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ARTIGOS 

C O M U N I T À E S E N T I M E N T O DI A M I C I Z I A 
N E L L ' E T I C A KANTIANA* 

Marina Savi 
Università Dcgli Studi (Parma) 

I. Lc relazioni morali 

Premessa 

H problema che la nostra ricerca affronta è la relazione con 1'altro, 
declinata in diverse modalità: la relazione con l'altra persona che può 
diventare arnica, la relazione con 1'altro che ha dei bisogni, la relazione 
sociale con i l nostro concittadino. La relazione personale tra un io e un tu 
appaitiene certamente airambito antropológico. Eppure una ricostruzione 
dei problema non può non muovere dal contesto morale e cioè dalla secon-
da formula deli'imperativo categórico, in cui Kant solleva Ia questione 
delia relazione con l'altra persona. L'idea dell'umanitá come fine in sé 
contenuta in questa formula dell'imperativo categórico assegna all'altro un 
valore assoluto e lo riconosce appartenente all'ordine dei fini. La relazione 
io-tu si inscrive perciò nell'orizzonte delinéate dal regno dei fini. 

L'interpretazione comunitaria del regno dei fini è già nota alio 
studioso kantiano1. La nostra prospettiva di indagine è però antropologi-

*Gli scritti kantiani citati vengono indicati con una sigla, a cui fa seguito prima il numero 
delia pagina dell'edizione tedesca deli'Accadcmta di Berlino [Kant's gesammelte Schriften, 
hrsg. von der Königlich Preußischen (poi Deutschen) Akademie der Wissenschaften, Berlin 
(poi Berlin und Leipzig) 1902 ss.], quindi quello delia traduzione italiana. Si adotteranno le 
seguenti abbreviazioni: 
KrV: Kritik der reinen Vernunft, (zweite Auflage 1787) Ak. Bd. I I I (trad. it. a cura di Pietro 
Chiodi, Torino 1967); 
GMS: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Ak. Bd. IV, pp. 385 - 463 (trad. it. a 
cura di P. Chiodi, Roma - Bari 1993 quarta edizione); 
KpV: Kritik der praktischen Vernunft, Ak. Bd. V, pp. 1-163 (trad. it. a cura di Francesco 
Capra. riv. da Eugénio Garin, con Glossário e índice dei nomi a cura di V. Malhieu, 
Roma-Bari 1991). 

Philosophien, 23, Lisboa, 2004, pp. 3-26 
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ca, oltre che evidentemente morale: si tratta di studiare i l regno dei fini 
dal punto di vista del rapporto tra i suoi membri, in modo da verificare 
che questo possa essere assunto come schema di una relazione personale 
che abbia un valore morale. 

L'interpretazione comunitaria del regno dei fini è perciò i l punto di 
partenza di un'analisi che individua nel regno dei fini una modalità di 
relazione fondata sulla condizione di parità e reciprocità al tempo stesso. 
Solamente alia luce di questa modalità di relazione è possibile compren
dere le riserve che Kant avanza riguardo alia compassione, soprattutto in 
mérito alia simpatia empática, che toglie aH'altro la sua dignità, oppure 
alia dipendenza che gli atti di benevolenza possono creare. La compassio
ne è perciò un sentimento difficile da accettare per un filosofo che, oltre a 
voler prendere distanza dai filosofi inglesi delia simpatia, ha a cuore 
l'autonomia del soggetto almeno quanto l'amore per i l prossimo. 

Le ragioni per le quali Kant esprime diffidenza per la compassione, e 
tanto piü per r empatia, sono le stesse per cui viene invece esaltata 
Tamicizia. Rapporto paritetico e reciprocità sono infatti le prerogative 
dell'ideale di amicizia che i l filosofo propone. L'amicizia è i l paradigma 
di un rapporto insieme personale e morale: in questa relazione l'equilibrio 
di amore e rispetto ci impediscono una simpatia fusiónale, permettendo 
alTaltro di rivelarsi come tale. 

Si può diré allora che per il filosofo ci si relaziona nella differenza 
piuttosto che nella prossimità. 

Questa osservazione ci consente di risollevare i l problema della 
comunità in Kant. Se si può parlare di un pensiero kantiano relativo alia 
comunità 2, si deve rilevare che i pilastri su cui questa può edificarsi sono 

KU: Kritik der Urteilskraft, Ak. Bd. V, pp. 165-485 (irad. it. di A. Gargiulo, riv. da V. 
Vcrra. Roma-Bari 1979); 
MS: Die Metaphysik der Sitien, Ak. Bd. VI , pp. 203 - 493 (trad. it. di G. Vidari, riv. a cura 
di N. Merker, Roma- Bari 1983; 
Anthr: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Ak. Bd. V I I , pp. 117-333 (trad. it. di G. 
Vidari, riv. da A. Guerra, Roma-Bari, 1985). 

1 A. Pieretti, / / Reich der Zwecke e la comunicazione interpersonale, in A. Rigobello (a 
cura di), Ricerche sul 'regno dei fini' kantiano, Bulzoni Editore, Roma 1974, pp. 133-56; 
M. Martini, Reich der Zweck, universitas, comunità umana, in Id. pp. 157-68; P. 
Quattrocchi, L'ideale della comunità umana come dttenninazione costitutiva de! regno 
dei fini kantiano, in Id. pp. 190-214; A. Rigobello, Persona e comunità di persone in 
Kant, in A. Fabris - Baccelli (a curadi) A partiré da Kant, L'ereditá delia "Critica della 
rag lor, pratica", Franco Angeli, Milano 1989, pp. 25-46; A. Pirni, // "regno dei fini" in 
Kant. Morale, religione, politica in collegamento sistemático, II mclangolo, Genova 
2000 e A. Pirni, Morale e comunità in Kant a partiré dal regno dei fini, "Sludi Kantia-
ni" , XIV, 2001, pp. 105-35. 

2 A proposito dellc difficoltà a pensare la comunità in Kant ricordiamo che già nel 1945 
Lucicn Goldmann denunciava la tragicità delia filosofia kantiana, la cui aspirazione a 
fondare la comunità resta insuperabilmente contraddctta dali'impotenza a fondarla eífetti-
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Palterità e la differenza, piuttosto che Fidentità. L'alterità è riconosciuta e 
istituita dal sentimento di rispetto che individua 1'altro come altro e pone 
un limite ad ogni ipotesi fusionale. L'altro è naturalmente portatore di 
interessi differenti; per questo gli antagonismi e i conflitti che si riscon-
trano nella società non stanno ad indicare che non è possibile una comu
nità, ma sottolineano semplicemente che la componente dei conflitto fa 
parte delia storia. 

II regno dei fini: status quaestionis 

Muoviamo innanzitutto dalla difficoltà kantiana a pensare la 
comunità. II saggio di Esposito ha rilevato le difficoltà che si incontrano 
in Kant quando si ricerca la possibilita di una comunità3. Sintetizziamole 
in alcuni punti: 

1. Non ci può essere corrispondenza tra comunità ética e comunità 
politica. Ci può essere solo un rapporto analógico tra le due. L'origine 
dello stato giuridico è nella forza, necessária per regolamentare 1'eserci-
zio delia libertà: la socievolezza naturale degli uomini è controbilanciata 
daIl'antagonismo derivante dal fatto che gli uomini hanno interessi mate-
riali non solo diversi, ma addirittura in conflitto fra loro. E* perciò impos-
sibile tradurre la comunità ética in comunità politica4. 

2. II riferimento religioso5 al regno dei fini e quello estético al giudi-
zio di gusto non ci permettono di formulare un pensiero affermativo sulla 
comunità, perché in entrambi i casi c'è un potenziamento delia soggettivi
tà6, anziché una diminuzione. II termine comunità deriva infatti, oltre che 
da "comune" in opposizione a "próprio", anche da múnus, riconducibile 
al dovere che vincola i componenti, un obbligo reciproco. Scrive Espo-

vamente, perché "ciò che riunisce gli uomini è la forma universale e apriorica, comune a 
tutti", mentre "ciò che ii separa è la matéria sensibile, differente da individuo a individuo, 
come sensazioni, tendenzc, interessi egoisúci (Mensch, Gemeinschafi und Well in der 
Philosophie bnmanuei Kants, Europa Verlag, Zürich 1945; trad. it. Introduzione a Kant. 
Domo, comunità e mondo nella fdosofia di Kant, Sugar, Milano 1972, p. 263). 

3 R. Esposito, Communitas. Origine e destino delia comunità, Einaudi, Torino 1998. 
4 Ivi, pp. 60-80. 
5 La nozionc di regno dei fini può essere interpretata "come trascrizione in termini filoso-

fici dell'idea di regno di Dio, già dotata di una forte connotazione ética neü'ambiente 
pietista, oppure come riproposizione delia Città di Dio agostiniana, familiare a Kant 
soprattutto nella versione agostiniana dei regno di grazia" (Pirai, II "regno dei fini" in 
Kant, cit. p. 37). 

ó Secondo Esposito c'c una corrispondenza tra "semântica delia comunità e crisi delia 
soggettività" (Ivi, p. 76). Per questo la comunità non è intesa come una moltipücazione 
delia soggettività per un numero indeterminato di individui, né 1'individuo una parte delia 
comunità che aspetta di entrare in rapporto con gli altri per realizzarsi compiutamente. 
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sito: "Ció che prevale nel múnus è insomma la reciprocità o la 'mutualità' 
del daré l'uno ali'al tro in un impegno, e diciamo puré in un giuramento"7. 
Ció che caratterizza la comunità è dunque la reciprocità che si esercita 
però in un modo speciale: si tratta del vincolo tra "persone unite non da 
una 'proprietà' ma appunto da un dovere o da un debito. Non da un piü, 
ma da un meno, da una mancanza, da un limite [ . . . ]"* . 

Per questo secondo Esposito, la via kantiana alia comunità non va 
ricercata laddove si parla dí un soggetto in senso pieno, in piena 
continuità con se stesso, come una persistenza idêntica a sé nello spazio e 
nel tempo, in analogia con la sostanzialità, ma nei contesti in cui i l 
soggetto risulta profondamente segnato dalla finitezza e dalla fragilità. La 
comunità perianto si lascia pensare a partiré dal rapporto tra soggetto e 
legge cosi come si configura in ámbito etico, laddove i l soggetto "si 
ritira" 9: i l soggetto nei confronti delia legge è sempre in debito, perché 
non può mai adempiere pienamente alia legge. Anzi la legge stessa non 
può essere attuata, perché non nasce da noi, facendo si che il soggetto sia 
costitutivamente inadempiente. 

Uno studio recente ha rilevato che è próprio al Concetto di regno dei 
fini che le tesi di Esposito si applicano piü proficuamente10. " I I concetto 
di regno dei fini - scrive Pirni - infatti non sembra sfuggire alia 'potenza 
negativa' insita nel concetto di comunità" 1 1: è possibile che i l regno dei 
fini non si realizzi, dato che non è certo che tutti gli esseri ragionevoli si 
sottopongano alia legge12 e d'altro canto tale legge non potrebbe, comun-
que, nella totalità e purezza dei suo comando sempre e perfeitamente 
essere adempiuta. 

Ma i l regno dei fini può essere pensato come comunità perché 
soddisfa un'altra condizione: la reciprocità. Tra i membri infatti vi è un 
collegamento sistemático, i l cui fondamento si trova nella legge morale, 
ovvero in un mutuo dovere di ognuno rispetto ad ogni altro. 

L'interesse che riveste per noi la nozioni di regno dei fini riguarda 
próprio questo aspetto: dall'analisi di questa nozione risulta che la 
reciprocità è la cifra delle relazioni morali. Come tale, essa ci permette di 
spiegare la posizione kantiana nei riguardi delia compassione. Inoltre 
come vedremo, essa sarà alia base delia concezione deH'amicizia, una 

7 /vi , p. XV. 
8 /VI, p. XIV. 
9Ivi, p. 76. 
1 0 Pimi, II "regno delfim" in Kant., cit. pp. 61-65. 
" Ivi, p. 63. 
1 2 Kant sottolinea infatti che Pessere ragionevole non ha nessuna garanzia che "se egü 

seguisse puntualmente questa massima [quella la cui regola è prescritta dali'imperativo 
categórico], anche tulti gli altri si atterrebbero ad essa..." (GMS 438, 74). 
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forma di relazione personale che però, proprio in virtü delia reciprocità, 
anzi di un "massimo"13 di reciprocità, assume un valore morale. 

1.2. La comunità dei rcgno dei fíni 

II concetto di regno dei fini si incontra nella parte seconda delia 
Fondazione delia metafísica dei costumi, intitolata 'Tassaggio dalla filo
sofia morale popolare alia metafísica dei costumi", dedicata all'esposi-
zione delia nozione fondamentale delia morale kantiana, e cioè 1'impera-
tivo categórico. 

Nei corso delia parte seconda sono state presentate le prime due 
formule dell'imperativo: 

1. i l principio dell'universalizzazione: "agisci soltanto secondo 
quella massima chef al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge 
universale"14; 

2. l'uomo in quanto fine in sé: "agisci in modo da trattare 1'umanità, 
sia nella tua persona, che in quella di ogni altro, sempre anche come fine 
e mai semplicemente come mezzo"15. 

Kant ha quindi racchiuso Ie prime due nel principio deli'autonomia, 
cioè l'"idea delia volontà di un essere ragionevole in quanto volontà che 
istituisce una legislazione universale"16. II concetto di regno dei fini 
deriva dal principio deH'autonomia delia volontà. 

Scrive i l filosofo: "Per regno intendo i l collegamento sistemático di 
diversi esseri ragionevoh, mediante leggi comuni [durch gemeinschaftli
che Gesetze]"11: i l regno dei fini è dunque una totalità organizzata degli 
esseri ragionevoh, pensata in analogia con un organismo18, in cui ognuno 
agisce secondo una legge universale, comune ad ogni essere razionale. 
Ogni essere razionale è membro di tale regno, quando legifera, cioè quan
do rende universale la norma morale e nello stesso tempo si sottopone 

1 3 Eine Vorlesung Kants über Ethik, herausgegeben von Pau! Menzer, Berlin 1924, 
p. 252; Lezioni di etica, trad. it. di A. Guerra, Laterza, Bari 1971, p. 228. D'ora in poi 
Popera sarà indicata con la sigla VE. 

14 GMS 421, 49. 
15 GMS 429, 61. 
' 6 GMS 432, 64. 
" GMS 433, 66. 
1 8 Esposito critica ¡a nozione di comunità come unione orgánica, perché ritiene che sia 

fondata sull'identitá degli individui e trascuri invece 1'alterità e le diffcrenze {Commu-
nitas, cil. p. 81). A nostro giudizio, lo schema teleológico è impiegato in funzione 
regolativa, per pensare un'unionc tra esseri ragionevoli che si riconoscono come fini in 
sé: infatti si legge nel testo kantiano che "ogni essere ragionevole deve sempre agiré, 
come se, in virtü delle suc massime, fosse un membro iegislatore del regno universale 
dei fini (GMS 438, 73). 
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alia stessa legge che si è dato19. Ognuno è perciò autónomo e in quanto 
tale autolegislatore; ogni soggetto poi riconosce 1'al tro, che condivide la 
medesima legge, nella própria autonomia. 

Kant definisce il regno dei fini un'"idea pratica" che deve guidare i l 
nostro agiré, per rendere reale ció che ancora non esiste"20. Conforme
mente a tale idea, ogni essere ragionevole deve considerare se stesso 
rispetto alie "leggi a cui sempre può essere sottoposto, come legislatore 
universale"21. In questo risiede Ia sua "dignità suprema"22, che permette 
di individuado come "persona"23: e ció richiede che egli consideri le sue 
massime certamente "dal próprio punto di vista ma anche insieme dal 
punto di vista di qualsiasi altro essere ragionevole, legislatore"24. Diventa 
in tal modo "possibile un mondo di esseri ragionevoli (mundus intelligi-
bilis) come un regno dei fini, fondato sulla legislazione di tutte le persone 
che ne sono membri"2 5. 

1.3. La reciprocità delia relazione morale 

II regno dei fini, insieme alie formule delTimperativo categórico, 
risponde all'esigenza di una fondazione pura delia morale. Ma purezza 
non significa astrattezza. II regno dei fini ha una valenza contenutistica, 
pur rimanendo un conceito a priori 2 0 . Esso contiene, come si è detto, le tre 
formule deli'imperativo, e in particolare, la seconda che riguarda 1'uomo 
come fine in sé, in cui tutti gli interpreti identificano concordemente il 
contenuto delia morale kantiana. 

II regno dei fini è la totalità degli esseri razionali che considerarlo 
loro stessi e gli altri come fini in sé e mai come mezzi27. Esso comprende 
allora, oltre a tutti gli uomini ciascuno dei quali è fine in sé, i fini privati 
di ognuno. Viene spontaneo chiedersi come sia possibile la coesistenza di 

1 9 " [ . . . ] un essere ragionevole fa parte, in qualità di membro [Glied], dei regno dei fini se 
in esso ha il ruolo di legislatore universale e insieme c sottoposto alie leggi di esso" 
(GMS 433, 67). 

2 0 GMS 436, 70n. Nei "Cânone delia ragion pura" delia prima critica Kant parlando dei 
"mondo morale" dice che è "un'idea pratica che come lale può esercitare un influsso 
sulia realtà quotidiana come suo modello regolativo (KrV A 808 B 836), 

2 1 GMS 438, 73. 
2 2 Ibidem. 
2 3 Ibidem. 
2 4 ibidem 
2 5 Ibidem. 
2 6 Pirni, Morale e comuniíà a partire dal regno dei fini, p. 121. 
2 7 " [ • • • ! gli esseri ragionevoli sono tutti sottoposti alia legge secondo cui nessuno deve 

mai trattare se stesso o gli altri semplicemente come mezzi, ma sempre in pari tempo 
come fini in sé (GMS 433, 66). 



Comunità e Sentimento di Amicizia NelVEtica Kantiana 

interessi privati spesso evidentemente in conflitto fra loro. Occorre per 
questo adottare una prospettiva teleológica, che permetta di dare priorità: 
rúnico fine a cui vanno subordinad tutti gli altri è infatti 1'umanità come 
fine in sé. 

In effetti per pensare un regno dei fmi, e cioè un'unione sistemática 
degli esseri ragionevoli, è necessário naturalmente astrarre "dalle diffe-
renze personali [...]e anche dall'intero contenuto dei loro fini privati" 2 8. 
Pur senza negare tali differenze e tali fini, dovremmo pensarli in modo 
tale che nessun fine possa essere perseguito in modo assoluto. Questo 
significa che ognuno non può prefiggersi scopi personali senza alcuna 
limitazione e in modo arbitrario: c'è bisogno di una condizione che 
legittimi i fini privati di ciascuno e che al tempo stesso assicuri i l collega-
mento sistemático con gli altri esseri ragionevoli. La "condizione supre
ma limitatrice di tutti i fini soggettivi" è Tumanità come fine oggetti-
vo" 2 9: i l membro dei regno dei fini non disconosce perciò i suoi interessi 
privati ed egoistici ma per agire moralmente subordina la sua condotta ad 
un valore, 1'umanità come fine in sé. Ne risulta che ciascuno è autorizzato 
a prefiggersi scopi personali nella misura in cui questi sono compatibili 
con la legge morale. E' questo il criterio che guida la scelta degli scopi 
deli'agente morale e che nello stesso tempo lo rende membro di un regno 
dei fini e dunque lo pone in collegamento sistemático con gli altri esseri 
ragionevoli. 

Esemplifichiamo delineando un caso specifico: se per conseguiré i l 
mio fine è necessário i l tuo intervento, allora io devo far si che il mio fine 
diventi anche i l tuo. D'altro canto però tu devi essere libero di scegliere 
se vuoi contribuiré o no al successo dei mio progetto. Se tu sei stato 
costretto a collaborare, non avendo avuto nessuna possibilita di decidere, 
o se sei stato ingannato, allora io ti ho trattato come mezzo. Kant fa 
1'esempio delia falsa promessa30: se ti chiedo di prestarmi del denaro, pur 
sapendo che non potrò restituírtelo, io allora ti inganno coinvolgendoti in 
un progetto che non hai avuto I'opportunitá di scegliere. Hai accettato la 
transazione, credendo che il fine sia i l mio temporáneo possesso del tuo 
denaro; quando di fatto è i l mio possesso permanente. E questo è 
moralmente riprovevole. 

Per agire moralmente al contrario io devo rendere miei i tuoi fini e 
devo scegliere le mie ragioni in modo tale che possano essere le tue. E' 
questo che vuol significare Kant quando scrive che i l soggetto morale 
" [ . . . ] riferisce ogni massima delia volontà, in quanto legislatrice univer

sa Ibidem. 
29 GMS431, 63. 
30 GMS 429, 61. 
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sale, a ogni altra volontà [, . . ] " 3 1 oppure che "la necessita pratica di agire 
in base a questo principio, cioè i l dovere, non ha i l suo fondamento in 
sentimenti, impulsi e inclinazioni, ma esclusivamente nel rapporto reci
proco fra esseri ragionevoli"32. A questo propósito osserva Korsgaard: 
"Quando noi entriamo in relazioni di reciprocità, e rendiamo ognuno 
responsabile dell'altro, entriamo insieme ali'interno dei punto di vista 
delia ragion pratica, e creiamo un regno dei fini sulla terra"33. 

E' cosi che si pone i l valore delia reciprocità. Generalizzando al 
regno dei fini, i miei propri fini devono essere i possibüi oggetti di una 
legislazione universale. In questo modo io esercito la mia autonomia. 
Paradossalmente allora i miei fini sono veramente miei, io sono quindi 
autenticamente autónomo, quando sono scelti sotto la restrizione di una 
possibile relazione reciproca con ognuno. Ha perciò ragione Kaulbach 
quando osserva che " i l punto di vista dalTautonomia, dal quale I'agente 
sceglie gli scopi delia sua azione, è nello stesso tempo quello deil'auto-le-
gislazione delia comune ragion pratica [...]: Pautonomia è nello stesso 
tempo un auto-impegno alia conquista di un punto di vista comune"34. 

II . La compassione 

Premessa 

Le fonti delia concezione kantiana delia compassione sono le 
seguenti: 

1) Bemerkungen alie Osservazioni sul sentimento dei bello e dei 
sublime, annotate sui margini dei suo esemplare a stampa presumibil-
mente dal 1764, data di pubblicazione di quest'opera. Tali note sono state 
tradotte in italiano nel 2001 da Katrin Tenenbaum, che ha fornito un 
accurato apparato critico 3 5. Sulla base dello studio compiuto risulta che le 
Bemerkungen sono un vero e próprio "diário filosófico" che consente di 
entrare nel laboratório kantiano in cui stanno prendendo forma elementi 
fondamentali dei suo pensiero maturo. 

31 GA/S 431,63. 
3 2 G M S 4 3 4 , 68. 
3 3 Ch. M. Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends, Cambridge University Press, 

Cambridge 1996, p. 212. 
3 4 Kailbach, Immanuel Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten". Interpretation 

und Kommentar, Wissenschaftliche Buchgescllschaft, Darmstadt 1988, p. 86. 
3 5 Kant, Bemerkungen. Note per un diário filosófico, introd. e trad. it. di K. Tenenbaum. 

Meltemi, Roma 2001. 
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2) Lezioni di ética, pubblicato per la prima volta in Germânia nel 
1924 e tradotto in italiano da Augusto Guerra nel 1971. Si tratta di 
appunti che riproducono il contenuto di un insegnamento impartito 
verosimilmente tra i l 1775 e i l 1780-81, alia vigília delia pubblicazione 
delia prima edizione delia Critica delia ragion pura. 

3) Metafísica dei costumi pubblicata nel 1797. 

Non si può prendere in esame il tema delia compassione senza 
riferirsi al piü generale orizzonte di ricerca che riguarda le relazioni con 
Paítro. Tra i tipi di relazione su cui Kant riflette piü frequentemente vi è i l 
rapporto di amicizia, in riferimento al quale si fanno spesso esempi di atti 
di benevolenza. Anzi secondo Kant 1'amicizia è una forma di relazione 
morale di base tra gli esseri umani, in cui si manifestano le virtü 
solidaristiche. 

La prospettiva di ricerca è ética (i doveri verso gli altri) e antropoló
gica (le virtü sociali); non si trascurano nemmeno le considerazioni giuri-
diche che riguardano il rapporto tra giustizia e compassione. 

2.1. Amore e rispctto 

Nel primo capitolo delia seconda parte delia Metafísica dei costumi, 
quando si affronta il tema dei doveri verso gli altri, si indicano nelTamore 
e nel rispetto i sentimenti che accompagnano Tesercizio di questi doveri. 
Amore e rispetto possono esistere separatamente, ma "secondo la legge, 
essi sono sempre uniti in un dovere"36: ad esempio quando ci sentiamo 
obbligati ad essere benefici verso un povero, poiché questo atto comporta 
sempre Ia dipendenza dei benessere altrui dalla nostra generosità, è 
"nostro dovere"37 esprimere rispetto verso i l beneficiato, per evitare di 
umiliarlo. 

L'amore e i l rispetto sono in realtà qualcosa di piü di due sentimenti, 
sono principi delia relazione con 1'altro, principi che appartengono alia 
sfera morale, come dimostrano i riferimenti al dovere e alia legge. Kant li 
il lustra impiegando la metáfora física delia forza di attrazione e 
repulsione: "Grazie al principio deIl'amore reciproco gli uomini sono 
destinati ad avvicinarsi l'un 1'altro continuamente, e grazie al rispetto, 
che essi si debbono vicendevolmente, a tenersi a una certa distanza I'uno 
dalTaltro"38. In analogia con le leggi dei mondo fisico, la relazione tra gli 
uomini avviene "per attrazione e repulsione": se grazie alTamore 
gli uomini si avvicinano, i l distanziarsi reciproco invece è affidato al 

36 MS 448, 315. 
3"? MS 448-9, 316. 
3 8 Ibidem. 
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rispetto. Contrariamente a quanto saremmo portati a pensare, aliora non è 
1'odio la forza repulsiva, ma il rispetto, che però non respinge ma tiene 
1'altro a distanza. Quando questo si accompagna alfamore infatti, come 
sempre accade nelTosservanza dei doveri verso gli altri, non significa 
insensibilità o freddezza, né tanto meno disprezzo, ma, considerato 
negativamente, tutela delfaltro e riserbo. Da un punto di vista positivo ci 
rende capaci di riconoscere 1'umanità delTaltro, valorizzandone la dignità 
di persona. 

In questo contesto 1'amore non va inteso come il piacere che si prova 
quando si riconosce la perfezione delTallro, cioè come passione39, ma 
come un principio pratico, "una massima di benevolenza (come principio 
pratico) che ha per effetto la beneficenza"40. La simpatia, la gratitudine e 
il piacere per la felicita altrui non sono comportamenti immediati, ma 
sono il risultato dei "far propri i fini degli altri", come il dovere di amare 
il prossimo comanda. Lo stesso si può dire dei rispetto: non è un senti
mento empirico che nasce dal confronto dei nostro valore con i l valore 
degli altri, ma è la "massima che limita la stima di noi stessi per mezzo 
delia dignità delTumanità in un'altra persona"41; ciò significa che 
conformemente al rispetto noi abbiamo i l "dovere di non innalzarci al di 
sopra degli al tr i" 4 2 e di non ridurre 1'altro a mezzo per i nostri fini. 

L'amore per l'umanità o filantropia è una massima pratica, che deve 
tradursi in benevolenza attiva, proponendosi come fine i l benessere degli 
altri. La massima delia benevolenza è perciò un dovere di ogni uomo 
verso gli altri: la ragion pratica ci permette di voler bene a noi stessi come 
al mio prossimo, perché soltanto a questa condizione la nostra massima si 
qualifica come legislazione universale. 

Nelle Lezioni di ética Kant sottolinea che l'amore fondato sulla 
benevolenza, a differenza di quello fondato sul piacere che vale solo per 
chi apprezziamo, è un sentimento universale, che come tale può riguar-
dare anche i l nostro nemico. In effetti anche nel peggior furfante c'è un 
germe di volontà buona: in lui mancheranno semmai 1'energia e i moventi 
per realizzarla. Amare i l prossimo significa allora amare l'umanità che è 
in lui. Pertanto i l giudice che punisce il criminale, non deve disonorare la 

3 9 La neccssità di equilibrare l'amore con il rispetto dimosira che la preoccupazione di 
Kant c che 1'amore non diventi passione, che 1'altro non sia ridotto a mczzo per soddis-
fare i nostri bisogni, per quanto elcvati. Kant sottolinea la distinzione ira 1'amorc, 
inteso in senso lato, e 1'inclinazione sessuale, che talvolta è definita amore, "nel 
signiíicato piü strelto dei termine" (MS 426, 283). Qucst'ultima è ricondotta alia 
soddisfazíone di un bisogno; per questo è riferita alia facollà di appetire. piuttosto che 
alia ragion pratica (Ibidem). 

40 MS 449, 317. 
4 1 Ibidem. 
4 2 Ibidem. 
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sua umanità; in questo caso, infatti, offenderebbe anche Ia própria. 
Dobbiarno amare comunque gli altri, perché c'è sempre in loro qualcosa 
che li rende degni del nostro amore. 

Neila Metafísica dei costumi Kant precisa, a proposito dei doveri 
d'amore, che Ia benevolenza è i l sentimento di piacere per la felicita 
altrui, mentre la beneficenza è Ia massima che consiste nel proporsi 
questa felicita come fine. Non basta infatti provar piacere per la felicita 
degli altri, occorre invece prodigarci per favorirla. È dovere di ogni uomo 
aiutare gli altri secondo i propri mezzi e senza sperare nulla in cambio. La 
massima dell'interesse egoistico infatti, se fosse elevata a legge univer¬
sale, contraddirebbe se stessa. La massima dell'interesse comune invece è 
un dovere universale degli uomini perché essi "si devono considerare 
esseri ragionevoli soggetti a dei bisogni e riuniti dalla natura in una stessa 
dimora per aiutarsi reciprocamente"43. 

Neila Fondazione delia metafísica dei costumi 1'istanza "solidaristi-
ca"4 4 dei pensiero morale di Kant si dimostra anche nel quarto esempio 
relativo ai doveri imperfetti verso gli altri 4 5 . Un uomo, che vive nell'agia-
tezza, rinuncia a soccorrere i l prossimo nel bisogno: egli non lo 
danneggerà ma neppure intende migliorare le condizioni di vita deiraltro. 
Kant osserva che anche "se questo modo di vedere divenisse una legge 
universale di natura, il genere umano potrebbe senz'altro continuare ad 
esistere e certamente in condizioni migliori in cui tutti van cianciando di 
simpatia e benevolenza..."46. E' certamente possibile l'esistenza di un 
mondo in cui questo ragionamento abbia i l valore universale di una legge 
di natura, è però razionalmente impossibiíe volerlo. Infatti, una volontà 
che adottasse come massima tale legge "cadrebbe in contraddizione con 
se stessa"47, perché verrebbe meno alio stesso soggetto la speranza di 
essere aiutato in caso di bisogno. Certamente 1'umanità potrebbe conti
nuare ad esistere anche se nessuno si prodigasse per gli altri, non danneg-
giandoli; si tratta però di un accordo soltanto "negativo, non positivo, 
rispetto ali' umanità come fine in sé" 4 8 . 

Nella Metafísica dei costumi si sottolinea però che compiere atti di 
beneficenza non è affatto facile. Richiede capacité di ascolto oppure, per 

*3 MS 453, 321. 
4 4 Pirni, // "regno deifini" in Kan!., cit. p. 70. 
4 5 I doveri perfetti e imperfetti non riguardano i concetti costitutivi della morale, quanto le 

concrete obbligazioni morali. Kant li suddivide in doveri verso di sé e doveri verso gli 
altri, doveri perfetti e doveri imperfetti. Questi ultimi sono definiti in tal modo perché 
adempierli è un mérito, mentre trasgredirli non equivale a una colpa. 

46 GMS 423, 53. 
4 7 Ibidem. 
4« GMS 431,63. 



14 Marina Savi 

usare una massima che Kant impiegherá molti ani dopo nella terza critica, 
capacita di "mettersi dal punto di vista degli altri" 4 9 . lo non posso infatti 
beneficiare nessuno secondo i l mió proprio concetto di felicita, ma solo 
secondo i bisogni di colui che devo beneficiare50. Anche a questo propo
sito, la preoccupazione di Kant é di assicurare l'autonomia dell'individuo. 

In questo stesso parágrafo Kant accenna al rapporto tra benevolenza 
attiva e giustizia: é "1'ingiustizia del governo, che, introducendo una disu-
guaglianza nelle condizioni di benessere, rende necessaria la benefi-
cenza"51. Questo argomento é affrontato in modo piü ampio nelle Lezioni 
di etica, nel passo in cui si introducono i doveri di giustizia distinguendoli 
dai doveri di benevolenza: se una persona, pur dimostrandosi insensibile 
verso la miseria e i tormenti del destino altrui, rispetterá coscienziosa-
mente i diritti degli altri uomini, si comportera correttamente52. Nulla é 
infatti piü "sacro" dei diritti degli altri 5 3 . Ora, il rispetto dei diritti altrui 
riposa su principi e quindi é difficile da esercitare da parte della maggio-
ranza: per rimediare a questa difficoltá la Provvidenza ci ha dato un 
istinto alia bontá, non un istinto alia giustizia"54. In questa prospettiva, 
con i l gesto benévolo, dettato da compassione, ci si limita a restituiré agli 
altri "ció che é stato sottratto loro da un sistema universale di ingiustizia"55. 

^ KdU 295, 152. 
5 0 MS 454, 323. Tra i diritti fondamentali delí'individuo vi è la "liberta di scegliersi la 

felicita", da cui deriva anche il rifiuto di uno stato assistenziale e paternal i stico. 11 
concetto di felicita è di ffi eil meo te determinabile, perché dipende da molte variabili, in 
particolarc dall'csperienza di vita di ciascuno. Perciò non ci può esserc una legge dello 
Stato che prescriva la felicita dei cittadini. (Norbert Hinske, La libertó di scegliersi la 
feiicità. Un contributo di Kant alia fondazione dei diritti individuaii di liberta, "'Rivista 
di filosofia neo-scolastica", L X X V I I I , 1986, pp. 198-210). 

51 MS454, 323. 
52 VE 245, 222. 
5 3 VE 246, 223. Kant sottolinea di nuovo che se, pur non compiendo atti d'amore, tutti si 

comportassero nel rispetto dei diritti altrui, nel mondo ci sarebbe minore miseria. "La 
maggiore e piü grave miseria - infatti - dipende meno dalla sorte avversa che non 
dall'ingiustizia deiruomo"(/6i£/i?m). Di conseguenza la violazione dei diritti colpiscc 
piü profondamente di ogni "malattia" e "sciagura"(/óz£/É7íi). 

5 4 Ibidem. 
5 5 Ibidem. Hinske nota che qui la traduzione di Guerra presenta un problema: Kant parla a 

questo proposito di un'ingiustizia generale, mentre Guerra traduce un sistema generale 
di ingiustizia, che diventa tra l'altro il soggetto generale deH'azione. Kant viene 
trasformaio in questo modo in un precursore delia critica marxiana, mentre la sua posi-
zione è piü vicina alia dottrina del luteranesimo ortodosso riguardo al peccato origi
nale. In effetti, "anche nell'ambito della teoria kantiana della società, i l soggetto 
dcll'attivitá non C per Kant un sistema anónimo, ma il singólo", che non ascoltando la 
ragion pratica, diventa colpevole (La libertó di scegliersi la felicita. Un contributo di 
Kant alia fondazione dei diritti individuaii di liberta, p. 204). 
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Kant conclude a questo riguardo, puntualizzando che " i comporta-
menti dettati dalla bontà sono doverosi, implicano un debito e sono 
imposti dai diritti altrui" 5 6. La persuasione di fondo, che sta alia base di 
queste riflessioni è che sia meglio agire per giustizia che per bontà. In 
quest'ultimo caso, occorre almeno essere accorti e tenere conto sia 
deirimpatto sociale del nostro gesto, che dell'ambiguitá che gli atti di 
benevolenza in genérale comportano. Se, infatti, gli uomini pretendessero 
di agire solo per bontà, si favorirebbe 1'irresponsabilità, perché "nessuno 
si preoccuperebbe di guadagnarsi i l necessário, facendo assegnamento 
sulla bontà altrui" 5 7. D'altro canto, è fonte di grande gratificazione com-
piere atti di bontà, piü che restituiré agli altri ció che è loro dovuto; da qui 
derivano atteggiamenti superbi. 

2.2. Simpatia e compassione 

L'uomo ha in sé stesso la predisposizione a partecipare alia gioia e al 
dolore altrui. Questa è un'inclinazione naturale, della quale la benevolen
za attiva e razionale si serve consapevolmente. Una tale benevolenza è un 
dovere, che viene definito "senso di umanità" 5 8, perché è riferito all'uo-
mo, non solo come essere razionale ma anche come essere sensibile. 

L'umanita deU'uomo ha due volti: V"humanitas practica" e V"hu-
manitas aesthetica"59. La prima ha il suo fondamento nella ragion pratica 
e consiste nella "capacità e volontà della reciproca comunicazione dei 
propri sentimenti"60; la seconda invece è una disposizione naturale a 
sentiré in comune, in particolare il piacere e il dispiacere. Solo la prima è 
libera nel senso che è un atto consapevole e responsabile del soggetto: 
essa si definisce sentimento di simpatia. La seconda, invece, può 
comunicarsi "come il calore e le malattie contagióse" 6 1. Kant la definisce 
sentimento di compassione. L'analogia biológica col contagio o física 
con la propagazione del calore dimostra che per il filosofo i l sentimento 
di compassione si manifesta spontaneamente in prossimità di chi soffre o 

56 VE246, 223. 
5 7 ibidem. 

58 MS 456, 326. 
59 Ibidem. 
6 0 Ibidem. Nel capitolo dedicato ai doveri etici verso gli altri delle Lezioni di etica si 

spiega che la prima condizionc perché si dia una comunilà è la veridicità, la comunica
zione dei propri pensieri: "Nel consorzio umano la comunicazione di ció che si ha in 
mente è la cosa piü importante. [ . . .] L'esistenza di una comunità fra gli uomini è solo 
la seconda condizione, perche si dia una società. II mcntiiore, invece, abolisce la 
società, [ . . .] poiché la menzogna impcdisce agli uomini di trarre alcun beneficio da! 
colloquio con I'altro" (VE 279, 255). 

61 MS 456, 326. 
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di chi si trova in difficoltà; nel testo si legge infatti subito dopo che la 
compassione "si diffonde in modo naturale tra gli uomini viventi l'uno 
accanto all'altro" 6 2. 

Quando si prova compassione, per opera dell'immaginazione ci si 
pone nella situazione emotiva dell'altro, per cui si soffre dei suo stesso 
dolore. Kant non usa a questo propósito i l termine empatia, ma lo 
svolgimento delia trattazione dei tema suggerisce che la compassione 
venga intesa dal filosofo in termini di rapporto fusionale con 1'altro. Si 
legge, infatti, che "quando [...] un altro soffre e io mi lascio contagiare 
(per mezzo delTirrimaginazione) dal suo stesso dolore, senza poterlo in 
alcun modo alleviare, ottengo i l risultato che si è in due a soffrire " 6 3 . II 
sentimento di compassione allora non fa che moltiplicare il male del 
mondo, nonostante ne sia colpito uno solo. Di conseguenza non abbiamo 
il dovere di provare compassione: "non è - infatti - possibile che esista 
un dovere il quale consista nel moltiplicare i mali dei mondo"04. 

Non può esistere nemmeno il dovere di far del bene per com
passione, ma semmai quello di farlo per giustizia. Fare beneficenza a 
qualcuno per compassione è infatti un gesto "offensivo" per chi la riceve, 
che viene considerato in tal modo un "indegno": gli si offre per pietà ciò 
di cui ha bisogno e che gli spetterebbe però di diritto. In questo caso 
pertanto la relazione noh è piü paritetica: 'Tobbligato sta un gradino piü 
basso del benefattore"65 e maggiore sarà il sentimento di rispetto che i l 
primo riconoscerà al secondo. Con un simile gesto perciò i l benefattore 
acquista potere sul beneficiato, che da quel momento si sentira eterna
mente obbligato. Allora, malgrado ogni dichiarata buona intenzione, i 
comportamenti mossi da compassione non hanno nulla a che fare con 
l'amore del prossimo, che "deve avere per fondamento Fuguaglianza dei 
doveri"6 6. La relazione di "dipendenza"07, che invece si crea in questi 
casi, dimostra il carattere ambiguo degli atti mossi da compassione, che 
finiscono per essere sempre umilianti per chi li riceve nella migliore delle 
ipotesi, ma possono nascondere anche Tintenzione di dominio sull'altro. 

Se non è un dovere fare il bene per compassione, è invece per noi un 
dovere coltivare quel sentimento di simpatia, che ci porta "a prender parte 
alia sorte altrui, in base a principi morali"0 8. Per questo suggerisce Kant "è 

6 2 Ibidem. 
0 3 Ibidem. 
6 4 Ibidem. 
65 MS 458, 328. 
6 6 Ibidem. 
6 7 " [ . . . ] poiché questo favore implica pur sempre la dipendenza del benessere altrui dalla 

mia generosità, vi è qualcosa di umiliante per 1'altro" (MS 448, 316). 
68 MS 327, 327. 
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un dovere non evitare, ma anzi ricercare i luoghi dove si trovano i poveri a 
cui manca i l piü stretto necessário, e non fuggire le infermerie, le prigioni o 
luoghi simili per sottrarsi alia dolorosa compassione che questi luoghi non 
possono mancare di suscitare [ . . . ] " 6 9 . H dovere di prender parte alia sorte 
altrui, come ogni altro dovere, è una voce difficile da seguiré; esso trova 
perciò un efficace rinforzo neh""impulso posto in noi dalla natura"70 di 
visitare i luoghi in cui 1'umanità è maggiormente afflitta dal bisogno. 

Le Bemerkungen alle Osservazioni sul bello e sul sublime aggiungo-
no un altro elemento al confronto tra simpatia e compassione: mentre la 
prima ha una portata universalistica, la seconda si manifesta in modo piü 
selettivo: invece di rivolgersi verso tutti coloro che si trovano nel bisog
no, in realtà si indirizza solo alle persone che si trovano in situazioni 
simili alle nostre71. 

Oltre a moltiplicare i mali del mondo e a creare rapporti di dipenden-
za, la compassione è da respingere secondo il filosofo per un'altra 
ragione fondamentale, che Kant esemplifica facendo riferimento, sia nelle 
Lezioni di etica che nella Metafísica dei costumi, alia saggezza stoica. E' 
certamente "sublime" i l comportamento di colui che nutre un sentimento 
di altruismo cosi profondo, che si augura di avere un amico, proprio per 
impegnarsi ad aiutarlo nel caso di bisogno, senza aspettarsi nulla in 
cambio72. Nondimeno, quello stesso saggio, sottolinea Kant, non esita ad 
assumere un atteggiamento distaccato nei confronti deH'amico in difficol-
tà, qualora non possa fare nulla per risolvere i suoi problemi7 3. Non 
potendo adoprarmi per lui, perché provare compassione? Questo è 1' inter
rogativo che Kant suggerisce con l'esempio del saggio stoico. Se non c'é 
modo di alleviare i l dolore dell'altro, la compassione risulta un "lusso 
morale". E' invece del tutto ragionevole prendere distanza dalla situazio-
ne altrui, se non si può nulla per mutarla. Quando infatti la compassione 
non è adeguatamente supportata dalla capacita di valutare razionalmente 
ció che possiamo fare per l'altro e talora nemmeno dalla volontà di 
farlo 7 4, risulta una disposizione "cieca"75 e"oziosa"76. 

6 9 Ibidem. 
7° Ibidem. 
7 1 Bemerkung 134,23: " . . . II cittadino prova cpmpassione per gli altri che vengono 

oppressi dal principe, il nobile verso un altro nobile, ma poi cgli stesso é duro nei 
confronti dei contadini" (Kant, Bemerkungen. Note per un diario filosófico, cit, p. 189). 

7 2 Cosi si esprime i l saggio stoico: "lo mi auguro di avere un amico, non per esscre 
soccorso io stesso nella poverlä, nella malatlia, nella prigionia, ma per poter dare 
assislenza a lui, e salvare cosi un uomo" (MS 457, 326). 

" MS 457, 326 e VE 253, 229. 
7 4 Bemerkung 56,7: "Riguardo alia compassione c'é da rilevare che non deve mai domi

nare, ma dev'essere subordínala alia capacita e al desidcrio ragionevole di farc del 
bcne" (Kant, Bemerkungen. Nole per un diario filosófico, cit, p. 99). 
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I I I . L'amicizia 

Premessa 

Tra tutte le relazioni con i l prossimo che i l sentimento delia simpatia 
muove, riveste un carattere esemplare l'amicizia, próprio perché in essa, 
o almeno nella sua formulazione ideale, 1' effusione partecipativa, 
quell'empatia che è alia base delia compassione, viene disciplinata dal 
rispetto. Quel che abbiamo detto delia relazione con I'altro in generale, e 
cioè che richiede amore e rispetto, vale in particolare per quanto riguarda 
l'amicizia, che si regge próprio sul bilanciamento reciproco di questi due 
sentimenti. Nella Metafísica dei costumi incontriamo la definizione piii 
matura e articolata di amicizia: qualora venga "considerata in tutta la sua 
perfezione" essa è "l'unione di due persone legate da un uguale reciproco 
amore e rispetto"77. Con questa definizione Kant, oltre a indicate che tale 
rapporto si regge su due sentimenti fondamentali che si compensano, 
sottolinea anche che 1) si tratta di un rapporto paritetico; 2) quindi è 
animato da reciprocità. 

3.1. La concezione dell'amicizia nelle Lezioni di etica 

Fin dagli anni 70, nelle Lezioni di etica, Kant riteneva essenziali 
nell'amicizia l'uguagiianza e l'amore vissuto come sentimento vicende-
vole. Per questo i l filosofo introduce il tema spiegando che nell'altro non 
va ricercata la soddisfazione di un nostra bisogno, ma piuttosto un'opportu-
nità di mutuo scambio78. Di conseguenza il rapporto, rispetto ad altre forme 
di relazione, è caratterizzato da un "massimo"7'J di reciprocità. 

Questa espressione, "massimo" di reciprocità, indica che ci si sta 
riferendo non ad un rapporto reale ma all' "ideale"80 dell'amicizia, cioè 

7 5 Bemerkung 97,1: "Possecliamo molti impulsi che ci sono neccssari a serviré gli altri [tra 
i quali] .... i l mettersi al posto di un altro per sapere quel che egli senté; da qui derivala 
compassione cieca, che mette disordine anche nella giustizia. [ . . . ] " (Kant, Bemer
kungen. Note perun diario fdosoßco. cit, p. 145). 

