui est interieur s'y deploie au-dehors, y 
prend la forme d'une image. Oui, en ce temps, tout devient image, et l'esseuce de 
l'image est d'etre toute au-dehors, sans intimite, et cependant plus inaccessible ct plus 
mysterieuse que la pensee de for interieur; sans signification, mais appelant la 
profondeur de tout sens possible; irrevelee et pourtant manifeste, ayant cette presence¬
-absence qui fait I'attrait et la fascination des Sirenes." (M. BLANCHOT, Le livre a 
venir, Paris, Gallirnard, 1959, p.25). 





EVOCAÇÃO 

Entre os textos que escreveu na fase de preparação da sua tese de 
doutoramento dedicada à filosofia do sublime, a Cristiana Veiga Simão 
deixou dois estudos que intitulou de "A questão da natureza da razão e a 
sua relação com a experiência do sublime" e "Sentidos estético, ético¬
-moral e antropológico da experiência do sublime", ambos em fase 
muito avançada de redacção. São esses estudos, ligeiramente simpli
ficados, que aqui se publicam na forma de um artigo único. 

O título geral agora atribuído - 'As ideias embaraçosas. A natu
reza da razão e a sua relação com a experiência do sublime" - procura 
sublinhar de maneira clara o verdadeiro problema que os une e sobre o 
qual a Cristiana longamente meditava. Neles se reconhece, como ideia 
forte, a tese de que o sublime kantiano não deve ser compreendido como 
uma categoria estética em sentido estrito, mas que representa o culmi
nar, a nível da vivência sensível, da problematicidaáe da razão inaugu
rada por Kant na Crítica da Razão Pura. 

Sabendo que a Cristiana gostaria que muitos outros - professores, 
colegas, estudantes e amigos - pudessem beneficiar, lendo e discutindo, 
do que ela estudava, pensava e escrevia, publicamos mais este fruto da 
sua reflexão como a melhor homenagem que podemos prestar à sua 
memória. 

E lembramos - até porque se inscreve no tema deste número da 
Philosophica - um outro ensaio assinado pela Cristiana e publicado no 
n.°9 (1997) desta mesma revista, sob o título "Mens sana in corpore sano? 
Reflexões sobre o enigma do corpo" (pp. 207-223). 





A s I D E I A S E M B A R A Ç O S A S , 
A N A T U R E Z A DA R A Z Ã O E A SUA R E L A Ç Ã O C O M A 

E X P E R I Ê N C I A DO S U B L I M E 

Cristiana Veiga Simão 

I. A questão da natureza da razão: quatro fragmentos do Opus 
Postumum 

"Se as nossas ideias não hão-de ser simplesmente fenómenos, 
devemos fazê-las nós mesmos. Mas tal acontece no acto em que 
nós saímos do empír ico. 

"Que coisa move a razão humana em direcção àquelas ideias 
e m b a r a ç o s a s ? " 2 

"Ela [a filosofia transcendental] tira o seu nome do confinar 
com o transcendente e de encontrar-se no perigo de cair não 
apenas no supra-sensível, mas até naquilo que é totalmente 
desti tuído de sentido." 3 

"O facto de que o homem não apenas pensa, mas pode também 
dizer a si "eu penso" faz dele uma pessoa. O pensamento é um 
falar, e este um ouvir. A vista e o ouvido que exprime com a 
mímica. . . Surdos-mudos..." 4 

1 Kant, Opus Postumum (= O.P.), trad. italiana de Vittorio Mathicu, Roma-Bari, Lalerza, 
1984. 

2<9.P.,p. 362. 
3 O.P., p. 363. 
4 O.P., p. 379. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 293-309 
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Quando Kant fala da razão humana (quer no seu sentido geral, quer 
no seu sentido específico enquanto faculdade das ideias), há sempre 
qualquer coisa de "conjectural", de controverso ou, melhor ainda, de ver
dadeiramente problemático em si mesmo, que se deixa exprimir no facto 
de o animal que é dotado desta faculdade (o ser humano) a "ressentir", 
malgrado a sua própria e interna incompreensibilidade, seja ao nível do 
pensar, seja ao nível do decidir, seja ao nível do sentir. Isto é, a experiên
cia "inicial" da razão face a si mesma é sempre, apesar de si..., tomada 
de consciência, experiência do seu poder de auto-compreensão, ao 
mesmo tempo que constatação da obscuridade em si presente, podendo 
ainda, contemporaneamente, tornar-se consciente desta sua situação pro
blemática. 

Parece que estamos face a um duplo paradoxo que caracteriza o 
humano. Por um lado, possuímos esta característica bastante estranha; 
somos seres e conscientes disso; somos seres, animais, pensantes (e o 
pensar é também um falar e também um ouvir...); somos um animal que 
tem, na sua relação com o Outro (o não humano) uma "mímica" particu
lar. Que está claramente submetido às leis da necessidade, da finitude e 
mortalidade que caracterizam o vivente, mas que é igualmente capaz de 
liberdade, isto é, de se dar a si mesmo outros princípios que não aqueles 
que, dada a sua natureza animal, o constrangem. São, aos olhos de Kant, 
"condicionamentos" produzidos necessariamente pelo ser humano, mas 
não decorrentes do seu ser animal. Eis um ser duplamente submetido a 
algo para além de si e que está ao mesmo tempo dentro desse "além de e 
em si mesmo": "o homem, como animal, pertence ao mundo, todavia 
também como pessoa, aos seres que são capazes de direito e que por con
sequência têm a liberdade do querer (da vontade), cuja faculdade o dis
tingue essencialmente de todos os outros seres nos quais o habitante é 
[uma] mens".5 

"O que move a razão humana", capaz de, "habitando" o animal 
humano, fazê-lo perguntar-se pela sua própria condição? Por um lado, a 
crítica, no sentido kantiano do termo, permite-nos tomar consciência 
desta condição problemática. Por sua vez, a filosofia transcendental 
tenta, não responder directamente a esta questão, mas sim compreender a 
estrutura constitutiva da possibilidade do próprio acto de perguntar-se, 
dos seus limites legítimos, da possibilidade do conhecer, e também do 
agir, e também do pensar. Ela "é autonomia, isto é, uma razão que traça 
determinantemente, num sistema completo, os próprios princípios sinté
ticos, o próprio âmbito e os próprios confins"6. 

5 O.P., pp. 360-361 
6 O.P., p. 362. 
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O que move no seu fundamento, no seu fundo, a razão humana? 
Não o sabemos; sabemos apenas que a reflexibilidade da razão, a 

capacidade de reflectir da razão no e do homem, pode ser bem dirigida, 
ao mesmo tempo que pode, se não vigilante, cair no supra-sensível (eis o 
erro em que caem os racionalistas dogmáticos) ou em usos ilegítimos, 
vazios. Este "cair" é um cair no falso conhecimento, acreditando conhe
cer ou poder conhecer o que não pode ser conhecido. Podemos apenas 
compreender (ou pensar?) ou conhecer subjectiva-objectivamente que 
existe um "confinar com o transcendente". Podemos fazer a crítica desta 
nossa condição, habitantes de uma ilha que nos permite ver o mar que 
nos "chama", que pensam, sonham o além-ilha, mas que não têm nenhu
ma bússola que lhes oriente, com segurança, a navegação. Ir, é o equí
voco da fantasia; não ir, é a precariedade insatisfeita da nossa finitude. 

A crítica, porém, permite não cair no não sentido. Mas as "ideias 
embaraçosas" continuam sempre a perguntar algo à razão insatisfeita. 

Como se toma consciência desta situação? Quais são, ou qual é, a 
experiência humana que permite o acto de autoconsciência? É a expe
riência da razão para além de toda a experiência? Mas há ou não, no 
entanto, algo na experiência que motiva este processo? Podemos per
guntar-nos não só pelo que motiva esta auto-reflexibilidade, como 
também pelo que a acciona. Mais tarde, defenderemos que a experiência 
do sublime é, em Kant, uma experiência exemplar da condição humana 
que se "auto-ressente" esteticamente (isto é, simultaneamente na sua 
qualidade única de humano, ser animal e ser racional) e que, através 
dessa experiência de um sentir refíectinte, se confronta com este questio
namento fundamental. 

Sabemos por ora, ensina-nos a reflexão crítica e a teoria do conhe
cimento kantianos, que estas "ideias embaraçosas" não são objecto pos
sível de conhecimento. São pensáveis, e esta é a característica que queria 
pôr em evidência neste ponto: 1) Como podem ser pensáveis?; 2) Como é 
que a razão toma consciência de que são ideias problemáticas (de um 
ponto de vista cognitivo-reflexivo)?; 3) O que significa que não saiba 
donde vêm, uma vez que não vêm da experiência cognitiva (intui
ção/conceito), nem são formas a priori que determinam a possibilidade e 
a "estrutura" do modo de conhecer? 

São verdadeiramente perguntas, uma inquietação, um perguntar-se 
que tem conteúdo (temático) e que é acompanhado pelo embaraço animal 
do ser humano, incapaz, nesta sua qualidade, de experienciar as ideias, e 
também pelo embaraço intelectual do animal racional, igualmente impos
sibilitado de conceptualizar intuições inexistentes e de se "formar" um 
objecto cognoscível. A um animal exclusivamente sensível não se poria a 
questão, nem a um ser exclusivamente racional. Parece que só a este 
animal, sensível e racional, ao qual Kant atribui a característica única 
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(em relação aos outros seres) de experienciar esteticamente a existência, 
caiba viver estas "ideias embaraçosas". 

Não é necessário recorrer ao Opus Postumum para encontrar este 
tema no pensamento kantiano. Toda a sua obra é atravessada por esta 
intranquila questão da natureza profunda da razão. Basta ler a primeira 
frase do primeiro parágrafo da Crítica da Razão Pura, para descobrirmos 
de imediato esta desconcertante estranheza: "A razão humana tem este 
destino singular, num género dos seus conhecimentos, de ser sobrecar
regada por questões que não poderá evitar, porque lhe são impostas pela 
sua própria natureza, mas às quais não pode responder, porque elas ultra
passam totalmente o poder da razão humana. Não é culpa sua que ela 
caia em tal embaraço." 7 

A razão sente, portanto, um excesso, uma sobrecarga cansativa, face 
às perguntas que não pode evitar em si mesma. Trata-se de um tormento? 
De uma inevitabilidade (um destino)? De uma desadequação? Isto é, face 
a estas questões, a razão aceita-as como seu destino essencial, ou deve, 
face aos seus limites (e aqui a filosofia transcendental desempenha o seu 
papel), redimensioná-las, relativizá-las, ou mesmo renunciar a explorá¬
-las? A situação toma-se ainda mais complexa, pois que a culpa não é sua 
se cai em tal embaraço! Não é certamente o uso legítimo cognoscitivo da 
razão que produz este questionar-se: este perguntar-se surge como o 
próprio modo de ser da razão, o seu "fundo", independentemente dos 
seus usos legítimos ou ilegítimos: "uma inteligência livre e dotada de 
razão existe em consequência natural da necessidade da razão", dizia 
Kant nos fragmentos prévios à escrita da Crítica da Razão Pura*. A 
ilegitimidade advém do modo e do tipo de respostas que são dadas às 
perguntas que não cessam de interrogar o humano e do domínio 
incorrecto no qual são colocadas. E no domínio especulativo? E no 
domínio (a existir um) estético? Quais são as "suposições" que devemos 
ter em conta? 

A razão tem este destino de não poder evitar o pôr-se hipóteses 
sobre o que está para além das suas possibilidades. Em 1781, Kant afir
mava que uma hipótese necessária se chamava fé, acrescentando: "os 
fundamentos subjectivos são tão importantes quanto os fundamentos 
objectivos da certeza9, referindo ainda que a propósito da prova destes 
fundamentos subjectivos não podemos ir mais além da suposição, sendo 
esta, no entanto, absolutamente sólida 1 0. 

7 Crítica da Razão Pura, A V I I . 
8 Crítica da Razão Pura, Ed. Plêiade, Paris, Gallimard, vol.I, 1980, p. 703. 
9 Crítica da Razão Pura, Ed. Plêiade, vol. I , p. 704. 
1 0 Crítica da Razão Pura, Ed. Plêiade, p. 704. 
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Mas como e porque não é culpa sua se cai nestes embaraços? "De 
quem'7"de quê" é então a culpa? Do fundamento da sua própria natu
reza? E esta qual é? Existe na razão qualquer coisa de não racional, que é 
responsável por estas "ideias embaraçantes"? Ou a razão humana (esse 
organismo), quando confrontada com o "outro de si" (a existência), e por 
isso também consigo mesma, interroga-se e essa situação "bailarina e 
trapezista", como poderia dizer Nietzsche, é a sua essência mais profunda? 

Na Dialéctica Transcendental, em particular no capítulo sobre 
"O ideal da razão pura, secção I : Do ideal em geral", Kant ajuda-nos a 
clarificar parte deste problema: por um lado, os ideais aos quais não 
podemos atribuir uma realidade objectiva de existência não são quime
ras, pois fornecem à razão uma medida que lhe é indispensável; por 
outro, o ideal da razão pura deve sempre "repousar em conceitos deter
minados e servir de regra e protótipo quer para a acção, quer para o 
ajuizar"11. 

Kant lembra-nos, por exemplo, a conhecida referência ao uso regu
lador das ideias da razão pura face à ideia de unidade do conhecimento: 
"conceitos racionais deste género não são tirados da natureza; somos nós 
que i n t e i T o g a m o s a natureza segundo estas ideias"12. Ainda no contexto 
dos fragmentos preparatórios à Crítica da Razão Pura, afirmava que se 
não aceitarmos como necessária à razão a suposição da existência de 
Deus face à acção tornamo-nos "ou insensatos ou condenados"13. Outra 
coisa, sublinha, são as criações aleatórias da imaginação "acerca das 
quais ninguém se pode explicar e das quais ninguém poderia dar um con
ceito inteligível", acrescentando estes interessantes exemplos: "como 
monogramas compostos de traços isolados e que não determinam nenhu
ma regra suposta; elas formam um desenho que paira, por assim dizer no 
meio de experiências diversas, mais do que uma imagem determinada 
semelhante àquela que os pintores e os fisionomistas pretendem ter na 
sua cabeça, e elas devem ser um fantasma incomunicável das suas produ
ções ou mesmo dos seus juízos. Pode-se, embora impropriamente, cha
mar-lhes ideais da sensibilidade, porque devem ser o modelo inimitável 
das intuições empíricas possíveis e que todavia não dão nenhuma regra 
susceptível de definição e de exame"14. 

A este modo de ser opõe Kant o ideal da razão. Mas é interessante 
reflectir um pouco sobre estes "ideais da sensibilidade". Trata-se do 
desejo claramente impossível de que todo o imaginado pudesse ser 
objecto de intuição espácio-temporal e assim, capaz de ser partilha-

11 Crítica da Razão Pura, Ed. PUF, Paris, 1980, p. 414. 
1 2 Crítica da Razão Pura, Ed. PUF, p. 454. 
! 3 Crítica da Razão Pura, Ed. Plêiade, p. 704. 
1 4 Crítica da Razão Pura, Ed. PUF, p. 414. 
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do/comunicado? Ou, o que é diferente, que o "monograma" formasse 
uma forma precisa e não vaga e flutuante, o que, se impede sem dúvida 
toda a definição e todo o exame crítico, não invalida necessariamente a 
vivência nem outras formas de partilha (que não as submetidas às regras 
cognoscitivas)? Para todos os efeitos, o que aqui está em causa são as 
condições de possibilidade, a existência ou não de regras a priori; con
trastando com a função da sensibilidade (obviamente no contexto da 
Crítica da Razão Pura), a razão pura "não se ocupa na realidade de outra 
coisa senão de si mesma e não poderia mesmo ter outra função" 1 5. 

Ora as "ideias embaraçosas" são, por excelência, ideias que consti
tuem a própria razão. Podem ser relativizadas, face ao seu uso no conhe
cimento objectivo, podem tornar-se máximas orientadoras subjectivas 
face ao conhecer em geral e máximas subjectivas-objectivas face ao agir. 
Eis os seus usos legítimos, mas o facto de elas serem embaraçosas e de 
"torturarem" a razão não fica assim resolvido, pois há uma dimensão 
"insensata" da razão que não lhe permite tranquilizar-se através do facto 
de ser capaz de compreender os seus limites, pois compreender os seus 
limites, determinar o correcto uso territorial das faculdades e determinar 
os diversos domínios constringe, regula e legisla, mas nada diz do confim 
e do confinar com... 

A situação da subjectividade humana que atormenta continuamente 
a razão diz certamente respeito ao desejo de experienciar, através de 
"estímulos" não subjectivos, o "outro lado" do confinar que o transcende 
(o que é a todos os títulos ilusório e quimérico) quer teórica quer prati
camente. Se do ponto de vista teórico, o ser humano é limitado pela sua 
abertura-receptividade (sensibilidade), praticamente é constrangido pela 
sua liberdade em deliberar em si e por si mesmo, sendo privado de uma 
intuição que assinalasse a "presença" de algo, além do confim. E, no 
entanto, "passionalmente" a razão insiste. Kant não só reafirma por 
exemplo, no Cânone da Razão Pura a tendência da razão para sair da 
natureza pela sua própria natureza e, através das ideias, ir ao extremo dos 
limites do conhecimento, como se interroga sobre se esta tendência é 
simplesmente fundada no interesse especulativo ou pelo contrário somen
te no interesse prático 1 6. Apesar de considerar humilhante para a razão 
humana a própria necessidade de uma disciplina que a reprima, o que faz 
que a filosofia da razão resulte sobretudo num proveito negativo, reafir
ma ao mesmo tempo o "desejo indomável da razão em pôr em alguma 
parte um pé firme para além dos limites da experiência", pois "ela sus
peita dos objectos que têm para ela um grande interesse. Ela entra no 
caminho da especulação para se aproximar deles; mas eles fogem frente a 

15 Crítica da Razão Pura, Ed. PUF, p . 472. 
1 6 Cf. Crítica da Razão Pura, Ed. PUF, p. 539. 
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ela"17. E interroga-se se a razão, nos actos em que prescreve as leis, não é 
também ela, no que diz ser liberdade, determinada por causas eficientes 
mais elevadas e longínquas. Em suma, ela mantém-se um problema (em 
si mesma, do ponto de vista especulativo): "ela permanece no estado de 
problema"'8. 

Podíamos multiplicar ad infinitum as passagens nas quais Kant sen
sata e claramente sublinha a insatisfação da razão humana face à com
preensão da natureza e da sua própria natureza, independentemente de 
nos proporcionar face ao conhecer, face ao agir, orientações, limites e 
usos positivos e ricos das nossas faculdades19. 

Ao terminar a Dialéctica da Razão Pura, Kant é todavia claro: "a 
própria destinação deste supremo poder de conhecer é de não se servir de 
todos os métodos e de todos os princípios destes métodos a não ser para 
perseguir a natureza no que ela tem de mais íntimo, seguindo todos os 
princípios possíveis da unidade, o principal dos quais é o dos fins, mas 
nunca sair dos limites da natureza fora dos quais não existe para nós 
senão um espaço vazio"20. Em que consiste o "íntimo da natureza", que 
mais tarde envolverá toda a experiência romântica? O que significa 
nunca sair dos limites da natureza? E sobretudo, que outros "métodos", 
experiências, encontra o ser humano nas suas próprias possibilidades 
antropológicas e ontológicas para tentar aceder, aproximar-se, indagar 
esse "para além"das suas próprias limitações? 

II . A razão e a sua relação com a experiência do sublime 

"Ora o ânimo escuta em si a voz da razão, a qual exige a totalidade 
para todas as grandezas dadas, mesmo para aquelas que na verdade 
jamais podem ser apreendidas inteiramente [ , . . ] . " 2 1 

17 Critica da Razão Pura, Ed. PUF, p. 538. 
1 8 Crítica da Razão Pura, Ed. PUF, p. 542. 
1 9 Nos Prolegómenos, referindo-se às coisas em si, acrescentava claramente: "não somos 

livres de nos abstermos inteiramente de toda a investigação sobre elas: porque a expe
riência não satisfaz nunca plenamente a razão" (trad. francesa, Paris, Vrin, 1974, 
p. 138). E ainda: "os objectos que nos são dados pela experiência são-nos incompreen
síveis sob muitos pontos de vista e muitas das questões às quais nos conduz a lei da 
natureza elevada a um certo ponto, mas sempre em conformidade com a lei, são abso
lutamente insolúveis, por exemplo, donde vem que os corpos se atraem uns aos outro?" 
(Prolegómenos, p. 134). 

2 0 Crítica da Razão Pura, Ed. PUF, p. 484. 
2 1 Crítica da Faculdade do Juízo, §26; trad.port, Lisboa, Imprensa-Nacional-Casa da 

Moeda, 1992, p. 149. 
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A experiência do sublime, considerada em si mesma, enquanto 
experiência estética, empírica e sensível, pode ser compreendida em pri
meiro lugar como a experiência sensível da insatisfação humana dum ser 
animal face à Natureza e simultaneamente à sua estranha natureza. 

Após distinguir a faculdade do julgamento do belo do julgamento do 
sublime, e após recordar que se trata obviamente em ambos os casos de 
juízos reflexionantes que excluem, portanto, quer os juízos dos sentidos 
enclausurados na singularidade de cada um e do gosto empírico, quer os 
juízos lógicos, determinantes, cuja universalidade se deve à renúncia do 
particular e do "aqui e agora" singular, Kant chama de imediato a aten
ção para as suas diferenças. Ao contrário da experiência do belo que 
"comporta directamente consigo um sentimento de promoção de vida", 
evidenciando a dimensão lúdica do livre jogo das faculdades (no caso, o 
entendimento e a imaginação), o sublime "enquanto comoção, não parece 
nenhum jogo, mas sim seriedade na ocupação da faculdade da imagina
ção" 2 2 , entrando assim em relação com a faculdade da razão. 

No entanto, a diferença fundamental, claramente expressa neste 
primeiro parágrafo dedicado ao sublime, consiste no facto de que a expe
riência do belo pressupõe uma conformidade entre as nossas faculdades e 
o modo de apresentar-se da natureza, "como se" entre ambos os modos 
de ser, o nosso e o dos seres naturais, na sua relação empírica estivesse 
previsto, não apenas a possibilidade de uma relação, mas também de uma 
relação que é um encontro vivificante e harmonioso, "como se" o modo 
particular de ser dos entes da natureza "chamasse" a "voz universal"23 

que faz do ser humano um ser "adequado" à natureza. Daria assim às 
suas faculdades, não só um sentido, um território, por assim dizer, no 
confinar com o transcendente, isto é, com o desconhecido, como uma 
espécie de integração natural na Natureza, libertando o humano de finali
dades exteriores ao "ser dentro com/ da Natureza". Através desta expe
riência, o humano não seria cindido do natural, pois que esta relação feliz 
vivifica a sua diferença, mas subtrai-o quer ao domínio da necessidade, 
quer ao autodomínio racional. Independente da pretensão e nunca da 
certeza hipostasiada do assentimento do outro, a experiência do belo é 
verdadeiramente uma experiência singular e gratuita que nos convida, 
para além do "sentimento privado" a um sentimento comunitário" 2 4 que 
apraz, conciliando (de modo global, indeterminado) a faculdade da ima
ginação com a do entendimento, manifestado na capacidade de fruir da 
"com-posição" do existente, tendo exclusivamente em si como referência 
essa interessante mas desinteressada conformidade. 

2 2 Crítica da Faculdade do Juízo, §23, p. 138. 
2 3 Cf. Crítica da Faculdade do Juízo, §8, p. 104. 
2 4 Crítica da Faculdade do Juízo, §22. 
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Face ao modo de ser da natureza, a subjectividade humana encontra 
na experiência do belo a possibilidade de um repouso face à inquietude 
da sua estranheza natural, sentindo-se como que integrada nela25. 

É algo irrelevante a distinção kantiana do belo e do sublime (no que 
diz respeito aos aspectos fundamentais) através da distinção do carácter 
limitado ou ilimitado do objecto. No §23 o filósofo refere esta distinção 
relativamente ao modo de ser dos objectos que apelam a uma ou a outra 
destas experiências e, contrastando ambas, refere que o sublime "contra
riamente, pode também ser encontrado num objecto sem forma, na medi
da em que seja representada nele uma ilimitação ou por ocasião desta e 
pensada além disso na sua totalidade"26. Eis o essencial: que ocasione o 
pensar, e o pensar a totalidade. As palavras "pensar" e "totalidade" 
apontam imediatamente, não só para a actividade específica da razão 
como para o que nela não encontra nem resposta nem repouso. 

De facto, a experiência do sublime, quer de um ponto de vista esté
tico, quer antropológico, põe em crise o sujeito e fá-lo de modo duplo: 
face à natureza, "o conceito de sublime não denota nada que seja con
forme a fins na natureza"27; e face à relação subjectiva das faculdades, "o 
sentimento do sublime é portanto um sentimento de desprazer a partir da 
inadequação da faculdade dda imaginação" 2 8. São estas duas característi
cas que permitem a sublimidade, a não afinidade humano-natureza e a 
inadequação sujeito-objecto denunciada através da inadequação das 
faculdades humanas entre si e face ao (não) objecto. O sentimento de 
desprazer e a violentação da imaginação são a condição de possibilidade 
para exercitar a faculdade de julgar e ajuizar algo (uma experiência) 
como sublime. 

Reside aqui o lugar maior da inquietação da razão humana enquanto 
problema, manifestando-se esta experiência face ao existente sensível e, 
reflexivamente, face a si mesma (enquanto mens que pertence e só é num 
corpo estimulado pelas experiências espácio-temporais). A imaginação 
torna-se "instrumento da razão e das suas ideias"29, e é neste sentido que 
se trata de um caso exemplar da própria experiência da razão enquanto 
faculdade à qual não é possível demitir-se de perscrutar-se a si e à sua 
natureza. 

Gostaríamos de reflectir sobre este sentimento de "grandeza e 
força" 3 0 do sujeito, não como "resposta" prático-moral, mas como o modo 

2 5 Cf., por ex., os exemplos de belezas livres referidos por Kant no §16. 
2 6 Crítica da Faculdade do Juízo, §23, p. 137. 
2 7 Crítica da Faculdade do Juízo,§3. 
2 8 Crítica da Faculdade do Juízo, §27, p. 153. 
2 9 Crítica da Faculdade do Juízo, p. 168. 
3 0 Cf. Antropologia, Ed. Plêiade, §68, p. 1059: "o sublime é na verdade o contrapeso mas 
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como este é sugestionado, convidado pelos objectos naturais a experien-
ciar esteticamente o seu próprio confinar com o transcendente, isto é, o 
viver em si a experiência sensível de si enquanto inquietude. Através da 
experiência do sublime, a razão faz-se estética, quer dizer, arrisca-se e 
pergunta-se no e através do sensível pela sua essência, origem e destino. 
No re-conhecimento dessa tensão irresolúvel consiste também a sua gran
deza, a sua força animal especulativa e a sua especificidade antropoló
gica: "A ideia de uma metafísica propõe-se inevitavelmente à razão, ela 
sente necessidade de a desenvolver, mas esta ciência reside inteiramente 
na alma, de forma embrionária" 3 1. 

Confrontar-se com o absolutamente grande e o absolutamente 
potente, levando ao limite máximo a sua capacidade compreensiva, pode 
bem ser o modo de manifestar este estado "embrionário": a razão pers
cruta, reflectindo e sentindo, o que nunca lhe pode ser dado. O "preço" 
dessa experiência que configura a dimensão plena do humano é o de não 
(re) encontrar nessa mesma insaciável inquietude a "resposta", isto é, a 
confirmação exposta da sua própria natureza interrogante face ao que é, 
ao que aparece, e que o desafia como animal sensível e pensante, falante 
e simbólico. 

A experiência do sublime surge assim como a vivência e a simultâ
nea tentativa de compreender o próprio acto nascente do querer compre
ender, experiência única do único ser que busca, face à sua imprescindí
vel relação com o que ele não é, o seu próprio sentido (ou os seus 
possíveis sentidos) e o seu específico ser, com e no existente. 

Ocorre-me aqui uma referência de Kant às paixões: "as paixões são 
gangrenas para a razão prática, e a maior parte do tempo incuráveis; por
que o doente recusa a cura e subtrai-se à autoridade do princípio que, ele 
só, poderia produzi-la"32. E ocorre-me comentar se será aceitável 
interpretar a experiência do sublime (enquanto experiência vivida) como 
uma manifestação "passional" das "ideias embaraçosas", quer dizer, 
manifestação dessa paixão desrazoável (insensata, longe do "bom 
senso") da razão em interrogar-se incessantemente, incapaz quer de se 
silenciar, quer de se responder (em termos absolutos), revelando nesse 
seu mesmo questionar(se) a sua paixão pela existência. Paixão que 
encontra na filosofia e no filosofar simultaneamente uma inalienável 
expressão, um sábio vocabulário e um sensato freio. 

não o oposto do belo, porque o esforço e a tentativa de se elevar à apreensão (aprehen-
sio) do objecto desperta no sujeito um sentimento da sua própria grandeza e da sua 
própria força." 

3 1 Progressos da Metafísica; "Supléments, feuilles détachées, Ed. Plêiade, p. 1285. 
32 Antropologia, §81, Ed. Plêiade, p. 1082. 
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A "resposta" reflexiva a esta paixão deixar-se-ia traduzir no acto de, 
ao vivê-la, accionar a faculdade de julgar e assim fazer cumprir o destino 
da razão: ser um atento e contínuo interrogar. 

III. Sentidos estético, ético-moral e antropológico da experiência do 
sublime 

A experiência do sublime põe em evidência a situação paradoxal do 
homem, confrontado simultaneamente com o desafio da experienciabili-
dade da natureza e com a interrogação face a si próprio. Trata-se assim 
de uma experiência em que a máxima abertura e os limites da relação 
com o existente se experimentam e se exprimem. 

Podemos partir de dois exemplos de sublimidade referidos por Kant 
que porventura são passíveis de serem interpretados como dois casos 
simbólicos da condição humana. O primeiro consiste num mandamento: 
"não deves fazer para ti nenhuma efígie nem qualquer símil, quer do que 
está no céu ou na terra ou sobre a terra, etc."33. O segundo refere-se à ins
crição do templo de Isis: "Eu sou tudo o que é, que foi e que será, e 
nenhum mortal descerrou o meu véu" 3 4. 

Que têm estes dois exemplos paradigmáticos em comum? 
No primeiro caso, trata-se de um mandamento moral e religioso que 

nega ao humano a possibilidade de representar e apresentar o existente 
(visível e invisível), ao mesmo tempo que proíbe e interdita a recriação 
de todo o "esse". E também uma negação e uma impossibilidade a que 
encontramos no segundo caso: a incapacidade de perscrutar o funda
mento da natureza e dos seus mistérios. A negação e a impossibilidade 
parecem, no entanto, ser indissociáveis do desafio, quer do interdito, quer 
da própria impossibilidade, de o humano procurar aceder ao fundamento 
último de tudo o que é. 

Se aproximarmos o primeiro exemplo da questão da origem e sen
tido da vida enquanto estas são atributo do questionar-se humano 
enquanto ser supra-sensível e se aproximarmos o segundo caso da condi
ção sensível do humano na natureza, damo-nos conta de que em ambos 
os exemplos o humano é um ser apresentado como limitado em ambas as 
dimensões, enclausurado quer na sua finitude, quer na sua temporalidade, 
bem como no desconhecimento radical da sua origem, sentido e destina
ção. O mandamento religioso lembra-nos, na sua linguagem, as três 
ideias da razão (Alma, Mundo, Deus), o segundo caso recorda-nos a 
contínua inesgotabilidade, presença e imperscrutabilidade da Natureza. 