7 6 Bemerkung 56,10: "E' oziosa la compassione di colui che non puö soslcnere grandi 
privazioni oppure che é indolente" (99). Anche Bemerkung 134,23 ".. .La compassione 
é un moto della benevolenza nei confronti di chi ha bisogno, per cui immaginiamo che 
faremmo tutto ciö che e in noslro polerc per aiutarlo. E' quindi in gran parle una 
chimera, dato che il piü delle volte la cosa non é né in nostro potere, né nella nostra 
volontä. . . ." (Kant, Bemerkungen. Note per un diario filosófico, cit, p. 189). 

7 7 MS 469, 345. 
™ VE 252, 228. 
7 9 Ibidem. 
8 0 VE 256, 231. 
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un archetipo di perfezione, che possiamo assumere come modello e 
critério di valutazione di ogni tipo di relazione amicale. Ci si avvicina 
all'archetipo tanto piü si mette in atto una reciprocità solidale: gli amici si 
scambiano i loro progetti privati di prosperità e cosi ciascuno si incarica 
delia felicita delValtro piuttosto che delia própria; ma in tal modo non si 
corre i l rischio di trascurare la cura di sé, alia quale bada invece la 
generosità delPaltro. Prendersi a cuore il benessere delTaltro non è allora 
una scelta insensata e autolesionista; se ho la Speranza che 1'amico mi 
amerà piü di se stesso, sarò ri sarei to dei raio sacrifício8 1. 

L'amicizia, cosi caratterizzata, è si un ideale, ovvero un modello di 
perfezione, ma anche un"' idea"82, vale a dire un concetto regolativo che 
in quanto tale, per il carattere di obbligatorietà che la regola possiede, 
deve guidare il nostro agire in vista delia realizzazione dell'ideale83. 

In tutti i contesti in cui affronta I ' argomento Kant a questo propósito 
cita i l detto di Socrate: "Miei cari amici, non vi sono amici" 8 4 per 
significare che nessuna amicizia è perfeitamente conforme ali'idea. E 
questa idea è próprio i l concetto di un grado massimo di reciprocità8 5. 
Non possiamo infatti incontrare una simile relazione nella realtà, dove i 
gradi di reciprocità sono differenti a seconda delle energie e delle risorse 
che ciascuno di noi può mettere a disposizione deU'amico, dopo aver 

8 1 "Se gli uomini fossero cosi disposti a prendersi cura ognuno delia felicita altrui, alia 
prosperità di ciascuno baderebbe la sollccitudine dcgli altri. [... ] Occuparsi delia feli
cita dell'altro può sembrare una perdita, ma se 1'altro si oceuperà delia nostra di perdi te 
non ve ne saranno: in tal caso ognuno promuoverebbe la própria felicita ricorrendo alia 
generosità degli altri" (VE 256, 230). E ancora "io porrei la mia felicita nellc mani 
dell'altro, mentre avrei nelle mie quella sua" (tvi 257, 232). 

S2 VE 256, 231. 
8 3 Ci sono notevoli somiglianze tra la nozione di idea e quella di ideale; è possibile 

comunque tracciarne una caratterizzazione piü precisa riferendoci alia Critica delia 
ragion pura a cui Kant stava lavorando proprio in quegli anni. Ci rifenamo alia sezione 
intitolata "Dell'ideale in generale": 1'idea è un concetto delia ragione, indeterminato e 
universale, I'ideale invece è "l'idea in individuo, cioè [. , .] una cosa particoiare, deter-
minabilc e addirittura determinata" (KrV B 597 A 569). Cosi se la saggezza è l'idea, il 
saggio costituisce 1'idcalc. Come l'idea indica la regola, cosi "1'ideale serve da arche
tipo alia perfetta determinazione delia copia; e cosi noi non abbiamo altro campione di 
misura [...]" (Ibidem). L'ideale rappresenta allora ai tempo stesso il modello di perfe
zione e i l critério per valutare il grado di approssimazione a questo modello in esempi 
conercti; l'idea invece nella sua valenza pratica cerca di tradurre in atto l'ideale. 

8 4 Anche MS 470, 346 e Anthrop. 152, 36. La citazione originale si trova in Aristotele 
(Ethica Eudeinea, V I I , 12, 1245b), dove però non presenla la stessa implicazione sectü-
ca. Brandt ha ricostruito lo slittamenlo di senso che questa citazione ha subito passando 
per Diogene Lacrzio, Montaigne e le traduzioni latine o tedesche che Kant può aver 
consultato (Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 
(1798), Felix Meiner Verlag, Hamburg 1999). Nella Metafísica dei costumi Kant attri-
buisce questa espressionc ad Aristotele. 

85 VE 257, 232. 
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soddisfatto i bisogni e le esigenze della vita: "poiché ciascuno, in ció che 
gli è necessário, ha una sua misura, [...] non è facile determinare i l grado 
di soddisfazione dei bisogni compatibile con ramicizia" 8 6. Nondimeno, 
considerando che la maggior parte dei bisogni sono superfíui, è nostro 
dovere sacrificarli per fare spazio aH'amore per l'amico. 

Kant distingue tre forme di amicizia, fondate rispettivamente sul 
bisogno, sul gusto e suH'intenzione. La prima è "quella per cui le persone 
si possono uniré in un rapporto di vicendevole sollecitudine in vista delle 
rispettive esigenze di vita. Questo è stato i l primo inizio deiramicizia tra 
gli uomini. Essa si trova però, piü di tutte, nelle condizioni sociali piú 
rozze"87. Kant a questo proposito cita ad esempio Ia condizione dei popoli 
primitivi e fa riferimento in particolare alia caceia come esperienza 
comune. Egli puntualizza però che questa forma di amicizia è interessata 
e, poiché è fondata sul bisogno, raramente dà Iuogo ad un rapporto 
paritetico. Non c'è perciò per i l filosofo amicizia autentica se non in una 
relazione disinteressata e tra pari. 

La seconda forma, quella fondata sul gusto, è solo "un equivalente 
deH'amicizia" perché consiste "nel piacere che deriva dal frequentarsi e 
dalla reciproca compagnia e non nella felicita che ciascuno procura 
aH'altro"88; in questo caso lo stare insieme è secondo Kant piü gradevole 
e interessante quando le persone non sono dello stesso ceto e non 
esercitano la medesima attività. Ne deriva che per Kant si è amici, tanto 
piü si è diversi; è próprio la varietà di formazione, interessi e pratica delia 
vita che arricchisce. Inoltre le persone che svolgono le stesse attività 
spesso sono divise da rivalità e conflitti; i l filosofo pensa certamente alie 
dispute accademiche quando dichiara "nessuna amicizia fondata sul gusto 
potrà legare uno studioso ad un altro studioso, perché l'uno può fare 
qualcosa che I'altro può fare a sua volta e quindi non è loro possibile 
trattenersi insieme con soddisfazione, perché ció che Tuno sa Taltro 
conosce a sua volta. Uno studioso, affidandosi al gusto, può invece 
contrarre bene un'amicizia con un soldato o un commerciante"89. Questa 
forma di amicizia è la meno duratura, perché "col tempo i l gusto si perde 
dirigendosi verso nuovi oggetti e un amico soppianta I'altro" 9 0. 

Ma solo ¡a terza forma basata sull'intenzione, in quanto "considera 
esclusivamente l'intenzione schietta e pura", è la forma piü perfetta di 
amicizia, un'amicizia "in senso universale" che si regge sul sentimento91. 

8 6 ibidem. 
8 7 VE 257, 233. 
8 8 VE 258, 234. 
8 9 Ibidem. 
9 0 VE 263, 238. 
9 1 VE 260, 235. 
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Próprio in virtü di questa schiettezza, "con Farruco ci sentiamo Iiberi di 
manifestare i nostri sentimenti", diversamente dalle relazioni sociali, in 
cui avvertiamo invece la necessità di tutelarei con l"*autocontrollo" e la 
"diffidenza"92. E próprio per liberarei da tali costrizioni, cerchiamo di 
stringere amicizia, godendo di una relazione in cui ci è consentito 
"aprhxí[...] in un rapporto di comunicazione completo"93. Una tale 
comunicazione infatti, oltre che fonte di piacere94, è anche fondamentale 
per ciascuno di noi, perché solo cosi possiamo rettificare i nostri giudizi e 
progredire nella conoscenza e nella condotta morale. L'amicizia è perciò 
"nel mondo, dove si vive in una condizione di diffidenza reciproca, una 
sorta di rifugio che ci consente di aprirci con altri e di comunicare loro i 
nostri sentimenti"95. 

Nondimeno una tale confidenza incontra un limite segnato dalla 
"decenza, che deve essere rispettata, celando i nostri difetti" 9 6, per non 
urtare la sensibilità dell'amico. Una tale raccomandazione portera Kant a 
teorizzare nella Metafísica dei costumi la necessità di bilanciare 
nell'amicizia l'amore con il rispetto. 

A questo punto il filosofo si chiede se 1'amicizia renda migliori. 
Certamente una relazione del genere ha la funzione di elevarei dal piano 
particolare, ma questa relazione in se stessa non ci fa diventare 
moralmente buoni: in effetti 'Tamicizia non ha luogo nel cielo, perché i l 
cielo rappresenta la piü alta perfezione morale"97. 

Próprio per la sua funzione di elevarei dal piano particolare ad un 
grado maggiore di universalità, l'amicizia aiuta l'uomo ad esperire forme 
sempre piü ampie di socialità: la "famiglia", le "sette", i "partiti" e 

9 2 Ibidem 
9 3 ¡bidem. 
9 4 VE262, 236. 
9 5 VE 263, 237. 
9 6 Nel parágrafo dedicato ai "Doveri etici verso gli altri, la veridicita" (preferiamo questa 

traduzione rispetto a queila di Guerra che riporta "veracitá") si legge "l'uomo é riser-
vato riguardo alle proprie debolezze e mancanze [ . . . ] " (VE 281, 255). E' la Provviden-
za infatti che "non ha voluto che fossimo intimamente accessibili agli altri [ . . . ] " (ivi 
282, 256), altrimenti sarebbe piü difficile stringere amicizia; inoltrc gli uomini si 
abitucrebbero alle cattive qualitá e non sarebbcro piü stimolati a progredire möralmen-
te. Molti anni piü lardi, nel 1792, nella lettera alia signorina Maria von Herbert, Kant 
riconosee il riserbo come costitutivo della struttura psicológica deH'uomo, sottolinean-
do l'impossibilitä del suo superamento (Kants gesammelte Schriften, Bd. X I , p. 331; I . 
Kant, Epistolario filosófico 1761 -1800, a cura di O. Meo, U melangolo, Genova 1990, 
p. 283). E quanlo distante sia il riserbo dalla falsitä risulta chiaro in una lettera a Moses 
Mendelssohn "In veritä io pensó, con la piü chiara convinzione, mol te cose che non 
avrö mai il coraggio di diré; ma non dirö mai qualcosa che non pensi" (Kants gesam
melte Schriften, Bd. X ,p . 69; I . Kant, Epistolario filosófico 1761-1800, p. 47). 

9 7 V£262, 236. 
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perfino le "fazioni religiöse" sonó "istituzioni lodevoli [...]: esse compor-
tano pero che i l cuore umano si chiuda a quanti sonó fuori dalla comu-
nitá" 9 8. A ben vedere infatti c'é una relazione tra un modo di pensare 
"largo" e la disposizione a stringere amicizie anche in ambienti distanti 
da quello familiäre o dell'associazione a cui si é affiliati: a questo 
proposito scrive i l filosofo "Quanto piü gli uomini civilizzandosi acqui-
stano prospettive universali, tanto meno le loro amicizie hanno un che di 
ristretto"99. Kant approfondisce quindi il parallelo tra il livello di 
civilizzazione e le forme di amicizia: "l'uomo civilizzato ricerca un'ami-
cizia e un vantaggio universali, scevri da legami particolari. Quanto piü 
selvaggi sonó i costumi tanto piü necessari sonó quei rapporti fondati sul 
gusto e sul proprio modo di sentiré" 1 0 0. In conclusione, piü gli uomini 
sonó selvaggi e piü ricercano relazioni interessate e rapporti identificativi 
con l'altro. 

II punto di vista universale, che la civilizzazione dovrebbe portarci 
ad acquisire anche a livello sociale, non significa pero conformismo: non 
é certo "l'identita del modo di pensare, perché al contrario é piuttosto la 
diversitä quel che contribuisce alFamicizia, compensando Tuno quanto 
difetta aH'altro"1 0 1. Ciononostante gli amici devono condividere gli stessi 
principi morali, altrimenti non potrebbero comprendersi. Non si puö 
perianto essere amici di chiunque. Vi é si un' "amicizia universale nel 
senso di una disposizione amichevole verso l'umanitä in genere e di un 
atteggiamento benévolo verso chiunque, ma essere amico di ogni uomo é 
impossibile, perché chi é amico di tutti non lo é di nessuno in 
particolare"102. L'amicizia infatti "implica un légame speciale"103. 

E pur vero che ci sonó persone per le quaü é facile stringere amici
zia; si deve ammettere pero che "di anime cosmopolite cosi fatte, intima
mente ben disposte ed inclini a prendere ogni cosa dal suo lato migliore, 
ce ne sonó [...] soltanto poche"104. 

3.2. L'amicizia nella Metafísica dei costumi 

Come avevamo giä anticipato, amore e rispetto sonó fondamentali 
nella concezione deH'amicizia che Kant ci presenta circa vent'anni dopo. 

9 8 Ibidem. 
9 9 VE 263, 237. 
it» Ibidem. 
10J Ibidem. 
'02 VE 265, 239. 
103 Ibidem. 
10" Ibidem. 
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Neila Metafísica dei costumi si precisa che far propri i fini degli altri, e 
dunque prendersi cura delia felicita delTaltro, risponde al dovere 
delFamore per il prossimo; i l rispetto d'altro canto consiste nel riconosci-
mento delPumanità delFaltro e dunque dei suo valore di persona come 
fine in sé, che non può mai essere abbassata al rango di mezzo. Ora se 
consideriamo che nelFamicizia vi "un'intima unione di amore e ris
petto"1 0 5, risulta chiaro che 1'amicizia in se stessa è una relazione morale. 
Amore e rispetto sono infatti doveri di virtü che noi proviamo verso gli 
altri e Kant crede che nello stato di virtü questi due sentimenti debbano 
essere presenti. 

La Metafísica dei costumi conferisce allora una piü precisa connota-
zione morale all'amicizia, rispetto all'impostazione "antropológica" e 
"fenomenologica"106 dei tema nelle Lezioni di ética; vi si legge infatti che 
si tratta di "un ideale di simpatia e benevolenza tra uomini uniti da una 
volontà moralmente buona"107. Non ci può perciò essere amicizia se non 
tra persone che condividono la medesima inclinazione morale. Ciò 
significa che questa esperienza non è per tutti e perciò rende onore a chi 
Ia vive. Ne deriva che "cercare 1'amicizia è un dovere per gli uomini" 1 0 8 e 
anche se non dà tutta Ia felicita delia vita, nondimeno perseguire questo 
ideale rende 1'uomo degno di essere felice. 

Malgrado sia un"'idea impossibile da realizzare in modo compiu-
to" 1 0 9 , essa è però "praticamente necessária" e questo vuol dire che guida 
la nostra condotta nelle relazioni in modo che la benevolenza sia recipro
ca e 1'amore e i l rispetto siano in equilíbrio. Quest'ultima condizione, in 
particolare, risulta però difficile da soddisfare: spesso infatti una persona 
manifesta troppo ardore nel suo amore, perdendo il rispetto che 1'altra le 
deve. 

105 MS 469, 345. 
1 0 6 S. Marcucci, Uamicizia morale in Kant, "Studi kantiani" VI I I , 1995, pp. 39-55, qui 

p. 49. Secondo lo studioso è qucsfimpostazione che fa si che Kant non insista nelle 
Lezioni di ettea sul sentimento di rispetto. Questo vienc ricordato infatti solo a propó
sito di una questione marginale: quando 1'amicizia si interrompe, dobbiamo comun-
que rispetto per 1'altro, in nome dei sentimento provato nel passato. II rilievo assunto 
dal rispetto, cosi come dalfamore nella Metafísica dei costumi, deriva senza dubbio 
dali' approfondita riflessione su questo argomemo compiuta nel período critico. 
Ricordiamo che Kant vi ha dedicato un intero czpitolo delia Critica delia ragion 
pratica. 

MS 469, 345. 
108 Ibidem. 
100 "L'amicizia considerata come realizzabile in tutta la sua purezza e perfezione (per 

esempto 1'amicizia tra Oreste e Pilade, tra Teseo e Piritoo) è il cavallo di battaglia dei 
romanzieri" (MS 470, 346). 
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I I rispetto ha infatti la funzione di limitare l'intimitá, conformemente 
alia regola secondo la quale "nemmeno gli amici debbono trattarsi troppo 
familiarmente"110. L'eccessiva confídenza puó rendere incostante la 
relazione o addirittura caúsame la rottura. L'amicizia é infatti una relazio-
ne complessa: per esempio, é senza dubbio nostro dovere far notare 
all'amico le sue mancanze, d'altro canto egíi puó pero sentirsi offeso 
dalle nostre osservazioni. Questo vale anche per quanto concerne la 
disponibilitá ad aiutare l'altro: se l'amicizia richiede benevolenza recipro
ca, é d'altra parte "un grave peso il sentirsi incatenati alia sorte di un 
altro" 1 1 1; é bene allora non far pesare airamico i l fardello delle nostre 
infelicitá e miserie, mantenendo una certa riservatezza. 

La concezione kantiana dell'amicizia comprende quindi la stretta 
relazione con l'amico e i l giusto distacco; la franchezza e la riservatezza, 
Kant raccomanda perianto che i l rispetto deH'amico sia duplice: si 
richiede da un lato la discrezione nel tacere i piccoli difetti dell'altro e 
dall'altro la riservatezza nel mantenere celata una qualche propria 
intimitá. I I filosofo sottolinea quindi i l pericolo sia di un'illimitata 
apertura del cuore che della spinta fusiónale dell'amore: i l rischio in 
entrambi i casi é quello di minare la stabilitá del rapporto. 

Alcuni studiosi hanno interpretato la dialettica di amore e rispetto, 
apertura all'altro e riserbo in termini contraddittori112: Kant a loro giudi-
zio avrebbe delineato una situazione "paradossale"113 in cui la riservatezza 
riduce i due amici al silenzio e "ramicizia si trasforma in una silenziosa 
prossimitá di solitudini che ha come fine non i l progredire nella cono-
scenza, ma quello di rimanere costante"114. Si avanza a questo riguardo 
l'idea che i l filosofo abbia preséntalo una "teoría política dell'amici-
zia" l i 5 . La raccomandazione del rispetto verso l'altro e della riservatezza 
non stanno ad indicare a nostro giudizio una presa di distanza, finalizzata 
a non minare il rapporto con l'amico. Kant ha inteso piuttosto suggerire 
che l'amicizia ha bisogno di uno spazio in cui possano esercitarsi la 
comunicazione e la condivisione. II rispetto allora non allontana ma lascia 

" 0 Ibidem. 
1 1 1 MS 470, 347. 
1 1 2 Ci riferiamo all'interpretazionc di A. Tagliapictra (Introduzione a I . Kant-B. Constant, 

La veriíà e la menzogna. Dialogo sulla fondaztone morale della politica, Bruno 
Mondatori, Milano 1996, pp. 114-123) che condivide la posizione assunta in propó
sito da Derrida nel saggio Politiques de 1'amitié, (Galilee, Paris 1994; trad. it. di G. 
Chiurazzi, L'orecchio di Heidegger, in La mano di Heidegger, a cura di M. Ferraris, 
Laterza, Roma-Bari 1991). 

1 1 3 Tagliapietra, Introduzione a I . Kant-B. Constant, La verità e la menzogna. Dialogo 
sulla fondazione morale della politica, p. 119. 

1 1 4 Ibidem. 
us Ivi, p. 115. 
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posto alfaltro, affinchè si possa creare quel mondo comune a cui ramici-
zia tende. Non si tratta quindi di "rimozione dell'emotività amicale"116 

ma delia preoccupazione di dar luogo alio spazio "fra" gli amici. In 
questo caso tertium non datur: 1'amicizia è o non è. Nessun aggettivo può 
alterame il carattere. 

Kant osserva infatti che per quanto sia moíto "dolce" i l sentimento di 
"possessione reciproca che va fino a fondere due persone in una sola"117, 
se non si sottopone quesfunione a principi e a regole, essa rischia Ia 
rottura: "la passione, infatti, è cieca nella sua scelta e svanisce nelfincos-
tanza"118. 

L'amicizia si fonda allora sulla "fiducia assoluta che due persone si 
dimostrano Tuna verso 1'altra, comunicandosi reciprocamente tutti i loro 
piü segreti e sentimenti, nella misura in cui ciò si può conciliare con i l 
loro vicendevole rispetto"119. Nonostante i l carattere ideale di una tale 
relazione, essa talora può realizzarsi120 e quando questo accade 1'uomo 
raggiunge la sua piena liberta come persona. L'amico è in questo caso un 
"cigno nero"1 2 1, dice Kant parafrasando un passo di Giovenale, che ha 
qualità rare: i l riserbo nel mantenere i segreti che gli sono confidati e Ia 
capacita di discernere ciò che si deve tacere da quel che si può dire. 

Kant conclude quindi il discorso sulfamicizia, ampliando la prospet-
tiva alfumanità e distinguendo il filantropo, ovvero 1'amante degii uomi-
ni, dalfamico degli uomini. La linea discriminante è ancora una volta i l 
conceito di un rapporto reciproco e paritetico, che come abbiamo visto è a 
fondamento delfidea stessa di amicizia. II filantropo è i l benefattore che 
in quanto tale si relaziona ad un beneficiato; perciò egli non instaura un 
rapporto di amicizia. L'amico degli uomini, invece, è i l "fautore di una 
comunità di uguali, in cui la reciprocità di obblighi e benefici è garantita 
a priori" 1 2 2 . In questa prospettiva possiamo dire perciò che diventare 
amici significa creare una situazione di reciprocità che realizza i l regno 
dei fini. L'amico degli uomini pensa se stesso e gli altri come "fratelli 
riuniti sotto un padre comune che vuole la felicità di tutt i" 1 2 3 . 

1 1 6 /v/,p. 114. 
I " MS 471, 347. 
i ' 8 MS 471, 348 
1 1 9 Widern. 
120 MS 472, 349. 

121 Ibidem. 
122 Tagliapietra, Inlroduzione a I . Kant-B. Constant, La veritä e la menzogna. Dialogo 

sulla fondazione morale della poliüca, p. 120. 
1 2 3 MS 472, 350. Riprcndendo l'interpretazione di Derrida, Tagliapietra osserva che questa 

concczione dell'amicizia fa riferimcnto alla comumtä dei fratelli maschi sottomessi 
all'unica legge del padre. Lo Schema dell'amicizia in Kaut rimarrebbc pcrciö aüaccato 
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RESUMO 

COMUNIDADE E SENTIMENTO DE AMIZADE NA ÉTICA KANTIANA 

A partir de Hegel, a filosofia moral kantiana foi interpretada em sentido 
solipsístico. Uma reconsideração abrangente da ética pondo em articulação um dos 
núcleos da Fundamentação da metafísica dos costumes, a saber, o conceito de 
"reino dos fins" com a secção da Metafísica dos costumes dedicada aos "Deveres 
de virtude em relação aos outros", permitiu-nos reconstruir o pensamento kantiano 
sobre as relações interpessoais. 

Do confronto da noção de "reino dos fins" com as reflexões sobre a amizade 
emerge um modelo de relações morais fundado sobre a reciprocidade. A amizade 
anima as relações de troca entre os membros do "reino dos fins", personalizando-a. 
Numa relação entre amigos que possua uma valência moral existe de facto um 
precioso equilíbrio entre amor e respeito que cria o espaço comum em que se reali
zam a comunicação e a partilha. O amor tem portanto a tutelá-lo as exigências do 
respeito. Justamente por isto, Kant coloca reservas à compaixão que, sobretudo 
quando se exprime em termos de simpatia empática, priva o outro da sua digni
dade. 

SINTESI 

A partire da Hegel, la filosofia morale kantiana è stata interpretata in senso 
solipsístico. Una riconsiderazione complessiva dell'etica, che pone in rapporto uno 
dei nuclei delia Fondazione delia metafísica dei costumi, e cioè i l Concetto di 
"regno dei f in i " , e la sezione delia Metafísica dei costumi dedicata ai "Doveri di 
virtü verso gli altri", ci ha permesso però di ricostruire il pensiero kantiano sulle 
relazioni interpersonali. 

Dal confronto delia nozione di "regno dei f in i " con ie riflessioni sulfami-
cizia, emerge un modello di relazione morale fondata sulla reciprocità. L'amicizia 
anima le relazioni di scambio tra i membri dei "regno dei f in i" , personalizzandole. 
In un rapporto tra amici, che abbia una valenza morale, vi è infatti, un prezíoso 
equilíbrio tra amore e rispetto, che crea lo spazio comune in cui si realizzano Ia 
comunicazione e la condivisione. L'amore ha dunque da tutelare Ie esigenze dei 
rispetto. Próprio per questo, Kant avanza riserve in mérito alia compassione che, 
soprattutto quando si esprime in termini di simpatia empática, priva 1'altro delia 
sua dignità. 

alia "virilità dei cogenere" (Introduzione a L Kant-B. Constant, La verità e la menzogna. 
Dialogo sulla fondazione morale delia politica, p. 120). Egli sotlolinea che nel filosofo 
tedcsco, come nell'intcra storia delfamicizia da Platone e Aristotelc, colpisce 
1'csclusione delfamicizia fcmminilc. L'ambito dcU'amicizia viene infatti circoscrilto 
alia sola amicizia virile, sorta nei cerchio dclle virtü militari, delf croe e del soldato e poi 
cstesasi alí'orizzonte delia città, concepita sempre e comunque come "virtü identifi
cante" (Ibidem). 
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Itinerario 

1. Richard Rorty es hoy un representante de la filosofía pragmática 
dentro del clima posmoderno norteamericano. De hecho, sus ideas y sus 
libros han tenido una amplia difusión, aunque no siempre se los expone 
correctamente o se hacen notar las limitaciones de la toma de posición 
filosófica que conllevan2. Trataremos, pues, de proceder, metodológica
mente, en dos fases: una expositiva y otra crítica. 

Por lo que se refiere a la agenda de nuestra exposición, es notorio 
que la educación se la concibe como un proceso en desarrollo de lo que 
es el hombre (en su esencia, o en su situación de hecho; y de lo que, en 
consecuencia, debe ser el hombre). No podemos iniciar, pues, nuestra 
exposición sino a partir de la concepción del hombre, según Rorty, y 
-más particularmente- de lo que es el conocimiento humano. El conoci
miento humano aparece, en efecto, como el instrumento fundamental para 
crear todo otro instrumento y cambiar las condiciones de la vida humana. 
Por ello, si bien la educación no se reduce al conocimiento, tiene una 
relevancia particular en la concepción de la educación y de la filosofía de 
la educación. 

Pero el hombre, no es humano aisladamente, sino que su vida se 
desarrolla condicionada por el entorno social. Por esto, entonces, debe-

1 El Autor agradece una beca, otorgada por la UAP, que hizo posible este trabajo. 
2 Richard Rorty ha nacido en 1931, en New York. Después de estudiar en Chicago, Rorty 

pasó a Yale (1955-1957) para doctorarse en filosofía. Ejerció la docencia en el 
Wellesley College (1958-1961) y en la universidad de Princeton (1961-1982). Autor de 
numerosos libros, ha sido también profesor de Humanidades en la Universidad de Virgi
nia, y de Literatura Comparada en la Universidad de Stanford. Después de transitar un 
período en lo que podríamos llamar "El giro lingüístico", Rorty es hoy un polémico 
escritor que se encuadra en la filosofía pragmática de Dewey con un enfoque posmo
derno. 

Philosophica 23, Lisboa, 2004, pp. 27-51 
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remos considerar, aunque sea brevemente, la concepción de la sociedad 
según el pensamiento de R. Rorty. 

Solo después de tener presente estas dos variables podremos consi
derar qué sentido tiene la educación humana. 

Breve descripción de la concepción de R. Rorty sobre el conocimiento. 

a) ¿Explicar o describir? 

2. Generalmente se suele admitir que explicar es explicitar una causa 
(un motivo, un factor) para un efecto (para una consecuencia o deriva
ción), de modo que éste resulta ser entonces inteligible por medio de 
aquella. Más apenas aceptado esto, surgen otros problemas: ¿Quién 
explica a su vez a la causa? ¿Hay otra causa, hasta llegar a una última o 
hasta abandonar la tarea, considerándola humanamente imposible? 

Por otro lado, en un mundo que parece transitar sin certidumbre 
alguna, sin una causa última (o admitida como tal) para los efectos, solo 
parece ser adecuada la descripción que hace presente el mundo en pala
bras, como una paleta en la que se suman festosos colores televisivos, 
presentándose como imagen, sin tiempo para encontrarles un porqué y 
obtener una comprensión3. En este contexto, las filosofías que buscan un 
punto último de explicación, aparecen como una descripción, para lograr, 
a partir de un sentido (sensible o intelectual), aclarar un significado o una 
función. 

3. Según Rorty, en la filosofía occidental, siempre ha estado supues
to un dualismo: por un lado, el sujeto con las ideas en su interior, y por 
otro, la realidad con sus objetos. El conocimiento fue concebido entonces 
como una relación entre un sujeto y los objetos; pero esta relación de 
interiorización exacta de la imagen podía fallar, de modo que la realidad 
podía no ser reflejada en forma correcta, sino distorsionada. 

Surgía así el problema del error y de la verdad de las ideas o cono
cimientos, según la representación fuese correcta o incorrecta. El cono
cimiento quedó entonces definido como una representación interna; y el 
conocimiento verdadero como la representación interna correcta, exacta 

3Cfr. MAFFESOLI, M Elogio de la razón sensible. Barcelona, Paidós, 1997, p. 149. 
KLIMOVSKY, G. - HIDALGO, C. La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemo
logía de las ciencias sociales. Bs. As., A-Z Editora, 1998, p. 75-99. HABERMAS, J. 
Ciencia y técnica como "Ideología". Madrid, Tecnos, 1992. OLIVÉ, L. Conocimiento, 
sociedad y realidad. México, F.C.E., 1997. SARTORI, G. Homo Videns. La sociedad 
teledirigida. Madrid, Taurus, 1998. BOURDIEU, P. Sobre la televisión. Barcelona, 
Anagrama, 1997. RESCHER, n. Los límites de la ciencia. Madrid, Tecnos, 1994, p. 242¬
-243. 
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precisa, fundada en el objeto. El conocimiento verdadero fue entonces 
sinónimo de conocimiento objetivo. El conocimiento falso o erróneo era 
un conocimiento subjetivo, fundado solamente en las creencias u opinio
nes del sujeto. 

¿Conocimientos o creencias? 

4. Ante tal dualismo, Rorty tiene una actitud pragmática: el conoci
miento es una herramienta que está en función de los fines o beneficios 
que se proponen los hombres. En consecuencia, abandona, sin refutarla, 
la concepción clásica del conocimiento (dualista: sujeto del conocimiento 
- objeto conocido) por ser una concepción inútil que genera más proble
mas que soluciones4. 

Rorty no ve al conocimiento como una relación entre un sujeto y un 
objeto, relación que tendría por finalidad representar, en el interior, en 
forma exacta y fielmente lo que es un objeto exterior al sujeto. Siguiendo 
a Davidson, Rorty habla de creencias más bien que de conocimientos. 
Hablar de conocimiento llega casi implícita la cuestión de que éste sea 
verdadero o falso; lleva casi implícita una referencia al objeto del pensa
miento. Por el contrario, hablar de creencias (aunque se suponen que 
también son pensamientos) es centrar la atención en las personas que 
tienen pensamientos en cuanto son personas con persuasiones sobre las 
cosas o acontecimientos. 

R. Rorty admite que las creencias solo pueden considerarse verdade
ras o falsas en cuanto son útiles y adecuadas a los propósitos que se 
desean lograr; "pero no representan nada". Por lo tanto, el problema de la 
verdad de las creencias no es un problema de correspondencia con una 
realidad que sirve de criterio para la verdad de esas creencias. 

¿Realidad o utilidad? 

5. Rorty, pues, prefiere hablar de creencias más bien que de conoci
mientos; per, además, prefiere no hablar de "la realidad" de algo. Admitir 
que existe una realidad que es absoluta respecto de nuestras creencias, 
hace surgir "pensamientos relativistas"5. La noción de ''realidad en sf \ la 

4 RORTY, R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, Princenton University 
Press, 1979. RORTY, R. La filosofía y el espejo de la naturaleza. Madrid, Cátedra, 
1983, p. 197. RORTY, R. Truth and Progress: Philosophical Papers HI. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998. RORTY. R. Verdad y progreso. O. C , p. 188 nota 
10. FOSTER, P. Pragmatism, Relativism, and the Critique of Philosophy en Metaphi-
losophy, 1998, n ° 29 (1-2), p. 58.78. HINGST, K. Perspektivismus und Pragmatismus. 
Wurzburg, Koeningshauscn, 1998. 

5 DAVIDSON, D. The Myth of the subjective en KRAUSZ, M. (Ed.) Relativism: 
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"cosa en sí misma" sin ninguna descripción de la misma, es absurda: Es 
admitir algo que está allí pero para nadie y entonces ¿cómo se puede 
afirmar que está allí o que es siempre de tal o cual manera independien
temente de quien habla de ella? 

Según el pragmatismo, las cosas son como se las usa de acuerdo a la 
descripción que nos hacemos de ellas6. Admitir "la realidad" en general y 
en absoluto, es hablar de algo que no informa sobre nada ni explica nada. 
Por el contrario, Rorty no se opone a admitir un realismo no interesante: 
como aquello que causa en los usuarios el surgimiento de un lenguaje y 
produce creencias, sin que éstas sean una representación de ellas; o bien 
como algo trivial y sentido común, según el cual todas las creencias ver
daderas son verdaderas porque son lo que son (esto es, solo creencias). 
Por otra parte, las verdades tautológicas (donde el predicado afirma lo 
mismo que se contiene en el sujeto de la proposición: el ser es el ser) 
carecen de interés para el pragmatismo. 

El pragmatista no niega la existencia de la realidad humana. Esta es 
interpretada en la práctica, como un conjunto de creencias causadas por 
otras creencias o cosas físicas. El pragmatista no alberga ningún escepti
cismo generalizado sobre otras mentes o culturas, o sobre el mundo exte
rior; sino solo un escepticismo detallado sobre esta o aquella creencia o 
grupo de creencias7. 

Etnocentrismo: Entre el absolutismo y el relativismo 

6. Por el contrario, tan pronto como se acepta la manera de pensar el 
conocimiento como una relación entre un esquema (conceptos, palabras) 
y un contenido (realidades, objetos), nos encontraremos innecesariamente 
enredados en la cuestión del relativismo versus el absolutismo. Rorty no 
duda de que estamos en contacto con la realidad, porque ella causa nume
rosas creencias nuestras; pero estas creencias no representan la realidad; 
ni la realidad tiene un sentido o significado o inteligibilidad en sí misma. 

Interpretation and Confrontation. Notre Dame, Ind., University of Notre Dame Press, 
1989, p. 165-166. RORTY, R. Objectivity, relativism, and truth. Philosophical papers. 
Volumen 1. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. RORTY, R. Objetividad, 
relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1. Barcelona, Paidós, 1996, p. 25. RORTY, R. 
Hoffnung Statt Erkentniss: Eine Einführung in die Pragmatische Philosophie. Viena, 
Passagen Verlag, 1994. RORTY, R. ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al 
pragmatismo. Bs. As., FCE, 1997, p. 26. 

6 RORTY. R. Verdad y progreso. O. C , p. 117, 118, 119, 100, 
7 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C, p. 136. Cfr. VADEN, H. Without 

God or His Doubles: Realism, Relativism, and Rorty. Leiden (New York), J. E, Brill , 
1994. PUTMAN, H. Las mil caras del realismo. Barcelona, Paidós, 1994. LÓPEZ 
FERNANDEZ, A. La tesis de la constitución de los objetos y las variantes del realismo 
y del idealismo en Diálogos, 1993, n. 61, p. 53-85. 
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Rorty estima que tampoco hay una forma privilegiada de tener 
acceso a la realidad conocida, sea mediante una intuición segura, sea 
mediante una revelación, sea mediante una percepción. Tampoco se da, 
por otra parte, un conocimiento verdadero o conocimiento consciente pre-
-lingüístico8. Cuando alguien atribuye el conocimiento a un niño que no 
habla aún, o a los animales, se lo atribuye desde una comunidad que ya 
tiene conceptos, conciencia y lenguaje. 

7. "Sin duda, afirma Rorty, el relativismo se refuta a sí mismo", pues 
no se puede afirmar absolutamente que todo es relativo. Si todo es rela
tivo, por una parte, lo sería también el relativismo, y por otra, habría algo 
absoluto: la afirmación que todo es relativo. Y sin embargo, en la práctica 
actuamos siempre e inevitablemente desde una perspectiva asumida 
implícita o explícitamente; tenemos que admitir que debemos "actuar a 
partir de las redes que somos, de las comunidades con las que nos identi
ficamos actualmente"9. A esto le podemos llamar antropocentrismo o 
etnocentrismo. 

En la práctica, todas las personas y las sociedades son etnocéntricas: 
ven bien y comparten la vida con personas y sociedades con cuyas creen
cias coinciden. Por ello, más bien que hablar de conocimiento (término 
que parece referir a cómo son las cosas conocidas), como lo hacían los 
clásicos griegos, debemos hablar de creencias (de nuestras estimaciones 
sobre lo que creemos conocer), como lo hacen los empiristas y pragma
tistas. 

"Yo diría que no hay verdad en el relativismo, pero sí en el etno
centrismo: no podemos justificar nuestras creencias (en física, ética o 
cualquier otro ámbito) ante cualquiera, sino sólo ante aquellos cuyas 
creencias coinciden con las nuestras en cierta medida... Este es un pro
blema práctico sobre las limitaciones de la argumentación"10. 

8 RORTY, R. La fdosofía y el espejo de la naturaleza. O. C , p. 171. Cfr. HALL, D. 
Richard Rorty: Prophet and Poet of the New Pragmatism. Albany, State University of 
New York Press, 1994. 

9 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C , p. 273. DAROS, W. Problemática 
sobre la objetividad, la verdad y el relativismo. Rosario, UCEL, 2002. DAROS, W. R. 
La relación "sujeto humano-mundo" en la concepción de Rorty en Revista científica de 
la Universidad Blas Pascal. 2001, n.° 15, p. 25-34. Cfr. MOYA, C. Justificación, causa
lidad y acción intencional en Theoria, 1998, n.° 32, p. 349-365. 

1 0 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C , p. 52, 51. Cfr. RESCHER, N. La 
lona dei sistemi. Fondamenti e implicazioni della pluralitá filosófica. Genova, Marietti. 
1993. 
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Pragmatismo 

8. El pragmatista Rorty estima, como evidente, que todo es contin
gente, es acaecer sin razón objetiva de ser, por lo que no tiene sentido 
seguir utilizando términos que remiten a un valor objetivo (como reali
dad, verdad, sujeto, objeto, representación objetiva de la realidad, fines o 
valores naturales o válidos en sí mismos, etc.). Ante tal situación, solo es 
sensato guiarse por el valor de lo útil o, mejor dicho, por lo pragmático. 

AI pragmatista (prágmata: los negocios, las cosas útiles que se pue
den hacer) le interesa el conocimiento en cuanto es útil para los intereses 
de quien lo tiene; en cuanto se guía por el valor de la utilidad, no en 
cuanto es verdadero. 

El pragmatista no necesita la meta denominada "verdad"11. No tiene 
sentido preguntarse: "¿Estamos describiendo las cosas como realmente 
son?". Todo lo que se necesita es saber si alguna otra descripción "podría 
ser más útil para alguno de nuestros propósitos" 1 2. 

"Volvernos pragmatistas es identificar el sentido de la vida con 
obtener lo que se desea, con imponer nuestra voluntad"13. 

Pero, por ello mismo, Rorty estima no ser relativista, pues "el 'rela
tivismo' es la concepción según la cual cualquier creencia sobre determi
nado tema, o quizás sobre cualesquiera temas, vale tanto como la que 
más" 1 4 . 

9. En realidad, lo que R. Rorty ha asumido como válido son las 
creencias. Más bien que conocimientos (lo que nos lleva al problema de 
la verdad o falsedad de los mismos), lo que se da son creencias, persua
siones más o menos fuertes, más o menos compartidas. 

Rorty tiene también sus creencias. Ellas toman en consideración lo 
que él considera logros de algunos escritores contemporáneos, y que pue-

1 1 RORTY, R. ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. O. C , 
p. 35. 

12 RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer. O. C, p. 307, 308. RORTY, R. 
Essays on Heidegger and others. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 
RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. Escritos 
filosóficos 2. Barcelona, Paidós, 1993, p. 20, 49. Cfr. ROSENTHAL, S. Speculative 
Pragmatism. Amherts, Mass., The University of Massachussets press, 1986. 

1 3 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. O. C , 
p. 52. 

1 4 RORTY, R. Consequences of Pragmatism (Essays: J972-J980). Minnesota, University 
of Minnesota Press, 1982. RORTY, R. Consecuencias del pragmatismo. Madrid, 
Tecnos, 1996, p. 248. BÁRCENA, F. El oficio de la ciudadanía. Introducción a ta 
educación política. Barcelona, Paidós, 1997, p. 61. 
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den resumirse en el abandono de un centro natural ahistórico en el ser 
humano: en otras palabras, la aceptación de una visión inmanentista de la 
vida humana. 

"Los antropólogos e historiadores de la ciencia han borrado la dis
tinción entre una racionalidad innata y los productos de la encultura-
ción. Filósofos como Heidegger y Gadamer nos han presentado consu
madas concepciones historicistas del ser humano. Otros filósofos, como 
Quine y Davidson, han borrado la distinción entre verdades de razón y 
permanentes, y verdades de hecho temporales. El psicoanálisis ha 
borrado la distinción entre la conciencia y las emociones de amor, odio 
y miedo, y con ello la distinción entre moralidad y prudencia. El resul
tado ha sido borrar la imagen del yo común a la metafísica griega, la 
teología cristiana y el racionalismo de la Ilustración: la imagen de un 
centro natural ahistórico, el locus de la dignidad humana, rodeado de 
una perisferia fortuita y accidental"15. 

10. El hombre está totalmente en sus manos. Él es la medida de las 
cosas. El pone los límites. Por ello, un hombre llama loco a quien no 
puede tomar en serio lo que él toma. "Y esto, a su vez, es determinado 
por la educación y por nuestra situación histórica (historical situation)"16. 

En este contexto, no hay causas últimas, metafísicas. No cabe, en 
consecuencia una explicación filosófica como tradicionalmente se la ha 
considerado. Solo cabe describir las situaciones, individuales o sociales, 
y los problemas; pero no explicarlos; o a lo más, explicarlos en tanto y en 
cuanto es útil dar una explicación, siendo la utilidad práctica la razón 
última de la filosofía. Rorty, como los intelectuales del siglo XIX puede 
decir: 

"A nosotros nos basta con saber que vivimos en una era en que los 
seres humanos podemos hacer las cosas mucho mejor, en nuestro bene
ficio. No necesitamos indagar detrás de este hecho histórico en busca de 
hechos no históricos acerca de lo que realmente somos"17. 

1 5 RORTY, R. Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers. Volume I. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 176. RORTY, R. Objetividad, relati
vismo y verdad. Escritos filosóficos 1. Barcelona, Paidós, 1996, p. 240. 

1 6 RORTY, R. Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers. Volume I. O. C , 
p. 188. 

' 7 RORTY, R. Human Rights, Racionality and Sentimentality en HURLEY, S. - SHUTE. 
St. (Comps.) On Human Rights: The ¡993 Oxford Amnesty Lectures. New York, Basic 
Books, 1993, p. 112- 134. RORTY, R. Derechos humanos, racionalidad y sentimenta
lismo en ABRAHAM, T., BARDIOU, A., RORTY, R. Batallas éticas. Bs. As., Nueva 
Visión, 1997, p. 68. Cfr. PÉREZ DE TUDELA, J. El pragmatismo americano: Acción 
racional y reconstrucción del sentido. Madrid, Cincel, 1998. 
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Conocimiento pragmático 

11. Respecto de lo que sea el conocimiento, Rorty toma una posición 
definida y pragmática: no hay que buscar qué es el conocimiento sino 
abandonar esa búsqueda y ese pseudoproblema. 

Rorty estima ser un continuador, en algunos aspectos, de Wittgenstein, 
Heideggger y Dewey, al menos en cuanto estos autores están de acuerdo 
en "que hay que abandonar la noción de conocimiento en cuanto repre
sentación exacta", "descartar las nociones de 'fundamentos del conoci
miento' y de la filosofía", y prescindir de la idea de la mente, que utiliza
ron en común Descartes, Locke y Kant, situada en el espacio interior del 
hombre y dotada de elementos y procesos que posibilitan el conocimien
to 1 8 . Abandonar esta idea de la mente ha sido el objetivo expreso de la 
obra fundamental de Rorty (El espejo de la naturaleza) y, en general, el 
objeto de toda su propuesta filosófica. 

La concepción de R. Rorty sobre la filosofía. 

12. No es tarea fácil definir la visión filosófica de R. Rorty. Él 
mismo se autodefine de muy variadas maneras: 

A) Es cierto que se define pragmatista, que admira al pragmatista 
John Dewey y desearía ser su discípulo 1 9. 

B) Por otra parte, si bien no se dice ser relativista, convierte este 
concepto en sinónimo de antifundacionista o antidualista; y él se dice 
antidualista y antifundacionista20. 

C) Por una parte, Rorty se denomina negativamente como antiplató
nico, antimetafísico y ateo. El "es" (metafísico, fuera de todo tiempo y 
espacio, indicador de la esencia de las cosas) le resulta obscuro21. En 
consecuencia, define los entes, en cuanto se originan o están en un tiempo 
y en un espacio (por lo que es historicistá) y no admite naturaleza en las 

1 8 RORTY, R. La filosofía y el espejo de la naturaleza. O. C, p. 15. Cfr. TELL, E. La 
filosofía de Richard Rorty en Docencia, ciencia y tecnología, 1996, n. 11, p. 61-88. 
JUGO BELTRAN, C. La superación del fundamento y la des fúndame ntación de la 
solicaridad: el pragmatismo de Richard Rorty en Paideia Cristiana, 1996. n. 22, p. 43-48. 

1 9 RORTY, R. Consequences of Praginatism (Essays: 1972-1980). Minnesota, University 
of Minnesota Press, 1982. RORTY, R. Consecuencias del pragmatismo. Madrid, 
Tecnos, 1996, p. 34, nota 25. RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer en 
PALTI. J. Giro Lingüístico e historia intelectual. Bs.As., Universidad nacional de 
Quilines, I998p. 296. RORTY, R. Trulh and Progress: Philosophical Papers III. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998. RORTY. R. Verdad y progreso. Escri
tos Filosóficos, 3. Barcelona, Paidós, 2000, p. 173. 

20 RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer. O. C , p. 229, 296 y p. 315. 
21 RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer. O, C, p. 296. RORTY, R. 

Consecuencias del pragmatismo. O. C, p. 38-39. 
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cosas, o dignidad ni en Dios ni en las personas: para "los ateos sui generis 
como yo" -afirma Rorty-, esta dignidad (de las personas) consiste en ope
rar en forma adaptativa desde dentro de nuestra tradición2 2. 

D) Por otra parte, se dice nominalista, y asume ya un nominalismo 
metodológico, ya un nominalismo psicológico, también llamado idealista 
linguístico 2 3. 

E) Se dice también conductista2*; pero también se dice a la vez 
antiesencialista, pluralista, pragmático e interpretacionista25, pues al no 
haber esencias en las cosas, todo se reduce a la interpretación que se hace 
de ellas. 

F) Rorty se define, a regañadientes, como posmoderno26. 
G) No deja de llamarse también liberal reformista27. 
H) Rorty también se autocalifica como posnietzschiano y norteame

ricano posdarwiniano28. 
I) En un cierto aspecto, se considera escéptico, pues afirma tener 

"una actitud escéptica hacia los problemas y los vocabularios filosóficos 
tradicionales"29. 

J ) Por otra parte, se denomina pospositivista, libre de la metodola-
trfa30 y considera que las formas científicas son solo formas útiles o 
exitosas de decir las cosas, sin gozar por ello de algún privilegio3 1. 

EQ Se dice, además, ironista, esto es, capaz de ironizar e incapaz de 
tomarse en serio a sí mismo, a ninguna esencia real, ni a Io metafísico3 2. 

2 2 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1. O.C., p. 273. 
2 3 RORTY, R. Essays on fieidegger and others. Cambridge, Cambridge University Press, 

1991. RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger v otros pensadores contemporáneos. 
Escritos filosóficos 2. Barcelona, Paidós, 1993, p. 178,179,180. RORTY, R. Relati
vismo: El encontrar y el hacer. O. C, p. 103, 67, 112, 117. RORTY. R. Verdad y 
progreso. O. C , p. 92, 309. 

2 4 RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer. O. C, p. 154. 38. 

25 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C , 143, 141. RORTY, R. Ensayos 
sobre Heidegger. O. C , p. 186. 

26 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger. O. C , p. 22. RORTY, R. Pragmatismo y políti
ca. Barcelona, Paidós, 1998, p. 28. RORTY, R. Forjar nuestro país. El pensamiento de 
izquierdas en los Estados Unidos del siglo XX. Barcelona, Paidós, 1999, p. 13. 
RORTY. R. Verdad y progreso.O. C , p. 253. 

27 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger. O. C, p. 257. 

28 RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer. O. C , p. 299. 
29 RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer. O. C , p. 301. 
3 0 RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer. O. C , p. 301. 
3 1 RORTY, R. ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. O. C. 

p. 96. 
3 2 RORTY, R. Contingencia, ironía y solidaridad. O. C , p. 97, 91-92. 
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L) Desde el punto de vista de su visión de las cosas, acepta un 
"marco naturalista, en realidad materialista"^. 

M) Se dice etnocéntrico, por lo que admite que cada grupo humano 
o etnia ve las cosas desde su punto vista y desde su lenguaje34. 

N) Se refiere, además, a sí mismo, como a un antiesencialista, cohe-
rentista, no idealista35. 

O) Es abandónico. En efecto, abandona sin más "la esperanza de 
universalismo", "el temor al relativismo", los argumentos y las refutacio
nes, lo correcto por lo útil, la representación y el realismo, las nociones 
últimas, el dualismo esquema-contenido, la visión de conjunto; abandona 
"el deseo de objetividad", esto es, de entrar en contacto con lo no 
humano, con las cosas en sí mismas36. Abandona, además, la idea de que 
el hombre tienda a la felicidad3 7. Siguiendo a Nietzsche: "Nosotros -
-afirma Rorty- negamos que el hombre tienda a la felicidad, nosotros 
negamos que la virtud sea el camino hacia la felicidad, nosotros negamos 
que existan acciones que hasta ahora se denominaron morales, las 
'desinteresadas' las 'no-egoístas'" 3 8. 

P) Aunque en otros tiempos fue políticamente comunista, hoy se 
define como "intelectual liberal norteamericano"*9 que debe aceptar el 
hecho de partir de donde está, lo que significa, para él, que hay numero
sas perspectivas que simplemente no puede tomar en serio. Sin embargo, 
sigue sintiéndose, como Dewey, de la izquierda reformista y anticomu
nista. 

Q) También se autodefine y se incluye entre los "liberales huma
nistas decentes, representantes de la comunidad moral" a la que sus 
lectores y él mismo pertenecen, no por ser más inteligentes que los mato
nes contra los que lucha, sino simplemente más afortunado, por ser hijo 
de un tiempo y un lugar en que se defiende la democracia y se lucha 
contra los matones40. 

3 3 RORTY, R. Contingencia, ironía y solidaridad. O. C, p. 213, nota 7. 
3 4 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C , p. 42, 50 nota 11,51. 
35 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C, p. 141. 
3 6 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C , p. 43, 47, 69, 141. Cfr. DAROS. 

W. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1980. 
3 7 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. Escritos 

filosóficos 2. O. C , p. 172, 20, 18, 157, 31, 180, 275. 
3 8 NIETZSCHE, F. Briefwechsel Kritische Gesamtausgabe. Berlin, Colli-Montinari. 

1975, Vol. VIII /3, 23 (12), pp. 422-423. Cfr. CORNILL, J. El poder de la mentira. 
Nietzsche y la política de la transvaloración. Madrid, Tecnos, 1997, p. 204. 

3 9 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C , p. 49. 
4 « RORTY, R. Pragmatismo y política. Barcelona, Paidós, 1998, p. 40. 
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R) Se llama a sí mismo "demócrata de izquierda", porque cree que 
la tecnología y las instituciones democráticas, con suerte, pueden colabo
rar para aumentar la igualdad y disminuir el sufrimiento41. 

S) En fin, por otra pane, Rorty estima necesario admitir un "panre-
lacionismo", sin nada de absoluto, lo que se parece mucho al relati
vismo42. 

13. Se puede advertir, pues, que no resulta tarea sencilla calificar el 
pensamiento de R. Rorty. Si, no obstante, deseáramos buscar un denomi
nador común a las calificaciones que él mismo se atribuye, podríamos 
afirmar que nos hallamos frente a un filósofo inmanentista, donde el 
hombre es el centro del interés, el cual tiene en sus manos su propia vida 
individual, cultural, social, moral: la visión del mundo y el mundo de los 
valores depende del hombre (entendido como un ser biológico-material, 
dotado de lenguaje), y éste no debe buscar ninguna salvación o refugio el 
algo o alguien superior al hombre mismo. 

Por otra parte, su visión de las cosas se halla anclada en la utilidad, 
por lo que Rorty es, -como admirador y seguidor de J. Dewey- con razón 
y por un lado, un pragmático utilitarista e historicista. con cierto sentido 
moral y social, y aprecio por la libertad, por lo que aspira a ser útil "para 
construir una comunidad de cooperación" de izquierda reformista pero no 
marxista; y, por otro, un posmoderno por negar a la filosofía toda funda-
mentación metafísica y ontológica; y, sin embargo, poseedor de un gran 
aprecio por la imaginación, portador de un cierto idealismo leal a un país 
soñado (más que por un país en el que se despierta cada mañana) 4 3. 

"En mi opinión, el resultado del pensamiento genuinamente origi
nal no es tanto refutar o subvertir nuestras creencias anteriores como 
ayudarnos a olvidarlas ofreciéndonos un sustituto de ellas. Considero 
que la refutación es signo de falta de originalidad" 4 4 . 

14. Pues bien, Rorty abandona los principios de la filosofía clásica, 
¿pero con qué criterio? ¿A partir de qué nuevo principio para su filosofía? 
El principio asumido es el de la mayor o menor utilidad, principio de una 
filosofía pragmática (pragmatikón: lo apto para negocios, para lo facti
ble, para la práctica). 

« RORTY, R. Pragmatismo y política. O. C, p. 43. 
4 2 RORTY, R. ¿Esperanza o conocimiento? O. C, p. 44. 
4 3 RORTY, R. Forjar nuestro país. O. C , p. 13,93,48, 118. 
4 4 RORTY, R. Essays on Ileidegger and oihers. Cambridge, Cambridge University Press, 

1991. RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. 
Escritos filosóficos 2. Barcelona, Paidós, 1993, p. 171-172. 
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La razón que ofrece Rorty, con la que desea justificar el abandono de 
los principios filosóficos anteriores, consiste en "que tenemos que resol
ver problemas diferentes de los que dejaron perplejos a nuestros predece
sores". Los problemas antiguos carecen de interés y de utilidad para 
Rorty y para los filósofos que él estima. Esto, sin más, justifica su aban
dono. 

Antiguamente se discutían lógicamente los problemas, se los refu
taba, si era necesario se recurría a sus orígenes históricos, pero se hacía 
patente la lógica contradicción de sus afirmaciones. Rorty asume otra 
actitud: lo que no interesa, porque no es útil, se abandona sin más. 

Rorty estima, por otra parte, que esto es lo que todos los filósofos 
hicieron: Cada filósofo trató los problemas que para él eran útiles. El 
pragmatismo recontextualiza a sus predecesores, apreciando los aspectos 
pragmáticos de cada uno de ellos. Pero, frecuentemente, lo que fue útil 
para los predecesores, no lo es para los sucesores: "Nosotros tenemos 
diferentes objetivos, que serán mejor atendidos si empleamos un voca
bulario diferente"45 Todo adquiere más o menos valor, según sea más o 
menos útil para el logro de los fines. 

La concepción de R. Rorty sobre la sociedad. 

15. La sociedad es un producto del proceder humano. La visión filo
sófica de Rorty es pragmática e historicista. Por ella afirma que nuestros 
problemas, nuestro sentido de la existencia, nuestra filosofía solo se 
explican dentro de este nuestro mundo, en situaciones culturales de espa
cio y tiempo determinados. Desde un punto de vista tradicional, podría
mos decir que se trata de una filosofía inmanetista, mundana, naturalista, 
porque en este mundo se encuentran las causas de lo que somos. 

"Desde Hegel, los pensadores historicistas... han negado que exista 
una cosa tal como 'la naturaleza humana'o 'el nivel más profundo del 
yo'. Su estrategia ha sido la de insistir en que la socialización y, por lo 
tanto, la circunstancia histórica, abarcan la totalidad: que no hay nada 
'debajo' de la socialización o ante de la historia que sea defínitorio de lo 
humano. Tales autores nos dicen que las preguntas como "¿En qué con
siste ser hombre? 'debieran ser sustituidas por preguntas como' En qué 
consiste vivir en una rica sociedad democrática del siglo XX?'... El giro 
historicista nos ha ayudado a liberarnos, gradual pero firmemente, de la 
teología y de la metafísica; de la tentación de buscar una huida del 

4 5 RORTY, R. Relativismo: el encontraryel hacer. O. C , p. 303. Cfr. HALL, D. Richard 
Rorty; Prophet and Poet of the New Pragmatism. Albany, State University of New 
York Press. 1994. 
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tiempo y del azar. Nos ha ayudado a reemplazar la Verdad por la 
Libertad como meta del pensamiento y del progreso social"46. 

Ser historicista no es, para Rorty, algo despreciable, dado que todas 
las filosofías lo son, aunque la mayoría de ellas no desean reconocerlo y 
más bien, se ubican en un sitial como si el filósofo fuese un Dios, fuera 
de todo tiempo y espacio, que ve y conoce las cosas tal cual son, con 
absoluta verdad. A esto se le ha dado en llamar "ver las cosas desde el 
Ojo de Dios", desde la trascendencia, desde la metafísica. 

9. La sociedad es, en realidad, un conjunto de personas con creen
cias comunes: se es socio cuando se comparten creencias y se pueden 
hacer pactos tácitos o explícitos. Rorty no cree que alguien sea capaz de 
salir de su propia sociedad y de su propio lenguaje con el que expresa su 
punto de vista. Las cuestiones metafísicas "pueden adquirir un respetable 
sentido ironista socializándolas", incorporándolas a las contigencias y 
necesidades históricas 4 7. 

En consecuencia, Rorty no cree que el objeto del pensamiento filosó
fico -como consecuencia de él, el pensamiento sobre la educación- con
sista en distanciarse de cualquier comunidad dada y contemplarla desde 
un punto de vista más universal"48. 

La concepción de R. Rorty sobre la educación. 

A) Pragmatismo: en la búsqueda de un futuro humano mejor 

10. Rorty, al igual que Dewey, considera que "los seres humanos son 
hijos de su tiempo y lugar, sin ningún límite significativo, biológico o 
metafísico, a su plasticidad". La conciencia, como el gusto, es "igual
mente producto del ambiente cultural". Ahora bien, la mayoría toma esta 
concepción como un "relativismo cultural", donde cualquier perspectiva 
moral es tan buena como cualquier otra. Mas Rorty ha tratado de sostener 
que su visión de las cosas no es un relativismo, y que su modo de ver las 
cosas "es mucho mejor que ninguna visión alternativa". Estados Unidos, 
por ejemplo, "pese a sus vicios y atrocidades pasadas y presentes, y pese 
a su continua ansiedad por elegir tontos y truhanes para altos cargos, es 
un buen ejemplo del mejor tipo de sociedad inventada hasta el momen-

4 6 RORTY, R. Contingency, irony and solidarity. New York, Cambridge University 
Press, 1989. RORTY, R. Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona, Paidós, 1991, 
p. 15. 

4 7 RORTY, R. Contingencia, ironía y solidaridad. O. C, p. 101 nota4. 
4 8 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. O. C, p. 51. 
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to" 4 9. Para que no exista, pues, relativismo es suficiente, para Rorty, que 
no todo sea igual o bueno como otra cosa. Rorty diría que no hay relati
vismo donde existe una relativa escala de valores que permite diferen
ciarlos y hacerlos preferibles. 

11. Por una parte, su actitud es pragmática, tras las huellas de J. 
Dewey, por lo que la única verdad de las afirmaciones se halla en la utili
dad: lo útil reemplaza a lo correcto5*3. Una oración es verdadera cuando 
recibe el consenso de la gente y sirve para resolver algún problema, al 
adecuarse mejor a los fines que la gente persigue. Una creencia es verda
dera no porque represente exitosamente la realidad, sino por ser una regla 
de acción que proporciona ventajas. 

12. El pragmatismo se presenta como un nuevo Humanismo, para 
una teoría de la educación, dado que sustituye los problemas de la reali
dad, de la razón o de la naturaleza, por la búsqueda de un "futuro humano 
mejor" e intenta "aliviar y beneficiar la situación de los hombres"5'. Indu
dablemente que este pragmatismo tiene algo de utópico al creer que la 
compasión puede ser la base para fundar una sociedad. Pero la utopía es 
en parte profecía y ayuda a realizarla en libertad. 

Por otra parte, si bien Rorty no desea aplicar fácilmente a su filosofía 
el término "posmoderno", pues se lo usa con cierta confusión para muy 
variados fines; sin embargo, su filosofía puede calificarse como posmo¬
derna, en cuanto con ella Rorty no desea fundamentar una filosofía en 
ningún esencialismo, sino más bien oponerse y abandonar, sin argu
mentar, la filosofía clásica 5 2. 

4 9 RORTY, R. Pragmatismo y política. Barcelona. Paidós, 1998, p. 41, 29. 
5 0 RORTY, R. Essays on Heidegger and others. Cambridge, Cambridge University Press, 

1991. RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. 
Escritos filosóficos 2. Barcelona, Paidós. 1993, p. 20, 16, 170. 

5 1 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. O.C., 
p. 49. Cfr. RORTY, R. Contingency, irony and solidarity. New York, Cambridge 
University Press, 1989. RORTY, R. Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona, 
Paidós, 1991, p. 64, 93, 106, 132, 19. RORTY, R. Hoffnung Statt Erkentniss: Eine 
Einfuhrung in die Pragmatische Philosophie. Viena, Passagen Verlag, 1994. RORTY, 
R. ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Bs. As., FCE, 
1997, p. 13. RORTY, R. Philosophy and Social Hope. Viking Penguin, 1999: Ethics 
without Principles, p. 72- 92. 

5 2 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. O.C., 
p. 172, 15. RORTY, R. The linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method. 
Chicago, The University Press of Chicago, 1967. RORTY, R. El giro lingüístico. 
Barcelona, Paidós, 1990, p. 96. Cfr. CAMP, A. Enseñar a argumentar en Comunica
ción. Lenguaje y Educación, 1995, n. 25, p. 5-9. COLOM, A-MEL1CH. J. Después de 
la modernidad. Nuevas filosofías de la educación. Barcelona, Paidós, 1994. DARÓS. 
W. El saber y el aprender posmoderno en CONCORDIA, Internationale Zeitschrift für 
Philosophie/Aachen, 1997, n. 31, p. 79-96. 
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En concreto, no desea participar de lo negativo del pensamiento 
posmoderno que es su falta de compromiso con las instituciones sociales 
y de crítica hacia ellas. Pero, por otro lado, -según él- comparte el aspecto 
positivo de la posmodernidad, esto es, el haber "socavado definitivamente 
el esencialismo filosófico" 5 3. 

La filosofía, según Rorty, no es una representación del mundo, sino 
una descripción pragmática del mismo, sin pretensión de verdad enten
dida como correspondencia entre esa descripción y la realidad. Rorty 
entiende la filosofía como edificación moral, educación, formación de 
cada uno y de los demás, lo cual lo logra estableciendo vínculos entre 
nuestra cultura y la de los demás, elaborando nuevos lenguajes, saberes y 
metas54. 

B) El "yo" no es dueño de su propia casa: es solo una red de creen
cias 

13. La educación, en buena parte, ha consistido, tradicionalmente en 
formarnos como personas, individuales y sociales. 

Ahora bien, la persona humana es pensada por Rorty a partir del 
"yo", pero no de un yo sustancial; sino de un yo que no es más que el 
nexo flexible de creencias que cada uno teje y vuelve a retejer en medio 
de las contingencias que le toca vivir. Como no hay un centro del cere
bro, tampoco existe un centro o núcleo del yo o de la persona humana. 

"Al igual que las sinapsis neuronales están en continua interacción 
entre sí, tejiendo constantemente una configuración diferente de descar
gas eléctricas, nuestras creencias y deseos están en interacción continua, 
redistribuyendo valores de verdad entre enunciados. Al igual que el 
cerebro no es algo que 'tiene' estas sinapsis, sino que es simplemente la 
aglomeración de aquellas, el Yo no es algo que 'tenga' las creencias y 
deseos, sino simplemente la red de estas creencias y deseos"55. 

5 3 RORTY, R. Los intelectuales ante el fin del socialismo en ABRAHAM, T., BAR-
DIOU, A., RORTY, R. Batallas éticas. Bs. As., Nueva Visión, 1997, p. 86. DAROS, 
W. R. El sujeto humano y la moral, en el clima light de la posmodernidad, según G. 
Valtimo en INVENIO, n.° 2, 1998. 

5 4 RORTY, R. Relativismo: El encontrar y el hacer en PALTI, J. Giro Lingüístico e 
historia intelectual. Bs. As., Universidad nacional de Quilmes, 1998, p. 296-297. Cfr. 
BARCENA, F. El oficio de la ciudadanía. Introducción a la educación política. Bar
celona, Paidós, 1997, p. 60. RESTAINO, F. Filosofia e post-fdosofia in America: 
Rorty, Bernstein, Mac Intyre. Milano, Franco Angelí, 1990. 

5 5 RORTY, R. Objectivity, relativism, and truth. Philosophical papers. Volumen 1. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1991. RORTY, R. Objetividad, relativismo y 
verdad. Escritos filosóficos i. Barcelona, Paidós, 1996, p. 168. Cfr. SMITH, 
P. Discerning the Subject. Minneapolis, University of Minnessota Press, 1988. 
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Rorty comparte, con Freud y Davidson, la idea de que el yo no es 
dueño ni de su propia casa. Por un lado, en la Modernidad, Copérnico, 
Darwin, Freud, al hacer menos plausible a Dios y a los ángeles, "han 
situado al ser humano en la cima". Pero, por otro lado, en la actualidad, la 
situación del hombre es cada vez más humillante, pues "la humanidad es 
menos importante de lo que habíamos pensado"56. 

El ser de la persona ha quedado reducido primero -con el giro lin
güístico de la filosofía- a las palabras. Luego, en la era de la imagen, la 
persona es solo la autoimagen que logra establecer. 

14. En este contexto, la educación no es obra de filósofos o pensado
res abstractos, sino del proceso social en cual cada individuo vive. 

Rorty, en efecto, desconfía de la capacidad de los filósofos para 
generar teorías y prácticas de la educación. Estima, por el contrario, que 
son los poetas, los literatos, los periodistas, los etnólogos o antropólogos 
los que mejor describen lo que es el ser humano, o sea, ese conjunto 

flexible de creencias que cada uno tiene de sí mismo y el problema del 
sufrimiento. Ser humano es, de hecho y en la práctica, -más allá de toda 
teoría- trabajar por aliviar el sufrimiento de los demás. 

"Se puede ser humano sin ser universalista, sin creer que es 'racio
nal' interesarse por el sufrimiento de los demás o que exista una 'huma
nidad común' que nos vincula con los demás. Uno puede desear aliviar 
el sufrimiento sin tener una respuesta interesante cuando Sócrates le 
pregunta ¿por qué deseas esto?, también sin creer que este deseo es la 
cosa más profunda e importante de su vida"57. 

Ser posmodemo y pragmático significa poder prescindir de la bús
queda de los fundamentos últimos para actuar (en la práctica, aun sin 
tener grandes respuestas teóricas) como ser humano aliviando el dolor 
innecesario. 

C) ¿En qué consiste educar para una vida razonable? 

15. Rorty asume los conocimientos de su tiempo y estima que éstos, 
como resultado, han logrado borrar la imagen de una persona o de un yo 
con algo de fundamento racional o metafísico. 

5 6 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger v otros pensadores coniempordneos. O.C., p. 201. 
Cfr. STOECKER, R. (Ed.) Reflecting Davidson. New York, Walter de Gruytcr, 1993. 

5 7 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores coniempordneos. O.C., 
p. 276. RORTY, R. Respuesla a Simon Critchley en MOUFFE, C. (Comp. ) Descons-
truccion y pragmatismo. Bs. As., Paidos, 1998, p. 89. Cfr. HOOK, S. Pragmatism and 
the Tragic Sense of Life. New York, Basic Books, 1984. 
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"Los antropólogos e historiadores de la ciencia han borrado la 
distinción ente una racionalidad innata y los productos de la encultura-
ción. Filósofos como Heidegger y Gadamer nos han presentado consu
madas concepciones historicistas del ser humano. Otros filósofos como 
Quine y Davidson, han borrado la distinción entre verdades de razón 
permanentes y verdades de hecho temporales. El psicoanálisis ha 
borrado la imagen del yo común a la metafísica griega, la teología 
cristiana y el racionalismo de la Ilustración: la imagen de un centro 
natural ahistórico, el locus de la dignidad humana, rodeado de una 
periferia fortuita y accidental"58. 

Rorty distingue, en particular, tres conceptos de racionalidad: 1) 
Racionalidad entendida como habilidad para enfrentarse al medio adap
tando las propias reacciones a los estímulos ambientales de formas más y 
más complejas y delicadas. 2) Racionalidad como un ingrediente extra y 
añadido que los seres humanos tienen y los animales no. 3) Racionalidad 
como sinónimo de tolerancia, como habilidad unida a la voluntad de 
alterar los propios hábitos, de hacer de uno mismo una persona diferente; 
concebida como una inclinación a discutir las cosas antes que a luchar, 
quemar o desterrar, siendo casi sinónimo de libertad. 

Pues bien, Rorty, (siguiendo a Dewey y uniendo a Hegel con 
Darwin), rechaza el segundo concepto de racionalidad y la entiende como 
una combinación del primer y tercer concepto dado de racionalidad. 

Estando así las cosas, las instituciones educativas deberían promover 
la formación de personas que lleven una vida razonable, que fuesen 
racionales en el sentido de que desarrollan habilidades para enfrentarse 
con problemas del medio en el que viven, que son tolerantes, capaces de 
cambiar, de vivir y dejar vivir, de discutir, de tener más confianza en la 
persuasión que en la fuerza59. 

D) Educación por identificación, acorde a las situaciones históricas y 
pragmáticas 

16. Platón se las arregló para convencer a Occidente de que el cono
cimiento de las verdades universales era tan importante como él pensaba 
que lo era y que la educación debía fundarse en esas verdades universales 
acerca del hombre y de la sociedad. Pero, según Rorty, hoy podemos 

5 8 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1. O. C.,p. 240-241. 
Cfr. JUGO BELTRAN, C. La superación del fundamento y la desfundame•litación de la 
solidaridad: el pragmatismo de Richard Rorty en Paideia Cristiana, 1996, n. 22, p. 43¬
-48. REYNOSO, C. (Comp.) El surgimiento de la antropología posmoderna. Barce
lona, Gedisa, 1992. 

5 9 RORTY, R. Pragmatismo y política. Barcelona, Paidós, 1998, p. 81-83. 



44 W. R. Daros 

dejar atrás el fundacionalismo. Por estas frecuentes propuestas de Rorty, 
parecería que su concepción de la educación está infundada, carente de 
valores universales. Mas si analizamos sus textos, advertiremos que Rorty 
si bien abandona por un lado todo fundamento metafísica de la educa
ción, por otro, no deja de proponer un concepto de educación acorde a 
las situaciones históricas y pragmáticas60, las cuales se muestran como 
un cierto eje fundante de su propuesta. 

"Espero que podamos aprender a arreglárnoslas sin la convicción 
de que hay algo profundo -el alma humana, la naturaleza humana, la 
voluntad divina, o el curso de la Historia- que provea un sustento sólido 
para la elaboración de grandes teorías..."61 

E) Liberalismo posmoderno: un ámbito para la tolerancia 

17. Lo que se aprende y, en buena parte, se aprende por identifica
ción. Lo que la sociedad, en cuanto agente de educación, debe proponer a 
sus ciudadanos es una "diversidad de identificaciones". Una sociedad es 
más educada que otra porque facilita el número de comunidades con las 
que las personas pueden identificarse. A esto puede llamársele un 
aumento en la civilización y en la vida moral. 

"Solo podemos esperar crear una concepción más racional de la 
racionalidad desde dentro de nuestra tradición" 6 2, creando una comunidad 
que acepte a los dertfás, como parte del "nosotros". 

Algunas sociedades son mónadas, unidades cerradas; otras, por el 
contrario, se abren a las demás. La cultura liberal burguesa, en la que 
vive la mayoría de las comunidades de Occidente, se enorgullece de 
agregar constantemente nuevos lazos de unión con las demás y ampliar 
constantemente sus simpatías. 

"Es una forma de vida que constantemente extiende pseudópodos 
y se adapta a lo que encuentra. Su sentido de la propia valía moral se 
funda en su tolerancia de la diversidad. Entre sus héroes a los que exalta 
figuran quienes han extendido su capacidad de simpatía y tolerancia"63. 

6 0 RORTY, R. Los intelectuales ante el fin del socialismo. O. C . p. 69. 
6 1 RORTY, R. Los intelectuales ante el fin del socialismo. O. C„ p. 85. 
« RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1. O. C , p. 273, 

275-276. Cfr. SLEEPER, R. The necessity of Pragmatism. John Dewey's Conception of 
Philosophy. London, York University Press, 1986. 

63 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos ¡. O. C , p. 276. Cfr. 
SCHNITMAN, D. Nuevos paradigmas, Cultura y Subjetividad. Madrid, Paidós, 1995. 
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18. La sociedad liberal burguesa genera un proceso de educación por 
identificación y propone el ideal de procedimientos en la justicia y la idea 
de igualdad humana. Esta idea de igualdad humana es aún de carácter 
grupal y reciente: no se basa en una naturaleza humana igual para todos, 
sino en una decisión moral y social de considerar a los demás como a 
nosotros mismos. 

Vivimos cada vez más en un mundo "collage", o "cambalache" 
donde viven sin más lógica -como pegadas una junto a otra- formas de 
vidas dispares, con diversas opciones, diferentes valores y preferencias, 
difícilmente compatibles entre sí. Se trata de aceptar pragmáticamente 
una condición de hecho: el mundo social de hecho se da de esta forma. 

"La ventaja del liberalismo posmoderno es que reconoce que al 
recomendar ese ideal no se está recomendando una concepción filosó
fica, una concepción de la naturaleza humana o del significado de la 
vida humana, a los representantes de otras culturas. Todo lo que debe
ríamos hacer es señalar la ventaja práctica de las instituciones liberales 
para permitir la convivencia de individuos y culturas sin entrometerse 
en su respectiva privacidad, sin entrometerse en las concepciones del 
bien de los demás"6 4. 

19. Pero el proceso educativo si bien es identificación social, implica 
también un esfuerzo personal de aceptación de lo pragmático. Se necesita 
esfuerzo, en efecto, para controlar nuestros sentimientos cuando una per
sona totalmente diferente se nos presenta o introduce en nuestra comuni
dad. 

La tolerancia no significa que debamos imitar a los demás, sino que 
debemos respetarlos con simpatía, dialogar, expresar opiniones (o rega
tear intercambiando ideas), aunque no tengamos los mismos sentimien
tos, los mismos puntos de vista, los mismos valores. En estos frecuentes 
casos, entra a funcionar la actitud irónica liberal, esto es, de tolerancia 
sabiendo que nada hay que sea absoluto. 

"Cuando esto sucede, lo que hay que hacer es sonreír, hacer el mejor 
trato posible y, tras un esforzado regateo, retirarnos a nuestro club. Allí 
nos sentiremos reconfortados por la compañía de nuestros partenaires 
morales"65. 

6 4 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1. O. C , p. 283. 
6 5 RORTY, R. Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1. O. C.,p. 283. Cfr. 

CACCIARI, M . Tolerancia e in-tolerancia. Diferencia e in-diferencia en Nombres en 
Revista de Filosofía, 1994, n. 4, p. 7-17. MARCUSE, H. La tolerancia represiva en 
Convivium n. 27, Abril-Sep. , 1968. 
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F) La chachara sobre la lógica 

20. El aprender no puede ser entendido, entonces, como un proceso 
empírico simple, que comienza con la percepción y termina con la verifi
cación de la misma conceptualizada. El idealista buscará la verificación 
en la coherencia de los contenidos lógicos; el realista anclará la verdad en 
algo real más allá de las palabras y de los conceptos; pero el pragmatista 
asumirá como verdaderas las creencias que relacionadas entre sí resul
tan útiles, reemplazando lo correcto por lo útil y práctico para lograr los 
fines propuestos. El aprendizaje que se estima valioso por sí mismo, por 
su metodología o forma de aprender, no tiene valor para los pragmáticos. 

"La cháchara sobre la 'forma lógica', el 'análisis de conceptos' y 
las 'verdades necesarias' han suscitado más problemas que los que han 
resuelto"66. 

¿Por qué preferir una filosofía y un aprendizaje pragmáticos? No 
porque sea verdadero -responde Rorty-; sino porque da resultados: " E s 
verdadero porque da resultado"61. Los resultados son lo importante: ni 
siquiera el autocontrol (o la autonomía, perseguida frecuentemente como 
la única finalidad educativa digna de consideración) es importante en sí 
mismo si no da resultados68. 

G) Dos tareas de la educación: socializar y individualizar con ironía 

21. El proceso de educación, aun siendo pragmático, no puede pres
cindir de una finalidad moral; pero esta finalidad es pragmática, propia de 
"una cultura post-filosófica" (donde la literatura sucede a la filosofía), 
guiada por una "cierta práctica social concreta"69. 

6 6 RORTY, R. El giro lingüístico. O. C , p. 115. Cfr. NIELSEN, K. Atfer the Demise of 
Tradition: Rorty, Critical Theory, and the Fate of Philosophy. Boulder, Westvicw 
Press, 1991. NILSEN, K. Scient'tsm, Pragmatism, and the Fate of Philosophy en 
Inquiry, 1986, n.° 3, p. 277-304. 

6 7 RORTY, R. Consecuencias del pragmatismo. O. C, p. 40. RORTY, R. Relativismo: El 
encontrar y el hacer. O. C , p. 302. El saber y el aprender posmoderno en CONCOR
DIA, Internationale Zeitschrift für Philosophie, Aachen, Alemania, 1997, n. 31, p. 79¬
-96. 

<58 RORTY, R. Consecuencias del pragmatismo. O. C, p. 56. Cfr. DAROS, W. R. ¿La 
negación de fines puede ser el fin de la educación? en Revista de Filosofía. México, 
1995, n. 83, p. 207-238. 

6 9 RORTY. R. Consecuencias del pragmatismo. O. C , p. 56. Cfr. LIPOVETZKY, G. La 
era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona, Anagrama, 
1986. LÓPEZ FERNÁNDEZ, A. La tesis de la constitución de los objetos y las 
variantes del realismo y del idealismo en Diálogos, 1993, n. 61, p. 53-85. 
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Rorty duda de la eficacia y "relevancia de la filosofía en la política", 
por ello también duda de la "relevancia de la filosofía de la educación". 
En mejor de los casos, la filosofía posee una valor terapéutico con el que 
se ayuda a las personas adultas (no a los niños) a abandonar las ideas 
anticuadas y convencionales y asumir otras. Por esto, cabe distinguir dos 
tareas en el proceso educativo: 

"Me parece que la educación pertenece a dos empresas bien defi
nidas. La educación inferior es fundamentalmente una cuestión de 
socialización, el tratar de inculcar un sentido de ciudadanía, y la educa
ción superior consiste en su mayor parte en una cuestión de 
individuación, el tratar de despertar la imaginación del individuo con la 
esperanza de que ésta será capaz de recrearse a sí misma. No estoy 
seguro que la filosofía logre hacer mucho por cualquiera de estas 
empresas"70. 

No tenemos que aprender nada esencial, ni eterno ni trascendente 
más allá de la historia. Para ser humano, es suficiente con captar con 
ironía la relativa estupidez de cada época. 

"Cada época tiene su propia gloria y su propia estupidez. La labor 
del novelista es mantenernos al corriente de ambas. Porque no existe 
ningún juez supremo, ni ninguna única descripción correcta, porque no 
existe huida alguna a lo totalmente otro, ésta es la tarea más importante 
posible. Pero es una tarea que solo puede emprender de pleno corazón 
alguien no transtornado por los sueños de un marco ahistórico en el que 
se despliega la historia humana, una naturaleza humana universal.."71 

Para Rorty, el docente -de los niveles inferiores de escolaridad- debe 
creer que la sociedad se funda en la verdad (en caso contrario "será mejor 
que busque otra profesión") y debe ser el vehículo de transmisión de lo 
que es socialmente admitido. El que es docente en los niveles superiores, 
por el contrario, se halla "en el santuario de la libertad académica" y las 
dudas sobre la sociedad se vuelven entonces centrales. En éste caso, la 
tarea de la educación se orientará -según Rorty y reinterpretando a su 

7 0 Cfr. RORTY, R. The dangers of Over philosophication. Replay to Ancilla and Nichol
son en Educational Theory, 1990, Vol. 40, n.° 1, p. 41. BALLESTEROS, J. La educa
ción en Richard Rorty en Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe, 1999, n.D 7, p. 25¬
-41. 

7 1 RORTY, R. Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. O. C , 
p. 115. Cfr. MALACHOWSKY, A. Reading Rorty. Oxford, Basil Blackwell, 1990. 
DAROS, W. Posmodernidad y educación en Giovanni Vattimo en ANTHROPOS, 
Revista del Instituto Universitario de Filosofía y Educación. Revista Semestral Arbi
trada. 1998, I I , p. 7-27. 
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modo a Dewey- hacia "la tarea de reemplazar un presente insatisfactorio 
por un futuro más satisfactorio, sustituyendo así la certidumbre por la 
esperanza"72. 

Sugerencias para una crítica a las concepciones de R. Rorty. 

22. Debemos admitir una cierta lógica en la posición de Rorty: si se 
admite como evidente y sin necesidad de discusión que todo es contin
gente, o sea que no hay nada objetivo (ni realidad en sí, ni verdad en sí, 
etc.), entonces parece lógico que lo que queda son las interpretaciones 
acordes con los deseos y, lo importante, en consecuencia, son los medios 
o utilidades para realizarlos. Lo importante es lo que podemos hacer 
(pragmatismo) sin poder fundamentarlo (posmoderno). 

No obstante, la toma de posición filosófica de R. Rorty posee 
aspectos al menos aparentemente paradógicos (la inutilidad de las otras 
filosofías y la utilidad de la propia) y contradictorios (porque el valor de 
utilidad en la que se basa, tiene sentido de medio y éste no vale ni tiene 
sentido sin un fin que trasciende los medios). La utilidad -ya como con
cepto- remite a su propia superación: a algo que no es ella y que le da 
sentido de medio. 

Por un lado, Rorty abandona, sin discutir, las posiciones de los filó
sofos anteriores: la concepción platónica, la concepción representacional 
del conocimiento, la validez de las esencias, la existencia de un yo sus
tancial, la existencia de Dios, etc. Pero, por otro lado, él asume una posi
ción pragmática, historicista, posmoderna (o sin exigencias de funda-
mentación), como la única buena filosofía por ser ésta útil a sus deseos en 
esta época. Brevemente dicho, rechaza el valor de las otras filosofías, sin 
discutirlas desde sus propios supuestos, y asume el valor de la utilidad -
-sin otro fundamento- como un valor supremo. 

23. El valor de la utilidad es tan grande, para este pragmatista pos
moderno, que todo lo demás queda sin valor si no es útil; pero esta posi
ción por ser posmoderna, es asumida sin grandes críticas, y sin preocupa
ción por los fundamentos. En el clima de la actitud irónica por él 
asumida, no toma en serio a ninguna filosofía anterior si no es pragmá
tica. Y lo que toma de las filosofías anteriores es asumido en tanto es 
interpretado pragmáticamente (Marx, Nietszche, Wittgenstein, etc.); tam
poco toma en serio el deseo de fundamentar tradicionalmente exigido por 
la filosofía; menos aún le parece relevante admitir algo así como una 
naturaleza humana que posea un "ser humano" que lleve ínsito una fina
lidad y que ésta oriente todo el proceso educativo. 

7 2 RORTY, R. ¿Esperanza o conocimiento? O. C , p. 21. 
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24. Rorty asume el tiempo en que vivimos como un hecho, no fácil
mente cambiable mediante filosofías de la educación. La educación, en 
consecuencia, se reduce, sobre todo en sus primeros niveles, a asimilar o 
imitar los modelos que la sociedad le propone. 

El eje del cambio social se halla en el sentimiento: solo mediante 
imágenes, novelas, relatos se puede conmover a los poderosos para que 
no opriman tanto a los débiles. 

25. En este contexto, se advierte en la filosofía de Rorty un cierto 
positivismo conservador, resignado ante las situaciones de hecho. Solo 
unos pocos (los que pueden comprar una cultura superior, universitaria) 
tendrán una preparación para la crítica social. Los demás vivirán como 
propios los modelos sociales que les agradan e imitan. En su propuesta, 
Rorty ve a la sociedad como "una mezcla de narcisismo privado y de 
pragmatismo público": cada uno buscando su propio bienestar mirando a 
lo suyo y, lo que importa en la vida social no son los valores (unos prefe
ribles a otros según la naturaleza de las cosas), sino su funcionamiento 
pragmático 7 3. Con estos presupuestos, no hay condiciones de posibilidad 
para lo que tradicionalmente llamábamos educación. Ésta, en efecto, se 
ubicaba en el desarrollo de la persona, donde el sujeto -sin dejar de ser 
sujeto- aspiraba a lograr la objetividad sobre él era y sobre los que son las 
cosas y acontecimiento; y donde la sociedad era considerada una comu
nidad con un bien común para todas las personas, y por lo tanto, objetivo. 

Si fuesen coherentes con el valor de utilidad presentado por Rorty, 
podríamos afirmar que su filosofía resulta poco útil. Por una parte, la filo
sofía de Rorty preocupada por la utilidad, olvida que esta tiene algún 
sentido solo en el contexto de una finalidad y las finalidades que propone 
Rorty son las de cada uno, por lo que su filosofía no es más que un solip-
sismo (individual o como grupo social priviligiado), acorde con estimado 
valioso en la cultura en que cada uno vive (etnoantropocentrismo). 

26. Tradicionalmente, la finalidad de la vida humana y su valor fun
damental se hallaba en la racionalidad, en la lógica y en una convivencia 
que era humana porque se acerca a una estado legal lógico. 

Mas para Rorty, el mundo social se justifica en sí mismo, en su pro
pia dinámica, impuesta por la libertad cada individuo en la esfera indivi
dual y en la social. 

Desde un punto de vista tradicional, se podría objetar a la posición 
de Rorty el deseo de imponernos una vida sin misterio y sin trascendencia 
superadora, cerrada en el tiempo y en la especie animal (aunque seamos 
animales con lenguajes). 

7 3 SÁNCHEZ DURÁ, N. Introducción en GEERTZ, C. Los usos de la diversidad. Barce
lona, Paidós, 1996, p. 13. 
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27. Falta en el pensamiento de Rorty un motivo racional para toda su 
aparente defensa dei humanismo. Según Rorty, trataremos de cambiar la 
situación de los débiles, por la vida del sentimiento, pero sabiendo que 
los que nos llamamos humanos no somos personas, sino una red de 
deseos y creencias. 

El hombre aparece como un ser situado, vacío de sí, dispuesto a 
asimilar el entorno y ser ese conjunto de creencias que vive el entorno, 
haciéndolo propio sin ser nada propio. 

En este contexto, se han descalzado todos los supuestos para crear 
un concepto fuerte de educación, entendida como la construcción de la 
persona que se perfecciona hasta alcanzar un sentido moral y trascen
dente para su vida, mientras se desarrolla en un ámbito social y profesio
nal propio. 

28. En el contexto de la filosofía de Rorty el verdadero a priori se 
halla en concebir al conocimiento y a la educación como un "proceso de 
reproducción social en el estadio alcanzado en el momento histórico que 
vive el sujeto"74. 

Cuando el conocimiento mismo pierde su pretensión de objetividad 
y verdad, se convierte en solo creencia: en la persuasión del sujeto, en 
subjetividad y, entonces, todos los valores objetivos caducan, pero con 
ello la misma persona humana se pierde, pues pierde todo punto de refe
rencia que no sea ella misma y los deseos que ella genera. 

En realidad perdido el sentido del ser de las cosas, se pierde la obje
tividad y con ella al sujeto, a los valores y el sentido de la educación, la 
cual que da reducida al amaestramiento seductor de las circunstancias 
históricas y sociopolíticas de turno. 

Posiblemente, detrás de la propuesta posmoderna y pragmática estu
vo alguna vez la preocupación de escapar de la añagazas del poder, del 
control y de la regulación del sistema social opresor de los marginados o 
débiles; pero el recurso utilizado (el pensamiento débil, la ausencia de 
búsqueda de fundamentos, la carencia de finalidades) no ha sido eficaz ni 
práctico: la posmodemidad nos deja en el sistema con el agravante de la 
ausencia de consuelo y con una triste ironía por lo que pasa, sujeto en las 
férreas manos de los poderosos, sin poder ser cambiado. 

29. El pensamiento posmoderno pragmático significa la radicaliza-
ción de la sospecha, incluso sobre los maestros de la sospechas (Marx, 
Nietzsche, Freud), hasta quedarse sin raíz alguna. A la tendencia a expli
car sistemáticamente las cosas propone la validez del fragmento, de las 

MARDONES, J. Posmodemidad y cristianismo. El desafío del fragmento. Santander. 
Sal Terrae, 1998, p. 53, 



Una Educación para un Futuro Mejor en la Concepción de Kicnara nony s i 

situaciones sociales de hecho, el pluralismo de los lenguajes, el pragma
tismo contextual75. 

Queda, entonces, poco marco para el cambio propuesto por personas 
con proyectos humanos propios, sin poder recuperar -sin absolutizarlo- el 
poder unificador de la razón. Somos presos de la inercia social; los acon
tecimientos nos atrepellan sin aparente finalidad propia. La multiplica
ción y saturación de los intercambios hacen más densa la vida social, la 
cual queda a merced de los acontecimientos. 

El ser humano se pierde por saturación de comunicación que no le 
dejan espacio para un pensamiento propio, para la autodeterminación en 
la vida. 

Mas ante la ausencia de la posibilidad misma de la educación de la 
persona, generada por la propuesta posmoderna, surge -como ante un 
argumento ab absurdum- con nuevas fuerzas, la necesidad de repensar la 
validez de los supuestos de la posmodernidad pragmática propuesta por 
R. Rorty. 

La propuesta de una educación para un futuro mejor es, sin duda, 
interesante y atractiva; pero al analizarla "el futuro mejor" sólo tiene sen
tido si ce acepta una finalidad, respecto de la cual la situación actual 
puede ser considerada "mejor". ¿Es suficiente que sea "mejor según 
nuestros intereses" -como sostiene Rorty-, cuando nos hallamos "ante la 
liquidación más exhaustiva de las raíces" de lo humano76? 

SUMMARY 

R. Rorty's Posmoderm philosophy has its own bases and consequences. 
One o f this consequences is found in the interpretation of education's fact. Truth 
is changed by a pragmatic way of thinking. Conscience is no more the typical 
center o f a person. The practice way of doing is now the very important thing, 
without expecting any help from any trascendent Being. Education becomes a 
social problem and truth is a not real problem and not even a logical justification 
is required. 

The distintion between Literature and Philosophy is abolished and the idea 
of a general text wholly framed is arised. The desconstruction's method is then 
applied to the text, where the true interpretation is irrelevant. 

7 5 Cfr. DAROS, W. La educación integral y la fragmentación posmoderna en Revista de 
Ciencias de la Educación, Madrid, 1997, n." 171, p. 275-309. 

7 6 Cfr. MARDONES, J. Posmodernidad y cristianismo. O. C , p. 81. CORTINA, A. Ética 
de la responsabilidad y la solidaridad. Sigúeme, Salamanca, 1996, p. 135. LIPO-
VETSKY, G. La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo contemporáneo. 
Barcelona, Anagrama, 1996, p. 105. DAROS, W. La filosofía posmoderna. ¿Buscar 
sentido hoy? CONICET-CERIDER, Rosario, 1999. 