3 3 Crítica da Faculdade do Juízo, p. 173. 
3 4 Crítica da Faculdade do Juízo, p. 269-270 
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Kant deixara bem claro na Dialéctica Transcendental que as três 
ideias da razão não podem ser representadas in concreto, apontando os 
seus usos ilegítimos entre os quais o da "perversa ratio"3 5, isto é, o partir 
do pressuposto de que estas ideias são fundamento da unidade da expe
riência, em vez de, inversamente, serem usadas como instrumento e hori
zonte orientador das experiências empíricas. Ora, a que tipo de experiên
cias empíricas corresponde a experiência estética do sublime, única apta 
a um possível uso supra-sensível do sensível? 

a. Descrição sumária da experiência do sublime 

O ponto de partida é sempre ocasionado por manifestações naturais 
que se apresentam como objectos excessivos face às faculdades humanas 
de representação. Um objecto excessivo é todo aquele que quer pela sua 
grandeza (sublime matemático), quer pela sua força e poder (sublime 
dinâmico), resiste, apesar do ilimitado esforço sensível para o apreender 
numa só intuição, a deixar-se compreender numa intuição única, devido à 
sua incomensurável quantidade ou à sua intensidade excessiva. 

Esta é a génese sensível que activa o sério encontro conflitual das 
faculdades, a imaginação e a razão. O movimento é o que caracteriza a 
primeira afecção do ânimo, movimento que é simultaneamente de atrac
ção e repulsa, sentimento de prazer e desprazer. De atracção, no sentido 
em que a imaginação é desafiada a "medir o incomensurável", a configu
rar algo que a transcende, sendo assim estimulada a elevar-se além dos 
seus limites, como que a reflectir o seu próprio modo de ser. De atracção 
também, pois que a razão se "descobre", nos limites da sensibilidade e da 
imaginação, como ressonância, ainda que negativa, das suas ideias cons
titutivas, se bem que irrepresentáveis. Independentemente do resultado, o 
"aparecer" sensível é objecto de uma intensa e convulsiva relação. 

A irrepresentabilidade das ideias é assim a maior aproximação pos
sível, na experiência, à própria experienciaíidade em geral, possibili
dade que não é, em si, objecto cognoscível ou ideia postulada (como 
princípio orientador da conduta), mas sim experiência estética sentida. O 
sentimento revela-se a ocasião estética (originária e reflexiva) do próprio 
experienciar do corpo e do pensamento sobre si mesmos, constituindo o 
sentimento estético do sublime a experiência inaugural da própria capa
cidade de reflectir, representar e pensar. Se "o poeta ousa tornar sensíveis 
as ideias racionais"36, a experiência do sublime ousa obrigar o ser huma
no a experienciar simultaneamente a sua abertura ao existente, a ressentir 
essa mesma abertura e a tomar consciência reflectinte dos seus limites. 

35 Crítica da Razão Pura, Ed. Plêiade, p. 1282. 

36 Crítica da Faculdade do Juízo, §49, p. 220. 



As Ideias Embaraçosas 305 

Mas o movimento não é apenas de atracção. É também de repulsa e 
de "apresentação negativa". De repulsa e desprazer, na medida em que a 
sensibilidade não é capaz de intuir um objecto dos sentidos que corrres-
ponda ao exigido, nem a imaginação é capaz de acolher e apresentar o 
excessivo. No entanto, é desta mesma incapacidade sensível de intuir, 
desta insuficiência do esforço amplificador da faculdade da imaginação 
que ao produzir um conflito com a razão permite "sentirmo-nos no ânimo 
como que esteticamente encerrados dentro de limites"3 7. O objecto é 
admitido como se fora sublime através de "um prazer que só é possível 
mediante um desprazer". E é só mediante esta complexa relação tensio-
nal que "o juízo estético se torna subjectivamente conforme a fins para a 
razão como fonte de ideias"38. 

O prazer/desprazer do sublime é a manifestação inquietante da pre
tensão da razão à totalidade absoluta e da imaginação à aspiração da infi
nitude. Parece-nos por isso claro que a reflexão kantiana sobre o sublime 
confirma e enfatiza a impossibilidade de pensar a estética enquanto dis
ciplina autónoma dotada de um objecto específico, tal como o sublime 
não se propõe enquanto específica categoria estética. Obriga-nos, sim, a 
pensar a nossa relação com o existente apontando a relação indissolúvel 
da existência e do humano, abrindo a reflexões de ordem ontológica, 
estética, ética e antropológica 3 9. 

b. A importância do "objecto" 

Enquanto vivida espácio-temporalmente, a experiência do sublime é 
sempre motivada por um objecto, que não deve ser interpretado como 
mero pretexto. Do facto de a sublimidade estar contida apenas no nosso 
ânimo 4 0 , não nos parece decorrer uma reduzida importância deste 

3 7 Crítica da Faculdade do Juízo, §27, p. 156. 
3 8 Crítica da Faculdade do Juízo, §27, p. 156. 
3 9 Entendemos por estética essa forma de filosofia crítica que Emilio Garroni caracteriza 

como compreensão: "festetica è ed è sempre stata propriamente [...] filosofia [...], piü 
precisamente filosofia come comprensione [...]."Estética. Un sguardo-attraverso, Milano, 
Garzanti, 1992, p. 36. Ou ainda, enquanto "uso critico del pensiero": " i l tratto 
caratteristico dell'estetica [è] di interrogarei su qualcosa che non può essere chiarito 
adeguadamente in termini di pura risposta e che implica anzi una coappartenenza 
originaria - in quanto questa addirilura simette in opera e sifa 'opera d'arte' o, per cosi 
dire, 'cosa' — di domanda ed esperienza, anche e próprio come domanda in genere cd in 
esperienza in genere. In questo senso l'estetica è una riflessione critica che svolge il suo 
compito in casi parti col ármente interessanti" (pp. 26-27). Temos igualmente presente a 
reflexão de Merleau-Ponty, quando afirma sobre a filosofia e o método fenomenológico: 
"Le premier acte philosophique serait done de revenir au monde vécu en deçà du monde 
objectif, [...] de retrouver Ies phénomènes, la couche d'expérience vivante à travers 
laquelle autrui ct les choses nous sont d'abord donnés, le système "Moi-Autrui-les dioses 
à l'état naissant." Phénoménologie de la Perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 69. 

*0 Crítica da Faculdade do Juízo, §28, p. 161. 
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enquanto génese motivadora que acciona a vivência do sublime que ins
tala de imediato o ser humano numa relação com um "algo" exterior que 
o perturba e desafia, tal como não é irrelevante ao pensamento kantiano o 
"tipo" de objectos que permitem esta experiência. 

Se a satisfação do belo se liga à representação da qualidade e à limi
tação do objecto, no caso do sublime, o objecto, dada a representação da 
quantidade, remete sobretudo para objectos sem forma ilimitada, que 
apelam ao ilimitado e ao requisito de totalidade. Assim, o ponto de vista 
através do qual referimos o objecto ao predicado do belo tende a inserir¬
-se numa posição estática do real, obviamente inesgotável em si mesmo, 
enquanto que o objecto adjectivado de sublime se insere num experien-
ciar sobretudo relacional e dinâmico da realidade. 

Concluindo; o facto de o objecto dito sublime contrariar o interesse 
dos sentidos reforça a importância da relação estética entre movimento e 
resistência, localizando-se imediatamente na própria experiência especí
fica do real que se manifesta em nós malgrado a nossa incapacidade de a 
conceptualizarmos ou de a confinarmos numa sequência intuitiva. Sem 
motivação não humana, a experiência estética do sublime não seria pos
sível. O objecto empírico que a acciona inaugura, através da sua inaces
sibilidade e inesgotabilidade, a própria possibilidade do experienciar. A 
"apresentação negativa", ou seja, a impossibilidade de a imaginação 
apresentar espácio-temporalmente a infinitude, a totalidade, apela, atra
vés da sua inadequação e impossibilidade, à disposição da razão para 
activar em nós, mediante o desprazer, o que em nós tende a superar a 
"medida sensível", isto é, a negatividade sensível (impotência ou exces
so). Porquanto limitada, chama e apela à especulação e à intervenção de 
uma outra "medida" na qual a ideia racional e a ideia estética se con-
-fundem num mesmo esforço compreensivo41. 

c. Derrota da sensibilidade e alargamento da imaginação 

A protagonista desta tentativa de apresentação/exibição é a imagina
ção, quando violentada pelas exigências da razão. Ao longo de toda a 
Analítica do sublime são inúmeras as referências à imaginação como 
faculdade capaz de alargamento ou amplificação, quando confrontada 
com a razão. Do esforço da imaginação, da violentação do seu sentido 
interno e da sua aspiração ao progresso até ao infinito não resulta a apre
sentação de um objecto, pois a imaginação revela-se incapaz de apresen
tar uma intuição correspondente à ideia racional42. No entanto, através 
dessa sua incapacidade torna-se um instrumento das ideias da razão e um 

4 1 Cf. Crítica da Faculdade do Juízo, §27, 153-154. 
4 2 Cf. Crítica da Faculdade do Juízo, §27. 
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"princípio do esquematismo da faculdade do juízo" 4 3 . Privando-se da sua 
liberdade, não só obtém um poder maior como torna possível a experiên
cia sensível da razão enquanto faculdade de reflectir o que nela transcen
de a natureza e dela é independente. 

Neste sentido, a imaginação é a faculdade principal que permite 
experienciar o negativo da razão no e através do sensível. Como refere 
Kant, "o excessivo (transcendente) é para a razão um abismo no qual ela 
tem medo de se perder"44, mas podemos talvez sugerir que a ideia esté
tica (enquanto representação inexponível da imaginação) é um guia que 
permite à razão experimentar em si mesma as suas ideias. Longe de ser a 
experiência da menoridade da imaginação 4 5, o sublime permite tanto a 
ampliação da imaginação como a "vivência fenomenológica" da razão e a 
sua abertura ao que lhe é próprio. 

d. Consequências êtico-morais 

A partir de diversas passagens da sua terceira Crítica em que Kant 
estabelece a analogia entre a arte, a beleza e a moralidade, nomeada
mente o parágrafo 59, tende-se por vezes a interrogar a autonomia do 
estético face ao moral, considerando o primeiro - no caso do sentimento 
do sublime - uma espécie de "tradução" de um sentimento místico-reli
gioso numa instância do juízo. Mas se dermos a devida atenção ao con
texto analógico no qual Kant situa os seus exemplos, somos levados a 
não precipitar a nossa interpretação. 

Em que sentido o sentimento do sublime implica o sentimento 
moral? O que significa aqui "sentimento moral"? Diz Kant que no subli
me, mais do que no caso do belo, se pressupõe não só o sentimento moral 
mas que se "cultive uma certa liberalidade na maneira de pensar"46. Ora a 
"liberalidade" do modo de pensar significa independência face aos inte
resses dos sentidos, assim como a capacidade de ocupar-se inteiramente 
com o que no humano já não é determinado e contingente. Em suma, 
reconhecer-se como liberdade. E ser-se livre, para Kant, significa desco-

4 3 Crítica da Faculdade do Juízo, p. 168. 
4 4 Crítica da Faculdade do Juízo, §27. 
4 5 Luigi Pareyson interpreta o papel da sensibilidade, qualificando-a de "derrotada", "hu

milhada", "ofendida" e "oprimida"; L'Estética di Kant, Milano, Mursia, 1968, pp. 64¬
-70. É sem dúvida claro no texto kantiano que o verdadeiro sublime não pode ser dado 
através dc uma forma sensível e é igualmente evidente que reenvia para o poder de 
pensar, ultrapassando todos os padrões dos sentidos. No entanto, é igualmente verda
deiro que ao ser motivo para nos tomarmos conscientes de uma certa maneira de 
pensar, Kant lhe atribui indirectamente o poder dc despertar no humano as potenciali
dades próprias à sua natureza. Que o carácter limitado da sensibilidade ultrapasse o 
pensar deve ser igualmente evidenciado. 

4 6 Crítica da Faculdade do Juízo, p. 167. 
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brir aquilo que o homem é enquanto "ser para as ideias": ser moral, por 
contraposição a ser contingente e recluso na sua natureza privada. O sen
timento moral pressuposto na experiência do sublime é equivalente a 
pressupor a liberdade (o dever da liberdade) do e no ser humano, capaz 
de se relativizar, isto é, de se negar como ser "privado" e reconhecer-se 
no comum, numa ratio communis, que parece derivar de uma espécie de 
sensus communis. 

Assim, sentimento estético e sentimento moral são análogos; porque 
ambos são sentimento (e não conceito ou lei) e porque ambos implicam a 
liberdade e pressupõem a universalidade. Dadas as características do 
sublime, acentua-se a dimensão "séria", para não dizer trágica, do modo 
de ser humano, na medida em que este se descobre como tendo uma des
tinação supra-sensível 4 7, isto é, como questionador do e no sensível, de si 
e da (sua) natureza. Considerado matemática ou dinamicamente permite¬
-nos a experiência dessa transcendência imanente do humano: a contra-
-finalidade leva-nos a descobrir em nós a dupla condição de entes da 
natureza e de pessoas, isto é, portadores da ideia de humanidade. 

A figura do homem "inculto" não corresponde ao ser humano sem 
educação em sociedade, mas à atitude de quem não tem em mente nem as 
máximas do pensar (a anterioridade pressuposta de um "nós" face ao 
qual a razão, como faculdade exercitada por cada um, ganha um sentido 
universal), nem a abertura implícita no próprio acto de reflexão. O 
homem inculto é aquele que não cultiva as faculdades do ânimo, que se 
tornou incapaz de profundidade e que desiste da interrogação, entregan
do-se ao niilismo, cansaço ou decadência. Aquele que desconhece que 
somos "um habitante intelectual do mundo sensível" 4 8. 

Aventurar-se para além do uso imanente da razão, como acontece ao 
místico, ao dogmático, ao sujeito de preconceitos, é ignorar a necessida
de e as exigências do próprio acto de pensar. 

e. Consequências antropológicas 

Na introdução à tradução francesa, A. Philonenko refere que a 
temática que dá unidade à terceira Crítica de Kant é a do abismo, ou 
melhor, dos (quatro) abismos do espírito: a existência; a organização do 
mundo e dos seres dotados de finalidade interna; a vida e o ser cons
ciente, individuado, capaz de comunicar e de se reconhecer num sistema 
intersubjectivo; a destinação do humano. 

O sublime apresenta-se como experiência subjectiva desta condição 
que caracteriza o humano "sem mediações". Confronta-o com a sua 

4 7 Crítica da Faculdade do Juízo, §39. 
4 8 O fim de todas as coisas, Ed. Plêiade, p. 113 
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"essência" - ser destinado à finitude, abertura ao Outro, à intersubjecti-
vidade, à interrogação. 

Quando o ser humano ressente a sua existência e portanto se reflec
te, inteiTogando-se na sua condição, tornam-se irrecusáveis certas per
guntas que parecem exprimir-se nesse interrogar através da linguagem: 
"o que posso saber?", "o que devo fazer?", "o que posso esperar?", todas 
implícitas na pergunta: "o que é o homem?" Podemos assim afirmar que 
através da experiência do sublime, tal como a descreve e pensa Kant, 
damo-nos conta do que seja a estrutura fundamental do ser-se humano, 
como se se tratasse de descrevê-lo numa espécie de "antropologia trans
cendental". 

É a reflexão - esse interrogar-se inerente ao humano - um acto ine
vitável mas feliz? Face à experiência do belo, o prazer revela-se senti
mento intensificador da vida humana, contacto harmonioso com o 
mundo. A reflexão que decorre da experiência do sublime defronta-se 
com a dissonância (com um sentimento infeliz?), mas que obriga o sujei
to humano a perguntar-se pelo seu mais radical sentido e destinação. 

Depois de Kant, esta "vontade de absoluto" conheceu quer momen
tos de grande entusiasmo (tantas vezes acrítico), quer momentos de 
desolado niilismo. O que nos irá interessar é, partindo do modo como 
Kant tematizou a questão, perguntarmo-nos pelos "lugares e figuras" 
através dos quais as "ideias embaraçosas" e a experiência do sublime se 
fazem sentir no tempo contemporâneo, que é a nossa herança e simulta
neamente o nosso próprio destino. 





ENSAIO 

H E N O L O G I A E C O N S T I T U I Ç Ã O E S P I R I T U A L 
D O P R I N C Í P I O 

Mafalda de Faria Blanc 

"O Absoluto é a noite e o dia mais jovem do que ela, e a dife
rença entre ambos, assim como a luz que sai da noite, é uma 
diferença absoluta. O nada vem em primeiro lugar e dele sai 
todo o ser, toda a diversidade do finito. Ora a tarefa da filosofia 
consiste em unir estas pressuposições, pôr o ser no não-ser 
como devir, a divisão em dois no Absoluto como a sua mani
festação, e o finito no infinito como a vida." 

G.W.F. Hegel* 

Preâmbulo 

O texto que se segue transcreve o conteúdo temático da Lição-Síntese 
que proferimos na Reitoria da Universidade de Lisboa, a 18 de Abril do 
ano de 2002, no âmbito das nossas provas de Agregação em Filosofia. 

É este o contexto académico que justifica a opção, de carácter didác
tico, tomada para a abordagem do tema, a saber, a histórico-filosófica. 
Ela não impediu que, aqui e além, nas tradições preferidas, nas teses 
recusadas e, sobretudo, na exemplaridade dos autores referidos, - uma 
ideia, quiçá, até uma concepção, não fossem, a pouco e pouco, tomando 

*G. W. F. Hegel, Differenz, des Fichteschen und des Schettingschen Systems der 
Philosophie, Jenaer Kritische Schriften, t. 4, (ed. H. Büchner c O. Pöggeler), F. Meiner, 
Hamburg, 1968, päg. 16: "Das Absolute ist die Nacht, und das Licht jünger als sie, und der 
Unterschied beider, sowie das Heraustreten des Lichts aus der Nacht, eine absolute 
Differenz - das Nichts das Erste, woraus alles Sein, alle Mannigfaltigkeit des Endlichen 
hervorgegangen ist. Die Aufgabe der Philosophie besteht aber darin, diese Vorausset
zungen zu vereinen, das Sein in das Nichtsein - als Werden, die Entzweiung in das 
Absolute als dessen Erscheinung, das Endliche in des Unendliche - als Leben zu setzen." 

Philosophien 19/20, Lisboa, 2002, pp. 311-342 
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contornos, sem nunca, é certo, ganharem autonomia - o que deixamos 
para uma próxima ocasião. 

Deste modo, com o filosofema do Princípio quisémos pensar o 
concernimento essencial do pensar metafísico na sua busca de um funda
mento explicativo para toda a realidade. Ele não se exaure na concepção 
onto-teo-lógica e teísta, de pendor escolástico e racionalisante, a que 
certas interpretações recentes procuraram injustiçadamente reduzir a 
Metafísica, porquanto, anterior e concomitantemente a tal rebatimento 
ôntico sobre o conceito de uma-primeira Causa criadora, o mesmo se 
adensa e aprofunda, numa linha apofática, como um Absoluto sem atri
butos ou qualidades, um abismo de fontanal idade, transcendente a toda a 
manifestação, em que, no entanto, concresce, pelo poder inconcusso de 
uma energia infinita. 

Que, numa tal perspectiva, a designação mesma de Princípio deixe 
de colher, é o que facilmente se depreenderá do seu uso tanto mais ins
trumental quanto a função mais imediata de fundar se denega e 
transcende numa não-fundação primordial, uma reserva que nada força a 
existir, a não ser um vago e irrepressível desejo de se apreender como 
liberdade. 

As consequências éticas e sapienciais que decorrem de uma tal pers
pectiva - e que vão no sentido de uma ascese e de uma gnose iluminativa 
- são de molde a consentirem, em trabalhos ulteriores, fecundas analo
gias com o pensamento oriental, (principalmente com o Vedanta), o qual, 
aliás, não deixou de influir significativamente nalguns dos principais 
representantes da última fase da Metafísica ocidental. 

1. A Filosofía e a questão do Princípio 

Embora contestada na sua possibilidade, a filosofia não tem deixado 
de se cumprir através de uma diversidade de abordagens e perspectivas 
como um pensar que, na radicalidade do seu interrogar, visa não apenas 
conhecer as determinações mais gerais do que é - os seus princípios e 
causas - mas ainda, e por reductio ad unum, o seu universal princípio 
anhipotético .' Porém, este, como sublinhou Platão, não se situa na linha 
constitutivo-formal da essência como uma primeira causa em que o 
mundo houvesse de subsistir, mas naqueloutra do ser, como fonte dadi
vosa do seu aparecer, embora transcendendo-o em "dignidade e poder''.2 

1 Veja-se a caracterização aristotélica da "filosofia primeira" em Metafísica, 1. A, cap. 2, 
982b, 10 e a definição platónica de dialéctica como regressão ao "princípio anhipoté
tico" das várias ciências particulares em República, 1. V I I , 533a-534a. 

2 Refiro-me ao célebre passo de República, V I , 509a, em que Platão afirma a transcendên
cia do Bem em relação à essência. 
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Nesse sentido, poderíamos afirmar, com Husserl, que a filosofia é 
"(...) a ciência dos começos verdadeiros, das origens, dos rizomata 
pantorí\ se, no intuito de uma cabal elucidação da experiência, ela se 
propõe investigar e tornar compreensível o grande facto do mundo.3 É 
uma tarefa ciclópica, quiçá incomportável e todavia incontornável, 
sempre a retomar e refazer, essa em que a filosofia, acompanhando o 
movimento das ciências mas excedendo-o em amplitude e profundidade, 
intenta explicitar em termos racionais, tal "mitologia segunda", esse 
mesmo enigma da génese que o mito, como "metafísica primeira", 
procurava cingir pela narrativa de um evento primordial e, todavia, já 
fundacional.4 

No seu propósito de conhecimento universal do ente no seu todo, 
aparece a filosofia também, na sua qualidade de ciência primeira, já por 
exemplo em Aristóteles, mas também no Helenismo e Cristianismo, como 
que imbuída de um ideário de sageza de acento ético-religioso, por
quanto visa naquele que é o fim último e "soberano Bem de toda a natu
reza" o princípio regente da ordem prática do agir e do viver.5 

Não antecipemos, contudo, o que só a título conclusivo se deixará 
entender em todas as suas implicações. Por ora, limitemo-nos a preparar 
o terreno da nossa reflexão com a explicitação preambular do filosofema 
do Princípio, tal como ele parece deixar induzir-se da problemática da 
existência na sua contingência e facticidade. 

Experimentando na evanescência de toda a realidade, na sua propen
são para o declínio a possibilidade de não-ser e no renovado "agora" do 
seu afluxo à presença uma inelidível inclinação para o ser, o pensar, osci
lando entre a primeira e a segunda, compreende que nada pode ou teria 

3 E. Husserl, Philosophie ais Strenge Wissenschaft, V. Klostermann, Frankfurt am Main, 
1965, pág. 71: "Philosophie ist aber Wesen nach Wissenschaft von den wahren 
Anfángen, von den Ursprüngen, von den rizomata panton." 

4 A ideia e a terminologia é retirada da obra de G. Gusdorf, Mythe et Métaphysique, 
Flammarion, Paris, 1953, em cuja pág. 245 se pode ler: "Si la mythologie est une 
première métaphysique, la métaphysique doit être comprisc comme une mythologie 
seconde". (sublinhado no texto) 

5 Sobre as implicações ético-religiosas da "filosofia primeira" em Aristóteles, ver 
Metafísica, A, cap. 2, 982b (de onde retiramos a citação), c 983a, 1, 5-10; veja-se ainda o 
1. E, cap. I , 1026a, 1. 20-30 para a sua convergência com a Teologia; indispensável a 
este propósito são também os caps. 8 e 9 do 1. X da Ética a Nicómaco, onde Aristóteles 
afirma a excelência da vida teorética, pela qual o homem alcança a beatitude, 
assimilando-se ao Divino. 
Para a determinação do princípio ou do Bem como fonte do ser e do inteligir, ver Platão, 
República, V I , 509a e a definição aristotélica de arché em Metafísica, 1., cap. 2, 1013 a 
19ss. Santo Agostinho, em De Civitate Dei, 1. VI I I , cap. IV, referindo-se à concepção 
platónica de Deus, afirma que ele é não só a causa da humana subsistência (causa 
essendi), como ainda a razão da inteligência (ratio intelligendi) c a ordem do viver 
(ordo vivendi). 
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podido existir sem o influxo de uma Potência infinita, de cuja acção 
decorresse, por distensão e difusão, o intervalo temporal, a transiência 
entre o não-ser e o ser. 

De tal descoberta nos dá conta, em primeira linha, a doxografia de 
Anaximandro no emprego que faz do termo de Princípio (principiam) na 
sua acepção filosófica, para designar o fundamento inconcusso e 
inexpugnável de toda a realidade, caracterizando-o na sua infinitude e 
indeterminação como distinto ou ontologicamente diferenciado dos entes 
a que assiste.6 

Como Heidegger sublinhou nos seus comentários ao célebre frag
mento, não se referia o Milesiano apenas ao ponto de partida e termo da 
processão dos seres, fonte da sua geração e corrupção, acaso depois 
preterido no decurso da progressão fenoménica, mas, outrossim, a um 
poder a que sempre permanecem ligados no seu incessante surgir e em 
torno do qual gravitam como força atractiva e polar, que tudo inclui e 
determina sob a sua regência tutelar.7 

De diversos modos intentou depois a filosofia pensar a questão do 
Princípio, ora hesitando entre a perspectiva negativa e meontológica de 
uma "ignorância douta" consentânea com uma estrita transcendência, ora 
enveredando pelo discurso das causas e rebatendo ao nível ôntico uma 
alteridade, quiçá depois resgatada pela aseidade com que o Primeiro vem 
ao existir.8 

6 Ver, a este propósito, a obra de G. S. Kirk e J. E. Raven, The Presocraüc Philosophers, 
Cambridge University Press, 1957, reed. 1971, pág. 104-117 (para o texto grego, 
tradução e comentários). 

7 Ver o curso de Heidegger de 1941, Grundbegriffe, G.A., t.51, V. Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1981, §23, a), pág. 108: "arché ist zwar das, von wo etwas ausgeht 
(...)• ist nicht der im Fortgang zurückgelassene Beginn. Die gibt den Hervorgang und 
das Hervorgehende frei, aber so daß das Freigegebene nun erst in die arché als 
Verfügung einbehalten bleibt. Die ist arché der Hervorgang verfügende Ausgang. Daran 
läßt sich schon entnehmen, daß das, von wo heraus der Hervorgang ist, das Selbe bleibt, 
da-hin zurück das Entgehen geht", [arché é, com efeito, isso de onde algo provém (...)• 
arché não é apenas o começo postergado. A arché liberta o surgir e o que surge, mas de 
tal modo que o que ele libertou permanece desde então retido na arché como injunção. 
A arché é a saída impositiva. De onde já se depreende que isso a partir do qual é o 
surgir permanece o Mesmo para onde reingressa o que se dissipa]. 
De Heidegger, veja-se ainda o ensaio, mais completo, "Der Spruch des Anaximander" 
(1946), publicado in: Holzwege, G.A., t. 5, Klostermann, Frankfurt am Main, 1977, 
pp. 321-374. 

8 De ambas as perspectivas são bem expressivas quer a filosofia de Nicolau de Cusa, 
ponto de chegada de toda uma vasta corrente do Neoplatonismo cristão adstrito à 
Henologia de Proclo, quer a filosofia de um São Tomás Aquino, cujas célebres cinco 
vias são bem representativas quer da Onto-tcologia aristotélica (1.* 2. a e 5.a vias, que 
contemplam o ponto de vista dinâmico do ente in fieri ou in motu), quer do ponto de 
vista existencial e modal da Escolástica cristã (a 3." e 4.a vias estáticas ou entitativas do 
ente in facto esse). Do Cusano ver, por exemplo, o opúsculo De Deo Abscondito, texto 
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O que de melhor se tem dito acerca do Princípio, no decorrer da já 
duas vezes milenar história do pensamento ocidental, situa-se, de algum 
modo, no cruzamento anfíbio destas duas perspectivas, como procurare
mos mostrar no decurso da nossa exposição. E que se, num primeiro 
momento, como unidade reclusa ou encerrada em si, o nosso filosofema 
se apresenta enquanto não-ser ou transcendente ao ser - de acordo com o 
opinar de Platão e da mais antiga tradição sapiencial - é também verdade 
que, pela dinâmica interna da sua energia irradiante, ele se excede e 
transcende, manifestando-se em e como existência.9 Colhe, por isso, 
cabal pertinência também a perspectiva ontológica ao sublinhar a inicia
tiva por que o Princípio se põe e efectiva através de um processo de auto-
-construção, que passa pela mediação da natureza e da consciência. 

2. Ontologia e Metafísica 

Com a descoberta parmenidiana da unidade e universalidade do ser, 
verbo e acto de toda a realidade, de que cada existente é partícipe, a pro
blemática ontológica salta para o primeiro plano, protelando ou até 
mesmo neutralizando a pergunta pela origem, não sem depois vir a sus
citá-la de forma mais aguda, naquela que viria a constituir a sua clássica 
formulação metafísica. 1 0 

Com efeito, para o pensador de Eleia, a iniciação ao saber passa 
pelo discrime radical entre o ser e o não-ser, apresentando-se o primeiro 
à intuição intelectual como uma perfeita actualidade sem resto, uma pre
sença sem sucessão, inascível e incorruptível, porquanto, de per si e sem 
compromisso com o não-ser, é compelida a entrar em presença, a consti
tuir-se como ser.11 Deste modo, ao mesmo tempo que antecipa de forma 
notável o argumento ontológico, Parménides relega para o plano da doxa 
empírica o movimento entre contrários, que entretece a manifestação plu-
rímoda e a consciência iludida dos mortais sem inteligência.1 2 

latino com tradução portuguesa de J. Fragata: O Deus Escondido, Fac. de Filosofia, 
Braga, 1964; do Dominicano, veja-se Suma Teológica, 1." p., q. 2, a. 3, t. I da ed. da 
B.A.C., Madrid, 1944, 3.a ed., pp. 320-323. 

9 Sobre a dimensão absoluta ou não-manifestada do Princípio na tradição oriental, ver, 
por exemplo, a obra clássica de Lao Tse, Tao Te King, cap. XIV, entre outros (tradução 
portuguesa da cd. Estampa, Lx, 1977, pág. 26) e as obras de René Guénon: Les Etats 
Multiples de VÊíre, ed. Vega, Paris, 1984, cap. I I I , pp. 25-30 e LTIomme et le Devenir 
selem le Vêdânta, ed. Traditionelles, Paris, 1991. 

1 0 Conf. Parménides, frag. V I : "[É requerido dizer e pensai" do ente o ser: com efeito, ele 
é ser]. 

11 Ibid, frag. V I I I , 1. 5-6: "(...) porque ele é agora todo inteiro igual a si mesmo, (...); que 
geração na verdade atribuir-lhe?". Ver ainda, do mesmo fragmento, a 1. I I , onde 
afirma: "Assim é necessário que ele seja inteiramente ou não seja de todo". 

1 2 Ibid, ver frag. V I I I , 1. 50-55 e frag. V I , 1. 5-10, onde afirma, a propósito dos mortais 
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A filosofia ulterior iria pautar-se pela exigência de "salvar as apa
rências" - o devir, a multiplicidade - sem prescindir dos padrões de uni
dade, estabilidade e necessidade relevados por Parménides como referen
ciais indispensáveis à constituição de um saber acerca da realidade na 
sua universalidade. Precisava, para isso, de justificar, contra o Eleata, a 
diversidade dos seres, explicitar o que os distingue na sua especificidade, 
não obstante uma comum constituição ontológica. 