O 'DEUS' E M H E R A C L I T O 
OU 

DOS DEUSES AO DEUS 

Pedro Braga Falcão 
Mestrando de Estudos Clássicos 

Nos fragmentos 67 e 102 de Heraclito podemos ler claramente uma 
expressão que desde logo nos inquietou: ó Geóç. Que significará ela, 
especialmente tendo em conta que a religião grega é uma religião poli
teísta? Os filósofos da antiguidade são particularmente dúbios quando 
falam sobre a natureza divina; tanto divagam sobre deus, como sobre 
deuses1. E veremos como Heraclito está longe de ser a excepção: tanto 
escreve num momento que «deuses e homens honram os que foram mor
tos por Ares» (frag. 24), como depois, noutro, postula que «para o deus, 
todas as coisas são belas, boas e justas (...)» (frag. 102). Porém, de um 
ponto de vista filosófico, e penso que sobre isso não haverá dúvidas, pen
samos que tentar descortinar quem é esse deus de que fala Heraclito será 
mais produtivo do que propriamente falar dos pontos de união entre o 
filósofo e a tradição mitológica. Daí que a pergunta que dá o mote a este 
texto seja: quem é 'o deus' em Heraclito? Será que poderemos dizer algo 

1 Já na filosofia pré-socrática se nota uma distinção entre aquilo que é a religião popular e 
aquilo que são os pensamentos dos filósofos sobre uma certa ideia de 'deus', até porque, 
em certa medida, um filósofo distingui-se de um poeta precisamente porque não recorre 
à mitologia para explicar a natureza dos fenómenos. Mas a verdade é que, em toda uma 
tradição de filosofia antiga, há uma convivência no mínimo estranha entre tal tradição 
politeísta e um pensamento, não direi monoteísta, mas a caminhar largamente para essa 
direcção. Senão, vejamos, como podemos nós compreender que Platão, num momento, 
fale dos deuses do panteão grego, para depois, noutro, apresentar um único deus 
demiurgo criador do mundo? Ou seja; Platão, entre outros inúmeros exemplos que pode
ríamos dar, pôs na boca de Sócrates as seguintes palavras, «Era uma vez: assim começa 
uma história muito bela, que tu talvez interpretes como um mito, mas que eu considero 
uma história verdadeira, pois como verdadeiras te apresento as coisas que se seguem» 
{Górgias, 523a). Já no Timeu, por exemplo, estará bem longe de apresentar deuses, antes 
um deus, único, construtor do mundo e que o governa sempiternamente. Partindo de 
Platão chegaremos facilmente a um Zenão, a um Cleantes, a um Crisipo, a um Séneca, a 
toda uma escola estóica onde deuses e deus convivem numa ideia de divindade. 

" Philosophica, 23, Lisboa, 2004, pp. 53-67 
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definitivo sobre a expressão ó 9€Ó? dos fragmentos 67 e 102? Ou será ele 
um mero 'predicado', como defende Wilamowitz, conclusão que é, para 
Kirk, 'uma generalização demasiado radical'2? 

Mas para que possamos saber quem é esse deus em Heraclito, teremos 
necessariamente de saber se Heraclito está ou não em sintonia com as 
crenças religiosas da sua altura, se ele as critica ou suporta, ou ambas as 
coisas. Depois, tentaremos saber, a partir dos poucos fragmentos em que, 
directa ou indirectamente, Heraclito fala sobre um ou o deus, quem é esse 
sujeito, se é que é legítima a indagação, ou se é que é possível a resposta. 

I - Heraclito perante a religião do seu tempo. 

Num trabalho que procura saber o que significa esse misterioso sin
gular ó Geo?, se procurarmos saber o que pensa Heraclito sobre a religião 
do seu tempo, o critério de selecção dos fragmentos que tratam desse 
tema será necessariamente a ocorrência de Oeóç no plural. Passando esse 
filtro sobre os fragmentos3, chegamos a duas conclusões: primeira, Hera
clito critica severamente certos rituais dos seus contemporâneos, segunda, 
o filósofo fala ainda em nome de uma tradição mitológica. Tratemos estes 
dois pontos isoladamente4. 

Comecemos, naturalmente, pelo primeiro ponto. 
No fragmento 5, o que temos são duas críticas distintas; por um lado, 

a crítica ao ritual de, nas celebrações dos mistérios, os celebrantes se 
lavarem no sangue das vítimas, não percebendo que o sangue, como nos 
diz Bollack-Wismann, é um meio termo «entre le vivant et la mort (...) la 
souillure expiatoire figure à la fois le crime et le châtiment» 5; ao se lava
rem no sangue das vítimas é como se se lavassem com TTT|\ÓS', pois a 
lama simboliza a sujidade que está presente em todo o ritual; por outro 
lado, há urna crítica, repetida no frag. 128, ao ritual de se dirigir a está
tuas, que simbolizam uma superstição criticada ao longo de toda a filoso
fía antiga6: as estatuetas dos deuses que oútc dicoúouaLv (fr. 128), que a 

2 G. S. Kirk, 77»? Cosmic Fragmente, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, p. 185. 
3 No anexo deste texto encontram-se transcritos e traduzidos todos os fragmentos que têm 

directamente ou indirectamente a ver com o tema deste trabalho. Decidimo-nos por 
traduzi-Ios porque, em alguns casos, a nossa tradução aponta já para uma interpretação 
dos fragmentos, e não seria coerente traduzir uns e deixar outros por traduzir. 

4 Fragmentos 5, 14, 62, 127 e 128 (número I do nosso anexo) e 24, 53, 92, 93, 132, 136 
(número II). A inclusão do fragmento 62 em I poderá não ser pacífica; tal questão vai ser 
naturalmente discutida, c prende-se em muito com a nossa interpretação deste fragmento. 

5 J . Bollack & H. Wismann, Héraclile ou la separation. Les Éditions de Minuit, Paris, 
1972. pág. 72. 

6 Leia-se, sob este assunto, este elucidante passo de Cícero, que resume as posições dos 
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nada respondem, pois nada pedem, na sua qualidade de meros objectos, 
deixando assim os homens a falar com as paredes (fr. 5). No frag. 14, 
podemos ler uma crítica aos magos, aos sacerdotes de Dioniso, e aos 
iniciados em geral; mas essa crítica prende-se somente com a forma como 
eles praticam tais mistérios, habituais, consagrados pela vópoç 7: eles 
praticam-nos dviepuorí, sacrilogamente, provavelmente porque não têm 
em conta a verdadeira natureza dos mistérios, unida que está à teoria dos 
opostos, como veremos em relação ao fragmento 15. 

Outra crítica espelha-se claramente no frag. 127: segundo alguns 
comentadores, os homens choram Ino, que se lançou ao mar, depois de 
ter matado o seu próprio filho, Melicertes, enlouquecida por Hera. Foi 
depois divinizada pelas Nereidas na Deusa Branca, a Leucótea. Heraclito 
considera um perfeito contra-senso chorar a morte de um deus, que é, na 
sua essência, imortal; tudo isto não passa de superstições e crendices. O 
fragmento 62 pode trazer-nos alguma luz sobre esta crítica, pelo menos 
na nossa interpretação: chamamos a atenção para o carácter transitivo dos 
verbos £ d w e QVT\GKIÚ e os dois grupos distintos que formam os àQávaJOi 

QvTfvol, por um lado, e, por outro, os ÔVT]TOL á B á v c t T O L 8 . Assim, os imor
tais mortais, ou seja, aqueles deuses que morreram (como é o caso de Ino, 
no frag. 127) 'morrem' a vida dos mortais que foram deificados, e os 
mortais imortais vivem a morte dos deuses que morreram. Mas que 
leitura fazer disto? Na nossa perspectiva, Heraclito quer-nos dizer que 
falsos deuses deram azo a que se criasse falsos homens divinizados, por
que, uma vez admitindo que um deus pode morrer, admitir-se-á então 
provavelmente que um homem se pode tornar imortal; daí que um 
homem divinizado de facto não exista, pois ele vive uma 'morte de deus', 
e um deus não pode morrer, pois a sua morte é a vida de um homem divi
nizado. Os homens recebem um 'imortalidade emprestada pelos deuses', 
ou seja, são imortais exclusivamente no sentido em que vivem para sem
pre uma morte de deus, pois distinguiram-se em algum aspecto da sua 
vivência. Mas todo este complexo jogo de sentidos, que, muito sincera
mente, não sabemos se soubemos suficientemente clarificar, esconde 
apenas uma crítica simples, a do fragmento 127: não há deus que morra. 

estóicos e dos académicos sobre o que é a superstição e o porquê do antromorfismo dos 
deuses: «existe alguém que tenha sido tão cego nas suas observações ao ponto de não 
ver que a forma humana foi associada aos deuses por duas razões: ou por estratégia dos 
homens sábios, para que assim mais facilmente pudessem fazer voltar os espíritos dos 
homens mergulhados nos seus vícios para o culto dos deuses, ou então, numa segunda 
explicação, por superstição: existindo imagens dos deuses, os homens acreditavam que. 
venerando-as, os próprios deuses poderiam vir até eles.» (De natura deorum, I . 77). 

7 Não nos esqueçamos de que o verbo VÓUL£(J tem uma raiz bem explícita, que fala só por si. 
8 V. nota a este fragmento no anexo. 
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Até agora vimos como Heraclito não fala contra a mitologia poli
teísta grega; antes aponta o dedo às diversas manifestações de superstição 
e falta de compreensão que existe por parte de quem vive uma experiên
cia do religioso. Mas se é certo que Heraclito não fala contra, então é 
lícito perguntar se ele fala a favor de toda uma tradição helénica. 

Uma coisa é certa, no tocante à ápeTn, guerreira, Heraclito é bem 
seguidor da tradição homérica: os deuses e os homens honram os guerrei
ros (fr. 24), as dJuxQL dos guerreiros são nobres, pois morreram de guerra 
e não de doença (fr. 136). Já no frag. 132, as honras submetem deuses e 
homens: ambos são dobrados sobre o peso da Ttu.fi, e s s a Q u e > e m moldes 
também bem homéricos, juntamente com o yévos e a à p e T f j , conferem 
ao herói e ao deus a sua excelência - e nenhum deus ou homem pode não 
querer um pouco dessa honra. Este será o ponto em que definitivamente 
podemos dizer que Heraclito segue uma tradição bem marcada; mas com 
que propósito? Embora se diga que o filósofo seguramente «não manteve 
boas relações com os seus concidadãos 9», pode dizer-se que as citações 
têm o seu quê de cívicas, isto porque, segundo Bollack-Wismann, os 
mortos na guerra «défendent la loi de la cité» 1 0, lei essa que, como tam
bém veremos, terá tanta importância no frag. 114; talvez seja precipitado 
dizer que os fragmentos 24 e 136 constituem uma exortação à guerra, ao 
jeito de um Tirteu, mas apontam claramente para um ensinamento cívico 
dirigido a um grupo de cidadãos. Quanto ao fragmento 53, num primeiro 
momento, parece-nos que ele é apenas mais um exemplo da importância 
de TTÓXe u.oç, pai e rei de tudo. Noutro momento, vemos que ela faz de uns 
homens, de outros deuses: os homens serão aqueles que não morreram na 
guerra, os deuses aqueles que morreram11. Mas esta afirmação encerra 
uma contradição com o que foi dito pelo próprio autor no fragmento 127 
e, na nossa leitura, no fragmento 621 2: não há deuses que morram nem 
homens que sejam eternos. Como explicar então que a guerra faça de 
homens deuses? A solução, pensamos, está precisamente em pensar no 
objectivo dos dois fragmentos, o 127 e o 53; enquanto o móbil do primei
ro é criticar uma superstição, que leva a que se pense que um deus pode 
morrer quando é eterno, o segundo pretende, na senda dos fragmentos 24 
e 136, reafirmar a áp€Tf| que a guerra pode trazer, e não devemos levar 
demasiado a sério a expressão TOVÇ u.èv Qeovs eSei,Çe; pensamos antes 

9 G . S. Kirk, J. E. Raven, M . Schofield, Os Filósofos Pré-Socráticos, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1994, p. 189. 

1 0 Bollack, Wismann, Idem, pág. 116. 
11 Cf. Kirk, The Cosmic Fragments, p. 249. 
1 2 Kirk (The Cosmic Fragments, pág. 248), diz o seguinte: «On the whole it is safer not to 

use fr. 62, itself so obscure in its limits of application, to explain fr. 53; it is obvious, 
however, that the two are in some way connected.* 

http://Ttu.fi
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que esses deuses são os homens que vivem a tal 'morte de deus' de que 
nos fala o fragmento 62. Noutra leitura, completamente oposta mas pos
sível, o facto de a guerra criar deuses significa que, no fundo, os deuses 
são homens que, por se terem notabilizado de uma certa forma, chegaram 
à condição divina: o chamado evemerismo, que os estóicos recuperaram 
constantemente. 

Mas a análise deste fragmento 53 não pode nem deve ficar por aqui. 
Se por um lado nos parecem correctas as considerações até aqui tecidas 
sobre este fragmento, a verdade é que elas ignoram por completo a afir
mação que se faz logo de seguida: é que a guerra também faz os homens 
livres e os escravos. Como continuar a ler este fragmento à luz de uma 
ideia de 'propaganda cívica' da guerra, se se diz que a guerra, indiscrimi
nadamente, podemos nós subentender, faz de uns escravos, de outros 
homens livres? E impossível. Teremos que refazer toda a nossa leitura. 
Como começar? Precisamente por ler os opostos ôeoí/âvBpoTTOL e Sou 
Xot/eXeú9epot tal como eles são: opostos; e mais, reparar que o sujeito da 
oração é singular - TTÓXeu.oç. Não nos recordará tudo isto a teoria dos 
opostos? Mas como relacioná-la com esse 'deus' dos fragmentos 67 e 
102? Mas deixemos por agora esta questão: continuemos por agora a 
falar, pois não acabámos, dos fragmentos em que Heraclito fala de 'deu
ses'. 

II - Mas se Heraclito não nega a existência de deuses, que relações há 
entre eles e os homens? 

A pergunta que é o mote deste ponto é especialmente pertinente se 
tomarmos em conta o bloco que formam os fragmentos 78, 79 e 8313. 
Neles se tecem comparações entre homens e deus(es). Mas antes de pros
seguirmos devemos parar um pouco para reflectir sobre as ocorrências de 
OeToy, 8cúu,ovoç, e 8eóv 1 4 em tais fragmentos. A verdade é que em 
nenhum deles ocorre a forma plural. No fragmento 78, seria impossível, 
pois é uma forma adjectiva a usada. O fjQoç divino tanto pode ser o f|8oç 
de um só único deus, como de todos os deuses, a existirem. No fragmento 
79, é de facto singular esse SCÚ^CÚV; mas a verdade é que nenhum artigo o 
precede: não é ó Saíponv, mas simplesmente Saíjiunv. Como explicá-lo? 
Costumamos aprender que cjuando, em grego, um substantivo não é 
acompanhado de um artigo, então é porque devemos traduzir com o 
artigo indefinido, pois tal artigo não existe na língua helénica. Um 
homem pareceria então infantil perante 'um Scuumv'. E o mesmo em 

1 3 Reunidos sob o ponto I I I do nosso anexo. 
1 4 Não consideramos que haja propriamente uma diferença, em Heraclito, entre Saíuwv e 

0eos\ antes parece-nos que os dois termos são sinónimos. 
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relação ao fragmento 83: perante 'um 0eóç\ o mais sábio dos homens 
parece um macaco. Tal interpretação parece-nos correcta, e daí concluí
mos que Heraclito (ainda) não nos está a falar de 'o deus', mas de 'um 
deus', 'uma divindade', como segundo termo de comparação. Aliás, a 
ocorrência desses dois singulares está, em larga medida, condicionada 
pela ocorrência singular dos sujeitos dos fragmentos 79 e 83, respectiva
mente ãvi\ç> e aocptÓTaTOS" (dv9p(jjTroji>). Se, por absurdo, quiséssemos 
colocar o sujeito do frag. 79 no plural, a frase resultaria em algo como 
«diz-se que os homens15 são infantis perante as divindades assim como as 
crianças perante os homens.» E se pois falamos de 'um deus', então é 
porque mais existem: logo, Heraclito fala-nos de deuses e de homens. 

E especialmente curioso observar que estes três fragmentos são os 
únicos que, de forma directa, nos apresentam claramente características 
do divino: está no carácter de um deus ter y y i ó u a i (fr. 78), o homem é 
V I Í T T L O Ç e um macaco perante um deus (frags. 79 e 83), além de um deus 
exceder o homem em aocpía , em KÓXXOS" e em todas as outras qualidades. 
E neste parágrafo consiste tudo o que de facto podemos dizer taxativa
mente sobre o modo como Heraclito vê os deuses. Com que finalidade, e 
porque tece Heraclito tais comparações, nomeadamente no frag. 79? 
Veremos dentro em breve. 

Isto parece-nos ser tudo o que temos a dizer sobre 'os deuses' em 
Heraclito: por uma lado, ele critica superstições e crendices, por outro 
afirma valores heroicos espelhados na figura de Ares, por outro ainda, 
considera que os deuses estão hierarquicamente acima do homem. Mas 
porque estarão eles acima do homem? Será a esta e a outras questões que 
o próximo ponto visará responder. 

III - Afinal, que significado terá esse 'ó 9eós' dos fragmentos 67 e 102? 

Antes de tudo, toma-se imperioso definir o artigo definido na 
expressão 'ó Geós' dos fragmentos supra citados. Há duas leituras pos
síveis; ou o lemos, influenciados por toda uma tradição cristã, como 'o 
deus', com os equívocos que daí podem advir, ou então, a melhor solu
ção, podemos lê-lo com o sentido que realmente o artigo definido tem em 
grego. Diz-nos Goodwin1 6 que «the article may have a generic force, 
marking an object as the representative of a class; as ó âvOpomoç, man 

1 5 Em português, porém, o artigo indefinido é sem dúvida limitador, especialmente no 
plural; dizer «uns homens, perante umas divindades» seria dizer outra coisa completa
mente diferente. 

16 W. W. Goodwin, Greck Grammar, London, Bristol Classical Press, 1997 (18942), 
p. 207. Embora o autor se refira exclusivamente ao uso ático do artigo, penso que 
podemos generalizar para os restantes dialectos algumas das regras enunciadas, em 
especial o §950. 
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(in general); oi - yépovTeç , the aged (as a class)». Pensamos que esta regra 
pode ser perfeitamente aplicável aos dois fragmentos 67 e 102: trata-se de 
'o deus', tal como se diz 'o homem'. Mas repare-se - e é preciso ter um 
cuidado especial neste aspecto - não se quer com isto dizer que esse 
ó 9€Óç signifique 'um deus', entre os muitos outros; não, ele significa 
tudo o que se possa abarcar sob o nome de 'deus': quer sejam os deuses 
todos, quer represente tudo aquilo, com características divinas, que se 
englobe sob o nome deste conceito. 

Mas chegamos à nossa questão primordial, núcleo e cerne de todo o 
nosso texto: porquê esse singular? Comecemos pelo frag. 67. Numa frase 
S é P, o que temos é uma definição de 'o deus' - ele é dia noite, guerra 
paz, saciedade fome - representa pois uma unidade (porque ele é uno no 
sentido em que um só representa muitos), precisamente porque encerra 
em si todas as variáveis de uma mesma realidade. Isto porque dia e noite 
não são unidades opostas, mas apenas opostos de um mesmo fenómeno -
a rotação dos astros em relação à terra, numa perspectiva geocêntrica, e o 
mesmo em relação à guerra paz, e à saciedade fome. Nós, porém, 
homens, fixamo-nos numa das matizes de um fenómeno e esquecemo-nos 
do todo que ele forma com o seu respectivo oposto. 'O deus' representa 
então essa unidade - mas porquê chamá-la de deus? Continuemos, desta 
feita com o fragmento 102. Para 'o deus', todas as coisas são belas, boas e 
justas; os homens é que tomam umas como injustas, e outras como justas. 
Pois bem, é exactamente o mesmo que está em causa: 'o deus' representa 
a unidade de todas as coisas (que são na sua essência KciXá, áya0á e 
ôtKcaa): os homens porém, porque não ouvem o pulsar do seu intrínseco 
Xó-yos"17, fixam-se numa das variáveis da mesma realidade; e se, no frag. 
67, os homens (subentende-se) se fixam no dia ou na noite, no frag. 102, 
os homens fixam-se no justo ou no injusto. 'O deus' representa então, 
mais uma vez, a entidade que está de acordo com o Xóyoç de tudo; mas 
se no frag. 67, 'o deus' tem uma carácter estático, "limitando-se" a ser 
definido, o dativo TÜJ 9eój subentende uma acção: ele conhece, ele sabe 
que todas as coisas são belas, boas e justas. Mas continuamos sem saber o 
porquê de 'o deus'; continuemos a analisar os fragmentos, em busca de 
uma solução. 

O frag. 15 oferece-nos a vantagem de unir a tradição mitológica 
grega a esta teoria dos opostos de que temos falado; senão, vejamos, 
aparte a crítica (cf. ponto I) subjacente ao carácter néscio que os cele
brantes dos mistérios revelam, ao não entenderem a verdadeira natureza 
dos seus actos: a verdade é que Dioniso e Hades 'é ' um; ou seja, Hades, a 

1 7 No sentido dos fragmentos 1, 2 e 87. Tomámos a liberdade de recorrer ao conceito sem 
nenhuma prévia preparação, tendo em vista que o nosso texto não visa uma definição 
de Xóyob, mas talvez uma possível relação, como analisaremos, entre este e ó 8eób. 
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morte, e Dioniso, a vida, são mais uma vez a manifestação de uma unida
de18, simbolizada no pronome o r e t o 1 9 . Mas não só uma leitura simbólica 
se pode fazer destas duas figuras; antes, os dois deuses, no plural, mais 
não representam do que uma unidade no singular, que os abarca - e por
que não dar-lhe o nome de ó 9eós\ já que falamos numa esfera religiosa, 
imposta pelo próprio Heraclito? Será especialmente pertinente esta atri
buição de um nome, se atentarmos nas características da própria expres
são ó Geóç, a que já nos referimos, em especial no seu carácter generali
zante. E ao falar do frag. 15 seria inevitável referirmo-nos ao frag. 93; 
nele podemos mais uma vez observar o carácter activo do deus - ele não 
diz nem esconde, antes assinala. Nesta fragmento podemos ler alguns 
aspectos que nos podem ajudar a chegar a alguma conclusão; primeiro 
que tudo, porquê Apolo? Para já, há duas coisas a dizer: o sujeito ó âva£, 
está no singular; segundo, Apolo é por excelência o deus de todas as fun
ções - poeta, vaticinador, músico, deus do saber, da guerra, do amor, e 
por aí em diante, de tal forma que é quase impossível defini-lo. Por estas 
duas características somos levados a pensar que este Apolo, que aliás é 
evocado por uma sinédoque (ó dva£ oú T O u.avTeiov èoTi rò èv 
AeXdpotç)20, representa não o deus Apolo, mas esse 'o deus' a que nos 
temos estado a referir; e mais um argumento vem a favor desta ideia - é 
que, por vicissitudes do contexto, um deus com qualidades oraculares era 
exigido, uma vez que o que está em questão é precisamente a forma como 
a divindade se revela ao homem, id est, através de sinais, de oráculos. 
Mas porque nos esforçamos tanto por identificar Apolo com esse ó Geóç? 
Porque precisamente o conteúdo filosófico do fragmento vai de encontro 
ao que até agora analisamos - 'o deus' assinala, não diz nem esconde: ao 
dizer, necessariamente estaria a influenciar e a fixar o homem num dos 
opostos do fenómeno a que aludisse, pois a palavra21 contém em si um 
logro, que leva o homem a não se aperceber da realidade, por todas as 
razões atrás apontadas. Por isso assinala o deus: aponta para a realidade, 
não a 'actualiza' numa expressão, posta em nome, e por tal enganadora. 

Mas continuemos as nossas indagações; passemos ao frag. 114, a 
todos os níveis fundamental, quer porque serve de conclusão aos frag
mentos anteriores, quer porque nos dá uma nova luz sobre essa enigmá-

1 8 Cf. frag. 88: TQUTO T'êvi C&v Kai TÒ èYpnyopóç (.. .) . 
19 Cf. nota a esta passagem no Anexo (ponto IV). 

2 0 Não nos parece inocente esta sinédoque, especialmente vindo de um autor tão curto e 
incisivo como Heraclito. Será que o filósofo não se referiu ao nome do deus precisa
mente por causa do que está a ser dito por nós? Já no fragmento 92 (que levanta ques
tões filológicas insolúveis), Apolo é referido mais uma vez não por um nome, mas por 
uma expressão, 8ià TÒV 8eóy. 

2 1 Cf. a forma verbal ófouá£eTai do frag. 67 e o òVoua do frag. 32. 
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tica expressão ó 9eóç. Para já, a expressão ™ £ I M £ . Os que falam com 
voüç, confiam no que é comum. Mas o que significará 'comum'? Comum 
significa alguma(s) característica(s) que existe(m) num e noutro objecto, 
no sentido filosófico do termo. Pensando à luz da unidade dos contrários, 
o t;wóv representa aquilo que há-de comum entre dois opostos, precisa
mente o facto de ambos fazerem parte de uma unidade. Mas especial
mente interessante para o nosso trabalho vai ser o símile que compara 
este cjwóv às vóu.ot da cidade, e ainda mais a afirmação de que as leis da 
TróXis se baseiam numa só, a lei única TOÜ Qeíov. Uma tradução simplista 
não hesitaria em traduzir como 'uma só lei divina'; porém, o seu sentido 
é mais abrangente - repare-se que estamos perante o adjectivo substanti
vado T O Belop, que quer precisamente dizer 'divindade, deus', pelo que a 
tradução correcta seria algo como 'uma só lei do deus', mais uma vez 
com esse artigo definido a que já nos referimos bastas vezes. Repare-se 
pois mais uma vez o contraste que há entre o singular ÚTTÒ èvòç (VopoO) 
TOÜ Oeíou e o plural vópot. Veja-se, mais uma vez, como a ideia de sin
gular, uno e comum aparece associado a ó 9eóç. 

Mas já vamos a tempo de tirar algumas conclusões; primeiro que 
tudo, finalmente, uma tentativa de resposta: o que é 'o deus' em Heracli
to? Parece-nos óbvio que a ideia de 'o deus' aparece indissociável a ideia 
de que existe uma unidade entre os opostos, e que esse 'o deus' a repre
senta. Senão, vejamos, no frag. 67, 'o deus' representa os opostos dia 
noite, inverno verão, guerra paz; no frag. 102, 'o deus' representa as coi
sas belas, boas e justas que os homens dividem nos opostos injusto/justo; 
no frag. 15, esse pronome singular ÔTEUJ representa os opostos Hades/ 
/Dioniso e, finalmente, no frag. 114, 'a lei da divindade' representa o 
comum, a unidade dos opostos. Podemos pois para já concluir que esse ó 
Beóç é, à primeira vista, sinónimo de unidade, do pulsar do uno, do Xóyoç 
que subjaz a toda a realidade. Mas resumir-se-á esse nome a uma variável 
de nome vazio, um 'predicado', como falávamos no princípio deste tra
balho, um mero sinónimo de 'unidade', todo e qualquer objecto que cor
responda à unidade que representam os opostos? Se fosse assim, porque 
utilizaria Heraclito a expressão 'deus', quando nos esforçamos tanto, nos 
dois primeiros pontos, por provar que há uma significado mais ou menos 
definido para 'deus' ou 'divindade', nomeadamente quando Heraclito 
compara o homem aos deuses? Não nos parece viável menosprezar esse 
ó Geóç; especialmente tendo em conta os fragmentos 32 e 119 e 41, e o 
final do frag. 114, que não chegámos a analisar. Porque deseja o sábio o 
nome de Zeus? E porque não deseja? Não deseja porque ter o õvopct de 
Zeus implica ser conhecido pelo verbo, e este é enganador e induz o 
homem ao erro, como vimos há pouco. Mas porque deseja? Porque deseja 
ser Zeus? Deseja ser deus porque 'o deus' sabe, activamente, e não como 
uma entidade abstracta (como vimos para os fragmentos 102 e 93) 
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reunida sobre o nome de 'deus', que tudo é um, que existe uma unidade 
em tudo quanto vemos, que o que as coisas são e o que vemos são duas 
coisas distintas. O sábio deseja ser 'o deus' por que ele é superior ao 
homem em saber, beleza e em tudo o resto (frag. 83), é superior ao 
homem porque tem yvojum (frag. 78), mas, fundamentalmente, porque 
tem acesso à verdade superior que é a de saber que T Ò àvTÍ^ovv 
ouu.(pépoy (frag. 8). Verdadeira mensagem de uma filosofia boreal, Hera
clito conta ao mundo que há um caminho para se chegar a esse 'deus', 
essa abstracção, de facto, mas uma abstracção do tamanho do cosmos, 
esse fogo eterno de que se fala nos fragmentos 30, 31, 64, 66, 76, 90, a 
toda uma 'metodologia', no sentido etimológico, para se chegar à condi
ção de um deus: ouvir o pulsar do uno, o Xóyos que se esconde porque a 
natureza das coisas tende a ocultar-se (frag. 127). E será possível essa 
comunhão com o infinito 'do deus'? Sim, claro que sim, diz-nos o frag. 
119, porque está no carácter do homem um Ôatu.üjv, que o sábio 'usa' 
para se ligar ao divino, que representa a imensidão e a singular unidade 
de tudo, ideia escondida mas que habita intrinsecamente no homem. Pois 
o sábio sabe que há uma yvcòum (fr. 41), o que quer que ela seja22, que 
tudo governa através de tudo. E quem é que tem ytAjipn? Responde-nos o 
fragmento 78: está no carácter divino ter yvióuxti. E a lei da divindade é 
omnipotente, suficiente para tudo, como ainda sobra (fr. 114) - e a lei é: 
ouçam o Xóyoç, escutem o comum. 

Quisemos assim expor o que, em nosso entender, parece ser uma 
aproximação possível desse ò 0eóç: primeiro vimos como Heraclito fala 
dos rituais aparentemente absurdos dos seus contemporâneos; depois 
vimos como o filósofo fala de deuses, segundo uma tradição bem defini
da; depois vemos como o autor apresenta aquilo que é para nós a sua 
verdadeira noção de divindade - um símbolo da unidade de tudo, mas 
mais ainda: mais do que um símbolo, o elo que pode dar ao sábio a chave 
desse Xóyoç universal. Mas que relações se podem ler entre essas duas 
concepções de divindade, uma tradicional, outra própria? Kirk diz-nos 
assim: «We do not know exactly what were Heraclitus' views on gods: 
sometimes he uses Beóç and Beot in a purely conventional way, at other 
times (...) the word seems to connote some idea particular to himself and 
closely connected with that of the universal Logos or formula of 
things.» 2 3 São dois 'deuses' distintos: um plural e dos homens, outro 
singular, mas infinito na sua extensão. E é precisamente essa a ideia que 
vamos encontrar no frag. 30: o KÓOU^OÇ, nenhum dos deuses ou dos 
homens o criou, antes ele é um fogo sempre vivo, unidade entre as suas 

2 2 Cf. nota feita à nossa tradução deste fragmento, no ponto IV do Anexo. 
2 3 Kirk, The Cosmic Fragmenls, pág. 248. 



O 'Deus' em Heraclito ou dos Deuses ao Deus 63 

duas manifestações opostas: o iluminar-se e o apagar-se. Mas será que 
podemos ler neste fragmento duas ideias de divindade? Pensamos que 
sim; uma, representa os tais deuses de que falámos em primeiro lugar, a 
outra representa uma unidade, um rrOp a que podemos dar características 
divinas, pelo facto de ser eterno, e que podemos identificar com ó 0eóç: 
uma unidade não criada, mas infinita, um imenso infinito cujo pulsar 
(porque ele se ilumina e apaga segundo uma medida) podemos ouvir, se 
prestarmos atenção. E que melhor definição poderíamos ter de deus, ou 
melhor, de Deus, senão esse imenso infinito que, inexplicável e inefável, 
nos faz ver como, de facto, a noite e o dia são seus olhos omnipresentes? 
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ANEXO 

OS FRAGMENTOS E M QUE HERACLITO F A L A DIRECTA 
OU INDIRECTAMENTE DE 'DEUSES' O U DE ' O D E U S ' 

I - Heraclito perante a religião do seu tempo 

a) Crít icas aos costumes dos seus contemporâneos 

F r . 5 KctSaípofTa 8'dXXws a í p c m uiaiwSpewx, oiov ei T L Ç eis TTT\\ÒV è|ij3às" 
TrqXtu árrovíCoLTO- K a l T O L ? àyáXu.aat 8e TOUT€OLCTLI ' eúxovTa olov eí T I S 

ÔópoLor Xea/rjueijoLTo. 
"Sujando-se com sangue em vão se purificam, assim como alguém que, tendo-se 
lançado na lama, se lave com lama. E formulam também votos a estatuetas de 
deuses, à semelhança de um homem que fala com as paredes2 4. 

F r . 128 8aiu.óVo)V dydXu.acui' eüxofTa i OÜK àKoúoucay ojcrrrep àKOÚoeif, OÚK 
dTTOôtÔoüoLL'uiaTrep OÚK ána iTOLeu . 
"Fazem votos a estátuas de divindades: [mas elas] não ouvem, como se ouvis
sem, [elas] não respondem a nada, assim como nada pedem." 

F r . 14 yuKTLTTÓXoi • fiayoL, (ÜGKXOL , Xqvat, U-uarat ' Ta uofuCóueva 
KaT'di>6pcjjTrou5 uuaTqpLa áviep toor i U.UOÜVTÍU. 

"Viandantes da noite: magos, sacerdotes de Baco, bacantes, iniciados nos misté
rios: sacrilogamente se iniciam nos mistérios, habituais 2 5 entre os homens. 

F r . 127 e i 9eoí e íoru , Iva T L Spqveire aÚTouç; et Sè ô p q y e t T e C Í Ú T O Ú S , pqKérL 
T O Ú T O U ? f|yeta8e 0eoúç. 
"Se são deuses, porque choram a sua morte 2 6? Se choram a sua morte, j á não os 
terão como deuses." 

2 4 À letra: 'com as casas'. Optámos pela expressão portuguesa que, em nosso entender, 
melhor traduz a ideia do original. 

2 5 Usamos o sentido adjectival do participio presente médio-passivo do verbo t4ui£üj. De 
facto. vo[LiCó\icvoç, q, ov, quer dizer, segundo Bailly, "usual, habitua!, consagrado 
pelo uso". A versão de Bollack & Wismann parece-me, nesta leitura, assaz imperfeita. 

2 6 9pT|véw, quando rege um complemento directo, significa 'lamentar-se sobre', sendo 
que esse 'lamento' é marcadamente fúnebre; isto porque, pensa-se, Heraclito faz uma 
referência aos ritos dos Elcatas, que lamentavam a morte de Ino (divinizada em 
Lcucótea). 
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F r . 62 áGdraTOL 9vTrroi 9fr]T0Í âQávaroi, Çâmeb TÒV éKeívuv Bávarov, TÒV 

Sè èvSEÍvmi (3LOV T É Te9veâjTeç. 
"Imortais mortais, mortais imortais, [os primeiros] vivendo a morte dos outros, 
[os outros] morrendo a vida dos primeiros 2 7 " 

b) O poder de Ares 

F r . 24 ápTiL^áTOus 9eoi TLU.CÜOX Kai àV9pQyrroi. 
"Deuses e homens honram os que foram mortos por Ares 2 8 . " 

F r . 136 t[tuxcd d p q í ^ a T o i raGaparrepat q èvi i /oúaoiç. 
As almas mortas por Ares s ã o mais puras do que aquelas [mortas] pelas doenças. 

F r . 132 Ttucti 0€ouç Kai ái^ptórrouç KaTaSouXoüfTau 
As honras submetem deuses e homens. 

F r . 53 TróXepoç TtávrtiiV pèv TraTqp éaTt , rráfTLüV 6e paa iXeús , Kai T O Ü Ç u.èu 
Qeovs eSet^e, rovs 6è áv9ptÚTTOuç, Toüb \ièv 8oúXous èTroCqae, T O Ü Ç Ôe 
éXeu9épous'. 
" A guerra é o pai 2 9 'de tudo e de tudo o rei; indica-nos por um lado os deuses, por 
outros os homens, e faz de uns escravos, de outros homens livres." 

II - O homem em relação ao divino 

F r . 78 rj6os dvôptiíneLoi' OVK é x € L yviíi\ias, Betov ôè è\€l. 
"Está no carácter humano não ter c o m p r e e n s ã o 3 0 , no divino ter." 

F r . 79 àvr\p vr\mos fjKOuae Ttpòç Sa íuoyoç OKwcnTep t r a i ç Trpòç ávSpóç. 
"Diz-se 3 1 que o homem é infantil perante uma divindade assim como uma crian
ça perante um homem" 

F r . 83 ávôptÓTroji' o ao^cÓTaroç Trpòç 9eòi> mGqKoç ((JjaveÍTai Kat ao4>ta Ka i 
KÓXXCL Kai TOLÇ âXXoLÇ TTãCTLU). 
"O mais sábio dos homens: perante um deus, macaco (assim parece quer em 
entendimento, quer em beleza, quer em todas as outras característ icas) ." 

2 7 Nesta nossa tradução, procurámos evidenciar que os verbos £áto e SvfjaKu estão a ser 
usados no seu sentido transitivo, pois regem um complemento directo; mas é óbvio que o 
verbo morrer, em português, não é transitivo, tal como não o é em grego, pelo que toda a 
expressão é metafórica. Interpretámos também como dois grupos distintos os quatro 
primeiros substantivos: ou seja, os imortais-mortais (deuses que morrem, como Dioniso, 
e.g.), e os mortais-imortais (homens que são divinizados, matéria tão cara aos estóicos). 

2 8 Ou seja, todos os que morreram na guerra. 
2 9 Lamentavelmente, guerra é, em português, do género feminino. 
3 0 O singular permite resolver a complicada tradução de yvtj}\iai. 
3 1 Damos um valor de oração infinitiva pessoal à expressão ávr\ç> qKouae. Outra tradução 

poderá ter em conta a expressão àKOveiv irpóç nvoç, como sugerem Bollack & 
Wismann (pág. 241), e assim traduzir: "o homem é chamado de infantil por uma divin
dade, assim como a criança perante o homem". Ambas as leituras são possíveis. 
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III - A ideia de uma divindade no singular 

Fr. 67 ó 8eós" qpépq eú^póvTj, x^M-wi/ 9èpoç, TTÓXeuoç €lpr\vr\, KÓpos X L | Í . Ó Ç 

dXXoioírrai. 6e ÕKOjaTrep [rrup, o] ÓTTÓTav auu,u,iyfj Qvú\iaoiv, êV0p.áCejat 
Ko6*f|Soi/Tiv é r a o T o u . 
"O deus: dia noite, inverno verão, guerra paz, saciedade fome: mas transforma-se 
assim como o fogo, quando é misturado com especiarias, recebe o nome de cada 
uma delas." 

Fr. 102 TO ) p èv 9ç(íj KaXa r r á u r a K Q L d y a 0 à mi StKata, di^pumot Sè d p.kv 
âÒLKa ÚTreiXií^aaLv, â Sè ôÍKata . 
"Para o deus, todas as coisas são belas, boas e justas; os homens é que tomam 
umas como injustas, e outras como justas. 

Fr. 15 ei uq Aiofúao) Troprrfii' èrroiouyTO icai üuveov qapa, aLÔOLOiaLtv 
á i m S é c r r a T a eipyaaTat ' O J Ú T Ò S 6è " A t ô q s Kai Aióvvoos, OTCCO patvovTai Kai 
\T\vaí(ovoiv. 

"Se não fizessem procissões e cantassem hinos a Dioniso, conseguiriam com 
seus objectos sagrados 3 2 coisas ainda mais impudentes. Porém, o mesmo é Dio
niso e Hades, e por este 3 3 eles entram em delírio e celebram as bacanais." 

Fr. 93 ó ã v a £ ou T O \iavTeióv èan T Ò êv AeXi+poís oüre Xéyet o ü r e KpÚTn-ei 
dXXà cr\\iaíueí. 
O rei, cujo oráculo é aquele de Delfos, não diz nem esconde, antes assinala 3 4. 

Fr. 92 Zí(3uXXa 6è uatvouéuu) aTÓ|iaTL Ka9"HpáKXeiToi-' á y é X a c r a Kai 
ÒKaXXojTLaTa Kai du-Optora 4>9eyyou.éVr| x 1 ^ 1 ' êfiüv èÇiKuãTai rq 4)wyq 8tà 
TOÍ> 9eóV. 
" A Sibila, de boca delirante 3 5 , segundo Heraclito, gritando, sem rir, sem adornos, 
sem perfume, ultrapassa os mil anos com sua voz, por causa do deus." 3 6 

Fr. 114 B,w vóix) Xéyovraç íaxuptCecr9ai XPH T O J fjwtõ -náuTinv ÔKuxjTrep VÓ\U.Ú 

T T Ó X L S Kai TTÓXiç Í c r x u P W T € p w s " Tpé(í>ovTai y à p Tráures- oi dyGpajTreLOL VÓ\LOI ÚTTÒ 

èvòç roí) 9etou KpaTet y à p T O C T O Ü T O V Ó K Ó Q O V éSéXet K Ü Í éÇapKet Kai rrãoL Kai 
TrepLyLi^eTat. 
"É preciso que aqueles que falam com inteligência confiem no que é comum 
entre tudo, tal como a cidade confia na sua lei - e a cidade ainda mais, pois as 
leis humanas são alimentadas por uma única [lei] do deus; e esta não só exerce o 
seu poder sobre o que quiser, como é suficiente para todos, como ainda sobra." 

3 2 Segundo interpretação de Bollack & Wismann. 
3 3 'Este' refere-se à entidade que é Dioniso e Hades ao mesmo tempo, e não só Dioniso, 

como sugere a utilização do pronome OJÚTOÇ e ÖTeto. 
3 4 A tradução pretende manter a etimologia do verbo aripaífoj. 
3 5 Maívoi: o mesmo verbo usado no fragmento 15. 
3 6 Mantivemos o texto de Diels, apesar das reservas de Bollack & Wismann. 
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F r . 32 lv T O rjocjjóV \LOVVOV Xéyeo"9ca OÚK èBéXei KCtl éôéXei Zqvòç òVopa. 
" U m é o sábio: deseja e não deseja ser o ú n i c o 3 7 chamado pelo nome de Zeus" 

F r . 119 fjGos di^ptoTTOir ôaCpwL'. 
"O carácter do homem: divindade." 

F r . 41 êv T O CTÓ4>OV é m o T a a B a i yutúiiqy, ÒTér\, KuBepi/fKjaL r r á u T a S ià TrdvTOjy. 
" U m é o sábio: saber que uma inteligência, o que quer que seja 3 8, governa todas 
as coisas através de todas as coisas". 

F r . 30 KÓO\IOV, T Ò V ctÚTÒv árráyTüjy, ÕUT6 TIS 9ec5i' oírre dvGTpojTruju èTTo£qaer\ 
áXX'f)v dei K a i e c r ã - K a i êcrrcn, Trüp âeíÇbiov árfTÓpevoi' u é r p a Kai 
à.r;oo$£wv\i.evov uéTpa . 
"O mundo, o mesmo para todos, não o criou nenhum dos deuses nem dos 
homens; pelo contrário, desde sempre existiu, existe e existirá, fogo sempre vivo 
que se ilumina segundo uma medida e se apaga 3 9 segundo uma medida." 

3 7 Com base no fragmento 41 é possível supor que ev TÒ oofyóv seja um bloco gramati
cal isolado. Nesse caso, no presente fragmento, toma-se necessário ligar o adjectivo 
uowoK ao sujeito da oração infinitiva de XéyçaQai. 

3 8 Concordamos absolutamente com a ressalva feita por Bollack-Wismann (Idem, p. 155): 
«réduite au seul pronom (..., quaecumque,...) la subordor.née relative fait fonction 
d'épithéte de yvd¡\ir\ et exprime, par 1'ellipsc du verbe, une indétermination complète.» 

3 9 O sentido médio dos participios áTTTÓu.eyoç e áTToapewúuerai' devem ser respeitados. 
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VERGÍLIO F E R R E I R A E MARÍA ZAMBRANO 
OU UMA ESTÉTICA DO "EXÍLIO" 

Ana Maria Bijóias Mendonça 
Doutoranda de Filosofía 

Se me perguntam o que é a vida - não sei o que é a vida. 
Sei que me devora - sei que tenho ao pé de mim a morte (...) 
Que faz de nós a vida? A vida gasta-nos, reduz-nos a linhas essenciais. 
Habitua-nos a viver, e quando estamos habituados a viver, suprime-nos. 

Raul Brandão, Húmus 

Parece-nos curioso verificar que dois autores com pontos de vista 
por vezes tão diversos relativamente a algumas temáticas, se aproximam 
nas suas vivências e a partir delas engendram o exílio como motor estéti
co por excelência, independentemente das suas idiossincrasias em termos 
geográficos, culturais e até ideológicos. Talvez porque a preocupação 
inicial com a vertente socio-política e cultural dos seus países de origem 
tenha dado lugar a reflexões mais profundas que extravasam qualquer 
linha geográfica ou problema imediato, chegando em última análise, à 
esfera a partir da qual se manifesta a essência disso que é ser humano. 

As suas foram vidas inquestionavelmente marcadas pelo espectro de 
crises, não apenas a nível político, económico ou social (atravessaram o 
período negro da história europeia e mundial do século XX) , mas também 
a um nível familiar e pessoal (especialmente no caso de Zambrano). 
Efectivamente, a consciência de crise, juntamente com a figura do "exílio" 
constituem verdadeiramente os motores para a criação de duas formas de 
pensamento de cunho literário e filosófico extremamente peculiares, pro
fundas e ricas. 

Apesar de o exílio vergiüano não ter sido "físico", um sentimento de 
des-pertença prolongou-se no nosso autor como resultado de um movi
mento de saída da sua aldeia/berço natal. Tal expulsão do espaço topofíli-
co e feliz obriga ao constante peregrinar pela aridez de um deserto/ausên-
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cia/solidão que parece não terminar e onde se é sempre estrangeiro. Nesta 
empresa, o impulso vital é dado quer pela figura da esperança como 
resistência contra o nada e o vazio de soluções, quer pelo acto da escrita. 
Escrever é um modo de conservar a lucidez, mas também uma forma de 
denúncia e meio de "exorcisar" fantasmas e medos; é no fundo um acto 
vital de sobrevivência ("escrevo para estar vivo" dizia Vergílio Ferreira), 

Sem dúvida que uma panóplia de aspectos contribuem para fazer do 
escritor português e da filósofa espanhola vultos ímpares no panorama 
filosófico e literário ibérico, mas talvez o principal seja o de porem "a 
nu" a alma humana, analisando-a a partir do confronto com situações-
-limite e deixando-a aí nesse local onde finalmente se encontra já sem 
apoios nem refúgios, obrigada a reconhecer-se em toda a sua grandeza e 
miséria ("não nasci para escrever coisas alegres" salienta ainda o nosso 
autor). 

Maria Zambrano inicia cedo a sensação de desenraizamento e de 
desterro fora da sua Andaluzia natal e da cultura andaluz; sentimento que 
se prolongará pela vida fora e que a fará adentrar-se na filosofia como 
actividade que pudesse preencher essa "falta" de qualquer coisa mais, e 
levá-la a procurar o "sentir originário", radicado na "pátria primeira" das 
recordações da infância (essa infância que nunca esquecemos e de cuja 
vida é apenas desenvolvimento). 

Depois de uma passagem por Segóvia, onde a filósofa vai tomando 
contacto com a figura e obra de San Juan de la Cruz (marco incontornável 
no desenvolvimento do seu pensamento de conotação mística) e aden-
trando-se no terreno da Palavra e da Poesia, a família Zambrano ruma a 
Madrid em 1924. Aí terá a jovem pensadora a oportunidade de assistir às 
aulas de Ortega e Gasset, de Garcia Morente e de Zubiri. Simultanea
mente, vai-se mantendo intelectualmente activa, participando ao longo 
dos anos em conferências e colaborando em várias publicações, entre 
elas, a prestigiada Revista de Occidente, mas também Cruz y raya, Los 

cuatro vientos e Azor. Desde a publicação do seu primeiro livro, Horizonte 

dei liberalismo, em 1930, a pena zambraniana não mais terá descanso. 
Com efeito, pode dizer-se que por volta de 1934, o cerne do seu pen

sar está já liminarmente definido. Na Revista de Occidente surgem dois 
artigos intitulados Porque se escribe e Hacía un saber sobre el alma, 

onde esboça a sua posição face à cisão operada pela cultura ocidental 
entre a filosofia e a poesia, entre o pensamento e as outras razões que o 
pensamento não reconhece; em suma, a cisão operada no seio do próprio 
homem. Além disso, já nesta altura se torna evidente a reflexão zambra
niana referente à palavra como Logos revelador ou "Razão Seminal". A 
partir da "Razão Vital" de Ortega y Gasset, do "Logos Spermatikus" 
pitagórico, de influências de Nietzsche, Espinosa, Bergson, Max Scheller, 
entre outros, a autora espera levar a razão onde brota a vida, lá onde 
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encontramos a obscuridade do sentir e as "razões do coração". Por volta 
de 1935, Zambrano lê bastante sobre Descartes, Husserl e Kant, aprofun
dando, ao mesmo tempo, o conhecimento sobre os gregos e sobre a gnose 
de cariz cristão. 

O ano de 1939 é pleno de tristeza para muitos intelectuais espanhóis 
que se vêm obrigados a sair de Espanha para o exílio; Maria Zambrano 
está entre eles. Espera-a um périplo por várias cidades europeias e da 
América Latina que durará quarenta e cinco anos. Era, pois, uma exilada, 
e será a partir desta condição que a maior parte das suas obras verão a luz 
do dia. 

Na realidade, o seu sempre foi um mundo em desordem: desordem 
pela guerra civil em Espanha, desordem pela Europa em convulsão, 
desordem por uma vida pessoal estilhaçada, dividida por vários países e 
matizada por muitas perdas; ainda assim, extraiu dessa amargura o âmago 
do que sempre caracterizou a sua obra: a lucidez (apesar do delírio), a 
perseverança, a coerência em relação aquilo em que acreditava, e acima 
de tudo, a esperança. E os que a circundaram aperceberam-se disso.1 

Em Persona y democracia (escrito em 1956), faz um "ajuste de 
contas" com a História que quer ver transformada de história sacrificial, 
palco de abusos, de despotismos e de agonias, em história ética sem fal
sos humanismos, nem utopias de prosperidade, nem guerras de poder, 
nem ambições desmedidas. Deste modo, vislumbra-se a criação de um 
projecto de cariz humanista, cujo cerne é o próprio projecto da criação do 
homem, da revelação do seu ser pessoa (que é sempre processual), e que 
possa permitir, por outro lado, através de sucessivos despertares ou "nas
cimentos", revelar a verdade escondida na camada intra (ou infra) históri
ca (para além da superficialidade), à qual o exilado, vivendo na obscuri
dade, no vazio, no esquecimento e na solidão pode aceder por se encon
trar, apesar das vicissitudes, numa situação privilegiada. 

A própria solidão possibilita também o adentramento em si, na alma, 
e aí a experiência (que se havia perdido) de unidade entre o ser e a vida. 
Então, o homem integral (a pessoa no verdadeiro sentido) é aquele que 
vai despertando - renascendo de modo "aurorai" segundo a pensadora 
andaluz - a partir da sua alma, dos "inferos" da alma esquecida pela 
razão de tipo cartesiano, cuja luz não é a luz solar mas uma luz de "entra-

1 "Vivió en un mundo en crisis e supo extraer de su entraña las respuestas más adecuadas 
a su sentir originario, siempre atenta a la vieja sabiduría de un pueblo milenario, sensi
tivo, inteligente y artista. Escogió por decisión el camino de pensadora comprometida y 
fue consecuente hasta su muerte con sus propias convicciones, lo cual condujo al des
tierro y al olvido durante gran parte de su vida, de aquella España por la que tanto luchó 
y que soñó renovada y renacida." (Rogelio Blanco Martínez e Juan F. Ortega Muñoz, 
María Zambrano (1904-1991), Biblioteca filosófica, ediciones del Orto. Madrid, 1997, 
P- 14) 
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nhãs". É curioso verificar que, enquanto para Vergílio Ferreira a verdade 
do homem e a sua plenitude se anunciam através do sol fulgurante do 
meio-dia, Maria Zambrano prefere a zona da penumbra, aquela em que a 
noite e o dia ainda não se diferenciam completamente. 

Vergílio Ferreira experimenta também, como se disse, a "expulsão" 
de um espaço de origem. A aldeia, figura recorrente ao longo de toda a 
sua obra, tem essa conotação ambígua de estar associada à austeridade, à 
hostilidade e a uma certa crueza; mas ser igualmente o espaço-casulo que 
verdadeiramente se habita, sítio onde repousam as raízes e onde se acaba 
por voltar no final. Torna-se realmente necessário habitar o espaço que se 
ocupa e não apenas ocupá-lo. Será talvez porque encarou o Alentejo 
como prolongamento da serra que nunca o escritor beirão aí se tenha 
sentido um estranho, ao passo que Lisboa, pela sua impessoalidade e 
superficialidade, é apenas "um sítio onde se está, não um lugar onde se 
vive". 2 

Esta metafísica dos espaços, se assim se pode chamar, remete para a 
interiorização continuada das características da paisagem no próprio 
escritor: a montanha com os seus frios, as suas neves, os tons cinzentos 
de granito, as suas gentes austeras, espectrais e resistentes como a própria 
serra, torna-se símbolo de toda a força cósmica, espaço de silêncio e de 
individualidade; factores que confluíram para o desenvolvimento de uma 
personalidade dada ao ensimesmamento, à reflexão, à solidão. Neste 
aspecto, Vergílio Ferreira "veste" efectivamente a pele do "monge" 
Alberto Soares de Aparição e de tantas personagens amantes do silêncio 
que encontramos em outras páginas de livros seus. 

Ao mesmo tempo, verificamos que no decurso da sua obra, vai tran
sitando de uma visão alargada dos espaços exteriores, centrífugos, para 
um movimento centrípeto em que o espaço se reduz a zonas de intimida
de e/ou isolamento. Por outro lado, esta utilização cénica dos espaços está 
também indiscutivelmente ligada à permanente tensão que se estabelece 
pelo reconhecimento da nossa condição de seres finitos e "demasiado 
humanos", e a dimensão de absoluto e de intemporal idade a que aspira
mos. 

Pensamos ter sido precisamente o afastamento da origem e das raí
zes a propiciar todo o itinerário estético e literário de Vergílio Ferreira. É 

2 "Vim do Norte, da montanha, da água e da verdura; a extraordinária individualidade da 
planície resiste longamente a quem a ignora. Mas para mim não foi difícil perceber que 
a linguagem da Serra se reconhece de algum modo na planura: é a linguagem da força 
cósmica, da desolação, do silêncio. Se a montanha apela mais para a epopeia e a planície 
para a tragédia, tragédia e epopeia têm um signo comum (...) assim, eu não tive talvez de 
me reinventar totalmente para me reconhecer aqui (Alentejo)".(Vergílio Ferreira, citado 
por Alípio de Melo, Vergílio Ferreira, Um convite à leitura.Um convite à reflexão, 
Comissão Promotora da Semana Cultural Vergílio Ferreira, Gouveia, 1986, p. 13) 
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frequente que os enredos dos seus romances se desenrolem a partir das 
recordações de vivências passadas, aludindo a um tempo evocativo e da 
memória, que sempre vem repousar à aldeia e à serra: "Sento-me nesta 
sala vazia e relembro" é a primeira frase de Aparição. Noutro lugar diz 
ainda "Amanhã vamos a Melo. A ver o que ainda lá está de mim. Mas 
julgo que o que lá está não está lá mas na minha evocação que anda 
comigo" ou ainda "Cai neve, é necessário que ela caia para a minha 
memória existir". 

Por outro lado, esse "parto" que des-une, que obriga ao corte do 
"cordão umbilical" (e que é despoletado muitas vezes por situações-
-ümite), vem instaurar a figura da cisão que se tornará omnipresente. Esta 
disjunção fundamental opera-se relativamente a uma harmonia inicial, em 
que a Ordem e a Presença se apresentavam anteriores a qualquer sintoma 
de manifestação individual. Assim, tudo fluía antes num entendimento 
universal que se expressava também a nível cósmico. A quebra desta 
ordem das coisas reflecte-se em termos humanos pela cisão do homem 
consigo mesmo, com os outros e com o próprio cosmos. 

A "queda" deste paraíso de um tempo mítico de raízes, assente numa 
unidade total apresenta-se, pois, como a grande mola do pensamento 
vergiliano, já que é a partir daqui que surge a consciência, que o sujeito 
terá de procurar a presença de si mesmo e do ser, esforçando-se por repor 
a unidade e harmonia iniciais. Efectivamente, no início era a unidade de 
um tempo total e sem memória, anterior a tudo, e de que a memória de 
raízes dá testemunho. Este tempo será reposto no instante em que o 
mundo renascer purificado. 

Quando a partir da disjunção se instala a consciência, começam a 
surgir as preocupações metafísicas neste "eu" transcendente que tendo 
sido expulso do seu Éden de segurança, se vê só e entregue a si, inter-
rogando-se constantemente a partir desse sentimento de solidão radical.3 

Ao mesmo tempo, a existência transforma-se em busca, a busca em cami
nho, o caminho em deserto4. 

3 "Em tempos fiz-lhe notar (a Vergílio Fererira) que um bom número dos seus romances 
começa pela morte dos pais e que é nessa "morte", real ou fantasmática, que se origina a 
"consciência" do narrador como perplexidade existencial e com ela a aventura da escri
ta, a fábula romanesca destinada menos talvez a encontrar uma resposta para o que a não 
tem do que a colmatar desse lugar de não-presença, esse buraco sentimental que conde
na todos os seus duplos-narradores a uma incomunicabilidade sem remédio. Sem mais 
remédio que o da ficção." (Eduardo Lourenço, prefácio a Alegria Breve de Vergílio 
Ferreira, Biblioteca Fundamental *da Língua Portuguesa, amigos do livro, TV Guia, 
1986, Lisboa, p.9) 

4 O caminho, imagem-símbolo suficientemente relevante para que o escritor português lhe 
dedicasse um livro (O caminho fica longe), instaura a existência humana como destino a 
percorrer, como "missão" a levar a cabo. Buscar um caminho próprio é afinal sinal da 
errància a que a condição humana está sujeita. 
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A permanente demanda em que se metamorfoseia a vida humana, a 
admiração, o espanto face ao "milagre" de existir, a necessidade de dizer 
o "mistério", todos os mistérios, a angústia, a naúsea, o absurdo de se ser 
"ser para a morte", a problemática de Deus, a necessidade de um Abso
luto, a crise das relações humanas, não poderiam ter levado Vergílio Fer
reira a ficar enclausurado nas considerações de índole neo-realista, por
que falamos de "um homem insatisfeito, sempre em busca de algo"5. 
Neste cenário, se tivermos em conta a extensa produção vergiliana, a 
escrita parece funcionar como actividade de desvelamento, de procura e 
de encontro, constantemente movida por sentimentos de desconforto, de 
ausência, de caos e de crise. Talvez daí a insatisfação e a sensação de que 
tudo o que escreve seja apenas ensaio, preparação para o seu livro "a 
sério". 

Com efeito, em especial a partir do marco "ideológico" e literário 
que foi Mudança6 (publicado em 1949), passamos a reconhecer na escrita 
do autor beirão crescentes influências do existencialismo e da fenome
nologia de reminiscências francesas e alemãs (Sarte, Carnus, Malraux, 
Heidegger), ainda que não se considere um existencialista, mas um escri
tor que foca temáticas existencialistas, porque o ser humano é o único que 
tem consciência de si, de ser uma "transcendência que se sabe", um 
excesso em permanente demanda de auto-interrogação, para quem não 
deve, por isso, bastar a satisfação das necessidades primárias.7 Apercebe-
mo-nos deste modo que o que interessa o escritor português transcende 
em muito o domínio estrito da literatura, transformando-se em abordagem 
filosófica premente e muito rica, que se afadiga a desentranhar as mais 

5 Alípio dc Melo, op. cit, p. 16 
6 acerca deste marco na obra de Vergílio Ferreira, diz-nos o professor Eduardo Lourenço: 

"...abriu as portas do seu autor para paragens cada vez mais desoladas e exaltantes, 
como abriu fenda larga nunca mais sarada, para nossa consolação, numa literatura de 
evidências precoces, com pouco lugar para a presença insepulta do insubordinávcl e 
inevitável (...) viu-se neste romance a passagem da atmosfera neo-realista, rarefeita pela 
obsessão ideológica, à aventura literária dc cunho existencialista, redescobrindo no seio 
de cada homem uma ausência sem cura e sem nome." (citado por Alípio de Melo, 
op. cit. p. 12) Podemos completar esta citação com uma outra: "...nos títulos a partir dc 
Mudança.o escritor acede a um verdadeiro sentido trágico da vida, ao sentimento da 
existência enquanto percurso de ruínas interiores (em tudo semelhante ao que encontra
remos em Zambrano, acrescentamos nós) habitáveis ou povoáveis por uma inutilidade 
passional..." (Leopoldino Serrão, "Vergílio Ferreira ou o desespero da metafísica". 
Anthropos, n.° 101, Barcelona, 1989 p. 53) 

7 "O problema é: o que é o homem? Qual o seu destino? Que valores o podem orientar? 
Em nome de quê? Como situar-se no mundo de hoje em desorganização? Como reen
contrar a harmonia de ser? Ora bem, está-se a ver que isto não cabe numa doutrina que 
se resume à conquista de um bocado de pão..." (Vergílio Ferreira, "Análisis dei proceso 
de creación y su contexto" (A través de un cueslionario de Perfecto-E. Cuadrado a 
Vergílio Ferreira), Anthropos, p.12) 
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desconcertantes preocupações humanas, e que se traduz na elaboração 
dos seus "romances-problema".8 

Vergílio Ferreira, tal como Maria Zambrano e outros autores con
temporâneos atentos, fazem-nos reflectir continuamente acerca da nossa 
condição de seres humanos, mas também da crescente desumanização e 
tecnicismo do mundo em que vivemos, e que afecta grandemente esta 
nossa forma de ser e de olhar tudo com uma apatia de "normalidade"; 
pois que o sujeito vive cada vez mais "fora" de si, com medo de pen
sasse) e de ver(se), raramente encontrando tempo para o silêncio e para a 
admiração, lá onde a verdadeira voz se faz ouvir9. Ao proceder deste 
modo, fica preso às contingências e à superficialidade, "dividindo-se" 
pela multiplicidade das atracções externas, sem se pensar nem espantar 

com o mistério e os enigmas da existência dos seres e das coisas. Passa 
pela vida em perpétuo estado vegetativo, justificando-a com a banalidade 
e a vacuidade. E ser do quotidiano que vive o dia-a-dia e que não medita 
acerca dos fundamentos, das origens ou do porvir da sua existência. Mas, 
voz da verdade íntima só se faz ouvir quando se calam os sons do mundo 
exterior. 

Contrariamente, há outra classe de homens, aqueles que não conse
guem preencher-se com a superficialidade, e sobre os quais recai a impor
tância da interrogação metafísica. O ser humano tem perguntado mas 
não se tem interrogado o suficiente. O resultado traduz-se na criação de 
sistemas, de teorias e de ideologias que, se por um lado apaziguaram as 
nossas inquietações existenciais, por outro lado impediram que encon
trássemos o âmago do que nos faz realmente humanos. 

Quem (se) interroga assume uma postura que não é cómoda nem 
despreocupada, e que traduz, muitas vezes, sentimentos contraditórios de 
lucidez, de angústia, solidão (por se estar só num mundo adormecido na 
indiferença), desespero, sofrimento e esperança. Particularmente popula
res entre os filósofos existencialistas, estes sentimentos são consequência 

8 "Vergílio narra, romanceia - num estilo que só ele é capaz - temáticas matricialmente 
existenciais, de alcance genuinamente filosófico. Nos ensaios, a teorização está tão 
próxima das páginas dos fenomenólogos da existência, do seu processo descritivo, que 
não saberíamos designá-la senão como obra filosófica. Na dificuldade de distinções tão 
subtis, poder-se-ia dizer que à filosofia foi Vergílio Ferreira buscar o miolo das ques
tões, para as romancear, não para as trabalhar em discurso exaustivo..." (Maria Jose 
Pinto Cantista, Filosofia, hoje. Ecos no pensamento português. Fundação eng.D António 
de Almeida, Porto, s.d., p. 277) 

9 "A tecnologia que inunda o mundo de hoje, e a ciência que a serviu, não o invadem 
apenas na parte exterior do homem mas ainda nos seus domínios interiores. Assim, o 
que foi expulso não deixou apenas o vazio do que o preenchia, mas substitui-o pelo que 
marcasse a sua presença. O mais assinalável dessa presença é por exemplo um computa
dor. Mas será a obra transaccionável por um parafuso?(Vergílio Ferreira, Escrever, 
2. a ed, edição de Hélder Godinho, Bertrand, Lisboa, 2001, p.18) 



76 Ana Maria Bijóias Mendonça 

de uma época metafisicamente privilegiada e de um período de questio
namento acerca dos valores tradicionais. Apesar de serem palco de inú
meros sofrimentos e perdas, as épocas de crise parecem conduzir o espíri
to humano (em geral, e não apenas o dos filósofos) à ponderação das 
questões mais essenciais da existência. Deste modo, o sujeito conscien-
cializa-se das suas contingências e finitude, mas também das suas poten
cialidades. 

Neste sentido, o próprio exílio funciona como fundo privilegiado de 
acesso a uma realidade-outra, não tangível para as pessoas "comuns", já 
que permite o adentramento naquilo que Vergílio Ferreira denomina de 
"zona do homem", local da realidade íntima e profunda, zona do puro 
impulso de ser, onde se dará a aparição como auto-revelação. Por isso, 
interrogar(se) é conhecer(se), realizar uma viagem ao fundo de si, aos 
"inferos dei alma" diria Zambrano, a essa zona de obscuridade; aventu
rar-se na vertigem e na inquietação crescente da pergunta pela essenciali
dade e pela verdadeira identidade ("Quem sou eu?" "Porque estou aqui?", 
questionava-se um Alberto Soares - de Aparição - em permanente estado 
de efervescência, como que a tentar cumprir o velho conselho socrático 
do "conhece-te a ti mesmo"). 

O acto de conhecimento é para estes autores, não o que possa sub-
sumir-se a um conhecimento objectivo, racional ou "psicológico", mas 
um extrapolamento que resulta do excesso disso que é ser humano; 
conhecer é conhecer-se. Mais do que a consciência de si, supõe o verse, 

sentir-se e emocionar-se com essa visão. A via para o auto-conhecimento 
já não é a razão, assente em categorias de objectividade, mas o senti
mento e a emoção, descobertos na intimidade subjectiva.10 O mesmo 
sentimento e emoção que inspiram a poesia, tão acarinhada e significativa 
para os dois autores em estudo, e que conduziram à proposta zambraniana 
de substituição da razão analítica pela razão poética. Assim, o saber da 
razão analítica lá lugar a um saber de verdades reveladas e trazidas à luz; 
parte de um processo de auscultação sensível e não da pura intelecção. 

Ser exilado, ou melhor, sentir-se exilado supõe subtrair-se à norma
lidade da vida doméstica, perder tudo aquilo em que assenta a segurança 
do dia-a-dia. Ser exilado é ser sem família, sem pátria, sem amigos, sem 
identidade; um estranho, um condenado, um estrangeiro, diria Carnus." 

1 0 "O conhecimento do ser do homem em toda a sua plenitude -que é autoconhecimento-
não parece poder alcançar-se senão pelas vias cognoscitivas que o sentimento e a 
emoção nos oferecem..." (J.L. Gavilanes Laso, Vergílio Ferreira. Espaço simbólico e 
metafísico, Publicações D. Quixote, Estudos Portugueses, Lisboa, 1989, p. 82) 

1 1 "Que me importa a morte dos outros, o amor de uma mãe, que me importava o seu 
Deus, as vidas que se escolhem, os destinos que se elegem, já que só um destino pode 
eleger-me a mim próprio e comigo, milhares de privilegiados que, diziam (...) ser meus 
irmãos? (...) Que importa se, acusado de um crime, era executado por não ter chorado 



Vergílio Ferreira e Maria Zambrano ou uma Estética do "Exuto" 

O desconforto e o estranhamento instalam-se. Já não se <?, já não se per

tence. O sentido de tudo (uma certa ordem) desvanece-se. Está-se "à 
margem" da própria humanidade. Reforça-se o absurdo, a noção da nossa 
pequenez face ao que aspiramos, a pluralidade em vez da unidade, os 
estilhaços, a inadaptação, as ruínas.' 2 

De outro modo, o exílio funciona para o exilado - refere Zambrano 
em Carta sobre el exilio - como um "rito iniciático", um teste à resistên
cia, momento em que a condição humana se mostra a nu e sem subterfú
gios possíveis. Tendo perdido tudo, é "anima del purgatorio", caminhante 
do deserto que é local da suma aridez e da completa solidão, onde a vida 
se esgota. Mas é necessário ter assumido a perda máxima de tudo para 
poder aceder a uma visão essencial que não se dá de outro modo. A luci
dez para analisar, segundo palavras de Ortega Muñoz (grande estudioso 
do pensamento zambraniano), "la anatomia espiritual del ser humano". 
Por isso, para não nos perdermos no deserto, há que interiorizá-lo, enfren
tá-lo inteiramente e estar atento para ouvir a voz interior.13. 

Com um rumo incerto e derrotado pelo destino histórico, resta ao 
exilado o "delírio" como voz da alma e da imaginação criadora (o nada e 
o despojamento são, efectivamente, pontos de partida para o "sonho cria
dor"). Apesar de ser um sacrificado da pátria, ela caminha consigo. Com 
efeito, a ironia paradoxal do exilado é encontrar-se longe da pátria, mas 
caminhar sempre com ela; não já a pátria em termos geográficos, mas a 
pátria verdadeira - ou a "pátria sonhada", "pre-natal", como diria Zam
brano em La tumba de Antígona - cuja revelação se vai dando em certas 
zonas ou "vacíos" da consciência, como refere ainda em Los bienaventu

rados, e que vai ser possível recuperar. A escritora defende que só no 
exílio é possível encontrar o verdadeiro ser da pátria; mas, ironicamente, 
é a pátria que "devora" os seus filhos e os obriga ao exílio. 

no enterro de rainha mãe?" {Carnus, O estrangeiro, ed. Livros do Brasil, Lisboa, s.d., 
p. 224) 

1 2 O absurdo fundamental manifesta antes de tudo um divórcio: o divórcio entre as aspira
ções do homem à unidade e o dualismo intransponível do espírito e da natureza, entre o 
impulso do homem em direcção ao eterno e o carácter finito da nossa existência, entre 
a «preocupação» que é a sua própria essência e a inutilidade dos seus esforços. A 
morte, o pluralismo irredutível das verdades e dos seres, a ininteligibilidade do real, o 
acaso, eis os pólos do absurdo." (Jean Paul Sartre, Introdução a O estrangeiro de 
Carnus, p. 7) 

1 3 Hay que adentrar, interiorizar el desierto en el alma, en la mente, en los sentidos, 
aguzando el oído en detrimento de la vista para evitar los espejismos y escuchar las 
voces (de nuestros infiernos interiores)" (Maria Zambrano, Los bienaventurados, cita
do por Ortega Muñoz, "El exilio español del siglo XX a través de la obra y el 
pensamiento de María Zambrano", Exilios filosóficos de España, Antonio Heredia 
Soriano ed. Universidad de Salamanca, 1992, p. 108) 
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Diz-nos Ana Bundgard14que o pensamento político de Maria Zam
brano é um diálogo, e por vezes confronto com as correntes do seu tempo: 
os ecos do racionalismo cartesiano e do pensamento Kantiano, o positi
vismo e o optimismo científico, os vitalismos de fim de século e o histori
cismo orteguiano. Num impulso de superação destes movimentos e como 
resposta à crise da razão europeia, que suponha uma consciencialização 
da necessidade de mudanças radicais no pensamento ocidental e a procu
ra de novos horizontes, a autora propõe a constituição de uma dimensão 
racional mais ampla: a razão poética. 

Assim, a razão poética, proposta para uma nova filosofia mais pró
xima do homem, a quem chamou "rei mendigo" (Édipo), mendigo de ser, 
de conhecimento e de amor, condenado a viver entre a luz e a sombra no 
limiar da aurora, apresenta-se como alternativa à razão pura, analítica e 
lógica, ao mesmo tempo que surge como método capaz de "salvar" a 
Europa da crise da filosofia ocidental. Além disso, por ser integradora 
(reintegra em unidade os saberes erráticos), concilia aspectos da vida 
humana que tinham sido descurados pela razão sistematizadora, ajudando 
a decifrar o mistério da vida do homem como unidade totalizante e da 
existência na sua radicalidade. 

O homem tem de aprender, diz-nos a escritora, a escutar a voz do ser 
desde as profundezas do seu interior. É por isso que, tomando a solidão 
como companheira no acto de escrita, apresenta as "razões do coração" e 
da alma, transformando a escrita em horizonte de revelação, modo de 
desvelar uma verdade ou um segredo que acontece quando se escreve, 
porque como afirmou um dia: as grandes verdades não se expressam 
falando. 

Em última análise, a situação do exilado é a do morto-vivo (como se 
constata em La tumba de Antígona), cuja personificação é Antígona; 
alguém que despojado de tudo, tem por fim a revelação desta condição de 
ser errante, sem horizontes e sem raízes. 1 5 Por outro lado, é curioso verifi
car que Alegria Breve, a obra de Vergílio Ferreira que porventura mais 
exalta o afa da condição humana, da destruição e reconstrução dos valo
res, se inicia com uma frase da Antígona de Sófocles: "Há muitas coisas 
espantosas, mas nada há mais espantoso do que o homem". Sendo assim, 
o exilado vive apenas enquanto vai tendo a coragem e a ousadia de ir 
sobrevivendo; a sua situação é a de quem vive morrendo, não tendo um 

4 Ana Bundgard, Más allá de la fdosofía, sobre el pensamiento füosófico-místico de 
María Zambrano, ed. Trotta, Madrid, 2000 

5 "Eran ya diferentes. Tuvieron esa revelación: no eran iguales a los demás, ya no eran 
ciudadanos de ningún país, eran exilados, desterrados, refugiados (...) vencidos que no 
han muerto, que no han tenido la discreción de morirse, supervivientes." (María 
Zambrano, Delirio y destino, Mondadori, Madrid, 1989, pp. 237-238) 
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lugar próprio e encontrando-se à margem da História. Não obstante, 
insiste em nascer uma e outra vez, procurando teimosamente construir 
(reconstruir) de novo o seu espaço, enquanto permanece num estado 
insustentável e entre a vida e a morte, entre a completa aniquilação e um 
renascer de fénix. 1 6 

Em última análise, como referia Nietzsche, a existência humana é 
trágica. Talvez por isso tenha tentado reabilitar na sua obra A origem da 

tragédia os fundamentos da Tragédia Grega, irremediavelmente perdidos 
quando o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco se desagregam para dar 
lugar ao começo da racionalidade "séria". No entanto, o mundo é irreme
diavelmente sofrimento e dor. Ainda assim, o que de doloroso a tragédia 
encarna não exprime uma decadência ou um declínio, mas é fonte de 
criação, força, excesso, exuberância, transcendência vital. E se o trágico 
está presente na arte é porque ele é inerente à própria realidade. 

A admiração de Nietzsche pelos gregos (inquestionavelmente pre
sente nos autores que analisamos) resulta precisamente do facto de terem 
aceite a vida tal como é. O trágico é acima de tudo manifestação do devir, 
da realidade, e a tragédia é essa forma de arte superior porque surge 
repleta de vida, mostra a vida abertamente e sem véus. Deste modo, apre
senta-se como uma categoria estética na qual se encontra a verdadeira 
natureza da realidade. O mundo torna-se assim o palco do jogo trágico: o 
contínuo devir de forças em conflito, onde tudo o que fere o indivíduo faz 
parte do jogo, e onde as regras passam pela integração positiva do mal, 
das contrariedades e do sofrimento. 

Esta "inversão" da conotação negativa da dor, do nada e do fracasso, 
encontramo-la explicitamente em Maria Zambrano, mas também em 
Vergílio Ferreira.17 Contrariamente a outros intelectuais espanhóis no 
exílio, diz-nos ainda Ana Bundgard, Zambrano não se atém ao histórico e 
circunstancial, mas parte da sua experiência pessoal de desamparo total, 
transcendendo e substituindo o discurso concreto e narrativo por um 
"logos entranhado", em que o nada ou o não-ser se transformam em via 

16 "Y era como sentirse otra vez en vías de nacer a través de aquella agonía inédita. 
Cuántas había atravesado ya! Vivir era eso: morir de muertes distintas antes de morir 
de la manera única, total que las resume todas, agonizar también, pasar entre la vida y 
la muerte, ser rechazado por la vida de múltiples maneras sin que por eso la muerte 
abra sus puertas. «Vivir muriendo»." (Maria Zambrano, Idem, pp. 238-239) 

1 7 "O fracasso é a leí universal, quer na ordem racional, onde o pensamento cm busca do 
absoluto embate no relativo (...) quer na ordem das técnicas que parecem servir so para 
aniquilar o género humano, quer na ordem metafísica atrás de urna transcendencia 
impossível. Mas, se o fracasso é absolutamente inevitável é, ao mesmo tempo neces
sário, porque o ser se revela no próprio fracasso; a vontade de cada sujeito se eterni
zar, em vez de maldizer o fracasso, saberá fazer dele a condição da sua verdade." 
(Gavilanes Laso, op. cit., p. 236) 
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única para a revelação do Ser. Desta forma, o Ser e a verdade só se dão a 
partir deste fundo último de ausência, na obscuridade e aos "eleitos", 
aqueles que já não estando presos a quaisquer circunstancialismos, 
podem usufruir o privilégio da revelação, dessa verdade profunda "sub
mergida"; no fundo, de ir assim "re-nascendo" a partir do vazio existen
cial, que é simultaneamente espaço de criação, de conhecimento poético e 
de comunicação. Talvez deste modo se possa entender que a filósofa 
espanhola tenha um dia afirmado: "amo a mi exilio". 

Efectivamente, é necessário caminhar sobre os escombros, as ruínas 
(figura tão relevante que a pensadora lhe dedicou todo um capítulo no seu 
livro El hombre y lo divino); estas ruínas, mais do que restos arquitectó
nicos de um passado morto, são a evidência desse passado no presente 
(que condicionam). Também para o escritor português, a condição huma
na se situa numa posição ambivalente e tensa entre o peregrinar doloroso 
pelos restos de um passado (do qual fazemos parte) e o impulso vital de 
sobrevivência que assume a forma de um orgulho irreprimível por se ter 
resistido e se ser o primeiro homem do futuro.18 

No fundo, o que os dois autores preconizam e que Nietzsche sinteti
za é a necessidade de se não ficar enredado num pessimismo paralisador 
e estéril. Toda a vida, seja ela sã ou pautada por reveses, deve reger-se 
pelo desejo de ver, de tocar, de sentir; em suma, deve reger-se pela von
tade e pela alegria de viver. Porque existir é um dom, um "milagre". 
Dizia Vergílio Ferreira que o maior e o mais misterioso de todos. Assim, 
a tragicidade de que se reveste a vida não deve desembocar no caminho 
passivo da resignação nem no esmorecimento perante a fatalidade da 
existência, mas sim na busca profunda do impulso dionisíaco, que permi
ta transformar a negatividade em algo frutífero e positivo. 

O desejo estético consiste, então, em deixar que as coisas existam, 
mas que existam tais como são; aceitá-las na sua autenticidade, saber 
arcar com a enormidade dessa evidência. O homem sofre de ser homem, 
sofre por saber. O ignorante vive alheado na segurança que sente por sê¬
-lo, mas o que tem coragem de sair do "casulo", assume o embate dessa 
lucidez (já Vergílio Ferreira fazia notar que nem todos conseguiam supor
tar a violência da aparição, desse instante fulgurante de claridade que dói 
e cega). Por outro lado, se é verdade que o pessimismo de Shopenhauer 

1 8 "Como uma árvore, às vezes penso, o homem pode subir alio, mas as raízes (sublinha
do nosso) não sobem. Estão na terra, para sempre, junto da infância e dos mortos" 
(Vergílio Ferreira, Alegria Breve,p38), no entanto, após o desgaste de tudo: "Cansaço, 
decerto. E o orgulho. E o medo. Será tudo o mesmo? E a resignação, talvez, ou mesmo 
a plenitude (...) Mas de súbito ergo-me, percorro a casa escura no prazer e no medo de 
ouvir os meus passos. Ouço-os. São fortes, ó tu - tu quem? São fortes, ressoam pela 
noite, são os passos do primeiro homem do mundo (sublinhado nosso). E uma alegria 
terrível inunda-me." (Vergílio Ferreira, Idem, pp. 16-17) 
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influenciou o pensamento nietzschiano, é também indiscutível que para 
este filósofo o que interessava era um pessimismo activo, prático; um 
pessimismo da força, da vontade de poder. 

Sintetizando, embora o mundo seja crueldade e sofrimento perma
nentes, estes atributos perdem a sua conotação negativa ao mesmo tempo 
que são integrados numa concepção dinâmica do real. Pretende-se deste 
modo reabilitar a vida, os sentidos, todos os impulsos que a razão omni
potente tinha atrofiado, sabendo contudo, que a verdadeira arte implica 
sofrimento, que decorre dele, mas é a partir da dor e do sofrimento que se 
acede à realidade de si, ao espaço de criação e à sabedoria. A verdadeira 
sabedoria é trágica; a que assentava em conceptualizações, teorizações, 
racionalismos exacerbados tinha conduzido à decadência da cultura oci
dental, ao espartilhamento das várias dimensões do espírito humano e ao 
Nihilismo. 

O mundo apresenta-se, então, como fenómeno estético e a arte, mais 
do que momento lúdico ou educativo, é ontologia, revelação e salvação 
(na medida em que transforma os pensamentos acerca da monstruosidade 
e absurdidade da existência em representações com as quais é possível 
conviver).1 9 Que a existência seja trágica e a vida esbarre na aniquilação 
suprema da morte não deve, pois, conduzir-nos ao marasmo e à acomo
dação, mas levar-nos à procura de uma certa "eternização" (que a arte 
inquestionavelmente nos traz, um prolongamento, um apêndice de nós 
que fica). Não devemos, portanto, viver em função da morte (o que cor
responderia a estar já morto), mas procurar integrar a morte na vida, pro
longar o "milagre" de ser, também através da criação estética, ainda que 
nos possa confundir o desaparecimento repentino disso que fomos (para 
onde o nosso eu, a inimitável singularidade quando já não nos habita
mos?).20 

A crise histórica em Espanha e no resto da Europa trouxe, como se 
frisou, a crise dos valores culturais, filosóficos e políticos, e daí a neces
sidade de contrapor o caduco ao novo. O homem ocidental viu-se de súbi
to despido das suas crenças e valores mais arreigados, ao mesmo tempo 

1 9 "...o mundo e a existência não podem ter justificação alguma, a não ser como fenó
meno estético (...) o que nos parece horrível e monstruoso não é mais do que uma 
representação estética, com que a vontade brinca na eterna plenitude da sua alegria." 
(F. Nietzsche, A origem da tragédia, Guimarães & C." Editores, 3." edição, Lisboa, 
Março de 1978, p. 169) 

2 0 "Como era extraordinário pensar que havia uma realidade íntima para cada um deles, 
essa presença de si a si próprios, presença iluminada, irredutível, presença misteriosa e 
absoluta; e que esse todo, essa pessoa, seria em breve o nada impensável!", mais 
adiante: "Eu não defendo a morte! Defendo a vida! Para lá de todos os «absurdos», a 
vida é um prodígio enorme. Devo defender o milagre até onde puder!" (Vergílio Ferrei
ra, Cântico Final, Livro de Bolso, Portugália Editora, Lisboa, s.d., pp. 40-41) 
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que tudo à sua volta ruía, incluindo sistemas políticos e ideológicos. 
Desta forma, vendo-se sem nada, sentiu a vida a descoberto21 

Maria Zambrano considera a crise europeia em geral como resultado 
dos excessos de uma filosofia estritamente racionalista. Por isso, a Euro
pa já não pode ignorar que se encontra face a ideologias caducas, uma 
vez que se deixou tiranizar no campo das ideias pelos racionalismos limi
tativos, e no campo da ciência quer pelos radicalismos positivistas, quer 
pela razão fisico-matemática que orientaram desde o Renascimento, pas
sando pela Idada Moderna, o pensamento científico europeu. Assim, 
parece ser impossível continuar-se sobre as mesmas bases filosóficas, 
culturais e políticas. Neste sentido, Zambrano propõe uma outra "reforma 
do entendimento", não nos moldes racionalistas, mas pela recuperação do 
que os pressupostos científicos e racionais do século XIX deixaram para 
trás, e que foi "empurrado" para a zona do "delírio", da poesia, da escrita 
de cariz subjectivista e da própria música. 

Neste processo, era premente substituir a razão tradicional como 
método de apreensão da realidade (porque demonstrou ser insuficiente e 
castradora), por uma razão capaz de ser integradora, poética, mais ampla 
e abrangente, que pudesse conceber-se simultaneamente como método de 
conhecimento e razão prática. 

A autora de Hacía un saber sobre el alma deseja, pois, instituir uma 
"filosofia aurorai" que a partir da consciência de crise possa ajudar o 
homem a ultrapassá-la e a entender-se a si mesmo em todas as dimensões 
do seu ser (em totalidade, sem rupturas ou cisões). Deste modo, a filoso
fia de crise dá lugar a uma "filosofia da esperança em tempo de crise" 
(expressão de Laín Entralgo, que Ana Bundgard cita). 

Efectivamente, verificamos que quer a filósofa espanhola quer o 
escritor português, jogam com uma dialéctica onde se vão alternando 
sucessivamente a esperança e a desesperança, a morte e a renovação. 
Alegria Breve, que já mencionámos, será aquele romance de Vergílio 
Ferreira em que a partir da tragédia humana e universal (um regresso 
negativo ao caos), a esperança renasce com toda a força das entranhas. A 
aldeia deserta e destruída representa o mundo em crise e prestes a desapa
recer. Jaime é o protótipo da humanidade caída, mas representa também o 
fio de sonho que sempre alimenta o espírito, mesmo nos momentos mais 
tormentosos ou destrutivos. E necessário não perder nunca a faculdade de 
sonhar (se), porque, como refere Zambrano, o sonho é espaço fértil de 

2 1 : "En los instantes de crisis, la vida aparece al descubierto en el mayor desamparo, hasta 
llegar a causarnos rubor. En ello, el hombre siente la vergüenza de estar desnudo y la 
necesidad terrible de cubrirse con lo que sea(...) lo que haría falta es simplemente un 
poco de valor para mirar despacio esta desnudez (...) ver cómo nos queda cuando ya no 
nos queda nada." (Maria Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, Madrid, Alianza 
Editorial, 1987) 
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criação e nós descendemos dele (somos "filhos do sonho", acordamos 
dele para a vigília, ainda que nunca completamente). 

E porque sonhar é já despertar, torna-se premente unificar o que 
tinha sido cindido, juntar de novo Apolo e Diónisos, repor o ser humano 
na sua integridade. Identificar por fim o pensar e o sentir, o que não pode 
ser confundido com um apelo à irracionalidade, nem sequer com uma 
relação de rivalidade entre ambos os domínios, mas que se assume como 
a busca de uma "racionalidade que sente", que se atém também às verda
des do coração. O coração, metáfora importante da simbologia zambra-
niana é "el centro que alberga el fluir de la vida", fundo último do sentir e 
do que há de mais secreto e incomunicável; nele palpita ainda o ritmo 
inicial e correm as "águas da vida", anteriores a qualquer cisão. E que 
outro discurso melhor do que o discurso poético poderia operar um tra
balho de "escavação" das entranhas? Com efeito, o logos poético sempre 
esteve associado ao mistério, à inspiração, ao milagre, à fé e à revelação. 
Só ele pode compreender a complexidade do coração. 

Que outra senão uma razão poetizante, produto de um pensamento 
sensível (ou de uma sensibilidade pensante), próxima da "inteligência 
sen ti ente" de Zubiri e da "ordo amoris" de Max Scheler, serviria como 
meio de descoberta das grandes verdades humanas e forma de decifrar o 
"sentir originário"? Apenas a razão poética equilibra harmonicamente a 
dimensão racional e discursiva do saber com o fundo de sagrado, de 
penumbra e de inspiração que caracterizam a poesia. Urgia, então, a des
coberta de um modelo de racionalidade que abarcasse a vida toda, a totali
dade das suas dimensões, e que trabalhasse a partir dessas zonas esquecidas 
pela razão convencional (remetidas para a escuridão e o esquecimento) no 
sentido de as "desentranhar", trazê-las à luz, mas sem violência.2 2 

Indiscutivelmente, a sensibilidade necessita do pensamento e da filo
sofia para se disciplinar, mas uma razão que não seja poética não é com
pletamente humana. Maria Zambrano vai mais longe e refere que é neces
sário ser-se poeta para se ser filósofo (como declara Jesus Moreno Sanz 
"...Maria Zambrano no ha vendido su alma a la idea")23. 

Ser poeta para os antigos gregos significava criar, inventar através da 
palavra; o poeta era o escravo da palavra, seu mártir enamorado, bebedor 
da fonte do mito e do sagrado, enquanto por seu turno, o filósofo procu-

2 2 "Hay que dormirse arriba en la luz. Hay que estar despierto abajo en la oscuridad (...) 
Allá en los 'profundos', en los ínferos el corazón vela, se desvela, se reenciende en si 
mismo. Arriba, en la luz, el corazón se abandona, se entrega (...) En la luz que acoge 
donde no padece violencia alguna, pues que ha llegado allí, a esa luz, sin forzar ningu
na puerta..." (María Zambrano, Claros del bosque. Biblioteca de Bolsillo, Barcelona, 
1993, p. 39) 

2 3 Jesús Moreno Sanz, "Las fórmulas del corazón", Papeles de Almagro. El pensamiento 
de María Zambrano, Grupo Cultural, ed. Zero, Madrid, 1983, p. 18) 
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rou sempre possuir e manipular quer a palavra quer o pensamento, fugin
do dessa "irracionalidade submergente". Diónisos esquecido e oculto sob 
o excessivo domínio de Apolo, que a razão socrático-platónica veio ins
talar. O "homem teórico" em substituição do ser em comunhão com as 
forças do sagrado e da natureza, introduzindo o princípio da individuação 
e assumindo a "embriaguez" como estado digno de censura. Mas a poesia 
dá-se ao revés: não quer a singularidade mas a unidade, a reunificação 
possível, porque o poeta, nunca podendo possuir-se, dá-se em entrega; 
como diz Zambrano, é a vitória do amor.24 

Apesar de tudo, tanto a filosofia como a poesia se apresentam como 
modo de desafiar uma realidade que é estranha e exterior ao homem, que 
aí procura um espaço para si. Também Vergílio Ferreira experimentara o 
verso, antes de optar pela prosa, e mesmo aqui viria a ser recordado como 
"o poeta da prosa". No fundo, ambos concordam haver no ser humano 
dimensões que não podem ser objectiváveis nem reduzidas a estudos 
puramente racionalizantes. 

Concluímos, salientando a ideia de que, quer na perspectiva de Ver
gílio Ferreira quer na de Maria Zambrano, parece ser possível encontrar o 
equilíbrio, harmonizar faculdades: emoção, pensamento e sentimento, 
porque "superar el racionalismo es superar la dicotomia (...) volver a 
encontrar, en el pensamiento, la mirada inocente, capaz de descubrir lo 
más difícil, eternidad de aquello que parece perdido, la resurrección 
dorada de la carne (...) la Filosofía es alma, la Poesía carne"25. 

Importa sim, realizar um processo não de dispersão, mas de acerca-
mento, não de expulsão, mas de concentração interior para ai retroceder 
até à unidade originária e reverter o percurso evolutivo do homem. Deste 
modo, mais do que estética, uma razão de cunho poético apresenta-se-nos 

2 4 "Sólo en el amor, en la absoluta entrega, sin que quede nada para si vive el poeta, al fin 
(...) La poesia (...) es un oír en el silencio, un ver en la oscuridad („.)Es ¡a salida de si, 
un poseerse por haberse olvidado; un olvido por haberse ganado la renuncia total (...) 
un salir de si enamorado (...) Un encontrarse entero por haberse enteramente dado (...) 
La poesía vence sin humillar" (Maria Zambrano, "Poesia", María Zambrano y Ortega 
y Gasset. Andaluzia, sueño y realidad. Biblioteca de la Cultura Andaluza, Granada, 
1984, p. 187). A filosofia caminha por um terreno seguro de verdades adquiridas; a 
poesia nao pretende ser precisão nem clareza, mas tão-só regressar ao paraíso primeiro 
das origens, ao abismo, e manifestá-lo, partilhando essa descoberta:" La Filosofia 
pretende distanciarse de lo poético. Lo que se busca es la simplicidad, la esfera cerrada 
homogénea, igual a si misma, que no pueda ser disgregada. Por esto la Filosofia es - cn 
eí saber de Zambrano - alma, saber de la unidad. La Poesia buscará una unidad que sea 
compatible con la multiplicidad de reflejos y de voces que es la vida: unidad por la 
expresión. La Filosofía denunciará esta actitud como incoherente, como locura (...) 
para emprender la búsqueda de una unidad completa, fuera de lo sensible e incluso en 
oposición a ello." (Emilio Rosales, "Hacia el sentir iluminante de María Zambrano" 
Maria Zambrano y Ortega y Gasset. Andaluzia, sueño y realidad, p. 11) 

2 5 Idem, pp. 12-13 
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RESUMO 

VERGÍLIO FERREIRA E MARIA ZAMBRANO 
OU UMA ESTÉTICA DO "EXÍLIO" 

De um modo sucinto e claro, pretendemos abordar a figura do exílio como 
força motriz, aglutinadora, e porque não, omnipresente na obra literária e filosó
fica dos autores que nos propomos agora tratar. Com efeito, forçada a abandonar 
Espanha em 1939 juntamente com outros intelectuais, rumo a um doloroso exílio 
de quarenta e cinco anos, Maria Zambrano matura, a partir desta condição (e por 
causa dela?) as que serão linhas mestras do seu pensamento. 