Platão dá o primeiro passo na direcção daquela que viria a ser a 
solução clássica do problema, ao distinguir entre a noção abstracta de 
ser, enquanto universal atribuível, e a realidade concreta do que é (tó on), 
ou seja, entre o plano formal e causal do porquê e o plano fáctico do que, 
para utilizar a expressão de Aristóteles 1 3 - uma dualidade estranha à 
totalidade homogénea do "ser" parmenidiano e que a filosofia medieval, 
num contexto criacionista, viria a interpretar em termos de essência (o 
esse entendido no sentido formal do quo est da substância) e existência 
(o quod est do sujeito concreto).14 

Porém, nos Diálogos platónicos da maturidade - o "Parménides", 
mas sobretudo o "Sofista" e o "Filebo" que consignam o essencial da 
Ontologia platónica, aquela distinção passa para segundo plano, em prol 
de uma outra, ínsita ao plano formal do inteligível, entre níveis de essen
cialidade de distinta universalidade - os géneros e as espécies - de cuja 
combinação ontológica e lógica resultam essas totalidades bem determi
nadas de ideias (eidé), que a proposição e, em especial, a definição regis
tam como constituindo os diversos estratos da realidade.15 Deste modo, a 
aparente univocidade e rigidez do ser essencial (ousía), fragmentando-se 
numa pluralidade de géneros distintos mas comunicantes, converte-se 
numa estrutura flexível e articulada, capaz de dar conta da variedade dos 
fenómenos, pela indeterminação que lhe assiste enquanto comportando 
um certo não-ser ou alteridade .16 

bicéfalos e ignorantes: "(...) [Gente sem critério, para quem o ser e o não-ser são e não 
são tidos como o mesmo: o caminho de todos eles é labiríntico]. 

1 3 Para a distinção em Aristóteles, veja-se Anal. post, I , cap. 13 (pp. 72-79 da tradução 
francesa de J. Tricot, ed. Vrin, Paris, 1979) e Metafísica, 1. A, 1, 981a, 1. 29-30, onde 
afirma: "Pois os homens de experiência conhecem o quê mas não o porquê, enquanto 
os homens de artes conhecem o porquê e a causa". 

1 4 Boécio, tradutor e intérprete do De Organon de Aristóteles, introduz a distinção entre o 
quod est e o esse (na acepção da essência), a qual será aproximada e fundida por 
Alberto Magno com aquela outra feita por Avicena entre o ens (o ser que é) e o esse 
(no sentido da existência). Ver, a este propósito: Boécio, De Hebdomadihus, P. L. 64, 
col. 1311 B e o artigo de P. Hadot, "La Distinction de l'Être et 1'Étant dans le "De 
Hebdomadibus" de Boèce", in Miscellanea Mediaevalia, t. I I , Berlim, 1963, pp. 147-153. 

1 5 Sobre a dialéctica como articulação discursiva entre géneros distintos mas comuni
cantes veja-se, por exemplo: Platão, O Sofista, 253b-253e (ed. "Bcllcs Lettres", Paris, 
1994, pp. 364-365), mas também Fedro, 265c-266a e República, 1, V I I , 532a-535a. 

1 6 Sobre os grandes géneros do ser - o ser, o repouso, o movimento, o mesmo e o outro. 



tienologia e Constituição Espiritual ao rnncipio 

Não admira, portanto, que significando em última instância possibi
lidade (dunamis) e relação, poder de agir e de sofrer numa comunidade 
recíproca de géneros, o ser (tó on) não pudesse perfazer para Platão refe
rência última do pensar, mas tão só estância provisória de um itinerário 
noético mais vasto, apostado em reconduzir todo o diverso à unidade.17 

Por isso, ao mesmo tempo que lança as bases da posterior análise ontoló
gica, privilegiando a predicação como seu fio condutor, o fundador da 
Academia apercebe-se já claramente do plano constitutivo-formal da 
essência, apresentando-se as estruturas eidéticas, na sua complexidade, 
como uma facticidade de segundo grau, de que há que dar conta a partir 
de uma mais alta instância. 

É este um ensinamento que Aristóteles, a seu modo, não esqueceria 
ao forjar para a posteridade aquele que seria o figurino de referência da 
Filosofia primeira. Apesar do seu ponto de partida não ser já o universal, 
mas a substância concreta'1* - ela é o sujeito último de atribuição, a que 
se referem não só a essência e categorias adjacentes, como as determina
ções dinâmicas e veritativas do ser - 1 9 , graças ao primado conferido à 
forma, o ponto de vista predicativo acaba por ser reabilitado, conferindo 
o Estagirita ao real ordem análoga àquela que seriava as ideias platónicas 
em graus distintos de universalidade, mas, desta vez, aferindo o conjunto 
dos existentes (onta) a um Primeiro, representativo da excelência e 
plenitude do próprio ser (einai). 

É que numa doutrina em que o real se apresenta, na sua concretude, 
como um misto de unidade e diversidade, permanência e mudança, o 
conhecimento só se pode constituir por referência a um padrão de estabi
lidade e unidade. A essência, ou quididade, que o acto traduz do ponto 
de vista dinâmico, é esse constituinte universal da substância, que 
garante ao saber universalidade e verdade, e à realidade estrutura e 
ordem.20 Por isso, distintas na natureza, as substâncias hierarquizam-se 

veja-se: Platão, O Sofista, 254b-255d; aquele conjunto é substituído em Filebo, 30b 
pelos seguintes quatro géneros: o limite, o indeterminado ou infinito, o misto e a causa 
Pai a a análise do não-ser na sua acepção relativa, veja-se: O Sofista, 256-e-257b. 

1 7 Para a definição do ser como possibilidade, veja-se: O Sofista, 247e-248a; e como 
comunidade de géneros, veja-se ibid, 257a. Veja-se ainda a nota 2, onde se coteja o 
célebre passo da República acerca da transcendência do Bem. 

1 8 Veja-se Aristóteles, Metafísica, Z, 1, 1028a, 1. 10-15. 
'9 Veja-se, Op. cit., E, 2, 1026b. 

2 0 Sobre a forma como princípio constituinte da substância e objecto da definição veja-se: 
Aristóteles, Metafísica, Z, caps. 10, 11 e 12. Veja-se ainda Metafísica, 1. IX, cap. 8, 
1050a para a convertibilidade entre a forma e o acto, e Metafísica, 1. IX, cap. 10, 
1051b, 1. 30-35 para a sua coincidência com o ser verdadeiro . Ver, a este propósito, as 
interessantes observações de Heidegger sobre a conexão aristotélica entre o "ser verda
deiro", a forma e o acto no curso Ix>gik. Die Frage nach der Wahrheit, Gesamtausgabe, t. 
21, V. Klostermann, Frankfurt am Main, §13, pp. 170-181. 
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em função da simplicidade ou composição da sua essência, desde o puro 
Acto indiviso e plenamente determinado do primeiro Motor ao mundo 
infra-lunar das substâncias sensíveis, passando pelas formas puras e imó
veis dos motores intermediários. 2 1 Deste modo se configura a Filosofia 
primeira, na sua duplicidade, como ciência universal e, ao mesmo tempo, 
particular, conforme visa o ente enquanto ente na sua universalidade e se 
realiza como Ontologia, ou, buscando as causas e os princípios dele, se 
eleva ao mais excelente princípio, à primeira substância e se converte 
em Teologia.22 

Tomás de Aquino conserva no essencial o modelo aristotélico. 
Também para ele, a Metafísica é Ontologia enquanto, num primeiro 
momento, estuda o ens commune aos entes causados e finitos, objectos 
da experiência possível. Porém, no seu ponto de chegada transforma-se 
em Teologia quando, ao inquirir pelos seus princípios e causas, postula 
como resposta ao processo abstractivo da inteligência um primeiro Ser 
subsistente (Esse subsistens).23 Preso à gnoseologia aristotélica e ao 
influxo místico e dionisiano da "agatologia" platónica, o Doutor Angélico 
não aceita a ideia de um conceito de ente comum às substâncias sensíveis 
e às suas causas, as substâncias separadas. Por isso, a relação entre o ens 
commune transcendental e o Transcendente há-de passar, a seus olhos, 
pela mediação da participação de ambos no existir (esse), que só o 
primam Ens consigna em absoluto como puro acto de ser (actus essendi).2A 

Já Duns Escoto, porém, movido pela noética agostiniana e a tese 
avicenista de uma natura communis aos indivíduos e aos universais -

2 1 Veja-se Metafísica, todo o 1. X I I : Aristóteles começa pelo estudo das substâncias 
sensíveis, nos seus princípios e causas constituintes, paia, nos caps. 6-10 deste livro, 
estudar as substâncias imóveis. 

2 2 Veja-se, a este propósito, o artigo de Giovanni Reale, " I I Concetto di Filosofia Prima e 
1'Unilà delia Metafísica di Arislotele", in Vita e Pensiero, Milano, 1961, em que o 
autor considera aquela dualidade da "filosofia primeira" extensiva a todos os livros da 
Metafísica de Aristóteles. Veja-sc, desta obra, em particular, o 1. X I , cap. 7, 1064a, 1. 
28 - 1064b, 1. 14 e a célebre passagem do 1. V I , cap. 1, 1026a, 1.23-33, onde se lê: 
"Talvez alguém duvide se a filosofia primeira é universal ou se trata dum género 
particular ou duma realidade singular (...). Se não houvesse outras substâncias além das 
naturais, seria a física a primeira ciência; mas se há uma substância imóvel, ela será 
anterior e a ciência acerca dela será a filosofia primeira. E deste modo será universal, 
porque primeira. E tratará do ente enquanto ente, do que é, e dos atributos que lhe 
convêm enquanto ente". 

2 3 Veja-se S. Tomás de Aquino, In XII Libros Metaphysicorum Exposito, proemium, ed. 
Cathala, 2: "Metaphysica in quantum considerat sns; philosophia prima in quantum 
primas rerum causas considerat; scienta divina sive theologia, in quantum predictas 
substantias considerat". 

2 4 Veja-se Tomás de Aquino, Suma Teológica, 1." pars., q.3, a. 4, ed. B.A.C., Madrid, 
1964, pp. 342-343: "(...) ita illud quod habet esse et non est esse, est ens per 
partícipationem. (...) Est igitur Deus suum esse, et non solum sua essentia". 
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uma formalidade obtida por abstracção de toda a particularidade - vai 
admitir um conceito neutro e unívoco de ser, o ser quididativo (esse qui-
dditativum), expressivo da possibilidade mais universal, para em tomo 
dele reconstruir o edifício inteiro da Metafísica, no sentido já bem 
moderno de uma sistemática onto-teo-lógica.2 5 Com efeito, pela sua uni
dade e transcendentalidade, que não é incompatível com uma real analo
gia na ordem física ou metafísica, aquele conceito de fundo da filosofia 
escotista constitui um quadro geral para toda a investigação, permitindo 
subsumir qualquer teoria particular de objecto a uma lógica geral da pre
dicação. Deus, em particular, já não é um conceito excedentário da fun
ção cognoscitiva, que o pensar estatui no termo do seu esforço ascensivo, 
mas um caso eminente de predicação quididativa - esse em que o ser 
unívoco se apresenta, como infinitude, no seu grau máximo de determi
nação intensiva - e a partir do qual se deixa pensar a ordem contingente 
dos seres finitos. 2 6 

Pela sua consistência e universalidade, a tese da univocidade vinga
ria na Modernidade, permanecendo incontestada de Suarez a Wolff. 
Porém, com o escolástico alemão, altera-se a terminologia e a arquitectu
ra da "Filosofia primeira", ao mesmo tempo que se reforça a hegemonia 
da lógica sobre a investigação ontológica numa perspectiva que já anun
cia Kant e a sua redução da Metafísica a uma "Analítica do Entendi
mento".27 Na verdade, com a sistemática wolffiana consagra-se a separa
ção entre a Ontologia e a Teologia natural, que desde Aristóteles vinham 
constituindo uma única ciência, aparecendo a segunda, a título de Meta-
physica specialis, ao lado da Psicologia e da Cosmologia, e subordinada 
à Ontologia ou Metaphysica generalis, entendida como uma analítica da 
possibilidade.28 

2 5 A este propósito, afirma Heidegger na sua dissertação Die Kategorien - und Bedeu
tungslehre des Dans Scotus, in Frühe Schriftten, G.A., t. I , V. Klostermann, Frankfurt 
am Main, 1978, pág. 215: "Das Ens, als maxiine seibile in der gennanten Bedeutung 
gefasst, bedeutet nichts anderes als die Bedingung der Möglichkeit von Gegenstandser
kenntnis überhaupt" (sublinhado no texto) [O ente, enquanto maxitne scibile tornado 
no sentido mencionado, nada mais significa do que a condição de possibilidade do 
conhecimento objectivo em geral}. Veja-se, a este propósito ainda, a excelente introdu
ção de O. Boulnois à tradução francesa de Duns Escoto, Sur la Connaissance de Dieti 
et VUnivocité de VÉtant, Paris, P.U.F., 1988, pp. 11-81. 

2 6 Veja-sc Duns Escoto, "Collatio 24: Le Conccpt d'Etant est-il absolument univoque à 
Dieu et à la Créature?", na tradução francesa supra-citada de O. Boulnois, pp. 296-308 
e Ordinatiol, 3, §124. 

2 7 Para maiores desenvolvimentos, veja-sc sobre este ponto o estudo de Mafalda F. Blanc, 
Metafísica do Tempo, Instituto Piaget, Lisboa, 1999, pp. 61-67. 

2 8 Veja-se o estudo introdutório de J. École a Christian Wolff, in C. Wolff, Gesammelte 
Werke, I I Abt., Lateinische Schriften, Band 3, Georg Olms, Hildsheim, 1962. 
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Kant, determinado pelo intento de proceder a uma reinstalação crí
tica da Metafísica sobre bases científicas e pela impossibilidade de 
encontrar, na ausência de uma intuição intelectual, um conteúdo objecti
vo credível para as ideias metempíricas da razão - Deus, Alma, Mundo -
acabaria por concluir pela impossibilidade teórica da Metaphysica spe-
ciaíis e pela redução gnoseológica da Ontologia a uma investigação for
mal das estruturas a priori do objecto em geral, enquanto distintas e 
determinantes do conteúdo fenomenal de uma intuição empírica. 2 9 

Tal distinção entre o transcendental e o dado, o lógico e o existen
cial marca, num primeiro momento,a posição da filosofia contemporânea, 
em particular da Fenomenologia, em relação à Metafísica, o seu entri-
cheiramento numa Ontologia de carácter descritivo e analítico, em que as 
estruturas do ser, obtidas por abstracção e formalização das coisas elas 
mesmas (Sache selbst) enquanto dadas à intuição numa experiência de 
evidência, não reenviam, na sua facticidade, a uma hipotética fundação 
por um princípio transcendente.30 Podem, no entanto, observar-se níveis 
distintos de aprofundamento, desde a Ontologia categorial de Hartmann 
ou da Ontologia formal de Husserl, atinentes ao plano ôntico da mani
festação, à Ontologia fundamental de um Heidegger, concernada com a 
elucidação do sentido modal e temporal do próprio ser (Sein selbst), para 
que toda a fenomenalidade acaba por remeter.31 

E, no entanto, porque o fenómeno - que inclui não apenas o sensível 
mas tudo o que é dado a uma visão intelectual - é já portador de uma 
intrínseca doação de sentido, prévia à consciência e que vem ao seu 
encontro através de uma complexa rede intencional, a Fenomenologia, já 
na pessoa do seu fundador mas também na dos seus epígones, abando
nando o transcendental, transforma-se, num segundo momento, numa 
reflexão sobre a génese, as condições do aparecer, de clara ressonância 
metafísica. 3 2 Com efeito, também aqui se parte da contingência do que é 

2 9 Veja-se E. Kant, Kritik der reinen Vernunft, I , prefácio à 2." ed., Kants Werke, t. I I I , 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996, pág. 24 e, da mesma obra, B303, pp. 273-274 
acerca do sentido meramente lógico das categorias do entendimento. Veja-se ainda, da 
mesma obra, o capítulo acerca da "Arquitectónica da Razão pura", essencial para a 
distinção entre "filosofia transcendental" e "fisiologia da razão pura", in Op. citada, 
2° vol., pp. 695-708. 

3 0 Para maiores desenvolvimentos, veja-se o nosso já citado estudo, Metafísica do Tempo, 
Instituto Piaget, Lisboa 1999, pp. 67-81. 

3 1 Para a caracterização programática da Ontologia fundamental de Heidegger, veja-sc 
Sein und Zeit, §3, G.A., t. I , V. Klostermann, Frankfurt am Main, 1977, pp. 12-13; a 
sua realização como análise da temporalidade do ser ocorre sobretudo na I I . " p. do 
curso Die Grundprobleme der Phänomenologie, G.A., t. 24, V. Klostermann, Frankfurt 
am Main, 1975, pág. 321 e segs. O ser, como conceito fenomenológico de fenómeno, é 
o tema do §7, c) de Sein und Zeit, ed. cit., pp. 46-52. 

3 2 Tal parece ser a conclusão de D. Janicaud no seu estudo Le Tournant Thêologique de 
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dado, no que e como do seu ser, para a tematização deste último como 
fenómeno e facto originário, que reenvia a uma mais recôndita Origem -
apresentando-se o mundo, na sua constituição dinâmica e complexiva, 
como um evento de sentido que, na sua reserva e virtual infinitude, 
jamais se deixa exaurir ou objectivar. 

3. Henologia e Onto-teo-logia 

Passemos agora da questão da Origem, tal como a suscita a dinâmica 
fundativa do filosofar na sua busca de um referencial último para o real 
no seu conjunto, à sua circunscrição temática como Princípio, na articu
lação que faz do espaço metafísico segundo uma peculiar relação de pro
dução e constituição. 

As principais interpretações a que o nosso filosofema deu lugar 
como nada, ser e totalidade sucederam-se na história da filosofia tendo 
em vista um maior aprofundamento, constituindo a terceira uma síntese 
daquelas, e a primeira a recíproca negativa e complementar das restantes, 
a que de algum modo sempre se tem de regressar num intuito de purifi
cação crí t ica. 3 3 

Com efeito, na perspectiva meontológica e henológica, que corres
ponde à mais antiga tradição apofática do pensamento ocidental, apre
senta-se o Princípio, na sua espontaneidade e simplicidade, como uma 
pura energia fontal, irredutível ao ser que dela procede e em que delega a 
iniciativa de auto-constituição. Já, pelo contrário, nas variantes clássica e 
moderna, escolástica e idealista da abordagem onto-teo-lógica interpreta¬
-se o Princípio, em homogeneidade e continuidade com o ser, como a 
expressão exponencial da positividade deste, ora pressuposta, ora decor
rente do conjunto das suas determinações. Perde, assim, o Princípio em 
virtualidade e indeterminação o que ganha em realidade e efectividade, 
quer consigne por eminência a súmula das perfeições do finito na visão 
causalista do Teísmo cousista, quer, na concepção dinâmica do Idea
lismo, perfaça a unidade sintética do determinado, - uma totalidade 
resultante de um processo de mediação e auto-causação radical. 

la Phénoménologie Françoise, ed. de 1'Éclat, Combas, 1991, quando afirma na pág. 88: 
"Décentrée vers un originaire indescriptible, inconcevable, voire indicible, la phénomé
nologie semble prête à tenir lieu (à occuper le site et à remplir les fonctions) d'une 
métaphysique générale, c'cst-à-díre d'une interrogation méthodique sur les conditions de 
possibilité de la presence". Veja-se ainda, a este propósito, a obra colectiva dirigida por J. 
L. Marion e G. Planty-Bonjour, Phénoménologie et Métaphysique, Paris, P.U.F., 1984. 

3 3 Veja-se, a este propósito, a obra de Stanislas Breton, Du Principe. L'Organisation 
Contemporaine du Pensable, Aubicr-Montaigne / ed. du Cerf, Paris, 1971, pp. 146¬
-152, bem como, por exemplo, o artigo de H. Duméry, "Le Neant d'Etre", Les Etudes 
Philosophiques, Julho-Set., 1973, pp. 314-327. 
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Porém, porque o Princípio, na sua prodigalidade ilimitada, não se 
compadece com um sistema acabado, uma última síntese, nem perfaz, na 
sua transcendência abissal, o termo derradeiro e já excedentário do enca
deamento das causas, tem o pensamento contemporâneo vindo a aperce
ber-se, em alternativa à Onto-teo-logia, da pertinência especulativa de 
concepções tão antigas como as dafúsis pré-socrãtica, esse poder fontal e 
sempre vivo, ou do Bem platónico, transcendente à essência e convertível 
com a unidade.34 Num caso como noutro, apresenta-se o Princípio como 
anterior e constituinte de qualquer tópica conceptual, por que o pensar 
intente representar-se o enigma da génese, num horizonte de redutora 
presentificação tética. 3 5 

Passemos, no entanto, agora do conspecto geral à análise mais cir
cunstanciada de alguns dos principais momentos da história das inter
pretações do Princípio. A sentença de Heraclito de que "o Uno, a sabedo
ria única, recusa e consente o nome de Zeus" expressa bem o embaraço 
do pensar em relação ao nosso filosofema, hesitando entre o seu estatuto 
meontológico, inerente à sua condição de Origem, e aqueloutro teoló
gico, decorrente da sua inclinação para a existência, da sua exigência de 
realização. 3 6 É uma percepção que não faltou a Platão ao distinguir, no 
seu diálogo "Parménides", entre o Uno-puro, impensável e indizível, e o 
Uno-ser, de que procede a multiplicidade e a unidade já sintética do 
inteligível. 3 7 Rompendo com o imanentismo eleata, afirmando a anterio-

3 4 São significativas, a este propósito, por exemplo, as obras de um Max Loreau, Genèse 
du Phénomène. Le Phänomene, le Logos, l'Origine, ed. de Minuit, Paris, 1989; de um 
Mare Richir, UExpérience du Penser. Phänomenologie, Philosophie, Mythologie, ed. 
Millon, Grenoble, 1996, ou de um Jacques Garelli, Rythmes et Mondes. Au Revers de 
Vldentité et de VAlterité, ed. Millon, Grenoble, 1991. Da perspectiva agatológica são, 
sobretudo, representativos autores como E. Levinas ou J.-L. Marion, que procuram ir 
mais além da neutralidade e impessoalidade da donação (Geben) do ser em Heidegger, 
remontando às fontes judaica e cristã do pensamento ocidental. Veja-se, por exemplo, 
E. Levinas, Le Temps et VAutre, ed. Fata Morgana, Paris, 1979 e J.-L. Marion, 
Théologiques. Dieu sans TÊtre. Hors-Texte, "Communio", Libraire A. Fayard, 1982, 
em especial as pp. 109-123. A propósito de toda esta problemática, veja-se ainda o 
artigo de Jean Greisch, "L'Hcrmcncutiquc dans Ia Phénoménologie comme Telle", 
Revue de Métaphysique et de Morale, 1/1991. 

3 5 Veja-se, sobre este ponto, o importante texto de J. Derrida, "La Différence", in Marges 
de la Philosophie, col. "Critique", cd. de Minuit, Paris, 1972 e o artigo de Max Loreau, 
"La Philosophie comme construction necéssaire du Mythe d'Origine", in En Quite d'un 
Autre Commencement, ed. Lebeer Hossman, Bruxelas, 1987, pp. 193-215. 

3 6 [Frag. 32, Clement. Strom. V, 115, 1; citado por G.S. Kirk e J.E. Raven, The 
Presocratic Philosophers, pág. 204]. 

3 7 As duas instâncias da unidade correspondem, respectivamente, à primeira e à segunda 
hipóteses do diálogo (veja-se Platão, Parménides, 137c-142a e 142b-155e). Para uma 
interpretação geral do "Parménides" no sentido de uma fundamentação henológica da 
Ontologia, veja-se o eloquente estudo de A. Séguy-Duclot, Le Parménide de Platon ou 
le Jeu des Hypotheses, ed. Belin, 1998. 
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ridade do Princípio em relação ao ser, o fundador da Academia favorece
ria uma transcendência que o Neo-platonismo, em convergência aliás 
com o Neo-pitagorismo, iria explorar no sentido de uma processão inte
gral dos seres a partir da Unidade. 

Já Aristóteles, porém, regressando à Ontologia, reinscreve o Uno 
absoluto no ser, tornando-o convertível com ele e adstrito, nas suas várias 
acepções, à substância individual.3 8 Contudo, num segundo momento, 
graças ao primado conferido ao ser-em-acto, faz convergir o Uno puro 
para a unicidade sem par da primeira substância. 3 9 Ela consigna, na sua 
plena actualidade e determinação, a perfeita unidade e o verdadeiro ser 
constituindo para as demais substâncias um referencial de estabilidade e 
verdade, ao mesmo tempo que a razão última da sua subsistência. 4 0 

Tal não é, contudo, o parecer de Plotino, para quem o Acto puro do 
Estagirita, como inteligência universal, já implica uma certa divisão e 
dualidade - essa que o pensar comporta na sua relação ao ser - , havendo, 
por isso, que remontar a uma instância superior que perfaça, na sua sim
plicidade, a pura unidade indizível referida por Platão na primeira hipó
tese do seu diálogo "Parménides". 4 1 Superior ao ser e às disjunções que o 
dividem e compõem numa certa totalidade de essências, apresenta-se o 
Princípio em Plotino como a fonte e o pólo unificador de toda a reali
dade, que dele dimana por irradiação espontânea. 4 2 Damascius, o último 
representante da escola neo-platónica de Atenas, sublinharia a transcen-

3 8 Sobre a convertibilidade do uno e do ser em Aristóteles, veja-se Metafísica, 2, 1003b, 
na trad. franc. deJ .Tr ícot , t. 1, ed. Vrin, Paris, 1970, pág. 179: "( . . . ) 1'Êtreet l'Un sont 
identiques et d'une même nature, en ce qu'ils sont corrélatifs l'un de 1'autre, comme le 
príncipe et la cause sont corrélatifs, sans qu'ils soient cependant exprimes dans une 
unique notion (...)". E mais adiante acrescenta, a modo de conclusão, pág. 181: "(...) 
autant il y a, précisement d'éspèces de l'Un, autant il y a d'éspèces de 1'Etre." Sobre as 
diversas acepções do uno e a sua referência à substância individual, veja-se ainda 
Metafísica, 1.1, caps. 1 e 2, 1054a, 1. 15-20. 

i 9 Parece, então, dever atribuir-se a Aristóteles, e não a Platão, o início da Onto-teo-logia, 
contrariamente ao que pareceu sugerir Hcidegger, por exemplo, em "Píatons Lehre von 
der Wahrheil", de 1931/32, in Wegmarken, G.A., t. 9, V. Klostermann, Frankfurt am 
Main, 1976, pp. 203-238. 

í 0 Sobre as diversas ordens de anterioridade do acto em relação à potência, designada
mente na ordem da substância e da forma, veja-se Aristóteles, Metafísica, 8, 1050a; ela 
conduz, em Metafísica, cap. 6, à pressuposição de um primeiro agente eterno, acto 
puro e inteligência universal. 

ü Para a correspondência entre as hipóteses do "Parménides de Platão" e as três hipóstases 
de Plotino, veja-se, deste último, Eneiadas, V, I , 8; e Eneiadas V, 1, 9 para a crítica de 
Aristóteles, onde afirma, pág. 27 da trad. franc. de E. Bréhier, ed. "Belles-Leltres", 
Paris, 1967: "Plus tard, Aristote dit que le Premier est séparé et intelligible; mais, dire 
qu"'/7 se pense lui-même" revient à n'en plus faire le Premier" (sublinhado no texto). 

• 2 Sobre a Transcendência do Uno em relação ao ser, é célebre a afirmação de Eneiadas, 
V, V, 5: "o ser é o rasto do Uno". Sobre o dinamismo produtor e unificante do Uno, 
veja-se, por exemplo, Eneiadas, V, I , 6; V, I I I , 15; V, IV, 1 e 2. 
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dência e pureza meontológicas do Princípio, preferindo à designação de 
"Uno" a de "Inefável", porquanto exime esse Nada de excelência de todo 
o compromisso com a pluralidade, evocando o silêncio para que remete a 
mente inquiridora.4 3 

Tomás de Aquino, fazendo a ponte entre a Metafísica aristotélica do 
ser e a Henologia, vem pela mão de Boécio ao encontro da reforma que 
se vinha fazendo no interior do Neo-platonismo - em autores como Porfí
rio, Proclo ou Mario Victorinus - no sentido de uma interpretação do 
Princípio como ser infinitivo (tó einai), actividade absoluta que se esprai 
nos entes, fazendo-os existir.4 4 Funda, com efeito, o Doutor Angélico a 
sua Metafísica da participação na distinção analógica entre o 
participativo ens (o sujeito que é) e o infinitivo Esse, que interpreta de 
forma dinâmica como um puro Agir sem determinações. Porém, sob o 
influxo de Aristóteles, que pensa o ente como um transcendental, é 
conduzido a interpretar Deus como um maxime ens, anunciando aquele 
que seria já com Escoto o ponto de vista da Modernidade.45 

Com efeito, em Escoto, como também em Suarez ou em Wolff, 
como atrás salientámos, a Teologia natural deixa-se reger pela Metafí
sica, aparecendo como parte integrante do objecto total desta e determi
nada por uma Ontologia geral.46 Em particular, o conceito de Ente infi
nito apresenta-se, na sua positividade, como um caso eminente de 
predicação pertinente da quididade, alcançado pela mente, por negação e 
abstracção privativa das imperfeições do finito, em substituição de uma 
impossível visão sobrenatural da Essência divina.4 7 

4 3 Veja-se Damascios, Traité des Premiers Príncipes, T I - De Vlneffáble et de VlJn, trad, 
franc, de J. Combès, ed. "Les Belles-Lettres", Paris, 1986, 1." p., §4, pág. 11: "(.. .) 
l'ineffable, c'est par un silence parfait qu'il faut l'honorer, el d'abord même par une 
parfaite ignorance, celle qui tient toute connaissance pour indigne". 

4 4 Sobre Boécio veja-se a nossa nota 14. Sobre toda esta problemática veja-se o 
indispensável artigo de P. Hadot, "Dieu comme Acte d'Etre daus le Ncoplatonisme. A 
propôs des théories d'E. Gilson sur la Métaphysíquc de I'Exode", in: Dieu et VÊtre. 
Exegeses de I'Exode 3,14 et de Coran 20, 11-24, Etudes Augustiniennes, Paris, 1978, 
pp. 56-63. 

4 5 Veja-se a nossa nota 24 e Summa Teológica, 1.* pars, q. 2, a. 3, ed. B.A.C., Madrid, 
1964, pág. 322: "Est igitir aliquid quod est verissimum, et optimum, et nobilissum, et 
per consequens maxime ens; nam quae sunt maxime vera, sunt maxime entia, ut dicitur 
I I Metaphys." 

4 6 Assim, por exemplo, afirma F. Suárez, na L" das suas Disputationes Metaphysicae, 
secção I , §26: "Hay que decir, pues, que el ente en cuanto ente real es el objeto total de 
la metafísica. (...) Se ha demonstrado, en efecto, que el objeto total de la metafísica 
debe incluir a Dios y a las demás substancias immateriales, pero no solo a éstas". 
[Trad, castelh. de J. Adúriz, in: F. Francisco Suárez, Introducción a la Metafísica, 
3.fl ed., Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1966, pág. 44. 