Vergílio Ferreira viveu, se assim se pode chamar, um exílio de carácter mais 
"metafórico". Não obstante, tomou para si também o desconforto e a des-pertença 
dos que não têm um lugar próprio, ou dos que o perderam. Os seus livros, escritos 
ao sabor da memória (e de memórias), procuram, buscam, escavam quase 
arqueologicamente um tempo feliz de raízes, um espaço topofílico perdido. 

RÉSUMÉ 

VERGÍLIO FERREIRA AND MARIA ZAMBRANO 
OR AN AESTHETIC SENSE OF "EXILE" 

Our purpose is to deal with the "exile" as something which leads to the rise 
of the literary and philosophic work written by Vergílio Ferreira and Maria 
Zambrano. In fact, this philosopher was forced to leave Spain with other intel
lectuals and experienced a painful exile for forty-five years. This period o f her 
life has strongly influenced her philosophical thoughts and is clearly expressed in 
her work. 

On the other and, Vergíl io Ferreira went through a sort o f "metaphorical" 
exile. Thus, he could convey us a sense of discomfort and a feeling o f loss, 
because he seemed not to adjust to any place. His books, that appeal to an 
evocative memory, illustrate a need to search for his roots, as well as a certain 
atmosphere o f happiness and harmony he once knew (and to which he feels 
attached to). 

2 6 "Ah, quanta forma bana! e estéril de «humanismo». Mas nós não sonhamos com solu
ções de expediente, com formulários práticos como regras de trânsito. Nós sonhamos 
com a reforma das nossas evidências (sublinhado nosso), a partir de evidências abso
lutas, de certezas de aparição."(Vergílio Ferreira, Carta ao futuro, Bertrand, 4." edição. 
Abril de 1985, p. 65). 
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O regresso de um tema esquecido 

O desenvolvimento de uma reflexão intensiva em torno da estética 

da natureza, associada em muitos casos ao elogio do belo natural, além 
de repor na actualidade um núcleo temático de recorte clássico, contraria 
abertamente a orientação dominante das teorias estéticas dos finais do 
século XX, mais preocupadas em fazer-se eco do seu tempo e superar 
definitivamente os últimos resíduos conceptuais da Modernidade. Atentas 
às mutações do gostar e do sentir social, elegiam como material privile
giado de análise as manifestações de uma nova sensibilidade que irrom
pia nos fenómenos colectivos do consumo artístico, dos espectáculos de 
massas e da fruição contínua das imagens, todos elas emergentes num 
quotidiano citadino destituído de referência directa ao elemento natural. 
Pelas conotações de medida, tranquilidade e harmonia que transportava 
consigo, a beleza representaria um valor passado ou, pelo menos, uma 
categoria desajustada a uma cultura urbana atraída pelo excesso e a gran
diosidade, mais consentâneos com as sugestões de vertigem e de efémero 
associadas às novas interpretações do sublime. Num mundo de cidades 
desoladas, inteiramente urbanizado e submetido a uma sucessão tão veloz 
das transformações tecnológicas que qualquer retorno ao "natural" pare
cia irrecuperável, seria nas mais arrojadas produções da arte que se loca
lizaria o reduto de uma capacidade crítica, de um gesto criativo e de uma 
busca de originalidade ausentes das restantes esferas da vida. 

O significado da reposição do problema da natureza em âmbito esté
tico torna-se ainda mais evidente se recuarmos um pouco na história das 
ideias: reconheceremos com facilidade a marginalização do belo natural 
que se vai gradualmente processando desde os finais do século XVII I . 
Enquanto Kant ainda concede ao belo da natureza o primado sobre o belo 

Philosophica, 23, Lisboa, 2004, pp. 87-102 
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artístico, como símbolo de uma disposição do ânimo que sabe captar a 
finalidade imanente da natureza, as doutrinas imediatamente posteriores 
representam já o apogeu da elaboração espiritual sobre o objecto natural 
bruto. A identificação, em Schelling e Hegel, da estética com a filosofia 
da arte é somente a confirmação, no plano da organização das disciplinas 
do saber, da superioridade das criações do génio face à ordem meramente 
dada, destituída de significação própria, dos fenómenos naturais1. Nasce 
então em solo romântico esse movimento que ao conceder ao espírito o 
atributo da vida está simultaneamente a esbatê-lo na natureza, prolongan-
do-se na peculiar concepção segundo a qual esta apenas aufere interesse 
estético através da representação artística, pictórica ou literária, que lhe 
insufla vida ou da intuição intelectual que a desvenda nos seus segredos 
mais recônditos. 

Com gradações e modulações diversas, a subordinação da natureza à 
arte que atravessa todo o século XIX acabará por consagrar a inversão do 
paradigma mimético clássico. Reconhece-se na teoria de Friedrich Theo¬
dor Vischer, ao tomá-la como matéria para a elaboração do artista, podendo 
o belo efectivar-se unicamente na arte; na anulação, por parte de Bene
detto Croce, da expressividade da natureza, destituída que é de lingua
gem; ou na visão, central em Oscar Wilde, da arte como modelo da vida: 
seria a vida moldada pela arte que ensinaria por sua vez a ver e a 
redescobrir a natureza2. 

Uma outra visão da Natureza 

O aparecimento recente de um amplo conjunto de orientações sub-
sumíveis numa "estética da natureza" não se limita porém a retomar um 
realismo e um naturalismo de origem e contornos antigos. Vem sobretudo 
enfrentar todo um conjunto de problemas novos. 

A reabilitação geral do belo inscreve-se no desejo de reencontrar, 
finda a era das desconstruções, um novo princípio de ordem, presente no 
gosto pelas pequenas coisas, no elogio do simples, na valorização do 
essencial. Como ingrediente da recuperação de uma vida boa e correlato 

1 Cf. o estudo, com ampla bibliografia, dc Leonel Ribeiro dos Santos, "Kant e o regresso à 
Natureza como paradigma estético" em: Cristina Beckert (coord.), Natureza e Ambiente. 
Representações na cultura portuguesa. Lisboa, Centro dc Filosofia da Universidade de 
Lisboa, 2001, pp.169-193. 

2 Limito-me evidentemente a realçar aqui um aspecto dominante das teorias estéticas, e 
não de toda a filosofia. A subordinação do belo natural ao belo artístico que, apesar da 
simplificação, se ajusta à generalidade da estética oitocentista pode ser confirmada no 
artigo "Naturschönheit/ Kunstschünheil", de G. Tonelli/ C. Hufnagel, cm I . Ritter e K. 
Grunder (ed.), Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel, Schwabe, vol. 6, 1984, 
cols. 623-633. 
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de uma existência de prazer equilibrado, a fruição pacificadora da beleza 
adequar-se-ia mais do que o gigantismo do sublime à necessidade de 
reorientação de indivíduos perdidos em sociedades massificadas. Mas 
para a reabilitação do belo da natureza contribuiu decisivamente o ele
mento inteiramente específico que o nosso tempo vive com dramatismo: 
a forte consciência da natureza como uma realidade que se encontra em 
perigo. Como pano de fundo das novas estéticas da natureza encontra-se 
invariavelmente um tom grave, um sentimento de preocupação face a um 
futuro, ora vagamente pressentido, ora sabido como certo e temido nas 
suas mais graves consequências. Mais do que uma questão superficial de 
apreciação, a estética da natureza tornou-se um problema urgente que em 
termos concretos intervém no conjunto de propostas de defesa e conser
vação de uma realidade fragilizada e em termos teóricos atinge o fundo 
da elaboração do próprio conceito de natureza. 

Identifiquemos desde já algumas linhas orientadoras das reflexões 
que se seguem. O mundo natural em acentuado processo de desagregação 
obrigou paradoxalmente a estética a retomar uma reflexão a nível dos 
fundamentos, de que há muito carecia, enlaçando tanto a dimensão mun
dana como a existência humana. A envolvência do ser humano na nature
za torna-o, desprovido de apoios sobrenaturalistas, solidário da mesma 
condição desse natural que não se limita a ver, a contemplar e fruir, mas 
de que é também parte essencial e de cuja condição partilha. Talvez se 
possa afirmar que desde há muito a estética volta a pensar a natureza sob 
o signo do sério. A filosofia da natureza, de um lado, e parâmetros éticos, 
sejam a ética da natureza ou a ética da vida pessoal, do outro, balizam-na 
como suas fronteiras ou seu horizonte, sendo por isso a correlação entre 
belo e natureza tematizada em perspectivas inteiramente inéditas. 

A natureza é tomada por si mesma, autolegitimando-se independen
temente de um fundamento distinto dela. Expõe-se como existência autó
noma, provida de consistência ontológica. Dotada de valor intrínseco, é 
reclamada como um valor ético, muitas vezes reconhecida como ser de 
direitos, sujeito ou pessoa jurídica. 

Já não é a visão metafísica de um cosmos ordenado segundo leis 
apreensíveis pelo exercício intelectual, quando a beleza se confundia com 
a própria estrutura inteligível do mundo natural. A identificação do belo 
com o perfeito, em momentos distantes no tempo - como na ideia plató
nica ou na lei científica do Renascimento, para referir duas posições 
paradigmáticas - correspondia a uma natureza bela no seu todo, mas não 
necessariamente bela nas suas partes, podendo estas na sua singularidade 
e mutabilidade conter mesmo a imperfeição e a fealdade. Nem a visão 
teológica de uma ordem da criação, manifestação e prova da inteligência 
e bondade divinas, e nessa medida inferior em estatuto e valor ao acto 
criador de uma entidade subjectiva que a trouxera à existência. 
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A ligação preferencial com a ética reconhece-se no esbatimento do 
antropocentrismo, típico das diversas modalidades de afirmação prome-
teica da subjectividade, entre as quais, para nos atermos ao campo especi
ficamente estético, se inclui o subjectivismo estético da judicação como 
uma tonalidade sentimental acrescida pelo sujeito ao objecto (natural). E 
a par da emancipação relativamente à arte, que dominou durante séculos 
a consideração estética da natureza, oscilando entre modelo da arte ou 
pelo contrário imitação dela, a natureza perde também toda uma gama de 
conotações acessórias, como a de material da elaboração artística, de 
adorno, de espectáculo. 

Comum às recentes estéticas da natureza é igualmente a preocupação 
de subtrair a compreensão do natural do âmbito do conhecimento cientí
fico, como seu prolongamento ou aplicação. A natureza estética não é um 
conceito científico, subsumível numa teoria global das ciências da natu
reza, sejam as tradicionais (a cosmologia, a física), sejam as ciências da 
Terra, como a geografia e a ecologia, ou as ciências da vida, como biolo
gia. E sobretudo uma realidade concreta vivida por seres concretos, um 
contexto próximo, diferenciado nos seus elementos, correlato da vida do 
homem que a habita, e não objecto de estudo do pensador. E sobre uma 
base vivencial e como modalidade de um encontro que a reflexão estética 
se situa. 

A paisagem como natureza estética 

Que conceito de natureza está implicado na expressão de belo natu
ral? A que natureza se alude quando se fala de estética da natureza? 

Por ser um traço forte de algumas teorias que aqui analisamos, 
importa começar por delinear os contornos mais gerais da noção de natu
reza que é correlato da estética da natureza. Um concepção que se situa 
na mediação entre uma vaga posição estética global - toda a natureza é 
bela - e a estrita singularidade dos seres naturais tomados um por um e 
isolados da sua envolvência natural. Tão destituída de significação é a 
afirmação genérica da beleza natural, entendida a natureza como totalida
de indiferenciada, como absurdo seria chamar natureza ao objecto natural 
singular quando deslocado para situações e espaços artificiais. 

A natureza das estéticas da natureza não é uma entidade uniforme, 
um conjunto de leis e princípios, mas uma realidade complexa, variada e 
diversificada, feita de conjuntos e de singularidades. A noção de paisa

gem tem a capacidade de manter todos estes traços, garantindo tanto a 
consistência dos elementos como a sua integração em unidades amplas. A 
flor que desponta no campo é bem distinta da mesma flor na jarra que 
adorna o espaço doméstico, porque a flor campestre não existe sem as 
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características do solo, a acção dos elementos, o movimento dos ventos, 
as propriedades da terra. Paisagem refere, em sentido amplo, uma porção 
de natureza, uma parte da realidade natural, uma unidade diferenciada 
contendo os seres naturais no seu elemento próprio. Resguarda portanto a 
solidez de um conjunto, integrando nele os seus elementos e também todo 
o enquadramento vital. Um conjunto não idealizado, mas real, presente e, 
enquanto tal, visível e sensível, que se oferece à percepção. 

Compreende-se por isso que os teóricos da estética da natureza se 
preocupem em demarcar com nitidez as fronteiras entre a natureza estéti
ca e a objectividade das descrições da paisagem na sua fisionomia e 
tipologia, própria das ciências geográficas, das perspectivas de ordena
mento territorial e das ciências da Terra3. Por outro lado, procuram tam
bém resgatá-la da longa tradição que considerava a paisagem em função 
da arte, como vista através da descrições das artes, onde desempenhou o 
estatuto secundário, como paisagem pictórica, idealizada, retratada ou 
interpretada, fosse como fundo da representação artística ou como seu 
tema principal4. Impõe-se uma categoria filosófica de paisagem natural, 
distinta das que são oferecidas pela ciência e da arte. Mas igualmente 
uma noção provida de consistência, não vaga, que não se confunda com 

3 Se bem que a geografia acentue a vertente objectiva do espaço e do território, o elemen
to subjectivo não está totalmente ausente das posições de alguns geógrafos, enquanto 
percepção do observador. Teresa Barata Salgueiro inclui expressamente o elemento 
perceptivo na definição mesma dc paisagem: "Em rigor, não devemos confundir paisa
gem com- um pedaço da superfície terrestre, mas restringir o uso do termo às represen
tações que as pessoas têm desse espaço, o que corresponde a valorizar [...] a aparência 
da terra tal como é percebida pelos observadores."; "Paisagem e Geografia", Finisterra 
X X X V I , 72 (2001), 50. O lugar 4P sujeito como foco de apreensão da esteticidade é 
introduzido por Orlando Ribeiro através do enunciado: "Quais são na civilização 
moderna os princípios nos quais se deve basear a conservação das belezas das paisa
gens?", deixando no entanto indeterminada uma possível resposta a esta questão; 
"Paisagens, regiões e organização do espaço", Finisterra X X X V I , 72 (2001), 31. 
Também Eugénio Turri não descura o papel humano do reconhecimento ou da leitura 
recognitiva, apresentando-se a sua teoria científica ao mesmo tempo como uma meto
dologia de leitura da paisagem. Elucidativa c a distinção que estabelece entre ambiente c 
paisagem. Sendo a "manifestação sensível do ambiente" c implicando "a mediação vital 
entre homem e ambiente", a paisagem corresponde com maior propriedade à ideia de 
natureza, porque nela "o homem apreende c selecciona as manifestações mais impor
tantes da natureza" através da "actividade sensorial" concreta; Antropologia dei 
paesaggio, Milano, Edizioni di Comunità, 2.a ed., 1983, p. 53. Uma história concisa do 
conceito, nas vertentes geográfica e estética, pode ler-se em F. Petri/ E. Winkler/ R. 
Piepmeier, "Landschaft", Historisches Wörterbuch der Philosophie, vol. 5, cols. 11-28. 

4 Cf. na perspectiva da arte, mais precisamente da pintura, Giovanni Romano, Sttidi sul 
paesaggio. Storia e immagini. Torino, Einaudi, 1991; Rcnzo Dubbini, Geografia deito 
sguardo. Visione e paesaggio in età moderna. Torino, Einaudi, 1994, que oferecem 
análises dos modos de ver, dos espaços plásticos c modificações do olhar na época pós-
-renascentista. 
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as acepções correntes de vista ou lugar de vista, panorama, enquadra

mento, quadro natural, moldura, fundo das coisas e das formas, que ainda 
testemunham uma acentuada desconsideração e a aparentam, segundo a 
analogia teatral, a uma forma de espectáculo a que comodamente se assiste 
ou a uma espécie de cenário que de quando em quando se vislumbra. 

Numa profunda meditação, a muitos títulos pioneira, reunida no 
livro // paesaggio e Vestética, Rosario Assunto recorda que propôs "um 
problema que parecia definitivamente liquidado, o problema de uma qua
lificação estética da natureza a procurar na natureza mesma - ou melhor, 
na natureza de que fazemos experiência". A densidade intrínseca da pai
sagem vem acentuada por duas linhas fundamentais: por um lado, a qua
lidade estética deve ser procurada "na natureza mesma", como qualidade 
própria e não projectada de fora; corno segundo elemento, na natureza 
que experienciamos, porque "vivemos nela", num habitar ou vivenciar 
directo5. Como natureza estética directamente experienciada, presença e 
não representação, a paisagem apresenta-se assim segundo uma dupla 
referência: ao ser mesmo da natureza e ao nosso modo de a experienciar. 
Implica o nosso estar-em nela: é sempre a "experiência de nós vivendo 
nela". 

Tomando como ponto de partida as sugestões oferecidas pela língua 
italiana corrente, que deriva paesaggio de paese (referindo este uma 
extensão de território, colectivo e habitado), mas diferencia os dois ter
mos, implicando paesaggio já um sentido de escolha e um reconheci
mento qualitativo, Rosario Assunto conduz uma rigorosa elaboração da 
categoria filosófica de paisagem mediante as categorias de espaço e de 
tempo. 

Define-a imanentemente como "finitude aberta" (finitezza aperta), 

isto é, como um espaço que reúne simultaneamente três dimensões: a 
finitude (excluindo a ilimitação inapreensível de uma natureza total), a 
abertura (excluindo o espaço fechado) e a exterioridade (excluindo o 
espaço interior, por exemplo da habitação). Ao mesmo tempo delimitada, 

aberta e exterior, uma paisagem é um espaço especial onde emerge uma 
"meta-espacialidade do espaço" 6 e onde se dá também como que uma 
"cristalização" do próprio tempo. Em contraste com os tempos humanos 
da vida citadina e dos espaços industrializados, ou dos ritmos temporais 
da história, todos eles marcados pela sucessividade de acontecimentos 
que se vão substituindo e anulando - pela temporaneidade (temporaneità) 

exclusiva - , a paisagem não deve porém ser vista como um lugar despro
vido de tempo, porque desprovido de acontecimentos. O tempo extra-

5 Rosario Assunto, // paesaggio e Vestética (1 . a ed.: 1971). Palermo, Edizioni Noveccnto, 
1994, p. 497. 

6 Cf. // paesaggio e 1'esteiica, pp. 25-28, 33-37. 
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-humano e extra-urbano da natureza-paisagem possui, pelo contrário, 
ritmos bem específicos do seu existir. Exibe uma temporalidade inclusi

va, qualitativa e integradora; uma temporalidade circular, sem começo e 
sem fim, que move em uníssono o conjunto dos seus elementos. Nela, o 
tempo não corre linearmente arrastando inexoravelmente o envelheci
mento. Renova-se e rejuvenesce-se a cada momento, porque a temporali
dade lhe imprime a constante novidade do idêntico que repõe o mesmo 
como sendo novo e faz persistir o novo como se fosse o mesmo7. 

A superação da tradicional visão pictórica da paisagem como vista 
subjectiva, panorama ou perspectiva esfumada, é também partilhada por 
Paolo D'Angelo ao defini-la como um lugar (luogho) singular, indivi
duado, dotado de características próprias. Nesta identidade do lugar con
tam-se as propriedades morfológicas do território, mas também a identi
dade cultural e histórica; ela não é pura, intacta, porque enlaça natureza e 
história, ao receber a modelação introduzida pela vida humana; é sobre
tudo um complexo no qual se processa a experiência vital. 

Criticando o subjectivismo que acrescentaria à paisagem um carácter 
estético que lhe seria estranho, dependendo portanto da variabilidade das 
experiências fortuitas dos contempladores, insere o elemento estético 
como constitutivo desta individuação própria de uma porção de território: 
"há traços 'objectivos' que a caracterizam e contribuem para fixar a sua 
identidade, i.e., o facto de ser precisamente aquela paisagem e a paisa
gem daquele lugar: dito por outros termos, para a individuação de um 
lugar concorre, e frequentemente de um modo determinante, o seu 
aspecto estético."8 Ao contrário do conceito físico, objectivo e genérico, a 
paisagem é integrada no âmbito dos fenómenos perceptivos; é "a forma 
própria de um território, ou seja, o que numa porção de superfície terres
tre se constitui em imagens e, de um modo mais geral, em dados percep
tivos apreciáveis por parte de um observador"9. O elemento referencial ao 
observador resguarda a especificidade da natureza-paisagem distinguin-
do-a das noções científicas - "o ambiente é um facto físico, que pode ser 
descrito cientificamente; a paisagem um fenómeno perceptivo que entra 
no âmbito das experiências estéticas"-, resultando essencial, mesmo no 
quadro da protecção da natureza, manter o elemento estético, tornando-se 
inútil falar de paisagem quando as duas noções se confundem. Sendo o 
aspecto estético um ingrediente da coesão desta identidade, a paisagem 
coincide com "a identidade estética dos lugares". 

7 Cf. IIpaesaggio e l'estética, yp. 83-92; 105-108; 122-138. 
8 Paolo D'Angelo, Estética delia natura. Bellezza naturais, paesaggio, arte ambiéntale. 

Roma-Barí, Laterza, 2000, p.159. 
9 Paolo D'Angelo, "Paesaggio" em: Dizionario di estética. A cura di Gianni Carchia e 

Paolo D'Angelo, Roma-Bari, Laterza, 1999, p.210. 
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O adjectivo "estético" não qualifica nem a apreensão distante nem a 
projecção subjectiva; indica, longe disso, uma correlação que ocorre sem
pre no presente, como actualidade experienciada, como "totalidade 
actualmente percebida", uma correlação intersubjectiva: "a paisagem em 
sentido estético não é 'subjectiva' no sentido da arbitrariedade e do capri
cho, mas antes 'intersubjectiva' como todos os valores culturais e o esté
ticos in specie"10. É preciso então olhá-la não como um museu, repositório 
de seres e elementos exóticos, nem como o lugar pitoresco, uma porção 
de campo ou de arredores circundantes descentrados relativamente à cida
de. É preciso que deixe de oscilar entre os pólos-limite demarcados ou 
sonhados pelo citadino: de um lado, o pitoresco e o folclórico, do outro, o 
lugar idílico e o mundo distante. 

Á problematicidade do natural 

As questões suscitadas pelo conceito de natural num momento em 
que frente a nós se encontra uma natureza já muito edificada e trabalhada, 
e em muitos casos irreconhecível e irrecuperável na sua autenticidade 
primitiva, são directamente enfrentados por Martin Seel no livro Eine 

Ästhetik der Natur. A definição de natural como realidade pura, anterior à 
acção humana e incólume aos seus efeitos, tomou-se definitivamente 
impossível, o que confere necessariamente a qualquer noção de natureza, 
sobretudo a filosófica, o estatuto de um conceito problemático. Não per
dendo nunca de vista a problematicidade de um natural em estado puro, 
impõe-se uma aproximação metodológica como base para prosseguir na 
reflexão estética. 

Reconhece-se o natural no que existe apenas por si (von allein da 

ist), que se faz a si próprio (eigenmächtig) e não é feito pelo homem. O 
critério último capaz de discriminar a coisa natural é, portanto, o de auto-

produção, o produzir-se (Erzeugen) por si (von selbst), em contraste com 
a esfera do fazer (machen): a esfera dos naturais é o domínio do não-feito 
(Bereich des Nicht-gemachten), por oposição ao que é feito, ao mundo 
dos artefactos. Acontece porém que no tempo presente a restrição do 
humano não é nem pode ser radical. A natureza problemática, porque não 
é absoluta, implica diferença de escalas e gradações. Os naturais não são 
produzidos, não são feitos pelo homem, mesmo que tenham sido altera
dos ou continuem a sofrer alterações. Podem receber a marca do agir 
humano, desde que tal agir (zutun) não seja constante nem incida na sua 
processualidade imanente - o homem pode alterar, manipular, mas não 
produzir natureza. Tal é o limite possível da natureza problemática 1 1. 

Estética delia natura..., pp. X I I , X I I I . 
Martin Seel, Eine Ästhetik der Natur. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996, pp. 20-26. 
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A fecundidade desta visão, que evita o fechamento da explicação 
científica, dogmática ou "canónica", como lhe chama Seel, permite iden
tificar o natural mesmo no fluir das suas transformações culturais, históri
cas, técnicas, confirmar se e quando ainda é natural, desde que os sinais 
das intervenções do homem, mais ou menos acentuadas, mais contínuas 
ou meramente passageiras não alterem a dinâmica autoprodutiva da natu

ra naturans. Na perspectiva de Seel, verdadeiramente importante não será 
insistir ingenuamente na ideia de um natural perdido ou restringi-lo a 
estratos de naturalidade ainda hipoteticamente intocados, uma aspiração 
cada vez mais votada ao fracasso. Ao invés de sublinhar a vertente nos
tálgica, devemos aceitar que existe presentemente todo um campo de 
problemas novos que se coloca à nossa reflexão: a evidência de que o 
elemento técnico presente em paisagens agrárias, em parques edificados 
ou em jardins públicos não anula a sua condição primária de espaços 
naturais; ou a constatação paradoxal de que mesmo casos dolorosos, 
como fragmentos de uma natureza estragada ou atmosferas poluídas pos
sam não obstante continuar a agradar e não constituam impedimento de 
fundo à fruição estética. 

É tendo presente estas considerações que Martin Seel elabora a 
noção de paisagem como natureza estética: "a unidade da natureza esté
tica é a sua unidade como paisagem"; ou numa outra formulação: a pai
sagem é "um grande espaço de natureza estética" 1 2. Há, portanto, que 
dissociar duas noções que não se recobrem. E o elemento de natureza que 
torna natural a paisagem, mas é a unidade da paisagem que confere por 
sua vez à natureza a sua qualidade estética. Uma unidade especial, con
creta, porque desdobrada e diferenciada nos seus elementos, identificados 
como naturais e apreendidos na sua individualidade, mas ao mesmo 
tempo inconclusa. Característico da paisagem natural é facto de ser uma 
porção de natureza cujos elementos formam uma unidade aberta, insus
ceptível de se fechar num todo: a "unidade sem todo" (Einheit ohne 

Ganzes)u. 

Evidente a distância que separa esta concepção estético-filosófica de 
qualquer construção teórica, ao trazer consigo a possibilidade de uma 
relação viva. Em síntese, a paisagem é a natureza estética enquanto modo 
de relação. Falar de relação ou encontro com a natureza pressupõe a 
posição de uma alteridade independente do homem, subtraindo a natureza 
das limitações impostas pelas teorias clássicas da mimese e salvaguar
dando a diferença entre natureza e homem. O conceito de natureza estéti

ca alude a uma natureza livre, que escapa à alternativa entre ser "protóti-

1 2 Eine Ästhetik der Natur, pp. 37, 221. 
>3 Eine Ästhetik der Natur, pp. 24, 221. 
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po de" ou ser "cópia de". Mas a adopção de expressões como encontro ou 
relação enfatiza também a especificidade estética e a constitutiva cir
cularidade entre sujeito e objecto que a distingue de uma filosofia teórica 
da natureza: "As formas da nossa relação com a natureza não são as 
formas da natureza"14. A natureza estética é sempre a natureza estetica
mente percepcionada. 

Perspectivas da atitude estética 

A posição da paisagem como "natureza estética", mesmo que admi
tindo uma referencialidade ao sujeito em geral, não esgota nem soluciona 
inteiramente a questão da sua esteticidade, deixando em aberto pelo 
menos duas interrogações: uma, a de precisar se, no caso da nossa expe
riência da natureza, o adjectivo "estético" refere uma tonalidade vaga 
mais ditada por um sentido global de respeito, admiração ou desejo de 
conservação, ou se corresponde efectivamente a uma modalidade de 
vivência estética; a segunda terá de questionar se a experiência estética é 
sempre a mesma, diferindo apenas o tipo de "objecto" sobre que incide, 
ou se existe de facto alguma peculiaridade na fruição do natural, em 
comparação, por exemplo, com a das obras de arte. 

A defesa da especificidade da vivência estética da natureza é um 
núcleo central da teoria de Rosario Assunto, que a diferencia expres
samente de qualquer outra, nomeadamente em face da obra de arte, pela 
modalidade radical da situação em que decorre: aqui, a presença não se 
dá frente a um objecto qualquer, mas processa-se num elemento que 
constitui para nós a fonte mesma da vida. A paisagem, afirma, "é uma 
realidade estética que nós contemplamos vivendo nela", em contraste 
com a das obras de arte, que são contempladas como "vivendo em nós" -
num caso dá-se "o sair de nós" em direcção ao objecto contemplado, no 
outro, os objectos são como que "trazidos até nós" 1 5 . Esta imersão 
centrífuga na paisagem é acompanhada de um sentimento de familiarida
de e de pertença que integra constitutivamente a vivência da e na nature
za como vivência descentrada. 

Assunto resume lapidarmente este entrelaçar do subjectivo com o 
objectivo em termos de simbiose. Subjectivo enquanto sentimento, possui 
no entanto condições objectivas. Perfaz-se numa vivência de comunhão 
total em que "se toma consciência, nem que seja implicitamente, da pró-

Eine Ãsthettk der Natur, p. 14. Para alguns aspectos da orientação fenomenológica da 
estética de Scel, remeto para o meu artigo "Pensar o sentir de hoje. Mutações da sensi
bilidade estética", PhãosQphica 17/18 (2001), 96-102. 
Rosario Assunto, //paesaggio e t'estetica, pp. 164-165. 
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pria unidade simbiótica com a natureza que na paisagem é para nós 
objecto de uma contemplação, ousarei dizer, total"1 6. E este "contemplar 
estando-em" desenrola-se sob o modo da interação: "A experiência esté
tica da natureza seria então esta interacção na qual o nosso contemplar 
intervém no constituir-se da natureza como objecto de contemplação." 1 7 

O elemento característico que acresce à relação estética com as frac
ções de natureza designa-o Rosario Assunto por sentimento vital. Reside 
nele o segredo da apreensão "das" e "nas" totalidades naturais, que se 
cumpre em nós como totalidade sensitiva: "o nosso ser na paisagem faz 
um só com o nosso viver a paisagem e viver da paisagem, viver da natu
reza que é a paisagem". O prazer estético provém da multiplicidade de 
sensações físicas do nosso ser na paisagem, sensações essas que são ele
mento essencial da fusão do viver em com o viver de: a contemplação "é 
também prazer físico pelo ar que respiramos". Compõe a experiência 
estética vital a diversidade dos sentidos, a visão e o ouvido, o tacto, o 
olfacto. É preenchida com o ver das cores e das tonalidades de luz, mas 
também com os odores das estações, os sabores dos frutos, as texturas das 
superfícies, os sons dos cursos de água. O sentimento de beleza mescla-se 
com a sensação do bem-estar, da saúde, espraia-se pelo contacto com 
elementos que fazem bem, como as propriedades benéficas de certos ares 
que respiramos ou certas águas que bebemos18. O belo da natureza é, em 
síntese, inseparável do agrado. 

Com a introdução da componente física o sentir estético é inteira
mente desintelectualizado. A reflexão perde todo o privilégio, a contem
plação liberta-se da esfera intelectual. A inspiração da dupla pertença às 
esferas do belo e do agradável encontra-a Rosario Assunto na Kalligone 

de Herder, que contra Kant acentua a componente do agrado sensitivo, ou 
no sentimento vital (Vitalgefühl) como fruição de si (Selbstgenuss) 

exposto por Nicolai Hartmann na sua Estética. Mas é sobretudo a descri
ção do poeta H. F. Amiel, nos Fragments d'un journal intime, que melhor 
ilustra a vivência de uma comunhão íntima - "Un paysage quelconque est 
un état de Pâme". Mas será preciso entender esta expressão não na efe
meridade hipersubjectiva de um "estado de ânimo", mas na figura total e 
preenchida de um estado do ânimo que comunga a sua existência com a 
existência de uma realidade maior19. 

Sem partir imediatamente no seu livro da figura da natureza amea
çada, longe dos pressupostos e preocupações da ecologia, Assunto 

1 6 Cf. // paesaggio e 1'eslelica, pp. 174-176. 
1 7 // paesaggio e Tesietica, p. 164. 
1 8 // paesaggio e 1'eslelica, pp. 176-177. 
1 9 // paesaggio e Vestetica, pp. 158-167. 
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enfrenta, no seio da estética, as mesmas questões-limite. O sentimento 
vital adquire então uma força que fora muitas vezes pressentida, mas 
impondo-se agora com o dramatismo de uma certeza: "Sem a natureza 
morreremos"20. Não pouco crítico, sem qualquer condescendência pela 
degradação, falsificação e consumo do natural, denuncia o discurso dos 
falsos lugares naturais, dos "espaços verdes" das cidades, das paisagens 
em miniatura para uso turístico, bens de consumo num mundo economi
camente mais rico e esteticamente mais pobre. "Porque somos natureza, 
vivemos a natureza e na natureza, mas também da natureza", cabe-nos 
intensificar a estética da paisagem como horizonte e vivência de liberda
de, nossa e da natureza. 

Parecendo seguir uma linha de concordância, ao defender a especifi
cidade da experiência da natureza em comparação com a da arte, Allen 
Carlson parte no entanto de pressupostos bem distintos e conclui a sua 
argumentação em sentido radicalmente contrastante. 

Em "Appreciation and the Natural Environment", apresenta dois 
modelos (paradigms), ambos adequados à consideração da arte. O pri
meiro, o modelo-objecto (object model), que se ajusta, por exemplo, à 
escultura não-representativa, permite apreciar a obra enquanto "objecto 
físico", no seu desenho, unidade intrínseca e características sensitivas e 
expressivas, independentemente de qualquer referente exterior. O segun
do, o modelo-paisagem (landscape model), que tem como género artístico 
mais elucidativo a pintura de paisagem, considera a obra como um cená
rio visto de um determinado ponto de vista e a determinada distância e 
privilegia as qualidades pictóricas do desenho envolvidas pelo tratamento 
do colorido. Considerar a natureza segundo o modelo-objecto seria perti
nente para acentuar o seu carácter não-mimético e auto-apresentativo, 
mas por outro lado implicaria reduzi-la, como se fosse um objecto fixo, a 
formas definidas, anulando a situação de integração contextualizada que 
impossibilita a sua remoção ou transposição para outros lugares: "os 
objectos naturais possuem o que podemos chamar uma unidade orgânica 
com o seu ambiente de criação: tais objectos são uma parte do ambiente e 
desenvolveram os elementos do seu ambiente por meio das forças que 
operam no interior desse ambiente."21 O modelo-paisagem, por seu turno, 
permite considerar a natureza como vista de um certo ângulo e a uma 
certa distância, e existe mesmo, segundo Carlson, uma analogia entre um 
passeio no campo e um percurso através de uma galeria de pinturas de 
paisagem. Falta-lhe porém o elemento decisivo que opõe o estaticismo da 
representação pictórica sobre uma superfície 'bidimensional' ao dina-

//paesaggio e I'estetica, pp. 174-175. 

Allen Carlson, "Appreciation and the Natural Environment", Journal of Aesthetics and 
Art Criticism, X X X V I I , n.3 (1979), 269. 
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mismo pluridimensional das manifestações naturais, e que a ser-lhes apli
cado reduziria a natureza a uma simples cena parada ou cenário fixo. 

Compreende-se que nenhum dos modelos enunciados se ajuste à 
apreciação da natureza; nem à sua unidade e dinamismo, nem ao modo 
como é apreendida: porque não se está face a ela, como sucede com uma 
escultura ou um quadro, mas está-se imerso nela. Carlson alude a uma 
continuidade entre experiência da natureza e experiência perceptiva 
comum, que integra um conjunto de dados sensoriais, "colocando nela 
vista, olfacto, tacto". Mas quedar-se neste plano empírico deixaria indefi
nida a própria apreciação: "o facto de a natureza ser natural - e não uma 
criação nossa - não significa contudo que tenhamos de estar nela sem 
conhecimento dela", pelo que propõe um terceiro modelo, o modelo¬

-ambiental (environmental model) que forneça o quadro compreensivo da 
apreciação. Tal como a apreciação estética da arte pressupõe conheci
mentos das tradições e estilos artísticos, "para apreciar esteticamente a 
natureza, temos de ter conhecimento dos diferentes ambientes da natureza 
e dos sistemas e elementos no interior desses ambientes". 

Como se depreende, para Allen Carlson a esteticidade não é uma 
dimensão originária; implica conhecimentos ou critérios que a estruturem 
ou institucionalizem: "Do mesmo modo que o crítico de arte e o historia
dor da arte estão bem equipados para apreciar esteticamente a arte, o 
naturalista e o ecologista estão bem equipados para apreciar esteticamente 
a natureza."2- O termo apreciação está deste modo longe de referir a 
espontaneidade de uma atitude concreta dos seres humanos, muito menos 
a expressão de um sentimento ou de uma fruição. Não sendo a apreciação 
de estrito carácter pessoal e vivencial, não é todavia aos "filósofos este
tas" que cabe essa função, vazias que são, para este autor, algumas das 
noções-chave, nomeadamente a de desinteresse, oferecidas pela estética 
filosófica2 3. A apreciação deve incidir sobre valores intrínsecos, para o 
que carece de um enquadramento cognitivo que oriente sobre "o que e 
como" (what and how) devemos seleccionar e avaliar na nossa observa
ção da natureza. "Temos de saber que certos factores constituem aspectos 
da natureza e que certos objectos naturais pertencem a certas categorias e 
que são portanto correctamente percebidos nessas categorias."24 Deste 
modo, a apreciação estética, que ocorre na dependência do plano cogniti
vo, condição que é da formulação de juízos estéticos com valor de verda-

2 2 "Appreciation and the Natural Environment", 272-273. 
2 3 Allen Carlson, "Appreciating art and appreciating nature" in: Salim Kcmal and Ivan 

Gaskell (eds.), landscape, natural beauty and the arts. Cambridge University Press, 
2 . a ed„ 1995, pp. 199ss. 

2 4 Allen Carlson, "Nature, Aesthetic Judgement and Objectivity", Journal of Aesthetics 
and Art Criticism, X X X X / I (1981), 25. 
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de, fomece por sua vez critérios para a ética ambiental, na medida em que 
os juízos estéticos correctamente formulados são também juízos éticos 
sobre o que deve ser preservado na natureza - argumentos a favor da sua 
protecção ou conservação. 

A posição do problema da paisagem no interior da environmental 

Aesihetics, de que Carlson é um dos principais defensores, conjuga dois 
aspectos decisivos. Por um lado, a paisagem é inteiramente subsumida na 
noção de ambiente, cuja tipologia e categorização objectiva cabe aos 
cientistas determinar. Por outro, estando a esteticidade envolvida por 
conhecimentos que lhe fornecem o modelo teórico consistente, a própria 
noção de estética toma-se inteiramente vazia ou redundante. Não se pode 
em rigor afirmar que, para Carlson, o lugar do espectador seja anulado, 
como sucede nos movimentos da ecologia profunda, mas é certo que a 
atitude que lhe é pedida acaba por limitar-se a um mero suplemento de 
valorização para os ambientes naturais, previamente reconhecidos no seu 
valor intrínseco. 

Uma diferente perspectiva da ligação entre estética e ética oferece-a 
Martin Seel ao defender que a estética, como experiência intramundana e 
não como doutrina, pode radicar unicamente e sempre na experiência 
presente de um comportamento nao-instrumental no qual identifica o 
cerne e o privilégio da esteticidade. É precisamente aqui, nesta modalida
de de relação com o mundo natural, que, em contraste com a conceptuali-
zação e a manipulação, é contemplativa e atenta às variedades qualitati
vas do mundo, que se funda a sua tese central da estreita proximidade 
com a ética: a estética da natureza é parte integrante de uma ética geral da 
felicidade ou da vida boa {des guíen Lebens). Assim sendo, "o que há 
para dizer sobre a estética da natureza só fica dito com a ética da nature
za."25 As formas desta afinidade são amplíssimas e manifestam mesmo 
uma gradação ao longo de todo um capítulo dedicado à "moral do belo 
natural". A não agressividade e não violência da esteticidade começa por 
surgir como princípio de condução da vida, "correctivo" da instrumenta
lização presente nas restantes actividades, para se consagrar finalmente 
como paradigma e possibilidade exemplar: "modelo da estrutura geral da 
existência." 

O que pode significar esta extensão de uma eticidade já presente nos 
actos estéticos à promoção da estética da natureza como modelo geral de 
vida, ou seja, que deve ser transposta para actividades que não o são? O 
que Seel propõe é a superação da esteticidade, do conhecimento e da 
prática como se fossem três vias coexistentes, dotadas cada uma de fun
cionalidade e legitimidade próprias e que reciprocamente se completa
riam, para introduzir nelas as notas da esteticidade que as eticizam- um 

2 5 Martin Seel, Eme Asthetik derNatur, pp. 9, 288. 
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modo de agir livre, não destrutivo e não manipulador, e um modo de 
conhecer isento dos procedimentos quantificadores ou da manipulação 
experimental do conhecimento científico. 

A estética da natureza entra assim duplamente na esfera ética. Con
siderada a ética como relação a si, a experiência da liberdade contempla
tiva deve reger a vida individual no seu movimento em direcção à felici
dade pessoal. Considerada a ética na perspectiva do outro, indica o 
comportamento justo, o respeito em relação à natureza, incluindo o dever 
da protecção e defesa dos seus seres, concretamente considerados, como 
os animais20. Justifica-se, portanto, falar de uma moral do belo natural na 
medida em que as qualidades estéticas da natureza têm valor ético, ao 
proporcionarem, como condição absoluta da existência, a única forma de 
atitude livre: "A aniquilação ou impedimento do belo natural é uma liqui
dação da relação não-instrumental com a natureza ambiente. E ao mesmo 
tempo uma destruição da contingência positiva, da diferença estética, da 
liberdade real e do tempo preenchido."27 

Entre a esfera da vivência e a categorização filosófica 

Experiência integrante da vivência milenar do ser humano, da qual 
brota em última instância toda a inspiração para o pensamento que sobre 
ela se debruça, a paisagem natural mereceu contudo por parte da filosofia 
um tratamento oscilante, percorrendo uma história cujas fases principais 
podem ser claramente identificadas. Envolvida, nas épocas antiga e 
medieval, no conceito global de natureza, destituída portanto de feição 
própria, seria a Modernidade a alcançar um reconhecimento sustentado 
numa atitude mista, ao mesmo tempo de distinção e de proximidade. A 
separação entre a urbe e o ager reflecte-se no advento da paisagem como 
objecto cultural, já distanciada da vida quotidiana mas de novo presente 
como motivo da celebração poética ou da idealização plástica. Aos novos 
intrumentos mentais trazidos pela revolução científica e que converteram 
a natureza em rigoroso objecto teórico, contrapõe-se a familiaridade das 
viagens sentimentais e das caminhadas como meio de estudo, recreio ou 
pacificação anímica. 

Em paralelo com a apreensão do sentimento como componente inte
grante e elemento fundador da experiência estética, Iluminismo e Roman
tismo conduziriam ao apogeu o tratamento multiforme da paisagem, 
salientando-a porém segundo ângulos divergentes. Termo por excelência 
da contemplação estética autónoma e topos privilegiado de liberdade e 
harmonia, para pensadores como Rousseau e Kant, que participam do 

2 6 Cf. Eine Ästhetik der Natur, pp. 288-308. 
2 7 Eine Ästhetik der Natur, p. 343. 
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movimento de recuperação das paisagens alpinas, já o Romantismo 
colheria sobretudo na paisagem as analogias com o sopro vital da inspira
ção artística, encarando-a como profundidade abissal, entidade misteriosa 
e linguagem cifrada. 

Partilhando, nos séculos X I X e X X , de um declínio em grande 
medida paralelo ao do belo natural em face da exploração dominante dos 
universos artísticos, a paisagem natural renasce na actualidade não apenas 
como um dos temas mais incisivos das teorias estéticas, mas ainda com a 
força de um verdadeiro problema que se impõe por sua vez em termos de 
categoria. Raffaele Milani explicita nestes termos a elevação da paisa
gem a categoria estética, designando-a como "noção fundamental que 
orienta e caracteriza, no campo da sensibilidade humana, sob o signo da 
realidade e do valor, reflexões complexas sobre o manifestar-se múltiplo 
da natureza que nos circunda e sobre as suas transformações na arte e na 
literatura."28 A paisagem torna-se deste modo um horizonte unificador 
susceptível de acolher as paisagens reais na multiplicidade e diversidade 
das suas combinações, sem as predeterminar em tipologias, como foram 
no século X I X o campestre, o pastoril e a marinha, definidos a partir das 
pinturas expostas em interiores de casas cada vez mais afastadas do 
campo e que compensavam a indiferença mental do espírito burguês pela 
natureza directamente percepcionada, 

Falar da paisagem em termos de categoria implica que ela enquadra 
a parte objecti conteúdos plenos, cujo fascínio provém do enlace entre 
seres e elementos vivos e das correlações únicas desses elementos com o 
seu enquadramento: a terra, a água, o céu e o ar, a luz e as sombras, os 
ciclos do dia e da noite, o retomo das estações. A parte subjecti refere 
uma especial modalidade da experiência humana, sentimento participante 
que alia um estar originário, um ver simultâneo e um sentir pleno. 

ABSTRACT 

PHILOSOPHY AND LANDSCAPE. TOWARDS AN AESTHETICAL CATEGORY 

The article aims, first of all, to understand the general significance of the 
category of landscape in the contemporary aesthetical reflection. In a second 
moment it analyzes how some doctrines have discussed the following aspects of 
the problem: a. the definition of landscape as an intrinsic value of nature; b. the 
place of the aesthetical appreciation of landscape; c. the relations between 
aesthetical attitude and ethical respect to landscape. 