4 7 Veja-se Duns Escoto, Ordinatio, I , 8, §198 e Ordinatio, I , Prólogo, §170 (I , 113-114), 
onde afirma: "Done Ie sujet premier de la Théologie en soi, celle de Dieu et cellc des 
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A reflexão de Kant vem desferir um golpe fatal na metodologia por 
que a Escolástica, em sintonia aliás com o Cartesianismo, intentava pas
sar, por inferência, da ordem da possibilidade à da realidade. Tal é, pelo 
menos, o que ressalta da leitura do escrito pré-crítico "O único Funda
mento possível de uma Demonstração de Existência de Deus", de 1763, 
em que o argumento ontológico - nervo daquela estratégia - é atacado no 
seu centro, o conceito de existência (Dasein), e invertido na sua lógica. 
Criticando Wolff e Baumgarten, Kant considera aí que a existência não 
constitui um "complemento da possibilidade "ou "a completa determina
ção interna do objecto", uma vez que não pertence à ordem da predica
ção, mas aqueloutra, fáctica e posicionai, que o verbo ser (Sein) refere 
quando tomado no seu sentido absoluto.48 Assim, quando afirmamos que 
"Deus existe", nada acrescentamos à sua essência, apenas dizemos que 
ela, com todos os seus atributos, na medida em que expressa uma pos
sibilidade intrinsecamente consistente, tem como seu fundamento real a 
posição absoluta (absolute Position) da dita coisa, a que atribuímos o 
nome de Deus.49 Há, por isso, que concluir, a título de tese geral, pela 
originariedade do real em relação à possibilidade, uma vez que, nada 
existindo, nada haverá de pensável e, portanto, de possível. 5 0 

bienheureux, est son essence-ci en tant que celle-ci, dont la vision par le bienheureux 
est comme la connaissance de 1'étant dans la métaphysique; et pour ectte raison, la 
vision bienheureuse n'est pas théologique, mais eile est comme une apprehension 
parfaite ct incomplexe du sujet, qui précède naturellement cctle science." [Traduzido e 
citado por O. Boulnois na sua já atrás referida introdução a J. Duns Escot, Sur la 
Connaissance de Dieu, pág. 79], 

4 8 Veja-se Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins 
Gottes (seg, a ed. da Academia de Berlim), ed. Felix Meiner, Hamburg, 1963, L.' secção, 
l . a medit, §3, pág. 13 e 2." med., §2, pág. 17 e também Kritik der reinen Vernunft, B 
626/A 598, onde afirma: "Sein ist offenbar kein reales Praädikal, d.i., ein Begriff von 
ingend etwas, was zur dem Begriffe eines Dinges hinzukommen Könne. Es ist bloss die 
Position eines Dinges, oder gewissen Bestimmungen an sich selbst. Im logischen 
Gebrauche ist es lediglich die Kopule eines Urteils." [Ser não é manifestamente nenhum 
predicado real, isto é, um conceito do que quer que seja que se pudesse acrescentai' ao 
conceito de uma coisa. E meramente a posição de uma coisa, ou de certas determinações, 
em si mesmas. No uso lógico, é unicamente a cópula de um juízo]. 

4 9 Veja-se E. Kant, Beweisgrund, l . a medit., §2, pág. 12: "(...) sollte es heissen: Etwas 
Existierendes ist Gott, das ist, einem existierenden Dinge Kommen diejenigen 
Prädikate zu, die wir zusammengenommen durch den Ausdruck: Gott, bezeichnen." 
[(...) devia-se dizer: algo que existe é Deus, quer dizer, a uma coisa que existe convêm 
esse predicado, a que nós atribuímos a designação conjunta dc Deus]. 

5 0 Ibid., 2." medit., §2, pág. 16: "Wenn nun alles Dasein aufgehoben wird, so ist nichts 
schlechthin gesetzt, es ist überhaupt gar nichts gegeben. Kein Materiale zu irgend 
etwas Denklichcm, und alle Möglichkeit fällt gänzlich weg." [Se, pois, toda a 
existência é suprimida, então não há absolutamente mais nada de posto, mais nada de 
dado, não há mais matéria para algo de pensável e toda a possibilidade desvaneceu-se 
por inteiro.] 
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A existência, contudo, como posição (Setzung) transporta consigo 
uma constitutiva opacidade, inerente à sua positividade e irredutibilidade 
como conceito, a que nem o próprio Ser incondicionado se pode eximir.5 1 

Com efeito, não pertencendo ela à ordem predicativa do conceito, mas ao 
modo como ele é estatuído no juízo - como possível, real ou necessário -
e não possuindo o entendimento uma intuição intelectual capaz de vali
dar como real o que a razão pensa como ideia, a representação do Trans
cendente permanece para a faculdade de julgar uma simples possibili
dade, consistente, sem dúvida, mas problemática ou até mesmo inaces
sível. 5 2 Embora posteriormente, no campo do juízo estético, com a 
analítica do sublime, Kant se tivesse abeirado da experiência metafísica 
do Supra-sensível, descrevendo-a como "um abismo em que a imagina
ção tem medo de se perder", ele deixaria contudo aos seus discípulos 
idealistas a incumbência de explorar esse último arcano da razão espe
culativa.5 3 

Assim, por exemplo, na perspectiva paradigmática de um Fichte, 
consiste a filosofia numa reflexão radical sobre a facticidade que, remon
tando por reductio ad unum da diversidade da experiência fenomenal ao 
seu fundamento primeiro, intenta dar conta desse facto absoluto de que 
existe um Deus.54 Para tal, impõe-se-lhe substituir o ponto de vista fáctico 

5 1 Cf. E. Kant. Beweisgrund, 1medit . , §2, pág. 11. 
5 2 Cf. E. Kant, Beweisgrund, 1* medit., §2, pág. 12: "Allen sein Dasein muss unmittelbar 

zu der Art gehören, wie sein Begriff gesetzt wird, denn in den Prädikaten selber wird es 
nicht gefunden."[Só que a sua existência deve imediatamente pertencei ao modo como 
o seu conceito foi posto, uma vez que ela não se encontra entre os seus predicados.] 

5 3 Evocando esse abismo que Deus é para a razão, põe Kant na boca dc Deus as seguintes 
palavras, na sua Kritik der reinen Vernunft, Tranzendentale Dialektik, B 641/A 613: 
"Ich bin von Ewigkeit, (...); aber woher bin ich denn? Hier sinkt alles unter uns, und 
die grösste Vollkommenheit, wie die Kleinste, schwebt ohne Haltung bloss vor der 
spekulativen Vernunft (...)." [Eu sou desde toda a eternidade, (...); mas, eu próprio, de 
onde sou então? Aqui tudo se afunda por baixo de nós, e a suprema perfeição, assim 
como a menor, oscilam sem amparo diante da razão especulativa (...)]. E, na sua Kritik 
der Urteilskraft, afirma o mesmo Kant no §27: "Das Überschwengliche für die 
Einbildungskraft (bis zu welchem sie in der Auffassung der Anschauung getrieben 
wird) ist gleichsam ein Abgrund, worin sie sich selbst zu verHeren fürchtet". [O 
transcendente c para a imaginação (que para ele é atraída na apreensão da intuição), de 
algum modo, um abismo onde ela teme perder-se]. 

5 4 Veja-se J.G. Fichte, " I Introduction à la Doctrine de la Science", in Oeuvres Choisies de 
Philosophie Premiere (1794-1797), trad. franc. de A. Pbilonenko, ed. Vrin, Paris, 1972, 
pág. 245 cm diante. Veja-se, também, Wissenschaftslehre 1804, V I . 8 Conf, in J.-G. Fichte 
- Gesammtausgabe Nachlassband 8 (ed. da Acad. das Ciências da Baviera), F. 
Frommann Verlag, Stuttgart, 1985, pág. 85, onde afirma: "(...) die Wl. so wie alle 
Philosophie die Aufgabe hat, alles Mannichfaltige auf absolute Einheit zurückzuführen, 
und was dasselbe gesagt ist, abzuleiten alles Mannigfaltige aus der Einheit (...)" [(...) a 
Doutrina da Ciência, assim como toda a filosofia, tem como tarefa reconduzir todo o 
diverso à unidade absoluta, e, o que significa o mesmo, derivá-lo a partir da unidade (...).] 
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da Metafísica anterior, em que o ser em si (Sein an sich), a substância 
inerte e sem causa constitui a referência última, pelo ponto de vista supe
rior da génese, em que o Absoluto aparece como o produto de uma activi
dade originária (Tathandlung) de auto-construção de si mesmo.55 A esta 
luz, já não se situa a filosofia ao nível ôntico do finito, mas aqueloutro 
supra-sensível de um Agir (Handeln) infinito que, nada pressupondo, tudo 
produz pela união indissolúvel que o une ao seu efeito (Tatsache), para nele 
e por ele se consignar como sujeito numa concrescência activa, que é na 
medida em que se põe e se põe na medida em que é.56 

Deste modo, com o Idealismo retoma a filosofia o primado platónico 
do Uno sobre o ser, ao mesmo tempo que o interpreta numa linha dinâ
mica como uma energia posicionai de existência, uma actividade de 
máxima potencialidade que se auto-produz e causa pelo desdobramento 
espontâneo da sua essência. É uma perspectiva que atravessa toda a his
tória da filosofia, remontando através de Espinoza e Cusa ao Neo¬
-platonismo. 

Assim, para o autor da "Ética", constitui a potentia Dei, como natu
reza activa da substância, esse poder através do qual Deus se causa a si 
mesmo como acto absoluto de existir, segundo uma necessidade irrefra-
gável e uma infinidade de modos.57 Na mesma perspectiva, considera 
Leibniz a potência infinita como essa força interior que compele Deus a 
existir, a auto-produzir-se e ao universo que dele deve dimanar.58 

Recuando mais atrás, encontramos em Cusa um equivalente conceptual 
da mesma ideia na noção de possest, entendida como síntese ou conexão 
de posse faceré e posse fieri; trata-se de um poder-ser que é em acto tudo 

» Cf. J.G. Fichte, Wissenschaftslehre 1804, XIII." Conf., pág. 196 e pág. 202,1. 20-27. Veja-
-sc ainda: "He Introduction à la Doctrine de la Science", in Oeuvres Choisies, pág. 298. 

5 6 J. G. Fxhtc, Grundlage der Wissenschaftslehre, Gesamtausgabe Werkeband 2, 
Stuttgart, 1972, pág. 260: "Ist das Ich nur insofern es sich setzt, so ist es auch nur für 
das setzende, und setz nur für das Seiende - Das Ich ist für das Ich - setzt es aber sich 
selbst, schlechthin, so wie es ist, so setzt es sich nothwendig, und ist nothwcndig für 
das Ich". [Se o Eu não é senão na medida em que se põe, então ele também só é para o 
sujeito ponenle, ele só põe para o Eu existente - o Eu é para o Eu - se ele se põe a si 
mesmo absolutamente, tal como é, então ele põe-se necessariamente e é 
necessariamente para o Eu],Veja-se, ainda, " I I . " Introduction, V. a Section", in Oeuvres 
Choisies, pp. 275-276. 

5 7 Espinoza, Ethica, Pars I , prop. X X X I V , in Benedicti de Espinoza Opera (cd. Van 
Vloten e J.P.N. Land), 3.a ed., M. Nijhoff, Amsterdam, 1914, pág. 66: "Dei potentia est 
ipsa ipsius essentia. Ex sola enim necessitate Dei essentiac sequitur, Dcum esse causam 
sui omnium rcrum. Ergo potentia Dei, qua ipse, et omnia, sunt et agunt, est ipsa ipsius 
essentia". 

5 8 G.W. Leibniz, Correspondance avec Morell et Nicaise, Textes Inédits, ed. de G. Grua, 
t. [, secç. I , I I , n.° 10, Paris, P.U.F., 1948, pág. 139: "L'essence primitive de toute 
substance consiste dans la force; e'est cette force en Dieu qui fait que Dieu est 
necessairement, et que tout ce qui est en doit emaner". 
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o que pode ser ou todo o poder, e contém, de modo virtual e "compli
cado", aquela diversidade e oposição que as criaturas explicitam no seu 
modo próprio de existência. 5 9 Ainda segundo Cusa, é graças à virtus 
explicante da Unidade primeira que o universo se desdobra e desenrola 
segundo uma rítmica espiralar de descensus-ascensus, que tem o seu 
momento mais baixo no diverso fenoménico e material, a sua região 
média no plano anímico, e o seu vértice no mundo dos espíritos, para que 
tudo converge em harmonia superior.60 

Todo este importante filão de pensamento vai desembocar, através 
de Escoto Eriúgena, em Plotino, a quem se deve a reabilitação, contra 
Aristóteles, da causa eficiente ou produtora, já ao nível do inteligível, 
para dar conta da problemática da génese. Assim, interrogando-se pela 
causa do Uno, o autor das "Eneiadas" afirma que ele é causa de si, pela 
vontade que o impele "a fazer-se a si mesmo a partir de si mesmo e de 
nada mais", sem dissociação ou dualidade interna entre o querer e o ser; 
além disso, é ainda causa universal dos seres, que ele produz por super
abundância e em quem delega o poder de se auto-constituirem.61 O seu 
discípulo Porfírio, comentando o "Parménides" de Platão, discerne a cau
salidade universal do Uno a todos os níveis da processão, preparando 
assim aquele que seria o ponto de vista característico do expressionismo 
de Proclo.62 

O autor dos "Elementa Theologiae" faz recuar a relação de subordi
nação hipostática do ser ao Uno a uma instância anterior - a potência 
infinita, de cuja operatividade o mundo colhe em permanência o poder de 
existir, mas que não depende deste, nem com este se envolve ou enri
quece, na actualização instantânea que faz de si como Uno-Bem, decor
rendo os diversos planos da realidade - o ser, a vida e a inteligência - do 

5 9 Veja-se, de Nicolau de Cusa, De Docta Ignorantia, 1.1, §§7-9; De Possest, (t. X I da ed. 
de Heidelberg), §§44-51; De Veneralione Sapienliae (t. X I I da ed. de Heidelberg), 
cap. I I I , §§7-8 e caps. V I - V I I , §§14-18; e ainda De Ápice Theoriae (t. XII) , §§13-16. 

G 0 Veja-se Oeuvres Choisies de Nicolas de Cites, trad. e ed. de M . de Gandillac, t. I I , 
Aubier-Montaigne, Paris, 1942, pág. 456, onde se pode ler, do opúsculo "Complc-
ments Thcologiques": "Enveloppée dans le centre, la puissance de 1'être se développe 
dans une ligne tracée par un géomètre, qui correspond à la puissance de 1'être, 
engendrée, c'est-à-dirc dcveloppée par 1'être. Et du centre et de la ligne procede la 
circonférence, c'cst-à-dire ici 1'opération". 

ú l Sobre o emanatismo de Plotino, veja-se, por exemplo, Eneiadas, V, I , 6 e V, I I , 1. 
Sobre a afirmação do Uno como "causa de si", veja-se Eneiadas, V I , VI I I , 16, 1. 42-43; 
e V I I I , 7, 1. 45-55, de onde retirámos a citação transcrita no nosso texto. "Todo o 
tratado V I I I da VI . " Eneiada é, aliás, dedicado à análise da auto-causação do Princípio 
a partir da sua vontade . 

6 2 A este propósito, veja-se, de Porfírio, Commeniaire du Parménide (ed. de P. Hadot), in 
Porphyre et Victorinus, I I , Paris, ed. Augustiniennes, 1968 e o estudo introdutório de 
P. Magnard à tradução francesa do Liber de Causis, a que nos estamos a reportar (cf. P. 
Magnard, La Denieure de 1'Etre. Autour d'un Anonyme, Paris, ed. Vrin, 1990, pág. 14). 
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refluxo à unidade de origem dessa primeira energia difusiva.63 

Já, contudo, Escoto Eriúgena, na interpretação que faz do processo 
cosmogónico como uma mediação indispensável à plena consignação do 
Divino na sua actualidade, vai dar um outro alcance especulativo ao 
expressionismo neo-platónico, iniciando uma abordagem teogónica do 
Princípio que, através de Eckhart, iria conduzir ao Idealismo alemão. 
Sem negar a transcendência do Princípio criador, mas desmultiplicando a 
sua eficiência pelas causas e efeitos criados, considera que Deus se cria a 
si mesmo ao longo da processão segundo uma lógica recursiva em que 
cada termo é simultaneamente efeito e causa do que o produziu, pelo que 
teogonia e cosmogonia se apresentam como processos inseparáveis, só 
diferenciáveis do ponto de vista da criatura.64 

Eckhart, por sua vez, fiel ao célebre adágio do "Livro dos XXIV 
Filósofos", segundo o qual "Deus, como unidade, gera a unidade de si 
mesmo, reflectindo sobre si um único ardor", considera o Uno como um 
princípio activo gerador da Divindade e das criaturas, uma génese que se 
reflecte e penetra totalmente, regressando a si como unidade omnienglo-
bante, uma espontaneidade, em suma, que - ad se, per se e in se - se põe 
em movimento para se revelar e constituir como vida consciente de si. 6 5 

Mas este é já o ponto de vista característico do Idealismo alemão, a que 
consagraremos o ponto seguinte da nossa Lição. 

4. Principio e Teogonia 

6 3 Proclo, Elements de Théologie, trad, franc, de J. Troirillard, Paris, ed. Aubier¬
-Montaigne, 1954, §84, pág. I l l : "Tout ce qui existe perpétuellement est infíni en 
puissance ", e, mais adiante, no §85, pág. 132 afirma: "Tout ce qui vicnt perpétuelle
ment à lêtre possède une puissance infinie de venir à 1'être". Sobre o poder criador e a 
distinção entre potência activa e passiva, veja-se, da mesma obra, §§77-78, pp. 108¬
-109; sobre a noção positiva de infinitude e a sua relação de determinação pelo Uno, 
veja-se §86 e segs., pág. 112 em diante. Sobre o ritmo ternário da processão, veja-se, 
Op. cit., §§30-35, pp. 82-85. 

6 4 Escoto Eriúgena, Periphyseon (De Divisione Naturae), ed. bilingue latim/inglês de LP. 
Sheldon-Williams, 3 vols., Dublin, 1968, 1972, 1981: veja-se, t. I l l , 689 c, pp. 186¬
-187, onde afirma: "A natureza divina cria e é criada nas causas primordiais, nos 
efeitos, pelo contrário, ela c criada e não cria". 

6 5 "Deus est monos, monadem ex se gignens, in sc unum reflecteus ardorem", in Le Livre 
des XXIV Philosophes, prop. I , ed. bilingue latim/francês de F. Hudry, ed. Millon, 
Grenoble, 1989, pág. 89. A este propósito, veja-se o importante estudo de V. Lossky, 
Théologie Négative et Connaissance de Dieu chez Maitre Eckhart, 2." ed., ed. Vrin, 
Paris, 1973, onde se pode ler, na pág. 63: "(...) ayant identifié 1'un avec la premiere 
hypostase de la irinité chrétienne, Eckhart en a fait le príncipe commun de la théogonie 
et de la cosmogonie"; c, mais adiante, na pág. 69, reitera-se a mesma ideia: "L'Unum se 
présente done comme un príncipe actif, comme premiere source de productivité divine 
- Père de toule la divinité et des créatures". 
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A crítica de Kant ao dogmatismo da Metafísica escolástica, em par
ticular no que concerne a postulação de uma causa primeira como razão 
última da existência, obrigaria a filosofia ulterior a uma distinta conside
ração do Princípio, já não como uma evidência que se sabe imediatamen
te numa proposição, mas como uma verdade que se constrói dialéctica
mente através de um esforço de penetração e explicitação conceptual dos 
momentos essenciais da sua constituição. 6 6 Na verdade, para o Idealismo 
alemão, a que nos estamos a reportar, não consigna o ser uma identidade 
simples e indiferenciada, mas um todo de momentos interdependentes, 
que inclui diferença, contrariedade e oposição, ou seja, um antagonismo 
produtor de sínteses sempre mais abrangentes.67 

A essa luz, não se confunde o Princípio na ordem ontológica com o 
primeiro momento do conhecer ou até mesmo do ser - esse é tão só o 
ponto de partida de um desenvolvimento ulterior que inclui a mediação 
da diferença e o reingresso reflexivo a si - porquanto apenas no saber de 
si como sujeito (Subjekt) ele atinge a sua plena verdade e efectividade 
espirituais. E este um resultado que a ciência só alcança no termo da sua 
elaboração, mas que não pode ser entendido como uma realidade inde
pendente do caminho que a ela conduz, pois que com este perfaz uma 
estrutura única e indissociável de forma e conteúdo. 6 8 

Schelling resume a nova abordagem genética e teleológica do nosso 
filosofema com as seguintes palavras: "(...) todo o processo da criação do 
mundo (...) nada mais é do que o processo do tornar-se consciente efecti
vo, da perfeita personalização de Deus".69 Trata-se de uma teogonia 
pensada à maneira de uma cosmogonia, porquanto inclui a posição da 

6 6 Veja-se, a este propósito, G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, 3.a ed., Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1977, Prefácio, I I , pág. 23: "(.. .) das Wahre (...) ist das 
Werden seiner selbst, der Kreis, der sein Ende als seinen Zweck voraussetzt und zum 
Anfange hat und nur durch die Ansführung und sein Ende wirklich ist". [O verdadeiro é o 
devir de si mesmo, o círculo que pressupõe c tem como começo o seu fim como a sua 
finalidade, que só é efectivo mediante o seu desenvolvimento c o seu fim]. 

6 7 Veja-se, Op. cit., Prefácio I I I , pág, 48 e também de G.W.F. Hegel, o escrito Differenz 
des Fischteichen und Schellingschen Systems der Philosophie, in Hegels Werke, t. 2, 
Suhrkamp taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main, 1990, pp. 35-40. 

0 8 Veja-se, G.W.F. Hegel, Ph. Geistes, ed. cit, Prefácio I I , pág, 23 e pág, 25, onde afirma: 
"Es ist von dem Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erst am Ende 
das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht sein Natur, Wirkliches, Subjekt 
oder Sichselbst - werden zu sein". [Há que dizer do Absoluto que ele é essencialmente 
resultado; que unicamente no fim é aquilo que na verdade é; e precisamente nisto 
consiste a sua natureza de ser efectivo, sujeito ou devir de si mesmo]. 

6 9 F.W.J. Schelling, Stuttgarter Privatvorlesungen (1810), Schellings Werke (ed. M. 
Schröter), t. IV, Munique, 1965, pág. 325: "(...) der ganze Process der Weltschöpfung, 
der noch immerfort der Lebensprocess in der Natur und in der Geschichte - daß dieser 
eigentlich nichts anderes als der Process der vollendeten Bewusstwerdung, der 
vollendeten Personalisirung Gottes ist." 
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natureza e do próprio homem, este como instância crucial da auto-recog-
nição do Divino. Ela foi primeiro considerada como um processo neces
sário, decorrente da espontaneidade e aseidade auto-ponentes do Prin
cípio; este ponto de vista, no entanto, representado na filosofia da iden
tidade de Schelling e posteriormente em Hegel, seria depois superado por 
Schelling, considerando este, na sua última filosofia, como um acto de 
divina liberdade o evento por que o Absoluto, abrindo mão ao processo do 
mundo, vem à existência, a fim de colher no homem o seu livre reconhe
cimento como Deus. 

Caracterizemos sucintamente estas duas perspectivas, a fim de 
melhor entender depois a posição da filosofia contemporânea e a nossa 
própria em relação à problemática do Princípio. 

A filosofia de Hegel, na sua estrutura dialéctica e circular, deixa-se 
sem dificuldade interpretar como uma longa explicitação do argumento 
ontológico, uma explanação do modo como o Absoluto, enquanto fun
damento, a si mesmo se causa e põe como existente numa relação simples 
consigo através de um processo que passa pelos momentos essenciais da 
universalidade, da particularidade e da singularidade (Einzelheit).70 

Contestando Kant, considera o autor da "Lógica" que, ao nível do 
infinito, o pensar atinge o ser, pelo que o conceito de Ser infinito encerra 
necessariamente em si o momento da existência. 7 1 E mesmo esse, aliás, a 
seu ver o ponto de partida adequado da filosofía, a saber: o Absoluto na 
sua actividade, no movimento de se diferenciar e opor a si mesmo como 
real, para nessa sua realidade se reflectir e superar enquanto particulari
dade, constituindo-se em e para si como sujeito numa relação infinita 
consigo. É esta a relação absoluta, fechada e circular, em que a substân
cia única, auto-causando-se como causa sui nos efeitos causados numa 
alternância de momentos activo e passivo, converte o em si (an sich) que 
começou por ser em para si (für sich), para, já de novo conjunta consigo, 
num progredir imanente que é um auto-mover-se e determinar-se para a 
sua forma perfeita, se suprimir a si mesma como relação, em prol da 
identidade absoluta.72 

7 0 Veja-se G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, t. I , Die 
Wissenschaft der Logik, Hegels Werke, t. 8., Suhrkamp t. Wissenschaft, Frankfurt a. 
Main, 1979, §163, pág. 311. 

7 1 Ibid., Op. supra-citada, §51, pág. 136: "Gott aber soll ausdrücklich das sein, das nur 
'als existierend gedacht'werden kann wo der Begriff das Sein in sich schliest". [Mas 
Deus deve expressamente ser aquilo que pode ser 'pensado só como existente', em que 
o conceito implica o ser]. 

7 2 Veja-se Ibid., Op. supra-citada, §153 anotação, e §§155 e 157, pp. 299-302. 
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Consigna então esta última identidade a necessidade do próprio 
Absoluto a si regressado e consigo conjunto como totalidade, a qual é 
também, como realidade, a liberdade de se ter a si mesma no outro real, 
não como outro ser e pôr, mas como o seu próprio. 7 3 Porém, tal liberdade 
do Absoluto a si regressado como Ideia (Idee) só aparentemente reitera a 
autarcia da primeira Causa em relação à criação, pois que sempre de 
novo se vê forçada a iniciar um novo ciclo, diferenciando-se e pondo-se 
como alteridade ou natureza.74 Com efeito, não é esse concreto singular 
resultante da mediação um terceiro termo em repouso - como síntese que 
já comporta em si o momento da cisão - mas a pura actividade (Tätigkeit) 
do negar e do cindir, de que sempre resulta nova externação. 7 5 É que, 
apesar de conjunta consigo numa perfeita identidade de real e ideal, não 
deixa a Ideia de comportar em si uma íntima inquietação ou negatividade 
- essa mesma que, como contradição, presidiu à sua génese e progressão 
para o saber de si como unidade omniabarcante, e que agora, como dife
rença temporalizante, a compele a sair de si num excesso proliferante 
para regressar à imediatez da existência. 

O filósofo de Estugarda prefere recorrer às imagens míticas da 
"queda", "alienação" ou "decisão", a reconhecer, na Ideia, algo de irredu
tível a uma enunciação transparente e responsável pela sua renovada 
externação. 7 6 Na verdade, para Hegel a passagem do conceito à existên
cia, o seu tornar-se natureza na sucessão dos momentos temporais não é 

7 3 Veja-se Ibid., Op. supracitada^ §149, pp. 293-294 e a anotação ao §159, pp. 305-306. 
7 4 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie I, §244, pág. 393: "Die absolute Freiheit der Idee aber ist, 

dass sie (...) sich entschließt das Moment ihrer Besonderheit oder des ersten 
Bestimmens und Anderseins, die unmittelbare Idee als ihren Widerschein, sich als 
Natur frei aus sich zu entlassen". [A absoluta liberdade da Ideia é que ela (...) se 
decide a deixar sair livremente de si o momento da sua particularidade ou do primeiro 
determinar-se e do ser-outro, a Ideia imediata como seu reflexo, como natureza". 

7 5 Sobre a actividade da Ideia, o seu carácter processual e dialéctico, veja-se Op. supra-
-citada, §213, pág. 367, §215 e aditamento pp. 372-373, §235 pág. 387 e §§237-239, 
pp. 388-391. 

7 6 Veja-se o §244 da 2." ed. da Enzyklopädie, na nossa nota 74, em que Hegel já não 
apresenta a natureza como uma "queda" da Ideia, mas de um modo histórico, como 
objecto de uma decisão. A seu propósito, afirma Schelling, em tom jocoso c ao mesmo 
tempo crítico, no comentário a Hegel das suas Lições de Munique sobre a História da 
Filosofia Moderna: "(...) a Ideia na sua liberdade infinita, na sua verdade própria, 
decide deixar-se ir (entlassen) como natureza ou na forma do ser-outro. Este termo 
"deixar ir" - a Ideia deixa ir (liberta) a natureza - c uma das expressões tão bizarras e 
ambíguas, logo flutuantes, que, nos seus momentos críticos, servem de refúgio a esta 
filosofia". ["(...) die Idee in der unendlichen Freiheit, in der Wahrheit ihrer selbst 
entschiesst sich, sich als Natur oder in der Form des Anderseins aus sich zu entlassen. 
Dieser Ausdruck 'entlassen'- die Idee entlässt die Natur - gehört zu den seltsamsten, 
zweideutigsten und darum auch zaghaftesten Ausdrucken, hinter die sich diese 
Philosophie bei schwierigen Bunkten zurückzieht", in Schellings Werke (ed. M. 
Schröter), t. V, Munique, 1965, pág. 223]. 
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mais do que a reduplicação, por justaposição, dos graus de ser que se 
compenetram na Ideia - uma diferença que ela suprime ao retomar-se 
como totalidade plena e concreta numa intuição concebida e conci-
piente.77 No entanto, como observaria Schelling com pertinência: "A 
verdadeira questão não reside em saber se a natureza é Ideia na forma do 
ser-outro, mas como é que a Ideia se torna desigual a si mesma".78 

Convencido, pela leitura de Kant e de Jacobi, da originalidade da 
existência (Dasein) em relação à esfera lógica do conceito e da irreduti-
bilidade do princípio de razão ao princípio de identidade, Schelling, a 
partir de 1807, vai assumir uma posição crítica em relação a toda a filo
sofia racional, considerando que ela só alcança as condições negativas da 
existência, relativas à sua possibilidade como identidade essencial, e não 
aquela mesma na sua factualidade e positividade, que não se deixa dedu
zir, mas tão só descrever como o produto de uma liberdade. 

No que em particular concerne o nosso filosofema, considera o autor 
das "Investigações sobre a Liberdade Humana" que o Absoluto actual, o 
Ens realissimum da sua anterior filosofia da identidade, não colhe, por
quanto toma Deus, à partida, como um ser acabado e perfeito, subsistindo 
imutavelmente e de uma vez por todas, e não como uma vontade e uma 
vida, capaz de se querer e fazer a si mesma num devir eterno.79 É que, 

7 7 Acerca do tempo como manifestação imediata do conceito e a sua supressão pelo saber 
absoluto, veja-se de G.W.J. Hegel, Ph. Geistes, ed. supra-citada. cap. V I I I , pp. 584¬
-585. Sobre a natureza como um sistema de graus (Stufen), cada um procedendo 
necessariamente do anterior e constituindo a sua mais próxima verdade, de acordo com 
a Ideia interior que subjaz à natureza, veja-se G.W.J. Hegel, Enzyklopädie, t. I I , §249 
com a respectiva Anotação, onde se afirma que a natureza tem como característica 
separar umas das outras as diferenças e pôr como existências independentes os graus 
que o Conceito conjunge dialécticamente. 

7 8 Veja-se F.W.J. Schelling, Einleitung in die Philosophie, Schellingiana, t. I (ed. von W. 
Ehrhardt), 1989, na trad. franc. de Challiol-Gillet e P. David: Introduction à la 
Philosophie, lição X V I , ed. Vrin, Paris, 1996, pág. 85. Sobre a natureza como a Ideia 
na forma do seu ser-outro (Anderseins) ou da exterioridade, veja-se G.W.F. Hegel, 
Enzyklopädie, t. I I , §247 e a Anotação do §278, onde se refere a natureza como o ser¬
-posto e negativo da Ideia, a sua queda de si mesma, a inadequação a si mesma. 

7 9 Em Stuttgarter Privatvorlesungen, Schellings Werke, Í. IV, ed. supra-cit., afirma 
Schelling, na pág. 325: "Wenn wir uns von dem Urwescn, seinem Scyn und Leben eine 
Idee bilden wollen, so haben wir eigentlich nur die Wall zwischen zwei Unsichten. a) 
Entweder ist uns das Urwesen ein mit einem Mal fertiges und unveränderlich 
vorhandenes. Dies ist der gewöhnliche Begriff von Gott - der sogennanten 
Vernunftrciigion und aller abstrakten Systeme. (...) Verlange wir einen Gott, der wir als 
ein ganz lebendiges, persönliches Wesen ansehen Können, dann (...) wir müssen 
annehmen, dass sein Leben die grösste Analogie mit dem menschlichen hat, dass in 
ihm neben dem ewigen Seyn auch ein ewiges Werden ist (...)" [Se nós queremos 
formar uma ideia do ser originário, do seu ser e da sua vida, então só temos 
propriamente escolha entre dois pontos de vista, a) Ou o ser originário é para nós um 
ente acabado uma vez por todas e subsistente imutavelmente. Tal é o conceito corrente 
de Deus - do Deus da "religião natural" c de todos os sistemas abstractos. (...) se 
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como acto afirmativo e auto-ponente que tem a sua expressão imediata 
no universo existente, constitui o Absoluto uma possibilidade já sempre 
realizada, de um modo cego, intemporal e necessário, e não um poder-ser 
(Seinkõnnendes) indeterminado que, podendo igualmente não-ser, livre
mente se decide a sair da sua essência, a conferir-se o ser e a tornar-se 
aquele que quer e há de ser, a saber, o próprio Deus livre e auto-
-consciente.80 Por isso, para conceber Deus como origem, livre causa de 
si mesmo, há que questionar o primado aristotélico do acto de existir, 
regressar de algum modo ao ponto de vista platónico do possível, do Uno 
originário, anterior ao ser e ainda não comprometido com ele. 

Schelling concebe o ponto de partida do processo teogónico como 
uma pura essência, um ser neutro e indiferenciado, em que os contrários 
se equivalem e anulam, uma vontade (Wille) em repouso, despojada e 
livre de toda a relação. Como poder-ser indeterminado, na fronteira entre 
o não-ser e o ser, tal essência é a unidade primitiva que antecede tudo o 
que há de vir, o fundamento originário (Urgrund), que é também um 
não-fundamento (Ungrund)81. Ela permaneceria reclusa no seu mistério, 
não fora a vontade, na sua eterna e etérea beatitude, ser percorrida por 
uma vaga nostalgia (Sehnsucht), um desejo inconsciente de vir à existên-

queremos um Deus que possamos considerai' como um ser plenamente vivo, pessoal, 
então (...) nós devemos admitir que a sua vida tem a maior analogia com a vida 
humana, e que nele há, ao lado do seu ser eterno, também um devir eterno (...)". 

8 0 Um dos textos mais representativos do ponto de vista da filosofia da identidade é o 
Aphorismem zur Einletung in die Naturphilosophie de 1806, onde se considera Deus 
como a identidade dinâmica entre o Uno e o Todo. Veja-se os §§31-41, em particular o 
§36, onde afirma: "(...) a posição infinita de si mesma - tal é a ideia da absolutidade", 
e, mais adiante, no §37 acrescenta: "Tal é unicamente Deus, pois ele é afirmação de si 
mesmo, isto é, indissolúvel identidade do predicante e do predicado. Ora como esta 
identidade é a consistência e a essência das coisas, então Deus é a posição de todas as 
coisas, o que em todas as coisas é idêntico a si" [(...) die unendliche Position seiner 
selbst ist. Dieses ist die Idee der Absolutheit. (...) Dies nur Gott. Denn er ist Bejahung 
von sich selbst, d.h., die unauflösliche Identität von Prädicirendem und Prädicirtem. 
Da nur diese der Bestand und dasWesen aller Dinge, so Gott die Position aller Dinge, 
das in allen Dingen sich selbst Gleiche.] in F.W.J. Schelling, Ausgewälte Schriften, t.3, 
Suhrkamp, Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main, 1995, pág. 636. 

8 1 Sobre o não-fundamento, veja-se a obra Philosophische Untersuchungen über das 
Wesen der menschlichen Freiheil und die damit zusammenhängenden Gegenstände, de 
1809, in Schellings Werke, t. IV, onde afirma, pág. 298: "(...) deve existir uma essência 
antes dc todo o fundamento e antes de todo o existente, portanto, em geral, antes de 
toda a dualidade; como poderemos nós nomeá-la senão como fundamento originário, 
ou antes, como não-fundamento? Porque precede todos os contrários, (...) não 
podemos designá-la como a identidade, mas apenas como a absoluta Indiferença dc 
ambos". [(...) es muss vor allem Grund und vor allem Existirenden, also überhaupt vor 
aller Dualität, ein Wesen sein; wie Können wir es anders nennen als den Urgrund oder 
vielmehr Ungrund? Da es vor allen Gegensätzen vorhergeht, (...). Es kann daher nicht 
als die Identität, es kann nur als die absolute Indifferenz beider bezeichnet werden]. 
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cia, a fim de se sentir e conhecer como liberdade.82 É uma inclinação 
para a luz e a consciência que a compele a agir, a sair da indiferença ini
cial, a desdobrar-se e a reflectir-se numa dualidade de potências contrá
rias - o real e o ideal, o fundamento (Grund) e a existência (Existenz) -
produzindo o devir ascensional de que resulta a constituição de Deus 
como organismo espiritual. 

É essa vontade de existir que faz de Deus uma origem absoluta de si 
e de tudo, a fonte do ser e da vida. Reconhecendo a impotência do espí
rito em outorgar-se a si mesmo existência, Schelling admite, aliás sob o 
influxo determinante da teosofia de Jacob Bõhme, a prioridade, no 
Absoluto, do natural e potencial sobre o ideal. Define assim o funda
mento (Grund) em Deus como um substracto activo de possibilidade, um 
centro dinâmico de vida que desencadeia o devir dialéctico do processo 
evolutivo e alimenta toda a novidade até à sua completa extinção e 
remissão final por transmutação no princípio luminoso.83 

Deste modo, para Schelling, é porque a unidade inicial da vontade, 
na sua inconsciência, ainda não consigna tudo o que pode ser, ou seja, o 
saber-se como liberdade, que ela é compelida a sair de si, a opor-se e 
determinar-se como existência finita para, pela via dessa sua objectiva-
ção - reconhecendo como ilusória a vontade de existência e verdadeira e 
livre a vontade de nada - regressar à liberdade da sua não-vontade ini
cial, já não certamente na sua primeira forma incipiente, mas naquelou-
tra, já madura, de uma essência espiritual, de tudo liberta, porque a tudo 
igualada na mediação por que se universalizou.84 

8 2 Em Philosophische Untersuchungen, ed. supra-citada, pág. 251: "(...) es sein die 
Sehnsucht, die das ewige Eine empfindet, sich selbst zu gebären. Sie ist nicht das Eine 
selbst, aber doch mit ihm gleich ewig. Sie will Gott, d.h., die unergründliche Einheit, 
gebaren, aber insofern ist in ihr selbst noch nicht die Einheit". [(...) ela é a nostalgia 
que sente o Uno eterno de se auto-engendrar. Ela não é o próprio Uno e no entanto é 
tão etema como ele. Ela quer engendrar Deus, quer dizer a insondável unidade, mas 
nessa medida a unidade ainda não está em si mesma]. 

8 3 Sobre Jacob Böehme, veja-se o estudo notável e exaustivo de A. Koyré, La 
Philosophie de Jacob Böehme, ed. Vrin, Paris, 1979, em especial o 1. IV, secção I I , 
sobre o conceito de "Natureza divina", explicitado nas suas várias acepções (potência 
orgânica, vital, inconsciente, centro de forças dinâmico, etc....) em nota de rodapé, pág. 
354. O conceito bòchmiano e schellingueano de "natureza" em Deus está muito próxi
mo do conceito aristotélico de potência, na sua acepção activa, como princípio de 
mudança que reside num outro ser ou no mesmo enquanto outro, como se poderá ver, 
por exemplo, pela sua definição em Metafísica, 12 ou, 1, 1046a, 1. 10. Ernst Bloch faz 
um aproveitamento muito rico deste conceito na sua interpretação da matéria como 
substracto activo de toda a possibilidade objectiva real; veja-se, por exemplo, a obra 
Experimentum Mundi, Suhrkamp Verlag, 1975, para que remetemos na trad. franc. da 
ed. Payot, Paris, 1981, pág. 221. 

8 4 Em obra supra-citada, afirma Schelling, na pág. 300: "Aber über dem Geist ist der 
anfängliche Ungrund, der nicht mehr Indifferenz (Gleichgültigkeit) ist, und doch nicht 
Identität beider Principien, sondern die allgemeine, gegen alles gleiche und doch von 
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5. Liberdade e Mediação Universal do Espírito 

No percurso de si a si da vontade do seu estado inconsciente ao seu 
estádio maduro desempenha o homem, no entender de Schelling, papel 
crucial como mediador do processo teocosmogónico, por que o Princípio, 
a unidade primeva e indiferenciada, retomando-se de um primeiro impul
so auto-posicional, a si vem como divina Liberdade. Na verdade, pela sua 
consciência luminosa, o seu estar-em-Deus compreensivo, ele constitui o 
derradeiro termo da progressão dinâmica da natureza, onde a criação 
repousa e se recapitula, e Deus, como organismo espiritual, emerge e se 
edifica numa dialogia e sinergia viva de vontades.85 

Nesse seu ser de imago que o homem consigna enquanto entendi
mento - razão discriminadora e sintética, que dissocia, integra e totaliza 
- , retoma o filósofo de Munique a concepção neo-platónica da alma 
humana como intermediária entre o universo e Deus, que teve em Plotino 
o seu primeiro representante. Considera o autor das "Eneiadas" que pela 
sua natureza mista, sensitiva e intelectiva, e o seu poder dianoético, 
aquela constitui o ponto de viragem da processão em conversão, em que 
o universo, tomando consciência do seu Princípio espiritual, a ele se 
recolhe na forma concentrada e sublimada da representação - conceito, 
juízo e raciocínio, distinguindo e unindo a diversidade das partes numa 
combinatória de relações inteligíveis que confinam numa unidade final 
idêntica à primordial.8 6 

nichts ergriffene Einheit, das von allem freie und doch alles durchwirkende Wohltun, 
mit einem Wert die Liebe, die Alles in Allem ist". [Mas acima do espírito encontra-sc o 
Não-fundamento inicial, que já não é indiferença (equivalência), e que também não é a 
identidade dos dois princípios, mas a unidade universal, idêntica com respeito a tudo c 
no entanto por nada agarrada, o bem fazer livre de tudo e todavia omnipenetrante no 
seu agir, em suma o amor que é tudo em tudo]. Schelling concebe o ser-junto-de-si do 
espírito na sua absolutidade como pura e simples Transcendência; veja-se, por 
exemplo, Sämtliche Werke, t. X I I I , pág. 256, onde afirma: "Der vollkommene Geist ist 
über allen Arten des Seyns - er geht über jede, auch die höchste hinaus. Darin besteht 
aber seine absolute Transcendenz\ [O espírito perfeito está acima de lodo o modo de 
ser - ele transcende qualquer, mesmo o mais elevado. Nisso consiste a sua absoluta 
Transcendência}. 

8 5 Veja-se F.W.J. Schelling, Philosophische Untersuchungen, Werke, t. IV, pp. 252-253 e 
pág. 411, onde afirma: "Nur der Mensch ist in Gott, und eben durch dieses in-Gott-
-Sein der Freiheit fällig. Er allein ist ein Ccntralwesen und soll darum auch im Centro 
bleiben". [Só o homem está em Deus e é precisamente, por esse seu estar-em-Deus que 
ele é capaz de liberdade. Só ele é uma essência central e deve por isso também perma
necer no centro]. 

8 0 Sobre a alma e a sua função mediadora entre o inteligível c o sensível, veja-se Plotino, 
Ennéades, tomo IV, ed. bilingue grego/francês, "Les Beiles Lettres", Paris, 1964, em 
particular o tratado IV, 3, 11, e IV, 3, 18, pp. 78 e 85. Também Proclo, o segundo 
grande representante do neo-platonismo grego, refere a função intelectiva mediadora 
da alma, capaz de se elevar a Deus c compreender como é que o universo decorre dele 
e a ele regressa através de uma processão contínua que desce da hierarquia dos deuses 
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Também na tradição aristotélica do intellectus adeptus (intelecto 
adquirido), entendido como conjunção formal e iluminativa da inteligên
cia com o Intelecto divino - a qual, eivada de neo-platonismo, perpassa 
toda a história da filosofia do agostinismo latino e avicenisante a Hegel, 
passando por Cusa e pela mística renana - consigna o pensar humano, na 
sua interioridade, como reduplicação explicitante e concipiente do ser, a 
presença a si do Absoluto, por que este, manifestando-se na existência 
fenoménica, intenta conhecer-se e às suas infinitas perfeições. Nesta 
perspectiva, embora refractando-se i numera velmente no universo, é prin
cipalmente no vivente com inteligência que o Divino se reconhece e 
compraz, representando o conhecimento, enquanto participante da Luz 
divina difundida e reflectida na imanência do espírito finito, o mistério 
do conúbio humano-divino, pelo qual o universo é restituído à sua fonte e 
esta conjungida a si numa união de carácter fruitivo, de onde desaparece 
toda a dualidade.87 

A originalidade de Schelling em relação a esta tradição de pendor 
intelectualista decorre da sua compreensão da subjectividade, enquanto 
instância cogitativa e reflexiva, a partir da vontade (Wille), como poder 
de auto-determinação (Selbstbestimmung) e auto-fundação (sich selbst 
begründen). Tais essentialia, já presentes na estância substantiva e sub
jectiva do ente intramundano, atingem um ponto paroxístico com a emer
gência da consciência e da liberdade.88 Por elas, ganha o homem o esta-

aos graus do ser inteligível e sensível. Veja-se, a esta propósito, Theologie 
Platonicienne, i . I , ed. bilingue grego/francês, "Les Beiles Lettres", Paris, 1968, cap. 3, 
pp. 15-17. 

8 7 Sobre a teoria do intellectus adeptus, veja-se de Aristóteles, Metafísica, A, 2, 983a; A, 
7, 1072b, 25-30; De Anima, I I I , caps. 6 e 7; Ética Nicomaqueia, 1. X, cap. V I I , e ainda, 
sobre a sua interpretação latina, os estudos de A. de Libera, Albert le Grand et la 
Philosophie, ed. Vrin, Paris, 1990; do mesmo autor, Introduction à la Myslique 
Rhénane, ed. Oeil, Paris, 1984; L. Gardet, La Pensée Réligieuse d'Avicenne, Vrin, 
Paris, 1951 e E. Gilson, Les Sources Gréco-Arabes de VAugustinisme Avicennisanl, 
Archives d'Histoire Doctrínale et Littéraire du Moyen-Âge, ed. Vrin, Paris, 1943. 

8 8 Veja-se, a este propósito, o estudo de J.-F. Courtine, Êxtase de la Raison. Essais sur 
Schelling, éd. Galilée, Paris, 1990, particularmente a rubrica "Métaphysique et 
Subjectivité", onde o autor defende a tese de que Schelling "(...) achève Ia 
métaphysique de la subjectivité en métaphysique de la volonte (...) On peut penser 
aussi qu'avec Schelling on arrive au point oü la subjectivité ne pouvant plus se fonder 
elle-même, s'approfondit mais en même temps franchit ses propres limites, pour 
déboucher par-delà toute fondation sur die grundlose Freiheit, la liberté sans tbnd". 
(Op. Cit., pp. 166-167). Neste contexto, afirma Schelling na Op. supra-citada (Phil. 
Untersuchungen), que estamos a comentar, pág. 242: ''In dieser (der Freiheit) wurde 
behauptet, finde sich der letzte potenzirende Akt, wodurch sich die ganze Natur in 
Empfindung, in Intelligenz, endlich in Wille verkläre. Es gibt in der letzten und 
höchsten Instanz gar Kein anderes Seyn als Wollen. Wollen ist Urseyn, und auf dieses 
allein passen alle Prädicate desselben (...). Die ganze Philosophie strebt nur dahin, 
diesen höchsten Ausdruck zu finden." [É afirmado que é nesta (na liberdade) que se 
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tuto de subjectividade central, ponto nevrálgico da criação, onde se 
concentram, dilucidam e transmudam as forças do princípio obscuro e da 
luz, da realidade e da idealidade, que produzem a manifestação, a vinda à 
presença do ente no seu carácter ekstático e temporalizante.89 

Entre a atracção do fundo (Grund), que se contrai e fecha no egoís
mo de uma vontade particular e o apelo à transcendencia de uma vontade 
universal, determina-se o livre arbítrio humano como um poder decisorio 
entre o bem e o mal, a que Deus, na sua liberalidade, quis submeter o 
destino da sua obra.90 Na verdade, como organismo espiritual, não devia 
a consciência suprema da unidade final resultar da necessidade lógica do 
processo da criação, mas da dialogia viva de liberdades que consentem 
em cooperar na sua co-efectuação, libertando a força divina, o arqui-
-princípio da natureza, da orientação para baixo, a fim de a sublimar e 
transmudar em espirito.91 

Deste modo, é o homem chamado a gerir este tempo de transição 
que a historia perfaz entre a Divindade desunida e o Deus final, inter
vindo como laço e cópula da natureza dispersa. Trata-se de uma media
ção teórico-prática que, no seu bem agir omnipenetrante, tudo conjunge 
com tudo numa união concreta de liberdades, em nada semelhante à 
identidade indiferenciada e sem rosto de um universal abstracto.92 

encontra o último acto potenciador pelo qual toda a natureza se ilumina em sensação, 
em inteligência e, enfim, em vontade. Não há, em última e suprema instância, 
absolutamente nenhum outro ser que o querer. Querer é o ser originário e é apenas a 
ele que se aplicam todos os predicados deste mesmo (...). Toda a filosofia apenas tende 
paia encontrai' esta expressão suprema]. 

8 9 Veja-se, de Schelling, Op. supra-citada, pág. 255; "In ihm ist der tieffte Abgrund und 
der höchste Himmel, oder beide Center". [Nele está o abismo mais profundo e o céu 
mais elevado, ou ambos os centros]. 

9 0 Schelling, Sämtliche Werke, ed. Cotta, trad. franc. de Ch. Dubois, t. XI I I , pág. 353: 
"Dieu place si haut le libre arbitre de la créature qu'il en a fait dépendre (...) !e destin 
de toute son oeuvre" (citado por J.-F. Courtine in Op. supra-citada, pág. 246). Veja-se 
ainda, Philosophische Untersuch., pág. 266. 

9 1 Schelling, Phil. Unters., pág. 254: "(...) der Process der Schöpfung nur auf eine innere 
Transmutation oder Verklärung dês anfänglich dunkeln Princips in das Licht geht (...)". 
[(...) o processo da criação reduz-se a uma transmutação interna na luz ou ao 
esclarecimento do princípio inicialmente obscuro (...)], 

9 2 F.W.J. Schelling, Einleitung in die Philosophie, ed. W. Ehrhardt, Schellingiana, t. 1, 
1989; trad. franc: Introduction ä la Philosophie, ed. Vrin, Paris, 1996, pág. 160: "(...) 
Thomme est ie lien de 1'unité divine (...). Ce qui réunit la divinité désunie doit 
nécessairement exercer une certaine emprise sur la divinité. Le sens de la véritable 
prière est de renouveler la méditation qui unit la divinité à elle-même". Veja-se ainda, 
sobre o universal concreto que a razão prefaz, Schelling, Philosoph.Untersuch., pág. 
307: "Die Vernunft ist in dem Menschen das, (...), in der alle Dinge beisammen und 
doch gesondert, eins und doch jedes frei in seiner Art find". [A razão é no homem isso, 
(...) no qual todas as coisas estão juntas e no entanto separadas, unas e no entanto livres 
cada uma à sua maneira]. 
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No quadro de um monismo espiritualista que remonta, através de 
Kant - da sua critica ao teísmo racionalista, de pendor objectívante - ao 
panteísmo de um Espinoza ou de um Hegel, a Metafísica alemã, na sua 
última fase - em autores como Schopenhauer, Eduardo von Hartmann ou 
o último Scheler - , não deixaria de realçar, na linha de Scheíling, o papel 
coadjutor do homem na efectuação e redenção do Absoluto como von
tade. Recusando toda a relação heterónoma com a Divindade, mesmo que 
de carácter filial - não perfazendo esta um ser perfeito e acabado, mas 
um projecto, uma meta ou ideal, que o ser-em-acto da realidade intenta 
alcançar pela espiritualização progressiva do seu fundo primoridal e 
inconsciente - , consideram estes autores que o "serviço divino perma
nente" em que a vida humana consiste, enquanto militância em prol do 
"Deus futuro", passa pelos actos meritórios dos indivíduos singulares, 
pelo seu empenho na realização colectiva de valores de racionalidade e 
ascese como forma de contrariar e redimir o egoísmo da vontade, a sua 
sede inextinguível de existência. O homem toma-se. assim, um impres
cindível mediador do processo ontológico - esse movimento auto-afirma¬
tivo, por que o Princípio vem à existência e se efectiva como Espírito 
numa-livre sinergia de vontades - construindo elos, pontes teórico-práti-
cas entre os seres conducentes a uma universalidade sempre mais concre
ta e abrangente do ser. 

Efectivamente Schopenhauer, apoiando-se na gnoseologia de Kant 
para relativizar o mundo fenoménico enquanto objectivação da realidade 
única da Vontade, vai desenvolver uma metafísica da queda e redenção 
do Absoluto que atribui ao homem, à sua acção ético-religiosa um papel 
determinante.93 Na verdade, enquanto apercepção, não é este um produto 
mais da teleologia da natureza, mas o cimo a que ela chega no seu esfor
ço ascencional, movida por um obscuro desejo de se penetrar e conhecer 
como vontade de viver (Wille zum Leben).94 Com a tomada de consciên
cia da unidade que esta perfaz com a totalidade, acede o homem à liber
dade de persistir na sua auto-afirmação egoísta, escravo do logro da indi
viduação, ou de se negar e transcender.95 Neste último caso, dá-se a 
supressão do mundo, a extinção da representação, que a apetição susci
tava e sustentava.96 E uma experiência que a filosofia só negativamente 

9 3 Veja-se de A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Sämtliche Werke {ed. 
W. F. von Löhneysen), 1.1, Cotta-Insel Verlag, Stuttgart/Frankfurt am Main, 1960,1. I I , 
§§ 25, 27e28. 

9 4 Sobre a vontade de viver e seus caracteres (afirmação, egoísmo, injustiça, sofrimen
to,...), veja-se Op. supra-cilada, 1. IV, §54 c segs. 

9 5 Sobre a identidade da vontade em todos os indivíduos e a negação da vontade de viver, 
veja-se Op. supra-citada, p. IV, §§ 66 c 68. 

9 6 A. Schopenhauer, Op. supra-citada, 1. IV, §71, p. 556: "Verneinung, Aufhebung, 
Wendung des Willens ist auch Aufhebung und Verschwinden der Welt, seines 



340 Mafalda de Faria Blanc 

pode descrever como uma privação de existência, um reingresso do ser 
ao não-ser, mas que o asceta ou o santo experimentam como a revelação 
iluminativa e gozosa da paz silenciosa da Origem, anterior a toda a mani
festação. 9 7 

E também para um não-ser originário, para a virtualidade de uma 
Vontade em repouso que, na perspectiva de Hartmann, deve e há de 
regressar a vontade em acto do universo existente, após passar por uma 
evolução conducente ao triunfo da racionalidade sobre a cegueira do 
impulso primordial.9 8 E que, apesar de inteligente e ideologicamente 
orientada para aquele objectivo, só na fase final do seu desenvolvimento 
logra a Vontade, inicialmente inconsciente, alcançar o saber e maturi
dade requeridos para a sua auto-negação, de molde a poder reingressar ao 
estádio de pura possibilidade que precedeu a passagem à actualidade.99 É 
um processo que ocorre à escala mundial e cósmica pela acção concer
tada de todos os indivíduos na promoção de valores de conhecimento e 
cultura, e que se expressa pelo predomínio crescente da unidade concreta 
do Espírito universal sobre o pluralismo fenomenal real. 1 0 0 

A última filosofia de Scheler, que muito deve a Hartmann e Sche-
Iling na interpretação que faz do Absoluto como uma concrescência acti
va de vontade e inteligência, situa-se na mesma linha de um monismo 

Spiegels". [Negação, supressão, conversão da vontade é também supressão e aniquila
mento do mundo, que é o espelho da Vontade]. 

9 7 Veja-se a conclusão do §71, pág. 558, onde se poder ler: "(...) was nach gänzliche 
Aufhebung des Willens übrigbleit, ist für alle die, welche noch des Willens voll sind, 
allerdings nichts. Aber auch umgekehrt ist denen, in welchen der Wille sich gewendet 
und verneint hat, diese uscre so sehr reale Welt (...) - nichts". [ (...) para aqueles que a 
Vontade ainda anima, o que resta depois da supressão total da Vontade é efectivamente 
o nada. Mas, inversamente, para aqueles que converteram e aboliram a Vontade, é o 
nosso mundo actual (...) que é o nada]. 

9 8 Veja-se de E. von Hartmann, Philosophie des Unbewussten. Versuch einer Weltan
schauung, 3 vols., 1869, trad, inglesa de W. Ch. Coupland, Philosophy of the 
Unconscious. Speculative Results according to the Inductive Method of Physical 
Science, Kecan Paul ed., Londres/New York, 1931,1. I I , caps. V I I e V I I I , pp. 222-275 
sobre a uni-totalidade da Vontade inconsciente e criadora. 

9 9 Sobre a passagem da potência ao acto afirma Hartmann in Op. supra-ciiada, pág. 158: 
"The transilion a potentia ad actum is everywhere only transition from not-willing to 
willing. (...) I f this will is kindled into willing, i f it becomes active, it therwith 
surrenders its freedom, its being-able-not-to-be, and lapses into blind being, like 
Spinoza's substance. As such, it becomes the "Sinister", the source of all displeasure 
and dissatisfaction" (ii . 3, 266)". 

1 0 0 Ed. von Hartmann, Op. supra-citada, pág. 131: "(...) for him who before all holds fast 
to the universality and unity of the Unconscious, lhe redemption, the turning back of 
willing into non-willing, is also only to be conceived as act of each and all, not as 
individual, but only as cosmic-universal negation of wil l , as the act that forms the end 
of the process, as the last moment, after which there shall be no more volition, activity 
or time (Rev. X, 6)." 
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concreto e espiritual, a meio caminho entre o monismo abstracto e o teís
mo. 1 0 1 Considera assim que o Princípio, para efectivar o seu espírito idea-
dor, necessitava de primeiro libertar a sua energia primordial e realizado
ra, a qual, interagindo com ele, obriga à compenetração crescente de real 
e ideal, existência e essência, natureza e valor no devir contínuo do mun
do e da história em desenvolvimento.102 O homem, como microcosmos, 
tem um papel eminente na construção dessa síntese, porquanto, enraizado 
no ser e participando do espírito eterno, ele é, como afirma o filósofo, 
"(...) o único lugar, no qual e através do qual o ser originário se apreende 
e conhece, e na livre decisão do qual Deus pode realizar e santificar a sua 
simples natureza essencial. (...) No seu ser-homem, que é um ser de deci
são, ele acede à dignidade superior de um companheiro de armas, de um 
co-efectuador de Deus, que tem de levar à frente de todas as coisas, no 
meio da tempestade do mundo, a bandeira da Divindade - da "Deitas" 
que só se realiza com o curso do mundo".103 

É já tempo de concluir e fá-lo-emos regressando, para um conspecto 
final, ao Neo-platonismo - tradição que privilegiámos no decorrer da 
nossa exposição. Determina-se aqui o Princípio, na sua espontaneidade 
auto-ponente e constituinte, como um nihil omnipresente e transcendente, 
um permanente indefinível e inefável, incognoscível e silencioso - em 
suma, um Absoluto sem atributos e relações. É para ele que tende toda a 
manifestação, na sua dinâmica ascensional e complexiva, como o com-

, 0 i Os textos mais significativos deste período final de M. Schelcr são Die Stellung des 
Menschen in Kosmos e a recolha Philosophische Weltanschauung, reunidos no t. 9 
das Gesammle Werke, Franckc A. G. Verlag, Bcma, 1976. 

1 0 2 M. Scheller, Philosophische Weltanschauung, G. W., t. 9, pág. 81: "Zwei Grund
attribute des obersten Seins (...) ein ideenbildender unendlicher Geist, (...) und 
zweitens ein (...) irrationaler Drang (...). Eine steigende Durchdringung dieser beiden 
Täligkeitatribute des oberstem Seins bildet dann den Sinn jener Geschichte in der 
Zeit, die wir die "Welt" nennen. Diese Durchdringung ist zugleich wachsende 
Vergeistigung des (...) Dranges und (...) wachsende Macht - und Kraftgewinnung des 
ursprünglicher ohnmächtigen, nur Ideen etwerfenden unendlichen Geistes". [Dois 
atributos fundamentais do ser supremo (...) um espírito infinito ideador, (...) e um 
segundo (...) impulso irracional (...). Uma crescente compenetração deste dois 
atributos de actividade do ser supremo constitui então o sentido dessa história no 
tempo, a que damos o nome de "mundo". Esta compenetração é simultaneamente uma 
crescente espiritualização do (...) impulso c (...) um crescente ganho de poder e de 
força do espírito infinito, originariamente puro ideador impotente]. 

1 0 3 Max Schelcr, Philosophische Weltanschauung, Gesammte Werke, t. 9, A. Francke A. 
G. Verlag, Berna, 1976, pp. 83-84: "Der Mensch ist der einzige Ort, in dem und 
durch dem das Urseiende sich nicht nur selbst erfasst und erkennt, sondern er ist auch 
das Seiende, in dessen freier Entscheidung Gott sein blosses Wesen zu verwiklichen 
und zu heiligen vermag. (...) In seinem Menschsein, das ein Sein der Entscheindung 
ist, trägt der Mensch die höhere Würde eines Mitstreiters, ja Mitwirkers Gottes, der 
die Fahne der Gottheit, die Fahne der erst mit dem Weltprozess sich verwirklichenden 
"Deitas", allen Dingen vorzutragen hat im Wetterstrum der Welt". 
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prova a alma humana, síntese do universo. Pelo cimo do seu intelecto, 
essa "flor do espírito" análoga ao Princípio, de que nos fala Proclo, ela é 
chamada à liberdade de se constituir como o pleroma das manifestações 
do Inefável e o veículo activo da sua libertação. 1 0 4 

RÉSUMÉ 

Dans un premier temps, l'Hénologie, entendue au sens néo-platonicien 
d'une interprétation méontologique du fondement de l'étant, est présentée dans 
son développement historique comme une possibilité qui toujours se présente á la 
réfiexion philosophique sur le Principe en alternative á l'Onto-théo-logie. 

Dans un deuxiéme moment, l'Hénologie est entendue comme une pensée de 
la génése et de la justification de Pexistence, oü Fhomme, compris comme 
liberté et action - dans la tradition spécuíative de l'Idéalisme Allemand - est pris 
dans son role central comme le médiateur universel de l'esprit, le rédempteur 
méme de l'Absolu dans sa volonté d'existence. 

1 0 4 Proclus, Theoiogie plalonicienne, 1. I , texto bilingue grego-frances, ed. "Les Belles¬
-Lettres", Paris, 1968, cap. 3, pag. 15: "(...) c'est le sommet de ['intellect et, comme 
Ton dit, sa jleur (...) qui s'unit (...) a cette Unite cachce de toutes les henades divines. 
En effet, a tous les degres nous disons que le semblable est connu par Ie semblable 
(...), de telle sorte que c'est par l'un aussi que Ton connaTt le supreme degre de 
I'Unite et par l'indicible l'Indicible".(...)] 