2 8 Raffaele Milani, Varie del paesaggio. Bologna, 11 Mulino, 2001, p. 7. 
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Universidade de Santiago de Compostela 

"E sem de deus teólogo, traçou 
as linhas da cidade constituída 
segundo as leis dos anjos da razão" 

Jorge de Sena 

1. Prólogo 

Profesor, ensayista, teórico y crítico de la literatura, novelista, pero 
sobre todo poeta, los textos del gran escritor Jorge de Sena me han acom
pañado en el curso de los años y su obra (sobre todo en verso) ha perma
necido siempre al alcance de mi mano, abierta a una relectura atenta en la 
que descubrir nuevos y singulares matices que, con anterioridad, me 
habían pasado desapercibidos. Viajes, ciudades, escritores, músicos, pin
tores, imaginarios compartidos en una geografía común de los afectos. Y 
Espinosa. De su gran poema sobre el filósofo, este verso sin embargo 
siempre me había causado extrañeza, perplejidad, desasosiego. ¿Cómo 
Sena, inveterado lector de la Etnica, pudiera haber sucumbido a la tenta
ción, es verdad que frecuente también entre algunos expertos, de concebir 
la ciudad como el resultado del trabajo de la razón? O, quizás, todo resul
tara más sencillo, tratándose de una simple proyección nuestra sobre el 
texto. Y, en el poema, este verso estuviera llamado a denotar "tan sólo" 
(como si fuera poco) lo que todo el mundo pareciera conocer, es decir 
que, liberada de las servidumbres de la teología, la potencia de la razón 
podía acometer su tarea, concibiendo por fin una vida colectiva emanci
pada de las ruindades a las que aquélla la había hasta entonces sometido. 
Sea como fuere, el verso suscitaba en mí el referido interrogante, que en 
algún momento nos ha interpelado también a todos los lectores de la obra 

Philosophica, 23, Lisboa, 2004, pp. 103-136 
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del filósofo. Y soy de los que pienso que las lecturas portuguesas con
temporáneas sobre la filosofía de Espinosa pueden ayudar a responder 
con éxito, es decir, con buenas razones, a este interrogante relativo al 
estatuto y los límites, en su caso, de la razón en materia política. Los 
mecanismos por medio de los cuales se procesa la actividad común de las 
personas, ¿son los mismos que los que nos proporciona una explicación 
racional y científica de la vida en sociedad?; en otras palabras, ¿puede la 
razón persuadir, por sí misma, a los hombres a conducirse en su vida 
colectiva, jalonada inexorablemente de encuentros y desencuentros (en 
tanto que no les resulta posible zafarse siempre, necesariamente, de los 
mayores conflictos y desafíos), conforme a sus propios dictámenes?, 
¿debe buscarse la causa y el fundamento de la ciudad en la potencia de la 
razón o en el poder de la imaginación?, ¿son "as leis dos anjos da razão" 
responsables de su constitución? En la última parte de este ensayo inten
taremos porporcionar una respuesta personal a esta inquietante cuestión 
desde el interior de los propios textos de la Etnica. Pero antes nos gusta
ría buscar auxilio en los estudios y reflexiones de nuestros colegas lusita
nos. Vamos con ello. 

2. Planteamiento 

Este texto es una versión abreviada de la primera parte de un ensayo 
más amplio y ambicioso, en el que estamos trabajando, en el que se estu
dia la recepción de Espinosa en lengua portuguesa, tanto en nuestro veci
no país como en Brasil, durante los últimos diez años (1993-2003). 
Cuando se acomete el estudio de esta recepción, se comprueba con suma 
facilidad que, como ha acontecido en otras lenguas y geografías, tan sólo 
en la década de los noventa (y, sobre todo, en estos ultimísimos años) se 
renueva de un modo significativo el interés por la figura del filósofo1, 

1 En España, aunque los años 1974 y 1975, con la publicación de la monografía de Vidal 
Peña El materialismo de Spinoza. Ensayo sobre la onlología spinozisía (Madrid, Revista 
de Occidente) y su traducción de la Etica demostrada según el orden geométrico 
(Madrid, Editora Nacional), representan un verdadero punto de inflexión en el precario 
panorama de los estudios espinosianos en castellano, de tal suerte que ya durante la 
década de los ochenta se publican numerosos e importantes trabajos, destacando las 
necesarias traducciones preparadas por Atilano Domínguez de la práctica totalidad de 
las obras del filósofo (tan sólo su versión de la Etica se demorará hasta el año 2000; para 
un amplio comentario de esta nueva traducción en español, y lo que ella representa, 
remitimos al lector a nuestra reseña publicada en la revista Agora, Vol. 19, n.° 2, 2000, 
pp. 206-211), será a partir del año 1990, en el que es organizado en la Universidad de 
Castilla-La Mancha el I Congreso Internacional sobre Espinosa en nuestro país (La ética 
de Spinoza. Fundamentos y significado, Actas del Congreso Internacional: Almagro, 24¬
-26 de octubre, 1990; Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
1992), constituyéndose, simultáneamente, el Seminario Spinoza, que preside desde su 
fundación Atilano Domínguez, cuando se produzca una verdadera aceleración en el 
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enfatizándose, además, tanto la condición práctica de su proyecto (si su 
obra más importante se denomina Etnica no lo es, ciertamente, por 
casualidad), como el interés y la actualidad de su obra política, la primera 
que, en tiempos modernos, acomete la siempre ardua tarea de articular 
una fundamentación filosófica de la democracia, "el más natural" de los 
regímenes de gobierno. Luís Machado de Abreu, por una parte, y Marile¬
na de Sousa Chaui, por otra, con el auxilio posterior de algunos de sus 
discípulos y colaboradores, como Homero Silveira Santiago y José 
Eduardo Marques Baioni, han estudiado la (pequeña) historia de esa 
recepción, hasta fechas relativamente recientes, en Portugal y Brasil, 
respectivamente. Pero es a partir de este fin de siècle (entendido en sentido 
amplio, porque incorporamos también los primeros años del nuevo 
milenio), cuando se ha producido una renovación importante del espinosis-
mo en lengua portuguesa, publicándose numerosos e importantes trabajos 
a ambas orillas del Atlántico. Me consta, además, que esta renascença no 
es flor de un día, y que nos esperan años de nuevas publicaciones y 
traducciones de los textos del filósofo, que representa sin duda la tarea 
más urgente. Como también me consta, aunque no podamos referimos 
aquí a esta cuestión, que la presencia de Espinosa en la cultura luso-
-brasileira, a lo largo de todo el siglo XX, lejos de ser efímera y cir
cunstancial, es tan fecunda y notable como su propia literatura. Tiempo 
habrá, porque sin duda lo merece, para consagrar un pequeño esfuerzo a 
su conocimiento, ahora que disponemos de un acopio suficiente de lectu
ras (¿suficiente?) para emprender su relato: el de la presencia del filósofo 
en las literaturas gallega, portuguesa y brasileira del siglo XX. Sólo con 
recordar algunos de sus momentos estelares se alcanza a comprender la 

desarrollo y actualización de los estudios espinosistas en España, presentándose nume
rosas tesis de doctorado y publicándose infinidad de trabajos y monografías, estimuladas 
por las periódicas reuniones anuales del Seminario, la organización de tres nuevos 
congresos internacionales y otras muchas actividades científicas que facilitarán el cono
cimiento de los investigadores españoles y extranjeros. Para una información exhaustiva 
sobre estas cuestiones, referidas a la intra-historia del espinosismo español, reenviamos 
al lector a algunas de las publicaciones de A. Domínguez. Su "Bibliografía en español 
sobre Spinoza" más completa y actualizada ha sido publicada en los Cuadernos de! 
Seminario Spinoza, n.° 12, Ciudad Real, 2002, pp. 01-26. Sobre la doble presencia de 
"España en Spinoza y Spinoza en España", que incluye un completo registro, con sus 
correspondientes anotaciones, sobre la "Biblioteca española de Spinoza", puede acudirse 
a su introducción, así titulada, al volumen Spinoza y España. Actas del Congreso Inter
nacional sobre "Relaciones entre Spinoza y España" (Almagro, 5-7 noviembre 1992), 
edición preparada por A. Domínguez, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 
1994, pp. 09-46. Finalmente, para una breve historia del Seminario Spinoza, puede 
leerse una aproximación en A. Domínguez, "Spinozístas Portuguesas y el Seminario 
Spinoza", en: L. Machado de Abreu (coord.), Sob o olharde Spinoza. Actas do Semina
rio Luso-Hispánico sobre Spinoza realizado nos dias 13 e 14 de novembro de 1998 na 
Universidade de Aveiro - Portugal, Universidade de Aveiro, 1999, pp. 09-16. 
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magnitud de esa presencia: Fernando Pessoa, Ramón Otero Pedraio y 
Clarice Lispector para la prosa; Jorge de Sena y Machado de Assis para la 
poesía. ¡Ahí es nada! 

Cuando hace tres lustros iniciamos formalmente nuestros estudios 
sobre la filosofía política de Espinosa, con la preparación de nuestra tesis 
de doctorado, principiamos de un modo natural nuestra relación con el 
espinosismo lusitano. ¿Qué podría resultar más normal para un universi
tario gallego ávido de lecturas que acudir, en primer lugar, a las que le 
resultaban más próximas lingüísticamente? No habiendo sido traducido al 
gallego, ni publicado jamás estudio alguno en nuestra lengua, debíamos 
recurrir primero, junto al castellano, a la lengua portuguesa. Nada más 
consecuente y práctico, por otra parte, que un iberismo activo para una 
causa, a fin de cuentas, propiamente ibérica: la obra de Espinosa, "judeu 
sem sinagoga e sem península ibérica de avós", como escribiera un escri
tor tan sensible al desarraigo como Jorge de Sena en su Homenagem a 

Spinoza?, afortunado ciudadano holandés cuyas lenguas familiares, sin 
embargo, fueron el portugués y el castellano.Y de ese modo, guiado por 
la necesidad de nuestro propio trabajo, desde finales de los años ochenta, 
comenzamos a leer todo cuanto iba cayendo en nuestras manos sobre el 
filósofo en la lengua de Joaquim de Carvalho, precursor del espinosismo 
lusitano, cuyo estudio preliminar a la Etica demonstrada á maneira dos 

geómetras, que él mismo había traducido en su primera parte, fue una de 
nuestras primeras lecturas.Y la recuerdo, además, con particular simpatía 
por la energía con la que defendía su convicción, ya entonces por mí 
compartida, y que no me ha abandonado en el curso de los años, que 
otros expertos, entre ellos algunos españoles, de un modo inexplicable 
ponían en duda: la condición eminentemente práctica de toda su filoso
fía3. Eran aquellos tiempos, en fin, en los que Diogo Pires Aurélio editaba 
su hermosa traducción, bien prologada y mejor anotada, de una obra capi-

2 Jorge de Sena, Homenagem a Spinoza (22 de noviembre de 1970), in: Poesia ///, 
Lisboa, Mécia de Sena & Edições 70, 1989, p. 154. 

3 "A reflexão filosófica sistemática culminou sempre, quando non se rematou em teoria da 
conduta. Espinosa não se furtou, pois, ao ditame inerente à construtura de uma explica
ção total do Mundo e da Vida, mas o que torna singular o seu sistema é que a problemá
tica moral foi o impulso inicial de sua reflexão de filósofo. [...] A Ética é a confirmação 
plena da correlação, senão da subordinação, do pensamento puramente teórico à finali
dade prática. O título que Espinosa deu à genial sistematização é de si suficientemente 
claro - , e que o não fosse, a sucessão das partes que a compõem e o ritmo interno do 
pensamento mostram sem sombra de dúvida a prevalência da problemática ética sobre a 
problemática leorética", Bento de Espinosa, Ética demonstrada à maneira dos geóme
tras, Parte 1 (De Deus), tradução, introdução c notas de Joaquim de Carvalho, 2." edição, 
Coimbra, Atlântida Ed., 1960, pp. X X V I I I - X X I X ( l . a ed., 1950). Retomado in: J. de 
Carvalho, Obra Completa. I. Filosofia e História da Filosofia 2 (1939-1955), Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1981, pp. 223-299. 
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tal como el Tratado Teológico-Polftico, publicada en 19S84, con la que se 
iniciaba de algún modo la necesaria renovación de los estudios portugue
ses sobre el filósofo, poniéndose fin a una primera recepción de Espinosa 
en la cultura lusitana, que Luís Machado de Abreu ha estudiado pormeno
rizadamente. Aunque ya en 1985, en el marco de un Coloquio organizado 
en Fontenay-aux-Roses, en las proximidades de París, Atilano Domín
guez y Marilena Chaui iniciaban respectivamente sus estudios sobre la 
escasa presencia (en la España de los siglos XVII I y XIX 5 ) y la casi com
pleta ausencia (en Brasil6) de Espinosa en sus respectivos países, no fue 
hasta el año inmediatamente siguiente cuando fue publicada una primera 
aproximación a su recepción en Portugal7, completada con amplitud en 
posteriores trabajos8. No siendo gran cosa lo que podríamos añadir por 
nuestra parte a lo que ya ha sido profusamente estudiado9 (la "prehisto-

4 Espinosa, Tratado Teológico-Polttico, introducción, traducción y notas de Diogo Pires 
Aurelio, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988. 

5 A. Domínguez, "Prcsence et absence de Spinoza en Espagne (1750-1878)", en: Spinoza 
entre Lamiere et Romantisme, Les cahiers de Fontenay, n.° 36 à 38, Fontenay-aux-
-Roses, E.N.S., mars 1985, pp. 285-302. 

ú M . de Sousa Chaui, "Un philosophe inconnu au Brasil", en: Spinoza entre Lumiere et 
Romantisme, Les cahiers de Fontenay, n.° 36 à 38, Fontenay-aux-Roses, E.N.S., mars 
1985, pp. 303-324. 

7 Luís Machado de Abreu, "Eludes spinozistes au Portugal 1945-1985", Stuüia Spinozana, 
Volume 2 ("Spinoza's Epistemology"), Hannovcr. Walther & Walther Vcrlag, 1986, 
pp. 365-374. 

8 Cf. L.Machado de Abreu, "La recepción de Spinoza en Portugal", en: A. Domínguez 
(ed.), Spinoza y España. Actas del Congreso Internacional sobre "Relaciones entre 
Spinoza y España" (Almagro, 5-7 noviembre 1992), Cuenca, Ediciones de la Universi
dad de Castilla-La Mancha, 1994, pp. 107-119. Con posterioridad, el autor ha publicado 
una versión más completa del referido estudio, con numerosas modificaciones y 
adicciores, bajo el título "A recepção de Spinoza en Portugal", en: L.Machado de 
Abreu (coord.). Sob o olhar de Spinoza. Actas do Seminário Luso-Hispánico sobre 
Spinoza (realizado nos dias 13 e 14 de Novembro de 1998, na Universidade de Aveiro -
Portugal), Aveiro, Universidade de Aveiro, 1999, pp. 67-78. La bibliografía más 
completa sobre Espinosa en Portugal ha sido publicada por el propio L.M. de A., 
"Bibliografia Portuguesa de Spinoza", en las referidas Actas del Seminario Luso¬
-Hispánico sobre Espinosa editadas, bajo su coordinación, con el título Sob o olhar de 
Spinoza, Aveiro, Universidade de Aveiro, 1999, pp. 79-87. Sin embargo, la bibliografía 
más amplia y actualizada, en lengua portuguesa, incluyendo las traducciones del 
filósofo y los estudios publicados, tanto en Portugal como en Brasil, ha sido preparada 
por Homero Silveira Santiago, con la colaboración de José Eduardo Marques Baioni, 
con el título "Espinosa en português: Un esboço de bibliografia" y publicada como 
apéndice a la traducción brasileira, realizada por el propio Homero Silveira Santiago del 
célebre curso de Victor Delbos, O espinosismo: curso proferido na Sorbonne em 19J2-
-1913, São Paulo, Discurso Editorial, 2002, pp. 245-274. 

9 L. Machado de Abreu distingue cuatro etapas en la recepción de Espinosa en la cultura 
portuguesa, que denomina como períodos, respectivamente, "de silencio" (finales del 
siglo X V I I y primera mitad del XVIII ) , "anatema" (segunda mitad del siglo XVIII ) , 
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ria" del espinosismo lusitano10), sí consideramos, sin embargo, que algo 
podemos aportar para la necesaria evaluación y reconocimiento de los 
estudios portugueses sobre el filósofo en esta última década (1993-2003), 
en la que se ha producido, objetivamente, una significativa renovación y 
actualización. Que en tan sólo diez años se hayan publicado un mayor (y 
más notable) número de monografías y trabajos que en todo el pasado 
siglo, con gran parte de sus autores todavía en pleno proceso de madurez, 
explica que apenas se haya procedido a evaluar mínimamente hasta ahora 
el significado y alcance de este fenómeno, porque ni su historia ha con
cluido, ni sus protagonistas han cesado en su producción 1 1. Y es, por 
consiguiente, extra muros desde donde procede acometer esta empresa, 
por cuanto nosotros no estamos directamente implicados en ella. 

Nuestro "Espinosa revisitado en lengua portuguesa" se circunscribe 
aquí a los estudios publicados en este fin de siécle exclusivamente en 
Portugal. Una segunda parte de este ensayo será consagrado, posterior
mente, a la notable recepción de Espinosa en Brasil durante, aproxima
damente, el mismo período de tiempo. Pero eso no es todo. Porque la 
fenomenología de la recepción de un filósofo es lo suficientemente com
pleja para que, con frecuencia, no se agote en el umbral de los estudios 
estrictamente filosóficos, sino que se extienda a otras dimensiones de la 
cultura en las que, a menudo, puede alcanzar un nivel de sedimentación 

"simpatía y reservas" (siglo XEX) y, finalmente, "conocimiento y complicidad" (siglo 
XX) (L. Machado de Abreu, "A recepção de Spinoza em Portugal", en L.M.de 
A.(coord-), Sob o olhar de Spinoza, op. cit., p. 67-78). "Se, como se impõe, considerar
mos no processo de recepção de Spinoza cm Portugal -concluye el profesor de la 
Universidad de Aveiro- estes três momentos principais [informativo, reflexivo e produ
tivo], poderemos afirmar que, despois de longa e hesitante fase informativa, durante os 
séculos X V I I I e XIX, se assistiu tardiamente, já no século XX, aos momentos reflexivo 
e criativo. Quanto a este último, temos de reconhecer que se encontra ainda em tempo de 
afirmação, mas bastante longe de alcançar o acolhimento e a irradiação que parece ser 
legítimo esperar" [ibidem, p. 78). Prudentes palabras las dei autor, pero su legítima espe
ranza tendrá -la está teniendo ya actualmente- una compensación adecuada. 

1 0 No existe en el uso de esta expresión la menor desconsideración hacia esa historia. 
Mas, al contrario, responde a nuestra convicción de que a partir de la década de los 
noventa se ha iniciado, al igual que en España, un importante proceso de renovación y 
actualización en el espinosismo portugués, felizmente todavía en curso, que representa 
su definitiva normalización y "homologación", en términos relativos, con los países 
europeos de nuestro entorno político y cultural. Es de esta historia, todavía breve en el 
tiempo, pero ya notable por sus resultados, de la que vamos a ocuparnos aquí: la que 
denominaremos, por hacerlo de algún modo, "última recepción" de Espinosa en Portu
gal. Una recepción, en cualquier caso, estrechamente asociada al progreso de los studia 
spinozana en sus diversas Universidades. 

1 1 Bajo el título de "Estado actual dos estudos espinosistas em Portugal", L. Machado de 
Abreu (L. M. de A., coord., op. cit., pp. 59-65) ha pretendido, muy tímidamente, como 
no podía ser de otro modo, registrar, más que evaluar propiamente, la actualidad de 
esos estudios, tanto en el ámbito de la investigación, como en el de la enseñanza. 
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muy superior al adquirido en el universo académico. Lo que en éste 
puede presentar en ocasiones un interés escaso, como resultado de un 
desarrollo precario e insuficiente de la investigación científica, a menudo 
ha sido recepcionado con mayor fuerza e intensidad fuera de él. Es la 
virtualidad de las lenguas, que hace posible que encuentren en ella buen 
acomodo lo que las instituciones universitarias desprecian o, simplemen
te, no han sido capaces de promover. En este sentido, tengo para mí, 
como he apuntado anteriormente, que la recepción de Espinosa en la 
cultura luso-brasileira, lejos de agotarse en el esperanzador desarrollo de 
sus estudios filosóficos de estos diez últimos años, requiere ser explorada 
en el siempre más vasto y rico territorio de la república de las letras, 
donde su presencia a lo largo de todo el siglo XX (aunque no sólo de él), 
es tan fecunda y notable como las propias literaturas lusitana y brasileira. 
De ahí que sea precisamente en ese dominio fronterizo, tantas veces igno
rado por la filosofía y la crítica literaria, donde una investigación inter
disciplinar, susceptible de transitar por los diversos saberes de las cien
cias humanas, puede ofrecer una mayor originalidad e interés para 
satisfacer la curiosidad de algunos lectores, contribuyendo además de ese 
modo al desarrollo y profundización de los studia spinozana, como ha 
sabido entender Walter Manfred12, porque son pocas las lenguas 
occidentales que en el pasado siglo han prestado un mayor y fecunda 
atención hacia la figura del filósofo de Amsterdam13. Reservamos esta 
exploración, por consiguiente, para una tercera entrega de este ensayo, 

1 2 Manfred Walther, "Spinoza and Literature. A Supplementary by Bibliography", en: 
Spinoza and Literature, Würzburg, Kónigshausen & Neumann, 1989, pp. 377-386 (= 
Studia Spinozana, Vol. 5). 

1 3 En el caso del ámbito de habla hispana, al que pódennos referimos con mayor conoci
miento de causa, las aportaciones más notables al espinosismo, durante los dos prime
ros tercios de! pasado siglo, fueron concebidas y publicadas por dos amigos bonaeren
ses: el gran escritor y poeta Jorge Luis Borges, autor de los dos célebres sonetos 
dedicados al filósofo ("Spinoza", El otro, el mismo y "Baruch Spinoza", La moneda de 
hierro. En J.L. Borges, Obra poética 1923-1985, Buenos Aires, Emecé Editores, 1989, 
pp. 262 y 504 respectivamente) y, de por lo menos, lo que resulta poco conocido, tres 
textos en prosa, todavía inéditos (deberemos confiar en su aparición en próximas entre
gas de sus Textos recobrados, de los hasta ahora se han publicado, siempre en Emecé, 
dos volúmenes), de cuya existencia tenemos conocimiento, que le sirvieron para 
pronunciar otras tantas conferencias, en diversos foros de la capital Argentina en los 
años 1967, 1981 y 1985; y el también escritor y erudito León Dujovne, autor de un 
monumental Spinoza. Su vida, su época, su obra, su influencia (Buenos Aires, Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1941-1945), publicado en 
cuatro volúmenes, en el que recopila gran cantidad de información procedente de algu
nas de las más reputadas biografías y estudios clásicos sobre el filósofo, como los de 
Freüdental, Gebhardt y Dunin-Burkowski. Bien pensado, sin embargo, no es posible 
olvidar a un poeta, escritor y ensayista de la talla de Miguel de Unamuno. Pero, a fin de 
cuentas, el autor Del sentimiento trágico de la vida pertenece, por derecho propio, a la 
generación del 98. 
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complementaria a nuestro "Espinosa na cultura galega", en el que veni
mos trabajando desde hace tiempo14 y del que hemos publicado hasta 
ahora tan sólo algunos apuntes15. 

3. Pluralismo lingüístico, iberismo y cultura federal. 

Permanecer informado de las novedades que se publican en lengua 
portuguesa no es tarea fácil. Con Portugal persiste secularmente un recí
proco extrañamiento, que nuestra común incorporación a la Unión Euro
pea no ha contribuído a mitigar. Aunque la circulación de capitales haya 
posibilitado una moneda única y cancelado la expedición de escudos y 
pesetas, en los dominios cultural y lingüístico (aunque no sólo en ellos) 
continuamos ignorándonos mutuamente y viviendo de espaldas los unos a 
los otros, como resulta demasiado frecuente entre países fronterizos, con 
una historia "común" jalonada de agravios y desencuentros. La carencia 
de un reconocimiento recíproco enmascara, en mi criterio, un problema 
de profunda ignorancia, más que de simple desprecio. Cuestión de mati
ces, probablemente. Porque, aunque es verdad, como afirma el refrán 
popular, que no existe mayor desprecio que no hacer aprecio, no es 
menos cierto que el arraigo de algunas actitudes sólo puede explicarse 
como resultado de seculares prejuicios "nacionales", análogos a los que 
nosotros mismos hemos podido padecer tradicionalmente con nuestros 
vecinos franceses. La vecindad tiene estas cosas: que nos acostumbra 
absurdamente a mirar -o ser mirados- por encima del hombro, como si 
entre las lenguas y las culturas debiera practicarse una insensata rivalidad 
tribal, en lugar de una política fundamentada en el respeto y la tolerancia, 
la convivencia plural y el reconocimiento recíproco. Mas, ¿puede 

1 4 Un primer borrador de esc texto, en completa reelaboración en la actualidad, fue prepa
rado para pronunciar una conferencia, con este mismo título, en la Facultad de Letras 
de la Universidad de Lisboa, e! 16 de febrero de 2000, organizada por el Departamento 
de Filosofía y la Cátedra de Estudos Galegos. Deseo dejar aquí constancia de mi agra
decimiento a los profesores Viriato Soromenho-Marques e Ivo de Castro, por la gene
rosidad de su feliz iniciativa, que hizo posible el que, ya en aquel entonces, dedicara 
parte de mi tiempo a un estudio original y fecundo, como espero disponer ocasión de 
demostrar en poco tiempo, porque nadie entre nosotros ha constatado, ni evaluado, la 
considerable y exitosa recepción de Espinosa en la cultura gellega durante el siglo X X . 
más notable que su presencia en la cultura castellana durante ese mismo tiempo histó
rico. 

1 5 Cf. la primera parte (designadamente las pp. 15-19) de nuestro ensayo "Anacos de 
espellos que fai a chuvia nas dunas. (A voltas con Espinosa)", en: J. Blanco-Echauri. 
(Ed.), Espinosa: Ética e Politica. Encontro Hispano-Portugués de Filosofía (Santiago, 
5-7 de Abril de 1997), Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 15¬
-45, así como J. Blanco Echauri: "Apontamentos sobre Espinosa e Otero Pedrayo", 
Nova Renascença, Volume 19, número 72/73, Porto, Inverno/Primavera de 1999, 
pp. 127-134. 
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hablarse, en rigor, de una verdadera reciprocidad entre nuestros compor
tamientos y los de nuestros vecinos portugueses? En modo alguno. Los 
portugueses por lo menos nos leen a nosotros, porque conocen el caste
llano, que no es poca cosa16. Por eso resulta tan grotesco que el imagina
rio español más castizo haya tenido que esperar hasta la concesión de un 
prestigioso galardón literario a un escritor lisboeta, que vive además entre 
nosotros, para descubrir (¿o sería más apropiado hablar de "consentir"?) 
la dimensión y dignidad de las letras portuguesas (como en cierto modo 
"es uno de los nuestros", porque vive en nuestra geografía, asumirlo ha 
sido más fácil). Así nos va. Es "la novela de España" (de la España cas
tellana, se entiende), como ha narrado Javier Varela, a propósito de "los 
intelectuales y el problema español" 1 7: el de la España eterna y el de la 
invertebrada; el de la Hespaña nacional (como propositadamente escriben 
Ramón Vilar Ponte y A.D.R. Castelão, filósofos políticos defensores de 
un federalismo pluralista, heredero directo del más notable pensador polí
tico español del siglo XIX, al menos de la izquierda: el catalán Francesc 
Pi i Margall) y el de las dos Españas. Es lo que pasa siempre con el Ser 
(con el Ser de España): que basta con que algunos crean en su existen
cia...para que se nos acabe imponiendo efectivamente a todos. Nada 
nuevo: aquí paz y después guerra. "Con perpetuas victorias se perdieron 
los Países Bajos", escribía con tristeza Diego Saavedra Fajardo -una 

1 6 Después de escribir estas líneas se me ha venido a la memoria, sin proponérmolo, uno 
de los millares de artículos de prensa publicados por el periodista, escritor y político 
gallego Antón Vilar Ponte, fundador junto a su hermano Ramón de las Irmandades da 
Fala en A Coruña el 17 de mayo de 1916, que representan una verdadera revolución 
copernicana en la vida cultural y política de Galicia durante el pasado siglo. En esc 
artículo, titulado "El desdén por la lengua portuguesa", publicado en El Pueblo Gallego 
de Vigo durante los cortos años de vida de la Segunda República, cuando Antón era 
diputado en el Parlamento de Madrid, escribe: "Acompañados de Castelao recorrimos 
las principales librerías de Madrid. En ninguna de ellas nos fue posible encontrar libros 
portugueses. Traducciones - y pocas- de algunos de estos libros, sí; pero obras de 
Portugal escritas en la lengua lusitana, no. Ni siquiera diccionarios, ni vocabularios de 
importancia. El hecho nos llenó de asombro porque prueba una vez más como a los 
intelectuales de Madrid no les interesa nada conocer el movimiento cultural de un trozo 
vivo de la Península [...]. ¿Es que Portugal no tiene valores literarios y científicos? Los 
tiene sin duda, y tan importantes como los de cualquier otro país de Europa. Y mientras 
los portugueses conocen la producción libresca española, los españoles ignoran casi por 
completo la lusitana. Y esta elemental falta de reciprocidad contribuye, como es lógico, 
a hacer más insalvables las fronteras políticas que se alzan entre ambos pueblos" (A. 
Vilar Ponte, Pensamiento e Senienteira, Buenos Aires, Ediciones Galicia del Centro 
Gallego de Buenos Aires, 1971, pp. 286-288). Han transcurrido más de setenta años 
desde que Antón escribiera estas palabras (refrendadas y completadas en otros muchos 
de sus artículos y ensayos), pero desgraciadamente la situación no parece haber mejo
rado gran cosa. 

1 7 Javier Várela, La novela de España. Los intelectuales y el problema español, Madrid. 
Taurus, 1999. 
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suerte de homo politicus de la Cristiandad- en sus Empresas Políticas18, 

pocos años antes de encabezar la representación diplomática de España 
en el Tratado de Westfalia, que selló la Paz de Münster. "Soñé que un día 
acudía a la ciudad de la Villa y Corte, transformada por fin en capital 

1 8 El título completo y literal de la obra (Idea para un príncipe político cristiano 
representada en su cien empresas) conocida por Empresas políticas pone en evidencia 
la pretensión de Saavcdra Fajardo de construir, desde los virtuosos esquemas de la 
vieja literatura de spectda principian, de la que este céicbre besl-sellers político del 
siglo X V I I constituye una versión tardía pero ejemplar, una respuesta católica, de un 
"hombre de orden", al muy denostado y anatematizado Nicolás Maquiavelo, que es 
censurado y calumniado en muchos de sus pasajes de un modo explícito, pero en el que 
tanto ha aprendido "secretamente". No es, desde luego, Don Diego un representante 
genuino del discurso del maquiavelismo (ni, por consiguiente, un homo politicus, en el 
sentido que designa dicha expresión en este tiempo histórico), pero su dilatada expe
riencia política y diplomática le conducen, a buen seguro, a estimar privadamente sus 
lecciones de realismo, que sin embargo está obligado a combatir públicamente, como 
todo buen caballero de la Cristiandad, que sin duda era, en su condición de poseedor de 
la Orden de Santiago, patrón de España, por él tan promovida. Un hombre inteligente, 
brillante como escritor, en ocasiones, que trabaja, desde la impotencia y la conciencia 
del fracaso histórico, para una potencia en inexorable decadencia. Triste destino el 
suyo: escribir una obra dedicada a la educación de un príncipe "político-cristiano", D. 
Baltasar Carlos, que jamás llegará a ocupar el trono. Es el paradójico colofón de un 
infortunio que ha sido vivido y protagonizado, trágicamente, a destiempo por un 
hombre -en f i n - de otro tiempo...al que ya le ha pasado su historia, como a todo lo que 
ella virtualmente representa. Se comprende muy bien porqué había sido tan amplia
mente divulgada su obra durante el siglo X V I I , traducida y reeditada en casi todas las 
lenguas, y revisada con inusitado interés, aunque críticamente, por el republicanismo 
holandés, como creo haber tenido ocasión de demostrar en los textos, que es donde 
deben hacerse estas cosas. Y Espinosa, por supuesto, como no podía ser de otro modo, 
la tenía muy presente. Sobre esta cuestión, cf. J. Blanco Echauri, "Espinosa y el 
pensamiento político del Barroco español", en: A. Domínguez (ed.), Spinoza y España, 
op.cit., pp. 179-190. Que nadie, en mi conocimiento, a la largo de la inmensa historio
grafía filosófica sobre Espinosa, se haya percatado con anterioridad del interés de la 
obra de Saavedra Fajardo para la comprensión de algunas problemáticas presentes en 
sus textos políticos, designadamente en TP, y la necesidad de considerar las Empresas 
políticas entre las fuentes de su filosofía política y, en general, de las obras políticas del 
republicanismo holandés, no me parece tan extraño para quien, como es mi caso, la 
lenta y progresiva revisión de esas fuentes me condujo a su lectura directa, permitién
dome establecer algunas conclusiones, sobre las que pienso insistir más pormenoriza
damente en un futuro, ahora que me encuentro en disposición de hacerlo. A fin de 
cuentas, ¿no es igualmente cierto que los textos de un auténtico homo politicus como 
Antonio Pérez, han sido minusvalorados por un sector de la crítica especializada por la 
sencilla razón de que desconocían quien era el referido "Pérez", un apellido tan común 
como vulgar en castellano?. O ¿es que alguien puede creerse en serio que una figura 
tan respetable para mí como la de Gabriel Naudé, por ejemplo, resultaba más familiar y 
de mayor interés para Espinosa? Permítaseme dar rienda suelta a la ironía gallega. 
¡Cómo si toda la experientia de Antonio Pérez como secretario del hombre más pode
roso sobre la tierra de su tiempo pudiera reducirse al affaire de los Fueros de Aragón! 
Y como si gran parte de esa experiencia no nos hubiera sido narrada en detalle y nos 
fuera desconocida. Espinosa sí la había leído. Y había tomada muy buena cuenta de 
ella. 
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federal, y que entraba en una de sus mejores librerías. En los anaqueles de 
sus estanterías se agolpaban los libros en todas las lenguas ibéricas. 
Además, Pondal, Cunqueiro y Pedraio habían sido finalmente traducidos 
a la lengua de Castilla. Y entre los ciudadanos cultos y civilizados, lejos 
de ser ignorados, se les reconocía entre los más grandes poetas y narrado
res de las letras ibéricas, consideradas patrimonio común de todos. Lo 
mismo acontecía con otros grandes escritores de las demás lenguas 
peninsulares". Algo así puede leerse en los Cadernos de Babel de Tito 
Brandariz, escritor gallego con el que me une la suficiente amistad para 
permitirme urgar de vez en cuando en sus cuadernos personales. Pero me 
consta que esos pensamientos, lejos de representar tan sólo el imaginario 
de un escritor "periférico" (por utilizar el eufemismo de nuevo cuño que 
ha venido a sustituir al adjetivo "provinciano"), expresan algunos deseos 
compartidos (abstracción hecha de sus nombres y lugares) por no pocos 
ciudadanos ibéricos. Y que si alguien pudiera sentirse amenazado por 
tales pensamientos, debiera atribuir su responsabilidad al (inconsciente) 
fundamentalismo que alimenta sus más atávicas creencias. Pero volvamos 
a lo nuestro. Y disculpen esta pequeña intromisión en los jardines del 
iberismo, el pluralismo lingüístico y la cultura federal. 

O mejor, todavía no. Porque, aunque es verdad que a nuestras mejo
res librerías no llegan, por desgracia, los libros portugueses, podemos 
visitar con relativa facilidad, al menos esporádicamente, las librerías de 
Oporto o Lisboa para estar al tanto de sus publicaciones, o recibir perió
dicamente por correo información sobre sus novedades. Sin embargo, si 
nuestro interés se extiende a los textos editados en Brasil, las dificultades 
se multiplican, no ya aritmética, sino geométricamente, porque sus libros 
jamás llegan a Europa, ni siquiera a Portugal. Y he de confesar que, en 
esta cuestión, como en tantas otras de carácter informativo, las conse
cuencias de la mundial ización económica (en esta fase todavía "imper
fecta", de relativo pluralismo lingüísitico, que nos permite obtener algún 
rédito de su imparable camino) han representado un progreso extraordina
rio: las excelentes librerías virtuales brasileiras permiten además un rápi
do, cómodo y hasta económico acceso al formidable mercado del libro 
brasileiro. Pero no se hagan ilusiones. Dentro de tres décadas probable
mente todo sea muy diferente, porque las únicas lenguas en las que toda
vía podrán adquirirse libros serán el inglés y el chino. Y con algo de 
suerte, también el castellano. C'est tout. Pero mientras no llega ese fatal 
momento de máxima globalización de la cultura (que no representa más 
que la virtual fagocitación de la multiplicidad en beneficio de la unifor
midad que requiere el mercado), aprovéchense de sus ventajas temporales 
y hagan uso de una buena librería virtual. Se sorprenderán, como nos ha 
pasado a algunos, del vigor y la formidable energía de la cultura brasilei
ra: numerosas y excelentes traducciones de los más diversos textos clási-
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cos compiten con versiones portuguesas de las últimas contribuciones a 
los debates filosóficos contemporáneos, obras de referencia inexcusable 
con las últimas interpretaciones publicadas en cualquier lengua de la geo
grafía universitaria, libros de importación cultural con las más variadas 
producciones autóctonas de Brasil. Si usted lee portugués, no lo dude ni 
un instante y acuda a una buena librería: podrá encontrar algo que busca
ba hace mucho en un lugar acaso inesperado. Pero, sobre todo, tendrá 
acceso a un universo cultural de gigantescas proporciones. Podría ilustrar 
mis palabras con infinidad de ejemplos basados en mi propia experiencia 
personal. Pero les pondré uno sólo, para el que no tengo que pensar gran 
cosa, después de haber estado entregado una buena temporada a la relec
tura de Hobbes. Voy a omitir las múltiples (y algunas excelentes19) tradu
cciones de su obra en Brasil. Y también las lecturas brasileiras del filóso
fo (algunas, igualmente, muy sugerentes20). Si usted quiere conocer la 
interpretación clásica de Carl Schmitt sobre el filósofo inglés puede leer 
la versión original alemana, hacerse con la muy vieja traducción española 
en alguna buena biblioteca o pedirle a algún amigo que le envíe la recien
te traducción mexicana (en México no encontrará usted una buena libre
ría virtual y las convencionales, algunas excelentes, como Gandhi, que
dan algo a desmano). Pero también puede leerla en portugués, porque ha 
sido traducida en Brasil y se encuentra en el mercado. Es verdad, claro 
está, que Carl Schmitt es un clásico de la filosofía política del siglo XX, 
que ha sido traducido a muchas lenguas (aunque algo menos sus trabajos 
sobre otros filósofos). Sin embargo, el lector brasileiro puede acceder, 
igualmente, con una singular inmediatez, en su propia lengua, a la lectura 
de alguna de las más célebres interpretaciones actuales de Hobbes, como 
la monografía dedicada recientemente por Quentin Skinner al filósofo 
(Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes), publicada en Cam
bridge en 1996. Con toda probabilidad debo haber sido uno de los primeros 
españoles incautos en haber adquirido la primera edición, en "hardback", 
del estudio de Skinner. No podía entonces acudir a la biblioteca de mi 
Universidad para solicitar su adquisición, ni tampoco deseaba esperar 
cuatro o cinco años a que apareciera una versión en rústica, para adqui
rirla a menor precio. Y, en efecto, algunos años más tarde se publicó en 
Oxford una versión económica. Sin embargo, con anterioridad a la apari
ción del texto en "paperback", ya había sido traducida en Brasil a un pre-

1 9 Un sólo botón de muestra: !a traducción anotada de De Cive, preparada por R. Janinc 
Ribeiro (Thomas Hobbes, Do Cidadão, São Paulo, Martins Fontes, 2002; 1.' ed., 
1992). 

2 0 ¿Cómo cs posible que desconozcamos, para no irnos más lejos, Ao leitor sem medo. 
Hobbes escrevendo contra o seu tempo (Belo Horizonte, Editora Universidade Federal 
de Minas Gerais, 1999; 1 . a ed., 1984), do propio Renato Janine Ribeiro? 
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ció mucho más reducido21. Por supuesto, no lo supe hasta que ya era 
demasiado tarde. Porque me hubiera ahorrado un buen dinero. Y su 
lectura, además, me habría resultado mucho más cómoda: la comodidad 
que para uno siempre representa no tener que acudir a una lengua que le 
es enteramente ajena. Es una cuestión de economía, sí, pero no sólo mate
rial, sino también intelectual. Estos simples ejemplos ponen de manifiesto 
la existencia de un poderoso mercado del libro en Brasil: ¿creen ustedes 
que en un país como el nuestro (o en Francia o Alemania, cuyos merca
dos editoriales son más poderosos) podría agotarse en apenas unos meses 
un libro tan "comercial" como A nervura do real, de la profesora Marile¬
na Chaui22, del que en apenas tres años se han publicado cuatro reim
presiones? Por supuesto que no. Pero el mercado jamás se equivoca: 
¿cuántos países de la Unión Europea poseen 30 o 35 millones de lecto
res?. Por eso, lean ustedes en portugués y se llevarán una gratísima sor
presa. En confianza: el papanatismo capitalino (no importa cuál sea la 
metrópoli de referencia) sólo es el anverso del aldeanismo provinciano. Y 
de una y otra cosa los españoles (aunque no sólo nosotros, por supuesto) 
aún tenemos mucho que aprender. 

4. L a potencia de la razón. 

Fortalecer las relaciones, ya existentes en Galicia (por razones de 
orden histórico, lingüístico y cultural), entre los profesores de filosofía 
portugueses y españoles a través de un encuentro de mutuo reconoci
miento, constituyó el primero de los objetivos del I Encuentro Hispano-
-Portugués de Filosofía que, dedicado a Espinosa: Etica e Política y, bajo 
mi dirección, fue organizado conjuntamente por la Universidad de San
tiago de Compostela y el Seminario Spinoza, celebrándose en Compos¬
tela los días 5, 6 y 7 de abril de 1997. La competencia e interés científico 
de las ponencias presentadas queda ampliamente demostrada en los 32 
textos reunidos en la edición que preparamos con posterioridad, publica
da en 1999 por el Servicio de Publicaciones de la Universidade de San
tiago de Compostela23. En aquel I Encuentro participaron seis profesores 
portugueses: cinco de filosofía (José Barata-Moura y Viriato Soromenho-
-Marques, Luís Machado de Abreu, Maria Luisa Ribeiro Ferreira y Diogo 

2 1 Quentin Skinner, Razão e retórica na filosofía de Hobbes, traducción de Vera Ribeiro. 
São Paulo, Fundação Editora da UNESP (FEU), 1999. 

2 2 Marilena de Sousa Chaui, A nervura do real. Imanência e liberdade em Espinosa, i. 
Imanência, São Paulo, Companhia das Letras, 1999, 2 vol., 941 + 292 pp. 

2 3 El texto de F. Cabral Pinto (A heresia política de Espinosa, Lisboa, Livros Horizonte, 
1990J parece tener como antecedente, al menos remoto, la presentación de una tesis de 
licenciatura defendida en 1971 en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra 
con el título O pensamiento político de Espinosa. 
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Pires Aurélio) y un historiador (Antonio Borges Coelho), buen conocedor 
y estudioso, entre otros muchos asuntos, de los orígenes y antepasados de 
la familia de Espinosa24. Entre los cinco profesores de filosofía se 
encontraban, sin duda, los mayores expertos de Portugal en la filosofía de 
Espinosa. Y, aunque dos de ellos no fueran propiamente especialistas, su 
sólida formación contribuyó a ilustrar desde sus singulares perspectivas, 
áreas de trabajo e intereses filosóficos las poliédricas dimensiones del 
espinosismo. 

Ya hemos consignado con anterioridad que la renovación y actuali
zación del espinosismo portugués contemporáneo se ha producido, en 
buena medida, como resultado de una transición natural, esto es, al abrigo 
de las instituciones universitarias, como demuestra la circunstancia de 
que todas la monografías publicadas en el país vecino a partir de 1990, en 
la que hemos denominado "la última recepción de Espinosa en Portugal", 
sean el resultado de actividades académicas ordinarias25 y, entre ellas, las 
más notables, la consecuencia natural de la presentación de las cuatro 
primeras tesis de doctorado en las Universidades lusitanas: las de Fran
cisco Vieira Jordão (1988), Luís Machado de Abreu (1991), Maria Luísa 
Ribeiro Ferreira (1994) y Diogo Pires Aurélio (1998). El fallecido F. V. 
Jordão fue el primero en presentar una tesis de doctorado, en mi 
conocimiento, en una Universidade portuguesa, que defendió, con el 
título Salvação e Historia em Espinosa, el 5 de mayo de 1988 en la 
Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, dando origen a dos 
publicaciones: Espinosa: Historia, Salvação e Comunidade y Sistema e 

Interpretação em Espinosa, en las que se recogen sus partes segunda y 
cuarta, así como primera y tercera, respectivamente. El libro publicado en 
1990 persigue "describir el campo vivencial de nuestro filósofo, el género 
de problemas que agitó a la sociedad de su tiempo y las formas más 
representativas de las soluciones entonces encontradas para obtener la 
concordia entre los individuos y para que estos tengan acceso a la felici
dad a la que aspiran, para intentar comprender, a partir de aquí, el esfuer
zo teórico de Espinosa. Defendémos - continúa F.V. Jordão - que, si el 
género de solución que él presentó para encontrar el camino de la libertad 
o de la salvación no revela una dependencia directa e inmediata del con
texto histórico-cultural al que las circunstancias lo vincularon, es en él, 
con todo, en el que podremos desvelar el conjunto de los datos que lo 
llevaron a decidirse por determinar, en el campo de la acción política y de 

2 4 António Borges Coelho, Inquisição de Évora. Dos primórdios a ¡668, 2 vols., Lisboa, 
Editorial Caminho, 1987. 

2 5 Blanco-Echauri, J. (ed.), Espinosa: Ética e Política. Encontro Hispano-Portugués de 
Filosofia (Santiago, 5-7 de Abril de 1997), Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela, 511 p. 
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la práctica individual, una propuesta elaborada a nivel exclusivamente 
filosófico y allí aplicada según las leyes de la 'deductividad geométrica' 2 6. 
Por su parte, la obra de 199327, complementaria de la precedente, persi
gue explicitar las raíces más profundas del sistéma ético de Espinosa y de 
su de interpretación de la Sagrada Escritura, "con la finalidad de esta
blecer la relación entre Religión y Filosofía, condición esencial para la 
plena comprensión del proceso de salvación que nos propone"28. 