J U S T I Ç A E P R O D U Ç Ã O D E V E R D A D E : 
F O U C A U L T E A P S I Q U I A T R I A C R I M I N A L 

Diogo Sardinha 

Pode parecer surpreendente que Foucault tenha consagrado seis 
anos de trabalho, entre 1970 e 1976, a um tipo de textos que nunca até 
então haviam sido tomados como objecto de um inquérito histórico-filo-
sófico, a saber os relatórios apresentados pelos psiquiatras aos tribunais 
com vista a determinar o grau de responsabilidade dos acusados num 
acto cometido. É no entanto fácil admitir que estes documentos provo
cam muitas vezes a surpresa não apenas pelo seu conteúdo, mas pelo 
poder que efectivamente exercem, no seio da justiça, quando se trata de 
pronunciar uma sentença. Ora é precisamente a questão filosófica da 
relação entre verdade e justiça que uma análise desses textos, não apenas 
na sua existência a um dado momento mas sobretudo na sua filiação his
tórica ou na sua genealogia, ajuda a repensar1. 

Toda a crítica de Foucault à psiquiatria criminal pode resumir-se 
numa frase que é ao mesmo tempo um projecto de trabalho: "Por mim, ten
tarei sobretudo estudar os efeitos de poder que são produzidos, na realida
de, por um discurso que é ao mesmo tempo estatutário e desqualificado."2 

1 Este texto c a versão revista de duas comunicações, a primeira apresentada ao seminário 
de investigação "Anthropoiogie et politique", organizado conjuntamente por Etienne 
Balibar, Nestor Capdevila, Bertrand Ogilvie, Marie Gaille-Nicodimov e Patrice 
Maniglier na Universidade Paris X - Nanterre, em Março de 2000; e a segunda exposta 
ao grupo de investigação para a História da Loucura em Portugal, co-dirigido por 
António Barbosa, José Gil e Nuno Nabais, na Faculdade de Letras de Universidade de 
Lisboa em Maio de 2000. 

2 "Moi, j'essayerai plutôt d'étudier les effets de pouvoir qui sont produits, dans la réalité, 
par un discours qui est à ía fois statutaire et disqualifíé." M. Foucault, Les Anormaux. 
Cours au Collège de Frcmce, ¡974-1975, éd. por François Ewald et ai, Paris, 
Seuil/Gallimard, col. "Hautes études", 1999, p. 14. 

Philosophica 19/20, Lisboa, 2002, pp. 343-359 
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Esta apreciação implica três teses. Primeira, a de que o exercício da 
psiquiatria junto dos tribunais se concretisa pela enunciação de um dis
curso que aparece dotado de estatuto científico, e que este estatuto lhe vem 
não daquilo que ele diz, mas de quem o enuncia. Segunda tese, este discur
so não apenas produz e atribui uma personalidade ao acusado mas, ao fazê-
-Io, muitas vezes determina a sentença que o juiz proferirá. E, terceira tese, 
os relatórios psiquiátricos assentam sobre conceitos da moralidade geral 
que o uso de uma terminologia técnica mais não faz que disfarçar, e não 
deveriam por isso dispor da qualificação necessária para influenciar o tri
bunal, lugar privilegiado de revelação da verdade e de decisão justa. 

Explorando sucessivamente estes três pontos, veremos em que 
medida eles alimentam uma reflexão na qual acabam por cruzar-se a 
epistemologia das ciências humanas e a filosofia política. Por que razão 
os relatórios psiquiátricos, apesar de constituírem um discurso de rigor 
duvidoso, são aceites como válidos e, mais ainda, como uma ajuda pre
ciosa à justiça? Seguidamente, que tipo de relação existe entre as instân
cias psiquiátrica e judiciária que faz com que o relatório pericial não 
apenas encontre o seu lugar no julgamento, mas mais ainda que seja o 
próprio julgamento a reclamar um texto deste género para que uma sen
tença possa no final ser pronunciada? Enfim, que preocupações partilham 
exactamente o psiquiatra e o juiz de modo que um acordo entre ambos 
possa ser estabelecido, e que conceitos as traduzem? 

L Discurso e produção de verdade 

Todos sabemos que o grau de aceitação de um discurso ou de uma 
simples afirmação pode variar dependendo daquele que os pronuncia. 
Esta ideia é tão fácil de verificar na banalidade da vida quotidiana como 
nos domínios mais exigentes. Por exemplo, em muitos regimes jurídicos 
a palavra de um agente da ordem merece mais crédito do que a de um 
cidadão comum que, sobre o mesmo acontecimento, se lhe oponha. A 
mesma coisa se verifica num contexto teórico estrito, no qual um juizo 
proferido por um perito ou um estudioso reconhecido é mais facilmente 
aceite como válido do que a opinião dada por um amador ou por um 
principiante. Que um tal fenómeno possa não ser uma excepção, mas 
pelo contrário um elemento comum do discurso, foi uma das novidades 
introduzidas pela modernidade. Os espaços que, no mundo contemporâ
neo, ainda poderiam guardar uma dimensão de maior respeito porque 
neles a verdade dos factos se tornaria manifesta, há muito deixaram de 
estar isentos desta suspeita. Ora é precisamente esta questão que o inte
resse de Foucault pela presença dos psiquiatras nos tribunais vem relan
çar, quando ele afirma que os relatórios psiquiátricos são discursos que 
valem nomeadamente por quem os pronuncia. 
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A instância psiquiátrica de enunciação, mesmo sendo exterior à 
instância judiciária de decisão e não podendo ser por esta supervisionada, 
assume um peso determinante no exercício da justiça e, portanto, no apu
ramento da verdade que esta supõe. Uma passagem do curso pronunciado 
por Foucault no Collège de France em 1974-1975 e intitulado Les Anor-
maux insiste precisamente em que o poder dos relatórios psiquiátricos 
depende do orador que os introduz: 

"Este poder [de determinar uma decisão de justiça], de onde é que 
ele lhes vem? Da instituição judiciária talvez, mas ele vem-lhes também 
do facto de funcionarem dentro da instituição judiciária como discursos 
de verdade, discursos de verdade porque são discursos com estatuto 
científico, ou como discursos formulados, e formulados exclusivamente, 
por pessoas qualificadas, no interior de uma instituição científica."3 

Há portanto uma espécie de construções textuais que são apresenta
das como discursos de verdade, produzidas por especialistas e capazes de 
influenciar decisivamente a sentença de justiça. É com esta ideia que 
Foucault sintetiza a leitura de duas peritagens psiquiátricas com que ini
cia Les Anormaux. Ainda que não seja aqui oportuno retomar os dois 
relatórios, é indispensável dizer que se trata de textos elaborados por psi
quiatras franceses um em 1955 e outro em 1974 nos quais se descrevem, 
no primeiro, o perfil psiquiátrico de um indivíduo cuja amante teria, por 
instigação dele, morto a sua própria filha; e, no segundo, das personali
dades de três homens acusados de chantagem num caso de sexo. Porém, 
o que deveriam ser exposições rigorosas com vista a aquilatar a respon
sabilidade dos acusados na altura dos actos transforma-se, por uma ope
ração especial, na descrição dos seus caracteres, o que neste caso con
creto quer dizer: por uma reconstituição dos seus passados à luz do acto 
mais recente. É assim que a história do acusado vai sendo narrada ao tri
bunal, e isto desde o momento mais recuado possível: ainda mais longe 
do que a infância, é necessário remontar aos antecedentes, conhecer as 
filiações, os parentescos, as degenerescências. De tal modo que antes de 
pronunciar-se sobre se o acusado estava plenamente consciente dos seus 
actos no momento em que os cometeu e se, por conseguinte, deve ou não 
ser responsabilizado per eles, o exercício da palavra pelo psiquiatra 
construiu toda uma personalidade e atribuiu-a àquele indivíduo presente 
ao tribunal. Só que esta operação tem quase um efeito mágico: ela faz 
com que o acusado já não seja julgado meramente pelos seus actos, mas 

3 "(...) ce pouvoir, ils le detiennent de quoi? De Pinstilution judiciaire peut-elre, mais ils 
Ic detiennent aussi du fait qu'ils fonciionnent dans ['institution judiciaire comme 
discours de verite, discours de verite parce que discours a statut scientifique. ou comme 
discours formulcs, et formules exclusivement par des gens qualifies, a 1'interieur d'une 
institution scientifique." Idem, p. 7. 



346 Diogo Sardinha 

por tudo o que pode ser o seu passado familiar e pessoal tal como ele foi 
seleccionado e organizado pelo psiquiatra. Ou seja, o discurso do perito 
produziu um novo acusado. 

Claro que este acusado não é inteiramente novo, nem inteiramente 
criado pelo psiquiatra. O indivíduo em questão pode com efeito ter agido, 
e reiteradamente, de forma mais ou menos contestável ou condenável, e 
isto nas mais diversas situações, da mesma forma que o seu pai pode ter 
sido alcoólico e a sua mãe prostituta. Mas o que é importante é que não 
foi por esses motivos nem por essas filiações que ele veio a julgamento, 
Ou melhor, não era por eles, porque a partir do momento em que o rela
tório pericial rememora todos esses episódios e os reconduz ao acto em 
julgamento, como se eles todos o indiciassem, como se fizessem prever o 
acto cometido, então é por todo esse passado que a sentença vai condenar 
ou ilibar, penalizando o acusado com a prisão ou entregando-o ao hospi
tal psiquiátrico. Assim, a primeira lição a tirar formula-se com toda a 
transparência: há discursos que moldam personagens aí onde apenas 
deveriam avaliar uma responsabilidade no momento do acto; e que, 
apesar deste trabalho de produção, continuam a apresentar-se como se 
fossem um mero elemento de elucidação do que já lá estava, como se 
nada de mais lhe tivessem acrescentado, mas produzindo afinal e de ante
mão a verdade que a sentença de justiça é suposta expressar. 

Não é todavia apenas por este curioso efeito de produção e pela sua 
influência na decisão final que os relatórios psiquiátricos são dignos de 
relevo. Eles são-no igualmente pela sua construção interna. A leitura de 
alguns deles revela que às descrições das observações médicas dos acu
sados (medições, análises, testes) se segue uma parte central de narração 
do passado dos indivíduos e de descrição da sua família directa. Estas 
narração e descrição são pontuadas, para não dizer na sua maior parte 
constituidas, por juízos morais, o que leva Foucault a falar de um recurso 
constante, nestes textos, às "categorais elementares da moralidade (...) e 
que são, por exemplo, as categorias de "orgulho", "teimosia", "maldade", 
etc."4 Onde esperávamos encontrar um texto rigoroso, deparamo-nos 
muitas vezes com um julgamento do moralismo mais prosaico. A termi
nologia pouco exacta e geralmente moralizante dos relatórios psiquiátri
cos faz dizer a Foucault que "o Ocidente, que - sem dúvida desde a 
sociedade, a cidade grega - nunca abandonou o sonho de dar poder ao 
discurso de verdade numa cidade justa, conferiu afinal um poder incon
trolado, no seu aparelho de justiça, à paródia, e à paródia, reconhecida 
como tal, do discurso científico."5 De modo que a segunda lição a retirar 

4 "(...) categories élémentaires de la moralité (...) et qui sont, par exemple, les catégories 
d"'orguei]", d"'entétement", de "méchanceté", etc." Ibid., pp. 32-33. 

5 "(...) L'Occident, qui - depuis, sans doute, la société, la cité grecque - n'a pas cessc de 
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é igualmente clara: no relatório pericial, a produção de personalidade e a 
pré-determinação da sentença pelo mesmo acto, isto é, pela pronunciação 
de um discurso, mantêm-se apesar do carácter duvidoso da estrutura 
deste. Para ser mais claro: mesmo desqualificado, o discurso produz os 
seus efeitos num lugar que seria reservado a uma íntima relação entre 
verdade e justiça. 6 

A pergunta impõe-se, obviamente, de saber que virtude tem o relató
rio pericial para ser aceite ou, quanto mais não seja, considerado pelo 
juiz. Já vimos que o facto de ser pronuciado por um especialista lhe con
fere um valor típico. Vejamos agora o que fornece de tão precioso este 
especialista no seu discurso: o que o psiquiatra oferece au tribunal são 
critérios para um juízo. Contudo a resposta, por simples que pareça, 
levanta mais problemas do que aqueles que resolve. Porquê? 

Na história da psiquiatria criminal francesa, na qual Foucault se 
baseia, a entrada em vigor do Código penal de 1810 é um momento cru
cial. Ela marca a consagração de dois princípios jurídicos. Primeiro, o do 
interesse ou da razão do crime, de acordo com o qual a sentença só deve 
ser pronunciada depois de apuradas as motivações dos acusados para 
terem cometido os actos. Segundo, o princípio estipulado pelo artigo 64.° 
desse Código, pelo qual se torna impossível condenar um indivíduo que, 
na altura do crime, se encontrasse enfestado de demência. Neste quadro 
os tribunais deixam de poder exercer o poder de punir sem uma perita
gem médico-psiquiátrica. Ora é exactamente nesta ocasião que o psi
quiatra se vê na necessidade de explicar as razões do acusado, de sinteti
zar o interesse que ele pode ter tido na realização do acto e, naturalmen
te, de encontrar critérios para avaliar a sua responsabilidade. Esta elabo
ração de critérios, todavia, não é conseguida de um dia para o outro. Pelo 
contrário, serão precisos muitos casos para que novos critérios sejam pro
postos e tornados operativos. Alguns destes, como o de instinto, tiveram 
um longo futuro. Os casos que os viram nascer tornaram-se clássicos, 
como o de Henriette Cornier, julgada em 1826 por ter, com uma faca, 
degolado a bébé dos seus vizinhos. Foi então que, segundo Foucault, 
começou a formar-se o conceito psiquiátrico de instinto. Diante de um 

rêver de donner pouvoir au discours de vérité dans une cité juste, a Finalement confere 
un pouvoir incontrôlé, dans son appareil de justice, à la parodie, et à la parodie reconnue 
telle du discours scientifique." IbuL, p. 14. 

6 Convém assinalar que o assunto de que aqui tratamos tem um contexto temporal e espa
cial. Este problema da presença dos psiquiatras no tribuna! não existia em França antes 
do início do século XIX e, até ver, ele não deve ser prolongado até mais tarde do que o 
momento em que Foucault fez o seu curso, ou seja até 1975. Seria sem dúvida interes
sante, mesmo importante, examinar a situação actual e ver o que deste quadro terá 
mudado e o que se mantém e, sobretudo, a que razões podem ser atribuídas as transfor
mações e as continuidades. 
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crime brutal e no qual a acusada não tinha interesse aparente visto saber 
de antemão que seria condenada à morte, uma argumentação em torno do 
instinto como "dinâmica do irresistível" pretendeu justificar o acto, 
considerando a acusada como inimputável.7 

O relatório psiquiátrico procede deste modo a distinções que se tor
nam decisivas para a absolvição ou a condenação dos acusados, para a 
escolha da instituição que vai recebê-los (prisão ou hospital) e para o 
tempo que eles aí deverão permanecer. Na perspectiva de Foucault, mes
mo pertencendo ao grupo das paródias dos discursos de saber e de verda
de, o relatório pericial desempenhou, pelo menos até ao momento de Les 
Anormaiix, um papel central no exercício da justiça pelo fornecimento de 
critérios dos quais, de outro modo, o tribunal não disporia. 

Mas então como é que o critério avançado pelo psiquiatra é aceite 
pelo juiz e se torna eficaz na sentença? Que relação se desenvolve entre 
as partes? Por que razão o juiz chama o psiquiatra ao tribunal? Que auxí
lio espera dele e com que urgência o espera? É a estas perguntas que 
convém agora responder, esforçando-nos por compreender de que modo 
os laços que nos dois últimos séculos se estabeleceram entre a instituição 
psiquiátrica e o aparelho judiciário podem trazer luz à compreensão do 
funcionamento geral do poder, do qual esses laços são apenas uma 
determinação. 

II . A engrenagem psiquiátrico-judiciária 

Se Foucault se interessa tanto pelos relatórios periciais e pelo fun
cionamento dos critérios que eles propõem, nunca é com o objectivo de 
fazer uma simples história positiva da psiquiatria criminal. Ao contrário, 
é para tentar compreender, por intermédio de pequenos factos a que a 
tradição filosófica raramente deu importância, certos princípios da ordem 
do poder e da sua transformação. Mais precisamente, quando ele aborda 
o poder e as relações que este mantém com o saber, nunca trata os con
ceitos como se fossem puros ou como se a sua existência e as suas for
mas fossem naturais. Ao invés, todo o seu esforço é de compreender 
como apareceu ou se formou um certo conceito ao qual recorrem as ciên
cias, a filosofia ou a opinião comum, sob que condições ele adquiriu a 
forma com que se apresenta hoje, num quadro que parece ter desde sem
pre sido o seu, mas que na realidade é o campo histórico em que as práti
cas e as teorias aparecem e se consolidam. Por isso, a cena do tribunal e 
as tensões que o relatório psiquiátrico introduz nela são aqui olhados, 
mais do que como um detalhe de história das instituições, como um ver
dadeiro campo de sobreveniência e construção de entidades e de rela-

7 M . Foucault, op. ed., pp. 120-125. 
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ções. Resumindo, e numa formulação mais abstracta, o desafio é, primei
ro, de compreender como aparecem e desaparecem os entes num campo; 
depois, de saber em que medida este campo é uma instância de ordenação 
do que vai existindo dentro dele; e, enfim, de apreender o modo como o 
próprio campo se forma e se metamorfoseia. 

Ora esta noção de campo é crucial na análise foucaultiana do poder. 
Os dois livros escritos por Foucault neste domínio - Surveiller et punir* e 
La Volonté de savoir9 - são a este respeito claríssimos. Eis uma pas
sagem ilustrativa, extraída da primeira destas obras: 

"A história do corpo, há muito que os historiadores a começaram. Eles 
estudaram o corpo no campo de uma demografia ou de uma patologia 
históricas (...). Mas o corpo está também directamente mergulhado num 
campo político (...)." ! 0 

E quando enuncia o seu propósito à entrada do mesmo livro, escreve: 

"Analisar sobretudo os "sistemas punitivos concretos" (...); repô-los nos 
seus campos de funcionamento 1 

Então um ente pode aparecer, e aparece efectivamente, num campo. 
Conforme o campo onde ele aparece ou se inscreve, assim será o seu 
aspecto. Um campo dá a ver consoante a sua natureza - política, médica, 
demográfica - , mas não se resume a ser um ponto de vista, pois dentro 
dele existem também personagens, instituições, saberes, relações de 
poder, etc. O que Foucault nos diz é que quem se coloca no interior de 
um campo determinado vê as coisas sob um certo prisma e interpreta-as a 
partir das características do próprio campo. Sem ser um ponto de vista, o 
campo impõe um. 1 2 Por conseguinte, o psiquiatra ou o juiz encaram o 
domínio penal em termos de diagnóstico ou de cura, ou então em termos 

B M . Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, GaJlimard, 1975. 
9 M . Foucault, Histoire de la sexualité, vol. I ; La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 

1976. 
1 0 "L'histoirc du corps, lcs historiens Pont entamée depuis longtemps. Ils ont étudié le 

corps dans le champ d'une démographie ou d'une pathologie historiques (...). Mais lc 
corps est aussi directement plongé dans un champ politique (...)." M. Foucault, 
Surveiller et punir, p. 30. 

1 1 "Analyser plutôt des "systèmcs punitifs concrets" (...); les replacer dans leur champ de 
fonctionnement (...)." Idem, p. 29. 

1 2 Ao mesmo tempo (ou sensivelmente mais tarde) que Foucault tentava comprendrer o 
funcionamento do poder de um ponto de vista histórico-filosófíco, Pierre Bourdieu 
elaborava uma teoria sociológica dos campos em muitos pontos coincidente com a do 
primeiro. Cf. P. Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Ed. de Minuit, 1982, 
pp. 113-116 e 181-185. 



350 Diogo Sardinha 

de julgamento ou de punição. Um indivíduo que aparece como acusado 
no campo judiciário é aos olhos do psiquiatra um outro ente, definido 
pelo seu passado, pela ascendência, pela sua personalidade, mais do que 
pelo seu acto. Numa palavra, o mesmo indivíduo aparece como outro, 
dependendo do campo no qual é inscrito. 

Mas não é tudo. Comprendido como "campo de funcionamento", o 
campo é um espaço no qual trabalham corpos complexos ou conjunções 
sistemáticas (os "sistemas punitivos concretos"). Ora o projecto de repor 
estes corpos num campo de funcionamento só é possível por um duplo 
movimento. Por um lado, há a reposição propriamente dita de algo num 
campo, quer dizer a iniciativa teórica, histórico-filosófica, pela qual um 
conjunto de coisas e de relações são apreendidas num contexto que pode
ria à primeira vista não parecer o seu. Por outro lado, tal operação não 
seria possível se o reposto não estivesse já de antemão em funcionamento 
no campo ao qual é reconduzido. Podemos então dizer que a reposição é 
a contrapartida teórica do movimento primeiro de constituição e de fun
cionamento do ente ou do sistema, isto é, da sua vinda ordenada à exis
tência. 

Porém, o sistema concreto é mais do que o campo. Ele é o complexo 
de relações que se constitui num campo e que de algum modo aí funcio
na. O campo é então o que há de decisivo, no sentido em que é ele que 
permite, enquanto matriz ou forma, que haja determinações conformes a 
ele. O que define um ente ou uma relação é o campo no qual eles exis
tem. O campo é o que resta, o que faz com que uma relação pertença a 
um tipo de relações. Em contrapartida, a relação é móvel, por vezes fle
xível, por vezes precária, e a sua existência deve justamente ser compre
endida como jogo. A relação joga. Todavia, e porque o campo é uma 
matriz, o jogo apenas é possível no interior das regras prescritas pelas 
insrições sobre o campo. Digamos por isso que o campo de funciona
mento é um terreno de jogo. 

Se regressarmos agora à cena do tribunal, o que vemos? Para come
çar, um espaço ocupado por personagens dispostas segundo uma ordem 
ou um conjunto de regras: o acusado, o juiz, o psiquiatra. Depois, um 
palco onde um discurso produtor é pronunciado segundo a ordem de 
saber da psiquiatria e a ordem de poder judiciário. Em seguida, um lugar 
de intervenção sobre um objecto (o acusado e o seu acto) a conhecer no 
seu passado, a estudar no seu corpo e nas suas reacções, a compreender 
nas suas razões, a condenar, a ilibar, a manter sob vigilância. Enfim, um 
campo de encontro entre as instituições psiquiátrica e judiciária a pre
texto de um indivíduo e em tomo de um texto (o relatório pericial) e dos 
conceitos que ele põe jogo - eis o tribunal como campo de funciona
mento. Esta sala, na qual dois pólos investem os seus saberes e poderes 
sobre um indivíduo, é um novo campo de funcionamento de um sistema 
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concreto, sistema este que trabalha para a produção da sentença, isto é, 
para o pronunciamento de justiça com verdade. 

Um dos segredos do acordo entre as duas instituições está, sem 
dúvida, no discurso produzido, e particularmente na compatibilidade 
entre o que ele diz e o entendimento daqueles a quem ele se dirige. A 
palavra de saber tem de ser convincente para tomar-se eficaz. Assim, o 
eixo desta comensurabilidade entre quem fala e quem ouve é o conceito-
-critério avançado pelo psiquiatra e compreendido pelo juiz. O critério é 
um verdadeiro conceito-charneira, como no caso do instinto: 

"O que é o instinto? É este elemento misto que pode funcionar sobre 
dois registos ou, digamos ainda, é esta espécie de rodagem que permite 
a dois mecanismos de poder engrenarem-se um no outro: o mecanismo 
penal e o mecanismo psiquiátrico; ou, mais precisamente ainda, este 
mecanismo de poder que é o sistema penal e que tem os seus requisitos 
de saber consegue envolver-se com o mecanismo de saber que é a psi
quiatria e que tem do seu lado os seus requisitos de poder."13 

Assim, não apenas o instinto é o conceito que surge da intersecção 
do saber médico e do poder judiciário, mas ele é também o elemento 
conceptual que permite o reforço do sistema que estes formam. Ele pre
enche, por isso, uma dupla função: de racionalidade, que consiste em 
ajudar à procura das razões do crime para compreender a acção do acu
sado; e função politica, dirá Foucault, que reforça o jogo de necessidades 
específicas sentidas pelos mecanismos de saber e de poder. 

Do ponto de vista da demanda de racionalidade poderíamos pensar 
que o conceito-critério seria o momento de síntese de um percurso racio
nal e que, depois de encontrado, se trataria simplesmente de aplicá-lo às 
novas situações. Ora nada disto acontece, e o conceito-critério é, pelo 
contrário, o ponto de partida para um novo conjunto de interrogações, as 
quais complexificam sobremaneira a tarefa da compreensão. Por exem
plo, é a partir do instinto que surgem as questões sobre o que são a dinâ
mica do irresistível, o equilíbrio das pulsões, as tendências, as inclina
ções e os automatismos, termos que têm tido uma longa história no 
âmbito da psiquiatria e da psicanálise. Ora toda esta produção conceptual 
nasce e se desenvolve pouco a pouco. A utilização do termo instinto no 

1 3 "Qu'est-cc que c'est, 1'instinct? Cest cet élémcnt mixte qui pcut fonctionncr sur deux 
registres ou, si vous voulcz encore, c'est cette espèce de rouage qui permet à deux 
mecanismos de pouvoir de s'engrencr Tun sur l'autre: le mécanisme pénal et le méca-
nisme psychiatrique; ou, plus précisément encore, ce mécanisme de pouvoir, qui est le 
système pénal et qui a ses réquisits de savoir, parvient à s'enclencher sur le mécanisme 
de savoir qui est la psychiatrie el qui a de son colé ses réquisils de pouvoir." M . 
Foucault, Les Anormaux, p. 128. 
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caso de Henriette Cornier não é o recurso a um conceito já dado e cujo 
emprego esclareça a situação de uma vez por todas. Pelo contrário, ele é 
uma pista, uma tentativa cujo sucesso ninguém garante, mas que reclama 
novos estudos, outras questões e mais teorizações. 1 4 Nada de surpreen
dente, afinal, nesta multiplicação de termos e de problemáticas a partir 
do conceito-critério, desde que este seja apreendido não como etapa con
clusiva, mas como momento que dispõe um novo questionamento, do 
qual ele permanecerá o ponto de partida nocional. 

Voltemos entretanto à citação de Foucault sobre o instinto para lê-la 
agora do ponto de vista político, quer dizer das relações entre o saber e o 
poder. A metáfora mecânica como meio de compreensão dos laços entre 
estes dois pólos não podia ser mais explícita: os mecanismos engrenam-
se um no outro para constituir um sistema concreto. A este sistema, 
Foucault chama "engrenagem psiquiátrico-judiciária".1 5 Os contactos 
entre os campos em análise iniciam-se então no momento em que o crime 
e o criminoso são patologizados, isto é, quando estes dois objectos até 
então típicos do domínio judiciário entram no do saber médico, metamor
fose que na história da França remonta à época da Revolução de 1789. A 
patologização, ou seja o tratamento do criminoso como um doente e do 
crime como manifestação de uma doença que é preciso detectar e, se 
possível, curar ou corrigir, é por conseguinte o movimento pelo qual dois 
campos distintos estabelecem ligação. Seria no entanto um erro pensar 
que esta entrada em contacto e que .o acordo no qual ela desemboca ocor
reriam sem dificuldades, tensões e conflitos. Pelo carácter de interven
ção, no seio do tribunal, de um domínio que lhe era estranho, o espaço de 
encontro assume também aspectos de um campo de batalha. Por conse
guinte, os pólos psiquiátrico e judiciário, com os seus objectos e métodos 
próprios, os seus saberes e poderes, os seus interesses e cálculos especí
ficos, só podem constituir uma engrenagem tensional. 

Dissemos atrás que, em França, a entrada do psiquiatra no tribunal 
ocorre na sequência da impossibilide legal de condenar um indivíduo que 
tivesse agido em estado de demência, por um lado, e da passagem do 
princípio de atrocidade (a pena deveria ser tanto mais atroz quanto o 
crime o tinha sido) ao princípio do interesse do acusado e da razão do 
acto, por outro. O juiz vê-se então na impossibilidade de exercer o seu 
poder por ser incapaz de avaliar o acto deste novo ponto de vista. É este 
o requisito de saber que lhe falta e ao qual Foucault faz referência. Por 

1 4 Um exemplo das perguntas então nascentes: "O instinto do homem é o instinto do 
animal? O instinto mórbido do homem é a repetição do instinto animal? O instinto 
anormal do homem é a ressurcição de instintos arcaicos do homem?" M. Foucault, 
idem, p. 123. 

"5/£>ií£,p. 259. 
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sua vez, a psiquiatria então ainda em formação como ramo da higiene 
pública encontra nesta falta de saber do juiz a possibilidade de consolidar 
a sua importância institucional e o seu poder de influência por via da 
produção e fornecimento de um discurso de saber. A necessidade recí
proca, contudo, assenta sobre uma disputa de saberes e de poderes, e não 
pode escamotear os conflitos entre as partes. As batalhas, as resistências, 
as cumplicidades, as trocas entre os dois pólos, insiste Foucault, são 
constitutivas da engrenagem e estão todas em funcionamento no seu inte
rior. O sistema assim constituido é uma engrenagem tensional de saber¬
-poder. 

Torna-se portanto claro dentro de que quadro de possibilidades um 
certo tipo de sistema pode organizar-se. Vejamos agora que princípios o 
estruturam internamente e justificam tanto a sua estabilidade como as 
suas transformações. Relendo a última passagem citada, constatamos que 
Foucault põe o acento sobre as necessidades recíprocas das partes, e não 
sobre as suas contradições. A que lógica apela ele exactamente quando 
prefere sublinhar o acordo à contradição? Não desempenhará esta nenhum 
papel num cenário que é, como acabámos de constatar, tensional? 

Desviemo-nos aqui ligeiramente da nossa rota para ver como este 
mesmo problema é tratado em La Volonté de savoir, livro publicado em 
1976, um ano depois de pronunciado o curso sobre os anormais. A res
peito da entrada das práticas sexuais no campo da medicina no século 
XIX, Foucault refere a importância da medicalização da sexualidade 
infantil herdada do século XVII I e da vigilância, que a acompanhava, dos 
pais sobre os comportamentos dos filhos. Lemos nesse livro que: "a 
medicalização do insólito sexual é ao mesmo tempo o efeito e o instru
mento"16 dos diversos procedimentos de controlo paternal. A medicaliza
ção é, claro está, a entrada de um objecto (neste caso, de um comporta
mento) no campo da medicina, objecto esse que antes não lhe pertencia. 
O insólito sexual, por seu turno, é o conjunto dos comportamentos 
sexuais ditos irregulares e que os psiquiatras do século XIX classificarão 
pouco a pouco como exibicionismo, fetichismo ou homossexualidade. 
Mas o que pode causar mais surpresa na formulação de Foucault é que 
um tal acontecimento seja a um tempo efeito e instrumento, quer dizer 
consequência e meio, da mesma coisa. Ora como pode o meio para atin
gir algo ser já esse algo? Eis outra passagem na qual a mesma questão 
reaparece: 

"A implantação das perversões é um efeito-instrumento: é pelo iso
lamento, a intensificação e a consolidação das sexualidades periféricas 

1 6 "{ . . . ) la médicalisation de 1'insolitc sexuel est à la fois 1'effet et 1'instrumcnt." M. 
Foucault, La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1975, col. "Tel", p. 61, 
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que as re lações entre o poder, o sexo e o prazer se ramificam, se mul t i 
plicam, percorrem o corpo e penetram as condutas. E com este avanço 
dos poderes fixam-se sexualidades disseminadas, presas a uma idade, a 
um lugar, a um gosto, a um tipo de p rá t i cas . " 1 7 

A classificação científica de certos comportamentos sexuais como 
perversões é um instrumento para o alargamento do poder sobre os cor
pos e os comportamentos. Mas esta classificação dos comportamentos 
perversos próprios de uma idade ou de uma inclinação é, por sua vez, o 
efeito das técnicas de isolamento e de individuação empregues tanto no 
processo geral de medicalização, como nos procedimentos de vigilância 
sobre os corpos e os comportamentos das crianças pelos pais. Estamos 
aqui em presença de mais uma tensão inerente ao processo de medicali
zação de um comportamento. A primeira vista tudo poderia fazer crer que 
se trata de uma fórmula dialéctica. Mas tal não é o caso. Para Foucault, a 
noção de efeito-instrumento deve ser apreendida dentro de um jogo, num 
movimento espiralado suportado pelas diferenças e pelos interesses 
comuns dos elementos nele envolvidos. A espiral é precisamente a figura 
da progressão diferencial circular, mas por ser diferencial ela é aberta, 
quer dizer sem solução. As contradições não apelam a ser dissolvidas 
numa situação de maior unidade e verdade, mas mantidas como tensões 
indefinidamente produtoras. Noutra passagem de La Volonté de savoir 
lemos: "Prazer e poder não se anulam; não se voltam um contra o outro; 
eles perseguem-se, sobrepõem-se e relançam-se. Eles encadeiam-se segun
do mecanismos complexos e positivos de excitação e de incitação." 1 8 

Portanto, é a ideia de que o funcionamento do sistema se realiza e se con
solida por uma progressão em espiral que permite que o conceito de efei
to-instrumento possa ser compreendido fora de uma dialéctica da contra
dição. 

Este pequeno desvio apenas foi necessário para iluminar o modo de 
funcionamento do sistema que é a engrenagem psiquiátrico-judiciária. A 
origem desta na patologização do criminoso permite, primeiramente, a 
formação de um campo de objectos comum ao crime e à loucura; em 
seguida, leva à constituição da instituição psiquiátrica com os seus novos 
personagens; por fim, atribui a estes um duplo poder: poder de distinção 
entre crime e loucura, e poder de julgar o que pode haver de perigoso no 

1 7 "L'implantation dcs perversions est un effei-instrument: c'est par 1'isolement, 
1'intcnsificalion et la consolidation des sexualités périphériques que les relations du 
pouvoir au sexe et au plaisir se ramifient, se multiplient, arpentent le corps et pénètrcnt 
les conduites. Et sur cettc avancée des pouvoirs, sc Fixent des sexualités disséminées, 
épinglccs à un age, à un lieu, à un goút, à un type de pratiques." Idem, p. 66. 

1 8 "Plaisir et pouvoir ne s'annulcnt pas; ils ne se reíournent pas 1'un conlre 1'autre; ils se 
poursuivent, se chevauchem et se relancem. lis s'cnchalnent selon des mécanismcs 
complexes et positifs d'excitation et d'incitation." Ibid., p. 67. 
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interior de toda a loucura. Diga-se ainda que esta engrenagem funciona 
em toda a sua amplitude, a partir de meados do século XLX, baseada na 
aceitação dos conceitos centrais de instinto e de gestão normal ou anor
mal do eixo voluntário/involuntário. Uma engrenagem nasce assim da 
combinação complexa de pelo menos dois campos e produz novos 
objectos, conceitos, saberes e poderes no seu interior. Mais ainda, a fim 
de instalar-se, ela requer um discurso comum aos elementos que a com
põem. Ela cria assim figuras (o monomaniaco, o obsessivo, o degene
rado) e um novo género de discurso (a análise psiquiátrica). Deste modo, 
ela não resolve o conflito entre o jurídico e o psiquiátrico, que toma a 
forma da engrenagem em movimento apenas compreensível segundo um 
modelo de jogo entre as partes. Onde existe jogo, existem conjuntamente 
o conflito e a colaboração. O funcionamento da engrenagem é assim 
causa e meio do seu próprio reforço. 

Chegados aqui, já avançámos o suficiente para tentar responder a 
três perguntas deixadas pendentes. Como se dá o aparecimento e o desa
parecimento dos entes num campo? Em que medida é este um espaço de 
ordenação do que nele existe? De que modo se forma e se transforma 
este espaço? Uma resposta em três tempos diz o seguinte: Primeiro, o 
campo é sempre já um espaço de ordem. O exemplo mais nítido foi, até 
agora, o da sala do tribunal, com a divisão espacial dos elementos que a 
ela vêm. Mas uma ciência é também um campo sobre o qual há objectos, 
conceitos, práticas, instituições, personagens, cada um destes elementos 
encontrando aí o seu lugar próprio, para que deles possa ser dito que 
pertencem ao campo de tal ciência. Segundo, o aparecimento dos entes 
num campo é, por conseguinte, sempre já ordenado. Basta olharmos para 
a entrada do conceito de instinto na explicação da psiquiatria criminal. E 
a existência desta como espaço de ordem que abre o lugar no qual o novo 
conceito poderá instalar-se e cumprir a função que já lhe era de antemão 
prescrita. O instinto vem à ordem por convocação desta, e é por isso que 
ele tem sentido e é operante. Por outras palavras, ele só aparece graças à 
ordem do campo. Terceiro, o campo forma-se como resposta a uma 
necessidade de saber ou de poder e transforma-se no entrecruzamento 
com outros campos, seguindo uma lógica de sistemas complexos e ten¬
sionais. Foi o que vimos com a psiquiatria, a instância jurídica e o que 
resulta do contacto entre ambas dentro do quadro concreto do tribunal 
moderno. Com esta visão espacial da ordem sintetizamos, de alguma 
forma, uma das traves mestras da compreensão do poder no pensamento 
de Foucault. 

Teremos no entanto com isto esgotado o problema da relação entre a 
psiquiatria criminal e a instância judiciária, tal como nos propusemos 
abordá-lo no início do nosso percurso? Não nos resta ainda a dupla per
gunta sobre que preocupação partilham exactamente o psiquiatra e o juiz 
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de modo que um acordo entre ambos possa ser estabelecido, e que con
ceitos a traduzem? Talvez se esconda aqui um último segredo da engre
nagem, uma peça ou um movimento ainda não apercebido e importante 
para a compreensão do todo. É exactamente esta vertente que reclama um 
esclarecimento antes de podermos concluir. 

III. Perigo 

O tema do perigo atravessa a história da psiquiatria em França e, 
portanto, também a da sua vertente criminal. No final do século XVII I , 
quando ela aparece como ramo da higiene pública e com uma missão de 
protecção social, um dos primeiros perigos de que ela se ocupa é o da 
loucura. De facto, data da mesma época a ideia de que a loucura tem um 
valor intrínseco de perigosidade, podendo pôr em causa a saúde da 
comunidade, o que Foucault tinha já mostrado em Histoire de la folie 
num capítulo intitulado de modo significativo "La grande peur".19 

Simultaneamente a loucura torna-se objecto de estudo, procedendo-se 
então a classificações e descrições clínicas do que serão a monomania, a 
degenerescência ou a esquizofrenia. Por conseguinte, duas funções que 
ocuparão a nova disciplina serão a de diminuir o risco de invasão do 
espaço da saúde mental do indivíduo pela doença e a de proteger a socie
dade, no seu conjunto, do perigo de tomar-se vítima do monstro crimi
noso, do degenerado ou do perverso. 

Será nesta linha que a peritagem psiquiátrica tentará responder ao 
problema do perigo, e isto por duas vias: primeiro, procurando as suas 
causas; depois, evitando a sua repetição. O acordo que ela estabelece 
com a instância judiciária assenta precisamente nestes dois pontos. O juiz 
deve fazer justiça e precisa, para tal, de saber se o acusado estava ou não 
na posse das suas capacidades mentais no momento do acto. Mas ele 
necessita igualmente de proferir a sentença "eficaz" tanto para o acusado 
como para a sociedade. Por outras palavras, ele deve saber se é preferível 
enviar aquele para a prisão onde será ao mesmo tempo castigado e cor
rigido, ou para o hospital psiquiátrico onde ele será acompanhado e cura
do. Mas, à vista da sociedade, espera-se que a sentença impeça que a 
mesma pessoa possa de novo constituir uma ameaça para os outros. São 
estes desafios que aparecem reunidos no relatório pericial. 

Vimos mais acima que a peritagem psiquiátrica se apresenta como 
discurso de saber, no entanto acessível à compreensão do tribunal. Repa
rámos também que ela deixa de responder simplesmente à pergunta sobre 

1 9 M . Foucault, Folie et déraison: Histoire de la folie à 1'âge classique. Paris. Plon, 
1961. Agora Histoire de la folie à 1'âge classique. Paris, Gallimard, 19763, col. "Tel", 
p. 443 ss. 
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a demência do acto e passa a considerar o indivíduo no conjunto da sua 
vida. Ora ela trata-o, segundo Foucault, a partir de duas categorias gerais 
susceptíveis de responder às necessidades do juiz, as categorias de perigo 
e de perversão. Mesmo onde não tenha havido demência, havia já uma 
história de perversão. E se este era o caso, então o perigo de novos actos 
criminosos existe. Assim: 

"a noção de "perversão", por um lado, (...) permite encadear a série dos 
conceitos médicos e a série dos conceitos jurídicos; e depois, por outro 
lado, a noção de "perigo", de "indivíduo perigoso", (...) permite 
justificar, fundar em teoria a existência de uma cadeia ininterrupta de 
instituições médico-judiciárias. Perigo e perversão: é isto que constitui 
(...) o núcleo teórico da peritagem médico-legal."20 

O indivíduo perigoso é-o para a sociedade, e a segurança desta é um 
ponto de encontro central do psiquiatra e do juiz. Mas ao lado do perigo 
surge a questão da perversidade, que não é nem uma categoria jurídica, 
nem verdadeiramente psiquiátrica, e que apesar disso é característica do 
relatório pericial. A perversidade do acusado é exactamente um termo 
que faz a ponte entre os dois campos, que facilita a aplicação do discurso 
psiquiátrico à cena judiciária. Dissemos atrás que o relatório emprega 
termos da moralidade tradicional, por exemplo os de orgulho, teimosia e 
maldade. Devemos agora especificar que o recurso a estes aparece unifi
cado sob o termo geral de perversão. No entanto, esta última deve ainda 
ser subordinada à preocupação com o perigo. E porque um indivíduo foi 
e é perverso que ele será perigoso. Daí que, já em 1958, a legislação 
francesa tenha atribuído ao psiquiatra a tarefa de dizer, nomeadamente, 
se o indivíduo é ou não perigoso para que a sentença possa ter em conta 
este dado na determinação do seu futuro.21 

As declarações da psiquiatria criminal aparecem deste modo aos 
olhos de Foucault como um discurso do receio e do perigo. Sob este 
aspecto, elas não serão mais do que um momento, embora revelador, do 
processo de securitização da sociedade ocidental que nos últimos séculos 
terá assente sob a normalização dos comportamentos e a penalização dos 
desvios à norma. Assim, a engrenagem psiquiátrico-judiciária torna-se 
um elemento do que Foucault chama o "princípio da uma homogeneidade 

2 0 "(...) la notion de "perversion", d'une part, (...) permet de couturer l'une sur 1'autre la 
série des concepts médicaux et la série des concepts jundiques; et puis, d'autre part, la 
notion de "danger", d"'individu dangereux", (...) permet de justifier, dc fonder en 
théorie ['existence d'une chaine ininlerrompue destitutions médico-judiciaires. 
Danger et perversion: c'est ceci qui constitue (...) le noyau théorique de ['expertise 
médico-légale." Les Anormaux, p. 32. 

2 1 Cf. Us Anormaux, p. 23-24. 
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social"22 e que passa pelo regime disciplinar da escola, da prisão, do ser
viço militar e do trabalho na fábrica. 2 3 

E aqui encontramos a solução à última pergunta a que nos tínhamos 
proposto responder. A preocupação partilhada pelo psiquiatra e pelo juiz, 
e que permite que um acordo entre ambos possa ser constituído, expres
sa-se pelo conceito de perversão e, mais profundamente, pelo de perigo. 
Em torno deles gravita um interesse comum dos dois campos em conjurar 
uma ameaça. 2 4 

Deste modo a psiquiatria criminal, que no início da nossa aborda
gem mais não era do que uma peça do mecanismo moderno de produção 
de verdade e de justiça, acaba por mostrar como, numa certa região da 
cultura, se organizam campos de saber e de poder nos quais novos 
objectos aparecem, entre eles o indivíduo perverso e, por consequinte, 
perigoso. Nestes campos (psiquiátrico e judiciário), bem como nas áreas 
em que eles se cruzam, a produção de conceitos e de discursos, de práti
cas e de verdades (ou seja, mais do que a sentença, o julgamento ou o 
juízo em si mesmos), ligam-se intimamente à atribuição de valor aos 
entes. Entre os diversos valores, o de perigosidade merece o lugar de 
destaque. Dizemos que uma situação é perigosa quando comporta uma 
ameaça à segurança do todo, do grupo ou do indivíduo. Todavia sabemos 
que o perigo não influi nas decisões dos indivíduos a menos que ele se 
transforme na percepção de algo como ameaçador, ou de si mesmo como 
ameaçado, quer dizer a menos que seja feita uma atribuição de valor a 
algo como perigoso. Ora, na abordagem de Foucault, a psiquiatria crimi
na! revela-se um exemplo de como o poder e o saber atribuem valores de 
risco a certos entes e como, seguidamente, produzem respostas a essas 
atribuições. A principal conclusão que se nos impõe aqui é que tal res
posta se determina e se prolonga por via de um trabalho subtil de produ
ção de segurança, apreensível unicamente sob o horizonte ideal de anu
lação do perigo. 

2 2 Idem, p. 31. 
2 3 Cf. Surveiller et punir, p. 229. Esta é, sem dúvida, uma das teses mais fortes de 

Foucault, a dc que o aumento e a generalização das liberdades na modernidade 
ocidental se fundou num regime disciplinar e numa normalização que durante dois 
séculos permaneceram praticamente "invisíveis" para a teoria. 

2 4 "De facto, todo este continuum, com o seu pólo terapêutico e o seu pólo judiciário, 
todo este casamento institutional, responde a quê? Ora bem, ao perigo." ["En fait, tout 
ce continuum, qui à son pôle thérapeutique et son pôle judiciaire, toute cette mixité 
institutionnelle, répond à quoi? Eh bien, au danger."] M. Foucault, Les Anormaux, 
p. 32. 
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RÉSUMÉ 

Cetle é tude traite de l'approche foucaldienne de la psychiatrie criminelle. 
Elle montre d'abord comment la justice y est soupconnée de se prononcer sur la 
base d'une production problémat ique de vérité. Elle explique ensuite comment 
les concepts de champ et d'engrenage contribuent ä décrire l'existence de l'ordre 
et sa transformation dans les liens entre la psychiatrie et le Systeme judiciaire. 
Enfin, elle s ' in téresse au danger comme valeur cruciale pour comprendre ees 
liens. 





RECENSÕES 

Actas do Congresso Internacional Pensadores Portuenses Contemporâ
neos 1850-1950, Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do 
Porto/ Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 2002, 3 vols. 

Não tendo despertado quase nenhum interesse nos nossos media, 
como infelizmente já era de esperar, este Congresso Internacional, que 
decorreu no Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portu
guesa entre os dias 18 e 21 de Setembro de 2001, foi, não obstante, a 
nosso ver, uma das mais marcantes manifestações do "Porto 2001 - Capi
tal Europeia da Cultura", senão mesmo a mais marcante. 

Com efeito, se com o "Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura" se 
pretendia, entre outras coisas, celebrar o contributo do Porto para a cul
tura portuguesa e europeia, então, conclusão óbvia, mas nem por isso 
menos verdadeira, nada mais marcante do que celebrar esse contributo 
cultural na sua mais elevada, na sua mais profunda expressão, o mesmo é 
dizer, na sua expressão filosófica. Tanto mais porque, dizemo-lo não sem 
alguma inveja, o Porto é, filosoficamente, a capital do país - tal a quanti
dade, e a qualidade, dos filósofos portugueses que aí nasceram, que aí se 
formaram.,. 

Efectivamente, no Porto, na zona do Porto, nasceram, entre outros, 
Basílio Teles (1856), Sampaio Bruno (1857), Raul Brandão (1867), 
Manuel Laranjeira (1877), Teixeira Rego (1881), Leonardo Coimbra 
(1883), José Régio (1901), Sant'Ana Dionísio (1902), José Marinho 
(1904), Álvaro Ribeiro (1905), Agostinho da Silva (1906) e Delfim San
tos (1907). Portuenses, por afinidade, foram ainda muitos outros pensa
dores, como, por exemplo, Guerra Junqueiro e Teixeira de Pascoaes. 

Que outra cidade portuguesa pode orgulhar-se de algo equipará
vel?... A nosso ver, nenhuma, nem sequer Lisboa. O problema é que 
muitos dos portuenses e dos portugueses não conhecem a obra desses 
nossos pensadores - daí o infundado complexo de inferioridade de 
alguns portuenses em relação a Lisboa, e de muitos portugueses em rela
ção à Europa... Já é tempo de acabar de vez com esse complexo de infe-
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rioridade. Nós temos já uma relevante tradição filosófica. Falta apenas 
que os portugueses a conheçam. Não para se paralisarem na tradição 
existente, mas, ao invés, para a desenvolverem. E assim, aliás, que se 
honra uma tradição. 

Tal, precisamente, podemos testemunhá-lo, o espírito que, em geral, 
animou este Congresso: não se tratou apenas, com efeito, de celebrar o já 
feito, o já pensado, mas, a partir do já feito, do já pensado, projectar o 
que falta fazer, o que falta pensar... As Actas agora publicadas atestam¬
-no. Ao folhearmos agora estes três volumes, vem-nos à memória esse 
espírito, bem como o muito bom ambiente em que decorreu todo o Con
gresso. A este respeito, não podemos deixar de felicitar a organização do 
Congresso, na pessoa do Dr. Afonso Rocha, seu Secretário-Geral - esse 
muito bom ambiente deveu-se, desde logo, à forma como todos foram 
recebidos. 

Coligem as Actas alo Congresso Internacional Pensadores Portuen
ses Contemporâneos 1850-1950 as nove conferências e as setenta e sete 
comunicações proferidas ao longo desses quatro dias de Setembro de 
2001. Escusado será sublinhar a importância da edição destas Actas: 
quer, desde logo, para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de 
assistir ao Congresso, quer igualmente para os que tiveram essa oportu
nidade, esse privilégio, uma vez que, tendo grande parte das comunica
ções sido proferidas em sessões paralelas, não foi para ninguém possível 
ouvi-las todas. Mesmo que, por hipótese, tal tivesse sido possível, nem 
por isso, aliás, a leitura destas Actas deixaria de se justificar - desde 
logo, porque muitas das conferências e das comunicações, dada a sua 
extensão, não foram lidas na íntegra. 

Para além disso, e que nos perdoe o Mestre Sócrates, o discurso 
filosófico, pela sua densidade, pela sua depuração, é, a nosso ver, um 
discurso que só realmente se cumpre enquanto discurso escrito - o dis
curso oral apenas serve como propedêutica a este. E do mesmo modo 
que, filosoficamente, o acto de escrita é mais rico do que o acto da fala, 
assim também se torna mais enriquecedor ler um texto do que ouvi-lo ler 
por outra pessoa, mesmo por aquela que o tenha escrito. E por isso, de 
facto, vale efectivamente a pena ler esta série de conferências e comuni
cações, mesmo aquelas que na altura tivemos a oportunidade de ouvir. 
Ouvidas em tempo real, num mesmo contínuo temporal, há nelas muitos 
sentidos que nos escapam... 

De resto, a maior parte destas conferências e comunicações susten
tam-se numa ampla rede de remissões bibliográficas, que só agora, na sua 
leitura, podem ser devidamente exploradas. Ao fazermo-lo, estaremos 
como que a dar continuidade ao próprio Congresso, que, como todos os 
eventos desta índole, não se esgota no seu acto de realização, mas nos 
estudos que, de forma mais ou menos directa, irá depois estimular. Daí, 
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aliás, a atitude - mais interpelativa do que assertiva - da maior parte dos 
participantes do Congresso. Em geral, as teses que todos eles nos propu
seram foram "teses em aberto", propostas de reflexão, a serem eventual
mente retomadas por cada um de nós. Pelo menos, o texto que nós pró
prios apresentámos tinha esse objectivo: ser um caminho em aberto, tanto 
mais porque, por vezes, ao longo dele, lançámos, tão-só, algumas pistas 
para posterior desenvolvimento... 

Justificada a edição destas Actas, façamos então a recensão das 
mesmas - a qual, dado o número de conferências e, sobretudo, de comu
nicações, terá que ser quase telegráfica. Assim, começando pelo primeiro 
volume, colige este, para além dos três discursos de abertura, as nove 
conferências. A primeira delas, da autoria de José Augusto Seabra e inti
tulada "Da Renascença Portuguesa à Nova Renascença: Ponte para o 
Futuro", propõe-nos uma retrospectiva do movimento da Renascença 
Portuguesa, "fundada em 1912 por iniciativa de Jaime Cortesão, enquan
to associação cultural - uma espécie de «maçonaria de artistas e intelec
tuais», dizia ele —, que adoptou como órgão a revista A Águia, na sua 
segunda série", e que teve como "figura carismática por excelência" 
Teixeira de Pascoaes — movimento esse que, segundo o autor, constitui 
ainda hoje uma ponte sólida para o nosso Futuro. Assim o julgamos 
igualmente. 

A segunda, da autoria de Pinharanda Gomes e intitulada "Escola 
Portuense: uma introdução histórico-filosófica", propõe-nos igualmente 
uma retrospectiva da tradição mais recente do pensamento portuense, 
mais amplamente, do pensamento português, tanto mais interessante por
quanto o autor, realçando as múltiplas linhas de continuidade, nem por 
isso ilude as diversas linhas de ruptura, com as quais igualmente se tece 
essa tradição. Daí, a título de exemplo, a sua referência à "profunda opo
sição entre os que preferiam o compromisso ideológico (António Sérgio 
e aderentes) e os que visavam a ascética filosófica (Leonardo, Pascoaes e 
discípulos)", à "cisão modernista" de Fernando Pessoa, Sá-Carneiro, 
Armando Côrtes-Rodrigues, Almada Negreiros, Alfredo Guizado e Raul 
Leal, entre outros, ou ainda ao "não-saudosismo" de Álvaro Ribeiro, ape
sar de, alegadamente, o seu "não-saudosismo" não ser "ideológico, mas 
lógico, por considerar que a saudade é uma via de conhecimento, mas 
que não se basta a si mesma, para garantir uma arte de filosofar". 

As restantes conferências são, respectivamente, de Bruno Forte - na 
qual o autor tece uma série de reflexões teológicas sobre a obra de Joa
quim de Fiore, sobre a sua actualidade neste nosso tempo pós-moderno - , 
de Angelo Alves - a respeito da modernidade do humanismo cristão, 
nomeadamente do leonardino, "precursoramente superador da gnose 
moderna" - , de Andrés Torres Queiruga - a respeito da tematização do 
"mal" no pensamento português, em particular no pensamento de Sam-
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paio Bruno - , de Paulo Borges - a respeito do carácter profético, messiâ
nico e utópico do pensamento português, desde António Vieira até 
Agostinho da Silva - de António Braz Teixeira - a respeito do diálogo 
filosófico luso-brasileiro, nomeadamente à luz d'O Brasil Mental de 
Sampaio Bruno - , de Luis Andrés Marcos - a respeito do diálogo que 
Unamuno manteve com Portugal ao longo da sua vida - e, finalmente, de 
Dalila Pereira da Costa - a respeito da(s) identidade(s) portuense e por
tuguesa. 

Ainda neste primeiro volume, coligem-se algumas comunicações a 
respeito da "chamada Escola Portuense": a de João Duque, questionação 
teológica em torno, nomeadamente, do "criacionismo" leonardino, à luz 
do qual "Deus seria dependente da Criação para ser o que é"; a de Carlos 
Henrique do Carmo Silva, provocatória mas, por isso mesmo, estimulante 
denúncia da produção filosófica da Escola Portuense enquanto mera 
"literatura que se visa a si mesma"; a de Jorge Coutinho, a respeito de 
uma alegada "síndrome da gnose"; a de Leonel Ribeiro dos Santos, a 
respeito das concepções estéticas de Pascoaes, Aarão de Lacerda e Leo
nardo Coimbra; a de Manuel Ferreira Patrício, a respeito das concepções 
educativas da Renascença Portuguesa; a de Norberto Ferreira da Cunha, 
sobre o nosso (anti)racionalismo; a de António Teixeira Fernandes, sobre 
a influência de Proudhon; a de Barros Dias, ainda sobre Unamuno; e a de 
Miguel Bruno Duarte, sobre o "aristotelismo implícito" em alguns dos 
nossos pensadores. 

Nos restantes volumes coligem-se as comunicações de âmbito mais 
restrito. Assim, no segundo, temos um estudo sobre Amorim Viana, de 
Arnaldo de Pinho; três sobre Sampaio Bruno, de Manuel Gama, Rui 
Guilherme Lopo e António Paim; dois sobre Basílio Teles, de José Gama 
e de José Carlos Carvalho; três sobre Guerra Junqueiro, de João Ferreira, 
Maria Manuela Brito Martins e Henrique Manuel Pereira; dois sobre 
Raul Brandão, de Maria de Lourdes Sirgado Ganho e Manuel Jorge 
Pereira de Carvalho; dois sobre Manuel Laranjeira, de Diogo Alcoforado 
e Artur Manso; oito sobre Leonardo Coimbra, de Manuel Barbosa da 
Costa Freitas, João Vila-Chã, Luís Miguel Moura do Carmo, Mário Gar
cia, Paulo Ferreira da Cunha, Carlos Morujão, José Acácio Aguiar de 
Castro e Susana Rocha Relvas; e seis sobre Teixeira de Pascoaes, de 
Maria das Graças Moreira de Sá, António Cândido Franco, Joaquim Car
dozo Duarte, Armindo Mesquita, Ricardo Nuno Ventura e Paula Cristina 
Pereira. 

Ainda no segundo volume, podemos encontrar duas comunicações 
sobre Teixeira Rego, de António Couto e José Carlos Casulo; três sobre 
Aarão de Lacerda, a primeira de Pedro Correia e Sérgio Furtado, as 
outras duas de Fernando Guimarães e António Leite da Costa; e uma 
sobre Newton de Macedo, a respeito do seu "pensamento ético", de Jorge 
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Teixeira da Cunha. Para além destas, refira-se ainda a comunicação inti
tulada "A primeira Faculdade de Letras do Porto - o tempo e a matriz", 
de António do Carmo Reis, na qual o autor evoca a breve mas seminal 
existência da primeira Faculdade de Letras do Porto, verdadeira Escola 
da Escola Portuense - dado que aí leccionaram, entre outros, Hernâni 
Cidade, Aarão de Lacerda, Leonardo Coimbra, Newton de Macedo, 
Ângelo Ribeiro e Lúcio Pinheiro dos Santos; e aí foram alunos, entre 
outros, Adolfo Casais Monteiro, Eugénio Aresta, SanfAnna Dionísio, 
José Marinho, Alvaro Ribeiro, Delfim Santos, Augusto Saraiva e Agosti
nho da Silva - , a qual, nas palavras do próprio autor, "continuará a ser 
referência do pleno Saber universitário, pelo estro matricial da sua 
assinalada metodologia que a má fortuna da breve trajectória do tempo 
não apaga". 

No terceiro e último volume destas Actas podemos encontrar uma 
comunicação sobre Jaime Cortesão, de José Esteves Pereira; duas sobre 
António Sérgio, de António Pedro Mesquita e Maria João Cardoso de 
Carvalho; duas sobre Raul Proença, de Maria Celeste Lopes Natário e 
António Reis; uma sobre Cristiano de Carvalho, de António Cândido 
Franco; uma sobre Abel Salazar, de Nuno Rodrigues Grande e Maria 
Luísa Garcia Fernandes; uma sobre Augusto Martins, de José Valle de 
Figueiredo; quatro sobre José Marinho, de Maria José Cantista, de Jorge 
Croce Rivera, de Maria Luísa Couto Soares e de nós próprios; duas sobre 
Alvaro Ribeiro, de André Veríssimo e Elísio Gala; três sobre Sant'Anna 
Dionísio, de Paulo Samuel, Américo Monteiro e António Aresta; uma 
sobre Augusto Saraiva, de Luís de Araújo; uma sobre Delfim Santos, de 
António José de Brito; duas sobre António de Magalhães, de Lúcio Cra
veiro da Silva e Manuel Cândido Pimentel; e três sobre Agostinho da 
Silva, de Eduardo Abranches de Soveral, Guilherme de Mello Kujawski 
e António dos Santos Pereira. 

Por fim, ainda neste volume, podemos igualmente encontrar uma 
comunicação sobre a relação entre Agostinho da Silva e Fernando Pes
soa, de Maria Antónia Jardim, uma sobre o neotomismo no pensamento 
de Luís Maria da Silva Ramos, de Manuel da Rocha Felício, bem como 
diversas outras de âmbito mais vasto - nomeadamente: uma sobre o 
"pensamento originário e filomitia" em Delfim Santos, Agostinho da 
Silva, Eudoro de Sousa e Vicente Ferreira da Silva, de Constança Mar
condes César; uma outra sobre as pontes entre a "Escola do Porto" e a 
"Escola de São Paulo", de Maria Helena Varela; uma outra sobre "Filo
sofia e política no movimento da Renovação Democrática", de Joaquim 
Domingues; uma outra sobre o próprio Porto, enquanto "espaço heteró-
nimo de enunciação ortónima", de Salvato Trigo; uma outra sobre a 
"Saudade" na Galiza e em Portugal, de Francisco Soares; uma outra 
sobre as revistas culturais e políticas da primeira metade do século XX, 
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de Luís Crespo de Andrade; uma outra ainda sobre o krausismo em Por
tugal, de Enrique Urena; uma outra, enfim, sobre a conversão à fé cristã 
de três pensadores ibéricos (Ramiro de Maeztu, Manuel Garcia Morente 
e Leonardo Coimbra), de Francisco Rodriguez Pascual. 

É, pois, caso para dizer que estas Actas nos abrem um vastíssimo 
horizonte de reflexão. 

Renato Epifânio 

Descartes - Reflexão sobre a modernidade. Actas do Colóquio Interna
cional do Porto. Maria José Cantista e José Meirinhos (coordenadores). 
Porto: Fundação Eng. António de Almeida. 1998, 526 pp. 

L. O presente volume de Actas publica as comunicações apresenta
das no Colóquio Internacional realizado na cidade do Porto, entre os dias 
18 e 20 de Novembro de 1996, por ocasião do quadricentenário do nas
cimento do filósofo René Descartes. Para lá das comunicações, em 
número de vinte e oito, o volume contém ainda as intervenções, em 
número de seis, apresentadas num painel interdisciplinar. Fecha o 
volume um precioso inventário bibliográfico sobre o filósofo francês da 
autoria de José Meirinhos. 

O subtítulo do Colóquio Internacional, mais que um propósito dos 
organizadores, representa o reconhecimento da actualidade do pensa
mento cartesiano. De facto, a respeito da obra de Descartes, uma reflexão 
sobre a modernidade não será nunca um tema marginal, mas antes o 
motivo maior de uma abordagem fecunda e produtiva do seu pensamento. 
A obra cartesiana desenvolve-se por campos tão diversos como a Metafí
sica, a Física, a Matemática ou a Moral, para só referir os maiores. E, em 
todos eles, a retomada do pensamento cartesiano não é apenas retorno 
erudito a um corpo doutrinário do passado. Ela é antes uma das chaves 
imprescindíveis para a boa compreensão do movimento da ciência e da 
cultura nos quatro séculos que dele nos separam. 

Neste contexto, a decisão dos organizadores de convidar especialis
tas em diversas áreas e autores - muitas vezes bem apartados de Descar
tes - torna-se plenamente compreensível. Tendo a obra cartesiana tão 
múltiplas ramificações e tão diversa influência, uma ponderação do seu 
legado intelectual não é nunca obra de especialista confinado aos limites 
da erudição histórica ou da positividade dos textos. É que Descartes não 
está apenas nas suas obras. Ele está sobretudo no incessante processo de 
retomada e de crítica, de acordo e desacordo, em suma, no modo como 
ele abriu um horizonte unitário de pensamento no interior do qual as 
convergências e as divergências puderam emergir. E esse o significado 
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decisivo de Descartes para a compreensão da modernidade e do século 
que acaba de findar, um século em que o pensamento cartesiano se cons
tituiu - mesmo que, por vezes, surdamente ou expressamente pela nega
tiva - como um interlocutor incontornável. 

Na senda desta medição das múltiplas incidências do pensamento 
cartesiano, o volume conjuga harmonicamente contribuições de estudio
sos da obra de Descartes com estudos de especialistas em vários autores 
ou períodos da história da filosofia. Apesar de a ordenação das comuni
cações não o sugerir imediatamente, uma leitura mais atenta pode discer
nir certos núcleos temáticos maiores. Os temas da física cartesiana, da 
antropologia, da ética, do método, da metafísica, em particular a rediviva 
discussão sobre o cogito, constituem-se como temas-chave de uma reto
mada do legado cartesiano. A apresentação que a seguir se faz de cada 
um deles representa apenas uma proposta para uma leitura organizada 
deste rico acervo de comunicações, a qual se faz, aqui, sem prejuízo do 
interesse dos estudos - sobretudo do Painel interdisciplinar - que, por 
razões de espaço, não são tomados em consideração. 

2. Desde logo, avulta a questão da física, pensada numa perspectiva 
não exclusivamente epistemológica, mas no horizonte mais vasto de uma 
teoria da natureza. Atento aos primórdios da concepção moderna da natu
reza, José Enes ("A noeticidade causal no discurso cartesiano", pp. 153¬
-173) surpreende no eclipse da doutrina aristotélica do ente em potência 
a mutação decisiva para a reconfiguração do tema da causalidade e para a 
redução da physis à res extensa como domínio da inteligibilidade mate
mática. Num certo contraste com esta leitura, embora não em oposição, 
Daniel Garber ("Descartes, les mathématiques et le monde physique", 
pp. 209-230) assinala desde logo as diferenças entre o modelo galilaico e 
a física cartesiana, mostrando por que razão a física de Descartes se 
desenvolve como um "roman de la nature" em que os processos de 
matematização estão, à partida, ainda ausentes. Em contraponto, Viriato 
Soromenho-Marques examina a referência ao tema de Deus em Descartes 
e em Newton ("O Deus dos cosmólogos", pp. 395-406) no que diz respei
to à fundamentação da teoria cosmológica, concluindo, de seguida, que, 
entre um Deus colhido sob a figura do monarca legislador e um Deus 
obreiro e mesmo "operário", a filosofia moderna retomaria a pista de 
Descartes e não a de Newton. A necessidade de justificação metafísica 
dos modelos epistemológicos postos em prática na física e o recurso con
corrente ao tema da imutabilidade de Deus são abordados por J. L. Bran
dão da Luz ("A ideia de natureza em Descartes", pp. 291-302) a partir da 
descontinuidade entre mundo da percepção e mundo geometrizado da 
física. Esta leitura do tema da natureza em Descartes pode funcionar 
como chave para a compreensão dos pontos postos em destaque nos dois 
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estudos anteriormente referidos, nomeadamente a necessidade de uma 
narrativa física, feita do ponto de vista do Deus criador, em que se vença 
o hiato entre a geometrização científica e o mundo oferecido à experiên
cia perceptiva. Finalmente, a encerrar este ciclo sobre o pensamento de 
Descartes em redor da filosofia natural, uma reflexão de J. Cerqueira 
Gonçalves ("A obra cartesiana e as hodiernas questões ecológicas", 
pp. 245-252) repondera a suposta responsabilidade do mecanicismo na 
degradação ambiental dos nossos dias, mostrando oportunamente todo 
um outro sentido da filosofia natural de Descartes. 

3. Um outro tema maior é a antropologia, nomeadamente nas ten
sões provenientes do cruzamento entre uma teoria mecanicista do corpo e 
a tese da irredutibilidade da mens, pontos de vista que abrem, aparente
mente, para horizontes divergentes na compreensão do humano. Jean¬
-Marc Gabaude ("Complexité des Passions de VAme comme exemple des 
tensions cartésiennes", pp. 185-207) apresenta uma contribuição signifi
cativa para a questão ao distinguir, a par do bem conhecido tema metafí
sico do dualismo das substâncias, o tema do "trialismo", cuja prioridade 
é já não metafísica, mas existencial, estando fundada na experiência 
vivida e na primazia da união substancial, essa muitas vezes esquecida 
"noção primitiva" para Descartes. Na mesma linha de superação de uma 
interpretação acentuando o dualismo antropológico, Maria do Céu Patrão 
Neves ("O 'homem verdadeiro' segundo Descartes", pp. 349-361), depois 
de enfatizar o carácter ocasional da reflexão antropológica de Descartes, 
mostra em que sentido a descrição do homem "maquinal" nos tratados de 
fisiologia não pode surpreender qualquer especificidade humana, para, de 
seguida, a partir do tema das paixões, pôr em destaque o surgimento em 
Descartes de uma perspectiva psicológica e existencial «distinta da ante
rior [metafísica] tanto na sua natureza como na sua intencionalidade». 
Que a reflexão antropológica se encaminhe decisivamente, em Descartes, 
do modelo maquinal para os temas das paixões, da racionalidade e da 
liberdade, é o que pode resultar como principal lição de dois outros estu
dos relevantes. Os embaraços de um discurso cartesiano sobre as pai
xões, esse lugar de união - ou confusão - entre o mundo dos corpos e o 
mundo do espírito, é posto em destaque por Luís Machado de Abreu 
("Descartes - uma ética racionalista?", pp. 49-62) em contraponto à filo
sofia de Espinosa e a uma actividade desejante da própria razão, a qual, 
por essa via, se «aproxima do universo das afecções até ser contaminada 
por ele», tornando o vínculo entre razão e paixão pensável de um outro 
modo que não pelo sumamente problemático tema da interacção entre 
corpos e mente. Uma reflexão sobre o tema da infinitude da vontade, no 
jogo tensional da dominação da natureza e da independência do espírito, 
fornece a Nicolas Grimaldi oportunidade para expor a multifacetada 
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experiência cartesiana da liberdade ("Descartes et 1'expérience de la 
liberté", pp. 11-27). Contra uma certa ortodoxia da interpretação e, aliás, 
na linha das intervenções anteriormente referidas, ela mostra como, em 
Descartes, a experiência da absoluta negatividade da vontade põe a des
coberto o significado último do humano no preciso momento em que este 
se abre à experiência do infinito. 

4. O tema da antropologia conecta-se estreitamente com os da ética 
e da política, outro núcleo importante deste volume. Há, de facto, algo 
como uma ética no pensamento de Descartes, preso no pragmatismo de 
uma moral "par provisión" e de uma longínqua moral "definitiva", de 
resto identificada com o conhecimento da verdade? Mendo Castro Hen
riques ("Descartes e a possibilidade da ética", pp. 253-266) faz o diag
nóstico da ausência de uma moral em Descartes, adivinhando o esboçar 
de um tácito pensamento ético «por detrás da loquacidade ontológica» da 
reflexão cartesiana. As tensões entre finito e infinito, imperfeito e perfei
to, o ente e o ser corresponde a tensão entre moral provisória e definitiva. 
Mas isso aponta também para que a verdadeira moral, em Descartes, seja 
absorvida pela sagesse, enquanto conhecimento racional de uma verdade 
que se configura como vontade de Deus. Esta última remissão fornece a 
«narrativa maior da existência pessoal», a qual recupera a sua unidade no 
itinerário agostiniano do mundo para o interior de si mesmo e deste, mais 
atrás ainda, para a «altura e profundidade divinas». Esta metáfora tão 
cartesiana do caminho e das narrativas que nele se suportam - tanto da 
vida como da procura da verdade - é o tema da comunicação de Rui 
Magalhães ("Método e moral: Descartes, a modernidade e a filosofia", 
pp. 324-338). A hermenêutica aí tentada descobre no tema do caminho 
uma estratégia de ordenação e de segurança, que é não apenas cartesiana, 
mas o legado mais próprio de toda a filosofia moderna. Esta estratégia 
trai o medo da dispersão, da reinvenção de si e da descoberta, as quais 
são as marcas de uma vida inteiramente autêntica. Por isso, ao instalar-se 
neste lugar «talvez impensável» do sujeito, Descartes aparece parado
xalmente como «o maior de todos os sábios no processo de apagamento 
do eu e na anulação de um mundo para o eu». Este carácter quase virtual 
da subjectividade cartesiana, colhida nas figuras da racionalidade e da 
autonomia, está também bem patente na contribuição de Amélie Oksenberg 
Rorty ("Descartes on Epistemológica! Egalitarianism", pp. 363-374) a 
respeito da filosofia política. Na verdade, se a universal latitude do bom-
-senso e do poder de discernir o verdadeiro do falso apontam para um 
liberalismo político, o peso real das paixões torna crucial a distinção 
entre capacity e ability para o bom uso da razão. No diagnóstico de 
Rorty, a igual capacidade para o uso da razão contrasta em Descartes 
com uma efectiva desigualdade no seu exercício. Deste modo, se a 
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universalidade de uma mesma capacidade aponta para um liberalismo na 
ordem política, o reconhecimento cartesiano dos constrangimentos para o 
uso da razão fazem desse sujeito não um dado, mas um lugar a construir. 
Esse reconhecimento legitima a intervenção de estratégias de controlo e 
de direcção que, paradoxalmente, sendo sinais de um conservadorismo 
na ordem política, se justificam por recurso à versão idílica de autonomia 
do sujeito racional. 

5. Mas regressar a Descartes é sobretudo retomar os temas decisivos 
da sua Metafísica. Entre eles avulta a questão do cogito, questão sempre 
de novo retomada, mesmo em boa parte da filosofia do século XX. 

Na esteira desta longevidade do tema do ego cogito, Maria José 
Cantista aponta a sua centralidade para o entendimento da génese e natu
reza específica da filosofia transcendental, tanto kantiana como husser-
liana ("O cogito de Descartes na génese do pensar transcendental", 
pp. 111-120). Do confronto de Descartes com os seus epígonos imedia
tos, José Luis Fernandez-Rodriguez mostra a razão por que Malebranche 
distingue entre ideia e modificação da alma, abrindo assim uma diferença 
entre a noética e psicologia ("Las ideas no son modificaciones del alma", 
pp. 175-184). 

A análise directa do tema do cogito na multiplicidade das suas 
implicações encontra-se, porém, em cinco outros ensaios. Desde logo, 
José Gil ("Retórica e ordem das razões na primeira meditação", pp. 230¬
-244) analisa a estratégia cartesiana de afirmação do cogito na forma de 
um rebatimento do eu sobre a figura do malin génie, recuperando ainda 
algumas ideias de um debate clássico entre Derrida e Foucault acerca da 
partição entre razão e irrazão. Numa direcção diversa, José Luis Carras
coso pretende reconstruir os elementos cartesianos para uma compreen
são integral da subjectividade humana, aberta para o mundo da percepção 
sensorial e da corporalidade ("Subjectividad racional e "cogito" carte
siano", pp. 75-94). Sobretudo voltado para as questões gnosiológicas, 
Eduardo Abranches Soveral, pondo em destaque algumas aporias do pen
samento cartesiano, mostra como nele se estabelece decididamente o 
primado da gnosiología sobre as demais disciplinas e, a partir daí, como 
pode surgir a ideia de autofundamentação do saber ("O cogito como pon
to de chegada e como ponto de partida", pp. 407-420). Atento às teses 
ontológicas que suportam a afirmação do cogito, J. M. Costa Macedo 
("Traços do cartesianismo como ontologia da unicidade", pp. 303-321) 
tenta surpreender na doutrina cartesiana do eu substancial uma doutrina 
da unicidade do indivíduo que faz estilhaçar o próprio conceito unitário 
de uma natureza humana. Na mesma linha de meditação sobre a dimen
são ontológica da doutrina cartesiana, Adélio Macedo, num movimento 
algo antagónico ("O princípio ontológico do "cogito"", pp. 339-348), 
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concentra-se no estreito laço entre o ego e Deus, mostrando em que 
sentido o "princípio do cogito" é também o "princípio de Deus" e mati
zando, a partir desse ponto de vista, algumas interpretações clássicas 
sobre a autonomia do sujeito pensante ou o eclipse da questão do ser. 

A conexão entre os temas do cogito e de Deus é o assunto central do 
ensaio de Jean-Marie Beyssade ("D'un premier principe à l'autre. Des
cartes entre i'ego du cogito et la véracité divine", pp. 29-46). Numa fina 
análise de um texto do início da terceira meditação, o autor descobre a 
relevancia da regra do claro e do distinto ao lado dos dois princípios 
ontológicos do ego e de Deus, mostrando de seguida como é a negativi
dade da dúvida que funciona, em Descartes, como verdadeiro princípio 
originante do sistema e da diversidade dos seus princípios: eu duvido, 
logo eu sou; eu duvido, logo Deus é; eu duvido, logo eu tenho uma ideia 
da verdade, da evidência e da relação entre evidência e verdade. Neste 
contexto de um debate sobre os princípios e a função do critério das 
ideias claras e distintas, António José de Brito revisita oportunamente as 
interpretações modernas sobre a vetusta questão do círculo vicioso, ten
tando mostrar a insuficiência de todas as tentativas de solução ("O pro
blema do círculo cartesiano", pp. 95-110). 

6. Esta questão da relação entre evidência e verdade, conjugada com 
o tema do intuitus mentis, fornece a ocasião para os ensaios mais centra
dos sobre problemas atinentes à epistemologia e ao estatuto da explica
ção científica, ensaios com os quais terminamos também este périplo. 
Uma matriz socrática do tema cartesiano do método é posta em relevo 
por Rafael Alvira ("Sócrates y Descartes frente al método", pp. 63-67). O 
horizonte histórico do tema cartesiano da evidência, com especial inci
dência no pensamento medieval e tardo-medieval, é longamente anali
sado por Mário Santiago de Carvalho ("Prolegómenos para uma remissão 
historial da evidência cartesiana", pp. 121-151). Leonel Ribeiro dos 
Santos, pelo seu lado ("As metamorfoses da luz ou a retórica da evidên
cia na filosofía-cartesiana", pp. 375-393), estuda aquilo a que chama o 
"princípio da evidência ou da intuição", concentrado nas metáforas da 
visão e da luz, e mostra de seguida, em contraste com as interpretações 
mais comuns, como, na prática discursiva cartesiana, a ordem da metá
fora se confunde com a ordem das razões e a explicação analógica toma 
muitas vezes o lugar da demonstração. Num registo já claramente epis-
témico, Fernando Gil ("A intuição revisitada", pp. 219-230) dilucida as 
diversas dimensões da intuição, sobretudo a partir do texto das Regula;, e 
distingue uma versão onto-epistemológica e uma versão fenomenológica, 
mostrando como elas se articulam com os processos da explicação e da 
compreensão. Por fim, Maria Manuel Araújo Jorge ("Descartes e a epis
temologia contemporânea", pp. 267-289) testa a actualidade da visão 
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cartesiana da ciência como processo de redução ao simples por contra
ponto aos chamados paradigmas holístico e da complexidade, que seriam 
supostamente a forma de fundo da ciência contemporânea. O seu balanço 
final vai no sentido de uma reivindicação da pertinência do modelo epis
temológico cartesiano. 

7. Os múltiplos fios com que se tece o presente volume de Actas 
documenta bem a pujança do pensamento do filósofo francês e o modo 
decisivo como ele, quatro séculos volvidos, continua a interpelar-nos. 
Mais que a celebração de um vulto do passado, o retorno a Descartes é 
ainda para nós uma oportunidade maior de reponderação do nosso pre
sente e de configuração do futuro. A riqueza dos ensaios publicados 
neste volume de Actas é bem o testemunho da existência entre nós de 
uma comunidade atenta a Descartes, mesmo que não especial e directa
mente interessada nos estudos cartesianos. Tendo isso presente, a exigui
dade da bibliografia portuguesa sobre Descartes, bem visível na exce
lente notícia bibliográfica de José Meirinhos, apresenta-se como uma 
situação anómala que urge ultrapassar. 

Pedro M, S. Alves 
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Alemão de Lisboa, 9 de Maio de 2002, coordenação de Olga Pombo. 

Conferência de Espen Aarseth, Academics in the New World. The aesthetics and 
research politics of computer games, em colaboração com o "Centro de estudos 
de Comunicação e Linguagens" (CECL) www.cecl.pt da Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 3 de Junho 2002, 
coordenação de Olga Pombo. 

Seminár io com Espen Aarseth, Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, 4 de Junho 2002, "Digital media theory" e "Digital literature", coorde
nação de Olga Pombo. 

Seminár io realizado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 26 de 
Junho de 2002, João Dionísio ("Edição de Textos Antigos e Hipertexto") e Maria 
José Palia ("Texto Dramático e Imagem. O exemplo de Gil Vicente"), Silvina 
Rodrigues Lopes ("O Hipertexto como Modalidade de Descentramento"), 
coordenação de Olga Pombo. 

Seminár io "Sujeito e Passividade", Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 10 e 11 de Outubro dc 2002, coordenação de Adelino Cardoso e José 
Miranda Justo. 

Seminár io de Filosofia Analít ica, "Contra o Materialismo", orientado por João 
Branquinho, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 28 de Outubro de 
2002. 

Seminár io de Filosofia Analít ica, "Possibilidade Relativa: Três Concepções", 
orientado por Desidér io Murcho, Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 11 Novembro de 2002, coordenação de João Branquinho. 

Conferência de Carlos João Correia, "A Sociedade de Informação e o Ensino da 
Filosofia", 11 de Novembro de 2002, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, V Encontro de Didáctica de Filosofia. Recur
sos no ensino da filosofia: cinema, imagem, internet, organizado pela APF 
(Associação de Professores de Filosofia) em colaboração com o Centro de Fi lo
sofia da Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa. 

Comunicação de Maria Luísa Ribeiro Ferreira, 'O lugar da filosofia nos 
Curricula do Secundário", 11 de Novembro de 2002, em representação do 

http://www.cecl.pt
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Centro de Filosofía no V Encontro de Didáctica da Filosofa. Recursos no 
ensino da filosofía: cinema, imagem, internet, organizado pela APF (Associação 
de Professores de Filosofía) na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, a 11 e 12 de Novembro de 2002. 

Encontró-of ic ina sobre "O uso da Imagem no ensino da Filosofía" orientado por 
Leonel Ribeiro dos Santos e com a part icipação de Cristina Beckert e Carlos 
João Correia, 12 de Novembro de 2002, Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, organizado pela APF (Associação de Professores de Filosofía) em cola
boração com o Centro de Filosofía da Universidade de Lisboa e a Universidade 
Nova de Lisboa. 

Conferência de Maria Luísa Ribeiro Ferreira "O que pode um corpo - Michel 
Henry, leitor de Espinosa", na Universidade de Aveiro, 13 de Novembro de 
2002, no âmbito do projecto "Pulsão e passividade na fenomenologia da vida em 
Michel Henry", coo rdenação de Florinda Martins. 

Seminár io com José Afonso Furtado ("Livro e leitura no novo ambiente digital"), 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 15 de Novembro de 2002, 
coordenação de Olga Pombo. 

Seminár io com Teresa Levy ("Totalidade e fragmentos"), realizado na Facul
dade de Ciências da Universidade de Lisboa, 21 de Novembro de 2002, coorde
nação de Olga Pombo. 

Seminár io com Adelaide Miranda ("Hipertexto e medievalidade nos manus
critos iluminados das Etimologias de Santo Isidoro de Sevilha") e Olga Pombo 
("O hipertexto como limite da ideia de enciclopédia"), Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, 4 de Dezembro de 2002, coordenação de Olga Pombo. 

Seminár io com José Bragança de Miranda ("Sobre a interactividade: crítica das 
ligações técnicas"), realizado na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, 9 de Dezembro de 2002, coordenação de Olga Pombo. 

Seminár io de Filosofia Analí t ica, "Condicionais: 3 Maus Argumentos a favor da 
Teoria Apartheid", orientado por Pedro Santos, Faculdade de Letras da Univer
sidade de Lisboa, 16 de Dezembro de 2002, coordenação de João Branquinho. 

Seminár io com António Guerreiro ("Aby Warburg e a questão da memória cultu
ral"), 7 de Janeiro de 2003, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
coordenação de Olga Pombo. 

Seminár io de Filosofia Analítica, "O Problema do Significado na Teoria da 
Verdade de TarskC, orientado por Ricardo Santos (Universidade Nova de 
Lisboa/Instituto de Filosofia da Linguagem), 20 de Janeiro de 2003, Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, coordenação de João Branquinho. 





COLABORADORES NESTE VOLUME 

Américo Luís Enes Marcelino - Tem formação em Artes Plásticas - Pintura 
(1993). Desde 2000 exerce funções docentes na Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, integrando actualmente a área disciplinar de Desenho. 
Em Janeiro de 2003, ob tém o Grau de Mestre em Estética e Filosofia da Arte, 
com a defesa da disser tação, de título Representação e Realismo - Um Estudo 
sobre a Natureza da Imagem na Obra de Nelson Goodman, apresentada à 
Universidade de Lisboa. E.mail: ricoIino@sapo.pt 

Ana Anahory - Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian nos Arquivos 
Husserl de Leuven, no ano 2000-2001; professora de filosofia na Academia de 
Mús ica de Santa Cecíl ia , desde 2001; prepara a tese de mestrado sobre Derrida 
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
anaanahory@hotmail.com 

Ana Mantero - Licenciatura em Pintura pela Escola de Belas Artes de Lisboa. 
Mestrado em Estét ica e Filosofia da Arte pela Faculdade de Letras de Lisboa 
com a disser tação "O T r a ç o da Infância, Diálogos com Paul Klee" 
ana. mantero @netc. 96.9087414 

Ângela Delfino - Mestranda em Filosofia da Natureza e do Ambiente, Faculdade 
dc Letras Universidade de Lisboa; L . L . M . em Direito do Ambiente University 
College London; Licenciatura em Direito, Faculdade de Direito Universidade de 
Lisboa e Ludwig Maximilians Universi tä München. 
Advogada em P L M J (A. M . Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e 
Associados); Jurista - Comissão Europeia da Comunidade Europeia - Direcção 
Geral de Ambiente (2001); Monitora - Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa (1998-2000). 

Carlos Gonçalves - Licenciado pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, mestre 
em Estét ica e Filosofia da Arte pela Faculdade de Letras de Lisboa e doutorando 
na área de esp. em Estét ica com tese subordinada ao tema "O Valor da Arte e a 
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Educação Artística'*. Docente da Escola Superior de Arte e Design / IPL. 
e-mail: cpg@clix.pt 

Cristina Beckert - Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, onde se doutorou com uma dissertação sobre a filosofia de E. Levinas 
c onde lecciona a cadeira de Ética e seminários no Mestrado em Filosofia da 
Natureza e do Ambiente sobre tópicos de Bio-ética e Ética animal e ambiental, 
temas sobre os quais coordena projectos de investigação no âmbi to do Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa. 

Diogo Sardinha - Doutorando na Universidade Paris X - Nanterre. Bolseiro da 
FCT entre 1998 e 2002. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. 

Eduardo Pellegero - Licenciado em Filosofia na Universidad del Salvador de 
Buenos Aires. É doutorando em Filosofia na Faculdade de Letras da Universi
dade de Lisboa. 
epellejero@hotmail.com 

Inês Vaz Pinto Barahona de Almeida - Licenciada em Filosofia peia Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, mestranda em Estética e Filosofia da Arte. 
Publ icações : "Da Poesia como Integral. A volta de Sophia e de Herberto Hélder" , 
com Leonor Coimbra in, Adriana Serrão (coord.), 0 Homem Integral, Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2002. Colaborações de texto no DNJ, 
caderno do Diário de Notícias. E-mail: inesbarahona@hotmail.com 

João Maria André - Professor Catedrát ico da Faculdade de Letras da Universi
dade de Coimbra. Nesta Universidade se doutorou com a dissertação Sentido, 
simbolismo e interpretação no Discurso Filosófico de Nicolau de Cusa 
(JRMCT/Gulbenkian, 1997) e rege as cadeira de Epistemologia Geral e Filosofia 
Moderna. É autor de vários estudos e obras sobre filosofia do Renascimento, 
filosofia da natureza c filósofos modernos (Descartes, Espinosa), dando nestes 
particular a tenção às re lações entre a razão e os afectos, do que é testemunho 
uma das suas últ imas obras publicadas - Pensamento e Afectividade. Sobre a 
paixão da razão e as razões das paixões (Quarteto, 1999). E encenador da 
Cooperativa Bonifrates de Coimbra e Director do Teatro Académico de Gi l 
Vicente. 

jmandre@clix.pt 
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José Artur Ramos - Licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes de 
Lisboa e mestre em Estét ica e Filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Assistente desde 1996 na Faculdade de Belas-Artes de 
Lisboa, leccionando a disciplina de Desenho. Paralelamente à actividade acadé
mica desenvolve o trabalho artístico de pintura, desenho e gravura que se detém 
com particular a tenção na representação do rosto. A sua investigação tenta recu
perar o sentido da representação ao aproximar o conhecimento prático oriundo 
da const rução plástica com a teoria estético-filosófica. Actualmente prepara a sua 
tese de Doutoramento em Belas-Artes na área de especialização de desenho com 
0 tema Retrato: O Desenho da Presença. 
Contacto: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
Largo da Academia das Belas-Artes 
1200 Lisboa 

José M . Justo - clm@mail.telepac.pt - Professor Associado do Departamento de 
Estudos Germanís t icos da F.L.U.L. , membro do Centro de Filosofia da Universi
dade de Lisboa, colaborador do Mestrado em Estética e Filosofia da Arte do 
Departamento de Filosofia da F .L .U.L . Publ icações várias na área da história da 
filosofia da linguagem (nomeadamente sobre Hamann, Herder, Humboldt) e 
sobre temas de estética e artes plásticas. 

José Quaresma - Mestre em Filosofia (Estética e Filosofia da Arte) pela Facul
dade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Mafalda de Faria Blanc - Professora Associada da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, onde tem leccionado as cadeiras de Ontologia e Herme
nêutica. Autora de várias obras no âmbito do pensamento metafísico (nomeada
mente, Estudos sobre o Ser I e I I , F.C. Gulbenkian) estudos sobre Heidegger e 
uma tese de doutoramento sobre Malebranche. 

Manuel Pedro Ferreira - Professor Associado na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena o Departamento de 
Ciências Musicais. Liccnciou-se em Filosofia pela Universidade de Lisboa em 
1984 e doutorou-se em Musicologia pela Universidade de Princeton em 1997, 
com uma tese sobre o canto gregoriano na Abadia de Cluny. Elaborou várias 
dezenas de trabalhos científicos sobre música medieval e do Renascimento, 
publicados em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Hungria e 
Estados-Unidos da América , tendo obtido o Prémio de Ensa ísmo do Conselho 
Por tuguês da Mús ica pelo seu l ivro O Som de Martin Codax (Lisboa, 1986). 
Escreveu igualmente sobre música portuguesa do século X X (Jorge Peixinho, 
Constança Capdeville, Clotilde Rosa, entre outros), sendo ele próprio composi
tor. Tem estado activo como crítico musical (especialmente nas páginas do 
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Expresso, do Jornal de Letras e do Público), colaborador radiofónico (programa 
'Tema e Var iações") e dirigente associativo (foi o mais jovem Presidente da 
Juventude Musical Portuguesa). Dirige o grupo de música antiga Vozes Alfonsi
nas, que fundou em 1995 e com o qual gravou vários discos compactos. 

Maria de Lurdes Pequito - Mestre em Filosofia pela F L U L com uma tese sobre 
0 Pensamento estético de Hegel. Professora efectiva na Escola Secundária Ibn 
Mucama. Artigos publicados: "O sensível e o racional: Schiller entre Kant e 
Hegel", in Educação Estética e Utopia Política, Colibri , Lisboa, 1995; "Poetics 
of Spirit in Hegel's Philosophy o f Ar t " , in Hegel Jahrbuch 2000, Akademie 
Verlag, Berl in , 2000. 

1 urdes. peq u i to @ netc abo. pt 

Pedro M . S. Alves - Professor Auxil iar da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa. Autor de uma disser tação de Doutoramento sobre a filosofia de 
Husserl, de quem também traduziu obras, tem orientado as suas investigações 
predominantemente para o domínio da Fenomenologia e da filosofia cartesiana. 
E director da revista Phainomenon. 

Renato Epifânio - Mestre em Filosofia (Filosofia em Portugal) pela Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, com uma dissertação sobre a filosofia de 
José Marinho. Prepara actualmente uma dissertação de Doutoramento em Filoso
fia no âmbi to do pensamento português contemporâneo. 

Victor Silva - Mestrado em Filosofia (Estética e Filosofia da Arte), pela Facul
dade de Letras da Universidade de Lisboa (2000), com a tese Estética e Ética em 
Monroe C. Beardsley. 



OBRAS DE FILOSOFIA PUBLICADAS 

PELAS 

EDIÇÕES COLIBRI 

Leibniz Segundo a Expressão, Adelino Cardoso 

Linguagem da Filosofia e Filosofia da Linguagem - Estudos sobre Wittgetistein, 
António Zi lhão 

História da Filosofia e Tradição Filosófica, João Paisana 

Prática. Para uma Aclaração do seu Sentido como Categoria Filosófica, 
José Barata-Moura 

A Razão Sensível - Estudos Kantianos, Leonel Ribeiro dos Santos 

O Peri ideou e a Crítica Aristotélica a Platão, Maria José Figueiredo 

Razão e Progresso na Filosofia de Kant, Viriato Soromenho-Marques 

Hipócrates e a Arte da Medicina, coordenação de Maria Luísa Couto Soares 

O Espelho Declinado - Natureza e Legitimação do Acto Médico, 
Manuel Silvério Marques 

Imaginação e Poder - Estudo sobre a Filosofia Política de Espinosa, 
Diogo Pires Aurél io 

Pensar no Feminino, A A V V (org. Maria Luísa Ribeiro Ferreira) 

Os Princípios da Filosofia de Descartes - Exposição e comentário 
da Metafísica Cartesiana, Pedro M . S. Alves 

A Síntese Frágil — Uma introdução à Filosofia (da Patrística aos Conimbricenses), 
Mário Santiago de Carvalho 

A Revolução Federal - Filosofia Política e Debate Constitucional na Fundação 
dos E. U.A., Viariato Soromenho-Marques 

Fulgurações do Eu - Indivíduo e Singularidade no Pensamento do Renascimento, 
Adelino Cardoso 

Direitos Humanos e Revolução - Temas do pensamento político setecentista, 
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 Baiibar, François Châtelet 
et. ai.), Anita Kechikian, 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, P la tão , 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 int 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 Már io 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 crít icas, estudo introdutório, cronologia de Vida 
e Obra e bibliografia de Francisco Trindade 

A Doutrina do Lagos na Sofistica, Maria José Vaz Pinto 

Lógica para as Humanidades, João Sàágua 

Análise, Revista do Gabinete de Filosofia do Conhecimento, director: Fernando Gil 

Philosophica, 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, 
direcção: 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 Fátima Sousa e Silva 

Pensar Feuerbach - Colóquio 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 Aufklarung 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 Política - Colóquio comemorativo dos 200 anos 
da publicação de Para a paz perpétua de I . Kant e de Sobre a educação estética do ser 
humano deF . 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 Temático-Bibliográfico de Filosofia Medieval, Már io 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 Habertnas 
- 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), introdíiçãóe" tradução / \ 
de Paulo Farmhouse Alberto e Rodrigo Furtado f *" -'" 
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