Sin embargo, el estudio Spinoza - A utopia da razão de Luís 
Machado de Abreu 2 9, profesor de la Universidad de Aveiro, representa la 
primera producción notable, sin desmerecer las anteriores, del espinosis-
mo portugués, hasta el extremo que 1993, año de publicación de este 
volumen, lo hemos consignado aquí como un fecha emblemática en el 
modernización de los estudios sobre Espinosa en Portugal, en los que 
principia su última y más fecunda recepción. Es verdad que existen tra
bajos inmediatamente anteriores de gran importancia, a los que ya nos 
hemos referido (designadamente la traducción de TTP preparada por 
Diogo Pires Aurélio, con anterioridad aludida y sobre la que volveremos 
en el epígrafe posterior), entre los que se encuentran también los propios 
estudios "preparatorios" de L. M . de Abreu, D. P. Aurélio y M . L. R. 
Ferreira, consignados en nuestra bibliografía final. Pero el libro de Luís 
Machado de Abreu constituye el primer esfuerzo seriamente concebido, y 
formalmente bien elaborado, por aproximarse a una obra filosófica jalo
nada de obstáculos y dificultades como la de Espinosa. Y en el día de hoy 
me sigue pareciendo (abstracción hecha del reciente estudio sobre la Polí
tica de D. P. Aurélio), en su conjunto, la monografía quizá más recomen
dable, entre las publicadas en Portugal, para el conocimiento de la obra 
del filósofo. Hemos releído recientemente el texto, para la prepararación 
de este estudio, y debemos confesar que nos ha parecido un trabajo bas
tante más sólido de la impresión que nos trasladó su primera lectura, poco 
después de su aparición. Probablemente, la perspectiva de conjunto sobre 
las publicaciones ibéricas de estos diez o quince últimos años, junto a una 
mayor madurez forjada como resultado de un largo período de tiempo de 
dedicación al estudio de Espinosa, hayan posibilitado un balance más 
justamente positivo sobre este trabajo pionero en lengua portuguesa. 
También, sin duda, ha contribuído a ello "el desvanecimiento" de algunos 
preconceptos personales vinculados a la utilización del término "utopía" 

2 6 F.V. Jordão, Espinosa: Historia, Salvação e Comunidade, Lisboa, F.C.Gulbenkian, 
1990, p. 59. 

2 7 F.V. Jordão, Sistema e Interpretação em Espinosa, Maia, Castoliva, 1993. 
2 8 F.V. Jordão, Espinosa: Historia, Salvação e Comunidade, Lisboa, F.C.Gulbenkian, 

1990, p. 59. 
2 9 Luís Machado de Abreu, Spinoza-A utopia da razão, Lisboa, Vega, 1993. 
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que, aún no siendo de nuestro agrado, se han visto sensiblemente mitiga
dos después de la lectura más atenta que ahora hemos llevado a cabo, 
evaluando tanto los presupuestos metodológicos sobre los que se asienta, 
derivados de la sociología del conocimiento, como la distinción entre 
"utopía de la imaginación" y "utopía de la razón", que permiten a su 
autor hacer frente a los riesgos y desafíos a los que, prima facie, parece 
exponer a la filosofía de Espinosa. En otras palabras, puede gustarnos 
más o menos el título de la investigación de L.M. de Abreu, pero no cabe 
duda de que esta dimensión de su filosofía está presente en la obra de 
Espinosa y resulta razonablemente justificada en su trabajo, notablemente 
perjudicado por las limitaciones de la edición física que lo sustenta (un 
tipo de letra demasiado pequeño, una calidad de impresión manifiesta
mente mejorable, un formato poco atractivo): se trata de algo que jamás 
puede imputarse al propio autor, pero que todos sabemos que condiciona 
al lector (¡ojalá sea posible, al cabo de los años, una reedición de este 
texto con la presencia material que requiere su dignidad intelectual!). 
Como explica, en fin, el propio autor en la conclusión de su obra, "parti
mos de una propuesta de lectura en que el respeto por la sistematicidad no 
dejase de articularse con la experiencia social y cultural del autor. Juzga
mos, en el caso particular de Spinoza, que el concepto de utopía de la 
razón podría traducir satisfactoriamente tanto la inserción histórica del 
filósofo, como la construcción sistemática de una filosofía"3 0. Se perse
guía valorar el potencial de transgresión contenido en el conjunto de la 
obra del filósofo, enfatizando principalmente la "tensión utópica" que la 
atraviesa y recorre. De ahí que la construcción de la lectura de Spinoza se 
elabore a partir de tres instancias, a las que se corresponden otras tantas 
partes de esta lectura: la sociedad vivida, el conocimiento practicado y la 
metafísica de la visión espinosiana del mundo. Como escribe Abreu "si 
comparamos el alcance y función que Spinoza atribuye a la razón con 
otras filosofías del inicio de los tiempos modernos, se impone, desde 
luego, su valoración superlativa, en cuanto generadora de una visión del 
mundo muy peculiar"31. Se trata de la sobrevaloración de la potencia de 
la razón. A esta cuestión, desde su particular quehacer y modo de trabajo, 
está dedicado también el estudio que vamos a comentar a continuación. 

En efecto, el estudio de la profesora Ferreira A dinâmica da razão na 

fdosofia de Espinosa}2 es impulsado por la convicción de que la razón 
espinosista, lejos de postularse de un modo inmediato, se construye 

3 0 L.M. de Abreu, op. cií., p. 311. 
3 1 L .M. de Abreu, op. cif., p. 312. 
3 2 Maria Luísa Ribeiro Ferreira, A dinâmica da razão na filosofia de Espinosa, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian & Junta Nacional de Investigação Científica e Tecno
lógica, 1997, 685 pp. 
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mediatamente, proponiéndose evidenciar que la dialéctica razón/no-razón 
representa el principio dinámico que anima e impulsa su filosofia. El 
trabajo se estructura a partir de tres ideas fuerza: primero, la incontestabi
lidad del racionalismo de Espinosa, lugar común de la historiografía filo
sófica, que seguidamente se persigue matizar mediante la reivindicación 
de una concepción dinámica de la razón, alejada de toda caracterización 
dogmática, como ejemplifica la célebre metáfora sobre la forja del hierro 
esgrimida en TIE (e instrumentalizada para sus fines por Hegel en su 
conocida crítica de la filosofía crítica), que requiere ser explicitada - he 
ahí la tercera idea - mediante su reconstrucción genética, por cuanto en el 
filósofo "la razón es algo que se construye laboriosamente, en una dia
léctica constante, con lo que de entrada rechaza, mas de lo que se sirve 
permanentemente, a la manera del martillo que de un modo progresivo y 
penoso emerge del hierro por la acción de martillar"33. El texto se organi
za en tres grandes partes, en las que su autora acomete el estudio de la 
razón espinosista desde tres perspectivas bien diferentes: histórica, estruc
tural y dinámica. En la primera de ellas, bajo la denominación "razón y 
tradición", examina desde una perspectiva propiamente histórica las con
fluencias que convergen en la génesis del concepto, prestando una parti
cular atención a las implicaciones de la tradición religiosa en la emergen
cia de la razón. La segunda parte atiende al estatuto de la razón, 
ocupándose de la amplitud semántica del concepto. En esta sección, 
caracterizada por un abordaje esencialmente estructural de la problemá
tica objeto de estudio, la autora se siente autorizada para hacer uso de la 
terminología escolástica (ratio essendi, existendi, philosophandi, cognos-

cendi y vivendi), no sólo por haber sido esgrimida por el propio filósofo, 
sino también porque le permite satisfacer uno de sus objetivos priorita
rios: evidenciar cómo, bajo la presunta rigidez del concepto de razón 
(como enfatizan, precisamente, las viejas expresiones de la Escuela), 
anidan instancias no-racionales, que manifiestan porqué la inflexibüidad 
que en ocasiones se le atribuye es más aparente que real. En su tercera 
parte, bajo el título "el recorrido de la razón: un abordaje dinámico", la 
razón es analizada en su dinamismo constitutivo, cumplimentándose de 
este modo el proyecto enunciado por su autora, al explicitar cómo en cada 
una de las grandes temáticas que son consideradas por el filósofo persiste 
un elemento extraño a la razón que, lejos de interferir en su trabajo, lo 
suscita e impulsa, integrándolo como un elemento dinamizador de su 
recorrido. Así acontece en todos cuantos dominios se examinan: en lo que 
respecta a la metafísica, ese elemento lo representa el conatus; en el 
ámbito de la ética, los afectos; en la política, la potencia; en la antropolo
gía, el cuerpo; en la gnoseología, en fin, la imaginación y la intuición. La 

33 M.L.R. Ferreira, op.cit., p. 15. 
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razón siempre tiene la última palabra, pero su soberanía es el resultado de 
un proceso constitutivo, jalonado de obstáculos y dificultades. En este 
sentido, la obra de Espinosa, lejos del racionalismo dogmático que en 
ocasiones se le atribuye, representa el mejor testimonio de que no es 
posible dicotomizar de un modo absoluto razón y no-razón, "probándo
nos que ésta última se integra en la primera"34. Se comprende así que la 
autora concluya su estudio afirmando que la riqueza de la razón (de una 
razón concebida more spinozanum), se encuentra sobre todo "en esa 
ambivalencia de un deseo de racionalización absoluta, de jure, contras
tando defacto con la aceptación de innumerables interferencias"35. 

Últimamente, han aparecido dos nuevas entregas de Maria Luísa 
Ribeiro Ferreira. A diferencia de su amplia monografía A dinâmica da 

razão na filosofia de Espinosa, estos dos nuevos libros poseen una factu
ra y un propósito bien distintos. Muy diferentes entre sí (veremos por
qué), han despertado en mí más interés que el anterior, demasiado lastra
do - para mi gusto - por los requerimientos que explicaban sus orígenes. 
Y no es que se trate de textos urdidos sin pretensión académica alguna. 
Por el contrario, ambos, en su diversidad, la confiesan desde sus páginas 
iniciales. Pero tanto la libertad que las anima, como su pluralidad temá
tica, los hacen más atractivos para el lector. Razão e paixão es el evoca
dor título del primero de ellos3 6, que no se trata propiamente de un estu
dio (sólo) sobre Espinosa, ni de una monografía únicamente dirigida al 
especialista, sino de un texto concebido en sus orígenes con fines didácti
cos, para impartir a los alumnos de Filosofía Moderna, pero que poste
riormente la profesora de la Universidad de Lisboa ha considerado sus
ceptible de reescribir y ampliar para un público más amplio. El interés de 
este trabajo reside, a mi juicio, en la decisión de su autora por no renun
ciar, como acontece con demasiada frecuencia, al necesario ejercicio de 
enunciar la historia como problema en beneficio de esbozarla como rela
to. Porque uno siempre ha abrazado la convicción de que, en todo relato 
histórico-filosófico, el esfuerzo del narrador debe orientarse a la recons
trucción de la red de problemas conceptuales en torno a los cuales se 
organiza su génesis y se desenvuelve la trama narrativa, en la medida en 
que el entramado categorial - en filosofía - es el único susceptible de ver
tebrar y conferir sentido a lo que, de otro modo, sólo podría contemplarse 
como una simple sucesión de "historias". El texto de la profesora Ferreira 
se estructura, en fin, en siete capítulos, acompañados cada uno de ellos 
por una antología de textos y una selección bibliográfica. Inicialmente, 

3 4 M.L.R.Ferreira, op.cit., p. 613. 
33 ¡bídem 
3 6 Maria Luísa Ribeiro Ferreira, Razão e paixão (O percurso de um curso), Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
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proporciona al lector la necesaria definición y contextualización de los 
conceptos de razón y pasión en la modernidad, para después acometer en 
los capítulos siguientes el estudio de esta problemática en media docena 
de filósofos: Descartes, Espinosa, Pascal, Hobbes, Hume y Berkeley. 
Urna suprema alegría?1, por su parte, es la última entrega de la autora, de 
la que vamos a hacernos eco con brevedad. En este texto reúne todos sus 
ensayos consagrados a Espinosa, escritos a la largo de los últimos 17 años 
(1985-2002), publicados en revistas científicas y libros colectivos. La 
ausencia de unidad de estos escritos, lejos de desaconsejar su lectura, 
constituye un motivo de estímulo para el especialista, que puede satisfa
cer su curiosidad sin poner a prueba su paciencia, tantas veces erosionada 
por cientos de páginas que recompensan bien poco tan largo viaje. En 
estos textos encontrará el lector, quizá, las mejores páginas que la profe
sora Ferreira ha dedicado al filósofo. Los 13 trabajos aquí reunidos se 
organizan en dos grandes capítulos. El primero relaciona Espinosa con 
otros autores, ya sean algunos de sus contemporáneos (como Hobbes, 
Descartes y la princesa Elisabeth), o de sus críticos (como Bayle y Jaco-
bi). También confronta en ellos el pensamiento del filósofo con dos temá
ticas actuales: los ecofeminismos y la figura de Richard Rorty. El segun
do capítulo, por su parte, integra varios temas genuinamente espinosistas, 
como muestran sus respectivos títulos: "Una eternidad diferente", "El 
itinerario de la substancia a Dios", "Un Dios que no crea", "La otra parte 
de la Etica", "Las redes de los afectos", "Filosofar por correspondencia" 
y "Una hermenéutica de la salvación". Esta segunda parte se cierra, en 
fin, con un estudio en el que, entre interrogantes, se cuestiona si existirá 
una salvación para las mujeres. En él la profesora Ferreira puede aunar 
sus dos querencias mayores: el estudio de Espinosa y los trabajos de 
género, como ilustran los títulos de algunos de los libros de cuya edición 
ella también es responsable: O que os filósofos pensam sobre as mulheres 

(1998), Pensar no feminino (2001) y Também há mulheres filósofas 

(2001). 

5. £1 poder de la imaginación. 

La filosofía política de Espinosa en lengua portuguesa tiene en 
Diogo Pires Aurélio a su mayor experto, porque son varios lustros los que 
el profesor de la Universidad Nova de Lisboa lleva consagrados a la tra
ducción y el estudio de los textos políticos del sabio holandés. Ya hemos 
consignado al comienzo de este ensayo que, en mi criterio, la publicación 
en 1988 de su traducción de Tractatus Theologico-Politicus, bellamente 

3 7 Maria Luísa Ribeiro Ferreira, Uma suprema alegria: escritos sobre Espinosa, 
Coimbra, Quarteto Editora, 2003. 
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editada por Imprensa Nacional - Casa da Moeda, representa un verdadero 
punto de inflexión en la renovación y actualización del panorama general 
del espinosismo lusitano. Para que los estudios sobre cualquier filósofo 
clásico puedan progresar en una determinada lengua, cualquiera que sea, 
se requiere primero, como condición sine qua non, facilitar su acceso a 
las nuevas generaciones de lectores, proporcionándoles ediciones moder
nas que posibiliten su conocimiento. Y la inexistencia de una traducción 
portuguesa de esta obra capital en la historia del pensamiento occidental 
representaba un obstáculo ineludible para el progreso de esos estudios. 
¿Cómo podía explicarse la ausencia de una sóla traducción a su lengua 
materna de la obra más tristemente célebre de este hijo de judíos portu-
guéses? Me consta que, afortunadamente, se están preparando nuevas e 
importantes traducciones, tanto de la Ethica como de otros textos, lo que 
representa siempre la tarea mas urgente, porque sólo sobre unos sólidos 
cimientos resulta posible construir un edificio seguro y confortable. Pero, 
además, la traducción de D. Pires Aurélio que estamos comentando, junto 
al rigor y a la competencia con que ha sido preparada, se acompaña de 
unos notables instrumentos de trabajo para facilitar su lectura y estudio. 
Cincuenta apretadas páginas de notas informativas y explicativas del 
traductor sobre la edición elaborada, imprescindibles en la obra de Espi
nosa que requiere sin duda un mayor esfuerzo de contextualización, ade
más de un buen estudio preliminar, de casi un centenar de páginas, repre
sentan unas valiosas herramientas de auxilio para cualquier lector. Pero 
denotan también un modo riguroso y honesto de proceder en una tarea 
intelectual que, por prioritaria que se estime, suele resultar enojosa e 
ingrata. Es verdad - debo confesarlo - que no es sencillo para mí evaluar 
objetivamente la aportación del profesor lisboeta al espinosismo lusitano 
porque, junto a la confluencia de intereses filosóficos comunes, hemos 
mantenido a lo largo de más de una docena de años una estrecha relación 
académica, desde que en enero de 1991 visitara la Universidad de Santia
go de Compostela. Yo ya conocía, entonces, su reciente edición de TTP, 
que había adquirido en Oporto en 1989, y había leído también en 1988 un 
pequeño trabajo suyo, "Imaginação e razão face ao contrato", más tarde 
recogido en A vontade de sistema. Estudos sobre filosofia e política}8, en 
el que se encuentran apuntados algunos de los rasgos que van a caracteri
zar posteriormente el perfil y la orientación general de sus estudios sobre 
la filosofía política de Espinosa. Pero la todavía reciente publicación de 

3 8 D. Pires Aurélio, "Imaginação e razão face ao contraio", Análise, n.° 8, Lisboa, 1988, 
pp. 99-109. Recogido diez años después en A vontade de sistema. Estudos sobre 
filosofia e política, Lisboa, Edições Colibri, 1998, pp. 139-149. En VS el autor reúne 
siete de sus trabajos ya publicados, agrupándolos en tres secciones dedicadas, respecti
vamente, a Descartes, Hobbcs y Espinosa (la más extensa, con cuatro estudios). 
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su monografía Imaginação e Poder. Estudo sobre a Filosofia Política de 

Espinosa1,9 resultó para mí una relativa sorpresa. Sorpresa porque ignora
ba su entrega, durante casi tres años, a la composición de este estudio. 
Ignoro si Diogo es un seguidor anónimo de una de las máximas favoritas 
de Walter Benajamin, quien recomienda privarse de toda íntima satisfa
cción durante el ejercicio de escritura de una obra, con objeto de que la 
necesidad de comunicar el resultado del esforzado trabajo empuje a su 
autor a concluirla, sin desfallecer en el intento. Relativa, en cualquier 
caso, porque la orientación general de sus estudios y los intereses funda
mentales que lo animaban, hacían preveer una publicación ambiciosa, 
como la que vamos a comentar seguidamente aquí, con más brevedad de 
la que, sin duda, merece40. 

Durante siglos, el pensamiento político de Espinosa ha sido, bien 
silenciado o ignorado, bien (lo que todavía resulta más triste y penoso) 
mutilado o manipulado. Ausente en la gran mayoría de los estudios de 
historia de las ideas políticas, teoría política e, incluso, filosofía política 
(esta actitud, compartida entre tradiciones académicas y científicas, cuyas 
relaciones y desencuentros se caracterizan por sus frecuentes litigios, 
pone más bajo sospecha todavía el desatino de tan pacífico acuerdo), en 
el mejor de los casos era contemplado como una simple variación, ten
dencialmente democrática, de las narrativas contractualistas herederas de 
Thomas Hobbes, el padre de la filosofía política moderna. Es verdad, 
desde luego, que su sombra ha sido siempre muy alargada, porque ya los 
contemporáneos de Espinosa sientieron la nececesidad de evaluar sus 
ideas diferenciándolas de las del filósofo inglés. Y también es verdad que 
el renacimiento del espinosismo durante el siglo XIX, en razón de los 
legítimos intereses del romanticismo alemán, contribuyó a consolidar la 
imagen de un filósofo entregado a la metafísica, despreocupado de asun
tos más mundanos, propios de la razón práctica. De ahí que no parezca 
impertinente cuestionarse, como realiza Pires Aurélio al comienzo de su 
trabajo, la existencia en la filosofía de Espinosa de una concepción ver
daderamente autónoma de la política, a pesar del tiempo transcurrido, en 
que la historiografía filosófica contemporánea ha contribuido felizmente 
a mitigar los excesos de tan seculares desatinos. Pero, además, tampoco 
es inapropiado el interrogante sobre la existencia de una filosofía política 

3 9 D. Pires Aurélio, Imaginação e Poder. Estudo sobre a Filosofía Política de Espinosa, 
Lisboa, Edições Colibri, 2000. 

4 0 En los límites de este artículo nos vemos obligados, muy a pesar nuestro, a privar a los 
lectores de un comentario más amplio y pormenorizado de este interesante estudio, al 
que esperamos en un futuro inmediato prestar toda la atención que merece. Por el 
momento, para una aproximación más detallada que la que aquí acometemos, cf. Paulo 
Tunhas, "Como pensar a política? A racionalidade a braços com o razoável (sobre três 
livros de Diogo Pires Aurélio)", Análise, n.° 22, 2001, pp. 147-154. 
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original de Espinosa porque, como escribe el profesor lisboeta, "si la gran 
mayoría de los intérpretes, hasta mediados ya de este siglo, se dejó enre
dar o confundir por los enunciados espinosanos que explícitamente abor
dan la política, en particular por los últimos capítulos de TTP, no encon
trando ahí sino un apéndice a la doctrina de Hobbes, la investigación más 
reciente es con frecuencia tentada a realizar el camino inverso, remitiendo 
esos enunciados a la categoría de textos de circunstancia y buscando el 
verdadero pensamiento político del autor en la profundidad de su ontolo
gia" 4 1. De ahí que, en virtud de este lugar común filosófico, nacido en las 
últimas décadas, por mor del cual la política de Espinosa no se encuentra 
propiamente en sus textos sobre política, resulte todavía más legítimo el 
interrogante referido, cuestionándose "en qué medida aquello que hoy se 
entiende, la mayoría de las veces, como tal [la política de Espinosa], no 
traduce únicamente una construcción de los intérpretes, levantada sobre 
el sistema a partir de sus fundamentos metafísicos"4 2. Se comprende, de 
este modo, que el objetivo prioritario de este trabajo sea mostrar que 
existe, efectivamente, una filosofía política de Espinosa, de la que puede 
hablarse con toda pertinencia: la que se encuentra en los textos políticos 
(TTP y TP) y en Ia Ethica IV. Lejos de tratarse de un retomo a los plan
teamientos que perseguían la comprensión de las categorías jurídico-
-políticas espinosistas depuradas de cualquier vestigio de su metafísica, 
tentativa abocada al fracaso, como se ha denunciado con frecuencia entre 
los expertos (incluso en el interior de la tradición anglo-americana, en la 
que se inscriben - siempre a contracorriente - los importantes trabajos de 
Leo Strauss), Imaginação e Poder reivindica la originalidad y autonomía 
de la concepción espinosista de la política como resultado de un doble 
esfuerzo de contextualización de los textos políticos, tanto en el ámbito 
global de la obra del filósofo (como aconsejan los permanentes reenvíos 
del autor), como en el marco de algunas problemáticas exteriores, que no 
le son en modo alguno ajenas (Maquiavelo, Bodino, Grocio, Hobbes). Y 
es verdad, como sostiene D. Pires Aurelio, que la sustitución del finalis-
mo jurídico que caracteriza a todo el pensamiento anterior (y, más próxi
mamente, al de Hobbes) por la ontologia inmanentista de Espinosa, posi
bilita la aparición de una filosofía política singularmente original, donde 
la construcción jurídica de lo político, diríamos nosotros, denostando toda 
quimérica tentativa de reemplazar el universo ontológico que constituye 
su fundamento, permite, simultáneamente, no sólo la articulación de una 
teoría democrática concebida como "la más natural" de las formas de 
gobierno, sino también la refundación moderna de una política republica
na concebida como "la continuación del estado de naturaleza". 

4 1 D. Pires Aurelio, op. cit., p. 11. 
4 2 D. Pires Aurelio, op. cit., pp. 11 y 12. 
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Como escribe Diogo Pires Aurélio en la introducción de su obra "lo 
que Espinosa declara es la imposibilidad de salir de la caverna, o sea, la 
inutilidad de especular sobre una ciudad que es un mito, como si los 
hombres pudiesen dejar de ser quello que son, actuar al margen de la 
cadena en que, mental y físicamente, están insertos; hurtarse, en suma, al 
juego de la imaginación y de los afectos que es el medio en que se traba 
la lucha por el poder. [...] Pensar la política, según Espinosa, implica 
tener en cuenta que su elemento - en el sentido hegeliano del término -
es la imaginación y la pasión, que es lo mismo que decir la opinión y el 
deseo, pero implica también, para acceder a la teoría, el reconocimiento 
de las estructuras que permanecen como llave de comprensión de aquello 
que en ella es por naturaleza efímero" 4 3. El estudio se divide, en fin, en 

4 3 D. Pires Aurélio, op. cit., pp. 26 y 27. Rigurosamente exacto el diagnóstico y muy 
precisa también su formulación. Estamos, desde luego, completamente de acuerdo con 
esta tesis, como se observará en nuestra reflexión (o mejor, disgrcsión) sobre el poema 
de Jorge de Sena con el que cerramos este ensayo. Apuntamos, en cualquier caso, una 
sóla reserva, que no afecta para nada a la referida formulación, ni tan siquiera a su 
desarrollo principal: ¿con qué derecho, esto es, con qué fundamento, puede atribuirse a 
' l a Ciudad fundada sobre palabras" de La república de Platón el conjunto de rasgos 
que caracterizan al platonismo político y sus sucesivas metamorfosis? Se comprenderá 
que no podamos entrar aquí en un análisis detenido de una cuestión que exigiría un 
amplio comentario, pero que no afecta, en ningún caso, al nudo gordiano de una lectura 
que compartimos por completo. Simplemente, no estamos tan seguros como el autor 
que sea legítimo atribuir al genio de Platón una caracterización de la política tan frágil 
conceptualmente como la que se debate a lo largo de toda la primera parte de Imagi
nação e Poder y que, en la obra de Espinosa (principalmente en TP), designa una 
problemática filosóñco-política que únicamente adquiere relevancia y sentido a la luz 
de una determinada configuración cultural (la de las Provincias Unidas en la segunda 
mitad de su siglo de Oro) familiar para el filósofo y sus lectores. ¿Tiene mucho que ver 
la consideración general de la impotencia a la que la filosofía política parece encon
trarse inexorablemente abocada, como iheoría (de la acción colectiva) disociada de su 
praxis, según un cierta opinión común entre los hombres cultos de su tiempo, que 
Espinosa comparte sin reservas, con el estatuto epistemológico normativo y finalista 
con que el filósofo la describe? Sin lugar a dudas. Y a esta posición moralista, cierta
mente, podemos convenir en llamarle "platonismo político". Un platonismo muy difuso 
(del latín diffusus, es decir, "difundido", pero también "vago" e "impreciso"), por 
cierto, porque es común, desde esta perspectiva, a las Escuelas, al neoestoicismo 
reactivado a partir del siglo X V I , al aristotelismo "latino", a los grandes relatos utópi
cos e, incluso, al propio Hobbes, a quien Espinosa ha comprendido con una sutileza 
admirable (no, por cierto, como algunos de sus comentaristas presuntamente más 
reputados), al consignar críticamente que no es posible que los hombres construyan la 
ciudad de acuerdo con los mandatos de la razón, como todavía prescribe el filósofo 
inglés, si no fueran ya en alguna medida "autónomos", por hacer uso de la terminología 
kantiana, esto es, si no reintrodujera en la constitución de la Ciudad un universo 
normativo sin cuya presencia los individuos jamás se habrían persuadido de que era 
preciso comportarse, por una vez, razonablemente, aunando sus voluntades en una 
persona que jurídicamente los representase. A la luz de esta mirada, ¿qué permanece de 
la contradicción fundamental del estado de naturaleza, tal como Hobbes lo concibe, 
cancelado y superado (en un sentido estricto, bien diferente de la Aufliebung hegeliana, 
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tres partes en las que se ocupa, en primer lugar, de la explicitación de lo 
político en el interior de la filosofía, en particular la de Espinosa; luego, 
de la verificación del maridaje entre las categorías jurídico-poííticas y su 
ontología, que implica la refutación del platonismo político y sus sucesi
vas metamorfosis (esta segunda parte se ocupa también del importante 
papel que Espinosa asigna a la imaginación como operación de la mente, 
así como del origen de la estructura pasional y del campo de fuerzas que 
inexorablemente caracteriza al espacio político); por último, del análisis 
del poder, de su naturaleza y condiciones de posibilidad en el contexto 
anteriormente referido, así como de su morfología, considerada desde la 
perspectiva tanto de la soberanía como del Estado. 

6. El saber de! poder desde la Filosofía Moral o la Política en Etílica 
IV (Una disgresión sobre Jorge de Sena). 

Retornemos ahora al comienzo de este estudio y recordemos el inter
rogante que suscitaba en nosotros, como lectores de la Ethica, la lectura 
del verso de Jorge de Sena en su Homenagem a Spinoza. Concebida la 
Ciudad more spinozanum, ¿debe buscarse su causa y su fundamento en 
los dictámenes de la razón?, ¿cuáles son, al respecto, la enseñanzas del 
filósofo moral?44. Veámoslo. 

puesto que, aquí, aquello que se transforma, no puede ser conservado en modo alguno: 
su irreductibilidad es la característica perseguida por la hobbesiana fundación jurídica 
de lo político) de un modo definitivo con la generación del Leviathanl Pero la cuestión 
que me preocupa es otra: ¿qué tiene que ver todo esto verdaderamente con Platón? 
Porque la caricatura del filósofo-rey no puede dar cuenta, en ningún caso, de toda la 
compleja y fecunda arquitectura de la política en su obra más notable, en la medida en 
que el maridaje dialógico y "polifónico" entre saber, poder y deseo en La república es 
lo suficientemente fecundo y poderoso como para imputarle con rapidez algunos de los 
elementos que una paite de la tradición historiográfica le atribuye generalmente de un 
modo tan frivolo como gratuito. En otras palabras, la Ciudad ideal es una composición 
tan compleja que no puede reducirse fácilmente al arquetipo que una cierta historia de 
las ideas, interesadamente, ha contribuido a forjar. Además, Espinosa, que conocía muy 
bien -es verdad- gran parte de esas "metamorfosis" y, desde luego, detestaba el plato
nismo político (nada más absurdo que confiar el gobierno de la ciudad a los más 
virtuosos), es muy improbable que conociera directamente (ni tan siquiera a través de 
traducciones latinas, a diferencia de Aristóteles) la obra de Platón. En cualquier caso, 
no es éste el lugar para discutir algo que, como he dicho, no afecta para nada al núcleo 
argumentai del excelente trabajo de D. Pires Aurélio. Permítaseme tan sólo manifestar 
esta pequeña reserva y esgrimir una pequeña defensa en favor de La república a quien, 
como yo, acostumbra a bajar todos los otoños al Píreo con el propósito de gozar de una 
formidable lectura, aprender algo más de filosofía política y preservar "la ilusión de la 
justicia", como escribiera alguien tan poco sospechoso de "platonismo" como su 
comentarista contemporáneo más inteligente: Hans Kclsen. 

Obsérvese que la perspectiva con que aquí excrutamos la Política es la de la Filosofía 
Moral, estrictamente considerada, en el texto Eihica y no, por consiguiente, la del saber 
del poder desde la propia Filosofía Política, a la luz de los textos políticos y, muy en 
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Para e l l o podría bastarnos, inicialmente, con realizar algunas obser
vaciones bastante elementales respecto al lugar asignado a la Política en 
su obra mayor, desarrollando sus consecuencias más significativas. La 
primera observación es la siguiente: las consideraciones relativas a la 
Ciudad tienen lugar en la filosofía moral. Este lugar, expresamente indi
cado por Espinosa, figura en el escolio 2 de la proposición 37 de la parte 
rv de la Ethica. Su contexto es bien conocido: mientras las proposiciones 
precedentes han establecido en que consiste, tanto en el ámbito estricta
mente individual, como sobre el plano de la vida colectiva, el supremo 
bien (summum bonum) de los hombres que viven bajo la guía de la razón, 
las proposiciones siguientes - por su parte - muestran cuáles son los 
medios de los que disponemos para alcanzar este bien supremo y cuáles 
son los obstáculos que pueden impedírnoslo. Y, entre estos dos grupos de 
proposiciones, tenemos precisamente este importante escolio. De donde 
se puede colegir que el objeto del que se hace mención, es decir, la Ciu
dad (Civitas), es considerada por Espinosa como la condición sin la cual 
sería imposible disponer de estos medios de acceso al supremo bien y de 
eliminar estos obstáculos. Y efectivamente es así. Lo que pone en eviden
cia el lugar asignado a la Política en la parte PV de la Ethica son las razo
nes de orden práctico por las cuales la filosofía moral está necesariamente 
abocada a interesarse por la Ciudad, precisamente porque descubre aque
llo de lo que, en buena parte, depende la realización de su proyecto. 

No parece que esta primera constatación, como todos sabemos, haya 
suscitado grandes controversias entre los interpretes (no me refiero a la 
ausencia de toda disputa, sino a la existencia de una verdadera fuente de 

particular, de Traclatus politicus. Los planos de ambas exploraciones son muy diversos 
entre sí, al corresponderse, respectivamente, al saber (laética) y al poder ([apolítica) en 
la filosofía de Espinosa. Pero esta distinción metodológica, en nuestro criterio clara
mente enunciada en la obra del filósofo, resulta analíticamente imprescindible para 
eludir toda equivocidad en la interpretación del espinosismo, como sucede demasiado a 
menudo. Una primera formulación de la tesis que aquí presentamos, breve y parcial
mente, imprescindible también para la comprensión general de las relaciones entre 
saber y poder en Espinosa, puede verse en J. Blanco Echauri, "As problemáticas rela-
cións entre ética e política (Acotacións históricas e perspectivas actuais)", XV Semana 
Galega de Filosofía, Pontevedra, aula Castelao de Filosofía (formato 20 x 30 cms., a 
doble columna), pp. 34-39. En cualquier caso, esta cuestión ha sido retomada y 
desarrollada por mí con mayor amplitud y profundidad, aunque desde un ángulo 
parcialmente diverso al de aquella primera indagación, en una comunicación presen
tada recientemente, con el título "Imaginação e Razão na Política de Espinosa", en el V 
Coloquio Internacional de Filosofía do Século XVII, dedicado monográficamente al 
tema "Imaginação e Razão na Filosofia do século X V I I " , que bajo la organización 
conjunta de la Universidade de São Paulo y la Sociedade de Estudos Filosóficos do 
Século X V I I , que preside la profesora Marilena Chaui, se celebró en la capital paulista 
los días 28, 29 y 30 de agosto de 2003 (el texto, actualmente en prensa, se publicará 
próximamente). 
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conflictos y litigios), en particular cuando se enfatiza (como resulta nece
sario para evitar cualquier malentendido) que la perspectiva desde la que 
se enuncia este interés por el poder pertenece al orden del saber, porque 
es inherente al marco de referencia de una teoría de la acción individual, 
como la filosofía moral, en la que sus actores son exclusivamente los 
hombres razonables (es decir, los filósofos), quienes protagonizan, con
forme a la tradición griega, una ética de la excelencia. Recuérdese, en fin, 
como remata la Etnica: "Si la vía que, según he mostrado, conduce a ese 
logro parece muy ardua, es posible hallarla, sin embargo. Y arduo, cier
tamente, debe ser lo que tan raramente se encuentra. En efecto: si la sal
vación estuviera al alcance de la mano y pudiera conseguirse sin gran 
trabajo, ¿cómo podría suceder que casi todos la desdeñen? Pero todo lo 
excelso es tan difícil como raro" (E 5P42S). Yo me encuentro entre quie
nes entienden que todo el proyecto filosófico de Espinosa se encuentra al 
servicio de una teoría de la acción individual, que desarrolla y promueve 
una singular y original propuesta de autogobierno de sí mismo, sin cuyo 
conocimiento no se explica, ni su origen vital, ni su significado más pro
fundo. Sin embargo, estoy muy lejos de considerar que Espinosa se forje 
la ilusión de considerar que el hombre libre de la Etnica V, por él conce
bido, se encuentre al alcance de la mano de los no-filósofos. Es lo que a 
mí me gusta denominar "la anti-modernidad" de Espinosa. 

El inexorable interés que la Política suscita en el filósofo moral, así 
como el significativo lugar que Espinosa le asigna en el sistema de la 
Ethica, podrían inducirnos a pensar que el filósofo también adolece de 
una suerte de platonismo político 4 5 (él, que tan enérgicamente lo denuncia 
en el Tratado político, TP 1/1 y 1/5), al representarse ilusoriamente el 
saber como fundamento del poder (decimos "ilusoriamente" por la super
posición de planos que comportarían, en tal hipótesis, las miradas del 
filósofo moral y del filósofo político, respectivamente). Recuérdese - en 
efecto - que, según la proposición 35 de esta parte IV, "los hombres sólo 
concuerdan siempre necesariamente en naturaleza en la medida en que 
viven bajo la guía de la razón" y que, además, su corolario 1.° (el corola
rio 1 de la pr. 35 de esta parte IV) establece que "no hay cosa singular en 
la naturaleza que sea más útil al hombre que un hombre que vive bajo la 

4 5 Por platonismo político denomino aquí, simplemente, la estimación de que el derecho 
del poder procede del saber, de que es el saber quien confiere derecho y curso de legi
timidad al poder, de que el poder -en suma- posee (o ha de poseer) su fundamento en 
el saber. Traduce la convicción de que tan sólo cuando existe una identidad entre saber 
y poder (identidad que expresa la figura del filósofo-soberano) y, por consiguiente, 
entre ética y política, la moralidad en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno 
puede estar garantizada, porque el ejercicio del poder requiere de las mayores virtudes 
morales. De ahí que el gobierno de la Ciudad (y la salud del Estado) deba descansar en 
los filósofos, porque sólo a ellos pueden atribuírseles las mayores virtudes. 
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guía de la razón", tesis que permite comprender porqué, sobre la base de 
su propia utilidad (no por un deber abstracto o por la prescripción de una 
ley exterior), los hombres pueden efectivamente vivir en sociedad. El 
interrogante que debemos formularnos aquí, por tanto, es el siguiente: 
¿No equivale a una política platónica fundar la sociedad únicamente 
sobre hombres razonables, cuando es de dominio público (no sólo ya para 
Espinosa, quien lo consigna además reiteradamente) que la mayor parte 
no lo son?. O, para expresarlo casi con sus propias palabras (con las que 
refuta, al comienzo de TP, a todos los filósofos, moralistas y teólogos que 
le han precedido), ¿no representa tal propósito concebir a los hombres, no 
como realmente son, sino como desearían que fuesen? (como lo desearía, 
en esta hipótesis, el propio Espinosa). 

Adviértase, además, de las consecuencias que para la filosofía políti
ca de Espinosa comporta esta cuestión, porque atribuir a la razón un rol 
hegemónico en la construcción de la Ciudad, en perjuicio de las pasiones 
(o, si ustedes prefieren, conceder un papel preponderante a los deseos 
nacidos de la razón sobre los no nacidos de ella, no sólo ya en la institu
ción aquí necesariamente convencional de la soberanía, sino también en 
su funcionamiento posterior y, por consiguiente, en su conservación), no 
puede sino representar la inclusión de Espinosa en la tradición mayor de 
ese proyecto que, desde Hobbes, se abastece de las categorías jurídico-
-políticas necesarias para la constitución de las modernas narrativas con-
tractualistas. Y, si tal fuese el caso, y la sociedad se constituyese entonces 
por un simple juego de voluntades, como corresponde a la teoría del 
pacto social, ¿con qué derecho (con qué fundamento, queremos decir) 
podría entonces Espinosa censurar - como realiza en TP 1/1 - todas las 
filosofías políticas que le son conocidas46?, él precisamente, que 
habiéndose propuesto determinar en la parte III de su Etnica la naturaleza 
y la fuerza de los afectos (así como la potencia de la mente - es verdad-
para moderarlos), no desea - escribe en el parágrafo 4 del capítulo I de 
TP - "ridicularizar ni lamentar ni detestar las acciones humanas, sino en 
entenderlas. Y por eso he contemplado'los afectos humanos, como son el 
amor, el odio, la ira, la envidia, la gloria, la misericordia y las demás 
afecciones del alma ["mens"], no como vicios de la naturaleza humana, 
sino como propiedades que le pertenecen como el calor, el frío, la trem-
pestad, el trueno y otras cosas por el estilo a la naturaleza del aire". 

Pero toda sombra de sospecha sobre el platonismo político de Espi
nosa, así como sobre su presunta incoherencia al esgrimir en su Etnica 

argumentos que más tarde va a censurar en su Tratado Político, se disi-

4 6 Excluyendo a Maquiavelo, naturalmente, que Espinosa tiene bien presente. Algunos 
fragmentos de este parágrafo constituyen casi una paráfrasis de algunos pasajes del 
capítulo 15 de El Príncipe. 
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pan por completo cuando se examina en detalle el referido escolio 2.° de 
la prop. 37 de E [V, y se advierte que su contenido no depende en nada de 
lo que le precede inmediatamente; o, de un modo más preciso, se deduce 
exclusivamente de aquellas de entre las proposiciones precedentes que no 
conciernen al bien supremo, ni a los deseos del hombre razonable, sino 
que son simplemente una consecuencia directa de la teoría de los afectos 
elaborada en detalle en la parte II I . De hecho, en el célebre escolio, Espi
nosa reenvía, explícitamente, con objeto de explicar la construcción de la 
Ciudad, a la proposición 7 de esta parte IV y a la proposición 39 de la 
parte I I I , recordándonos inmediatamente, a renglón seguido, el contenido 
de esas proposiciones, a saber: que ningún afecto puede ser reprimido a 
no ser por un afecto contrario y más fuerte que el que se desea reprimir, y 
que nadie se abstiene de inferir daño a otro salvo por el temor a un daño 
mayor. Esto no quiere decir (es importante subrayarlo, para evitar todo 
equívoco; y también toda apariencia de contradicción en los textos del 
filósofo) que dicho escolio carezca de fundamentos teóricos en el sistema. 
Por el contrario, lo que quiere decir es que los fundamentos teóricos de la 
ciencia política no tienen ninguna relación, o al menos ninguna relación 
directa, con las razones prácticas por las cuales el filósofo - el filósofo 
moral - es conducido a interesarse por el objeto de esta ciencia. Resulta 
evidente, por descontado, que la vida en sociedad (y en una sociedad 
políticamente bien organizada) es necesaria para la consecución del sum

mum bonum (para la plenitud, en fin, del género de vida que persigue el 
filósofo moral). Pero también es verdad que no es ésta la razón por la cual 
el Estado existe, incluso aunque todos los filósofos - parece pensar Espi
nosa - puedan haber incurrido en la ilusión consistente en asignarle por 
causa final la satisfacción de sus propios deseos racionales. Para expre
sarlo rápidamente: El Estado, lejos de representar la obra de la razón, se 
forja siempre en el dominio de la imaginación4 7. Pretender lo contrario 
equivaldría a decir que el Estado existe para satisfacer los deseos del 
filósofo (del filósofo no-espinosista, si nuestra interpretación es correcta), 
puesto que ese "modelo ideal de la naturaleza humana" al que se refiere 
Espinosa en el prólogo de la parte IV de la Ethica, no representa otra 
cosa, en realidad, más que la proyección de estos mismos deseos. Si el 
Estado existiese por tales razones, significaría que incluso quienes hacen 
posible su existencia, experimentan también (por expresarlo de algún 
modo) deseos de filósofos, lo que implicaría indefectiblemente que viven 

4 7 Consignemos aquí que esta tesis, necesariamente incompatible con la presunción de 
que la existencia del Estado represente el resultado del trabajo de la razón (por enun
ciarlo casi hegelianamente), no es incompatible con la afirmación de que sus conse
cuencias puedan complacer la razón...del filósofo moral. Aunque esta evaluación posi
tiva, para ser justos, representaría tan sólo una verdad de hecho, pero no por derecho. 



Espinosa Revisitado en Lengua Portuguesa L J i 

ya bajo la guía de la razón. Sin embargo, si tal fuese el caso, no tendrían 
precisamente ninguna necesidad del Estado, como lo indica Espinosa en 
el parágrafo 1 del capítulo I de TP, sino que estarían capacitados para 
vivir - o mejor todavía, para convivir - en la más satisfactorias de las 
anarquías (en el sentido estrictamente etimológico que designa dicha 
expresión), o en aquel siglo dorado de los poetas (lugar común de los 
textos clásicos de la cultura humanista: de los de Séneca, p.e., en sus 
Cartas a Lucillo; pero sobre todo de Ovidio, en su Metamorfosis) al que 
Espinosa alude en repetidas ocasiones. De ahí la conclusión que extrae en 
el parágrafo 7 del mismo capítulo: las causas y los fundamentos naturales 
del Estado no deben ser buscados del lado de las enseñanzas de la razón, 
sino que es preciso deducirlos de la naturaleza o condición común de los 
hombres, es decir, de su condición de hombres sometidos a los afectos (a 
los afectos pasivos; a esas pasiones, en suma, que presiden el despliegue 
de las relaciones entre los hombres, tal como las concibe en la Etnica, y a 
las que Espinosa se ha referido poco antes, en el parágrafo 5 de ese 
mismo capítulo I de TP). 

7. Epílogo 

Alrededor de 1991 un amigo lisboeta (en la actualidad Director de la 
Biblioteca Nacional de Lisboa) me hizo llegar un ejemplar de una revista 
filosófica, porque presumía que me interesaría un largo texto en ella 
publicado, tanto por el asunto en el abordado, coincidente con los objeti
vos y orientación de mis investigaciones, como por la solidez e inteligen
cia de sus planteamientos. Sobre cualquiera de los grandes filósofos, 
como sobre cualquiera de las grandes obras del ingenio humano, se editan 
cada año, en muchas lenguas, como todos sabemos, centenares de libros y 
miles de páginas en las más diversas publicaciones y revistas especializa
das diversificadas por la geografía académica de todo el mundo. Y son 
muchas, sin duda, las que merecen la consideración de los lectores, aun
que algunas menos las de los especialistas, fatigados por largas excursio
nes que a menudo no suelen justificar tan largo viaje. En otras palabras, 
de la misma manera que son pocos los textos filosóficos (o literarios) 
cuya vocación de permanencia les permite sobrevivir al transcurso del 
tiempo, pocos son también los estudios de esos mismos textos que consi
guen, por la innovación que representan, el reconocimiento que merecen. 
Aquel estudio, publicado hace ahora casi quince largos años (1989) en la 
lisboeta revista Análise, se llamaba "A institucáo do campo político em 
Espinosa" y su autora era una profesora brasileira, entonces para mí 
completamente desconocida, Marilena de Sousa Chaui. El amigo que 
entonces me remitiera el texto acertó plenamente en su pronóstico, 
porque sus páginas me parecieron deslumbrantes, por mucho que tuviera 
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que dedicarles varias jomadas de esfuerzo y trabajo a su lectura, ya que 
eran tiempos, aquellos, en los que uno mismo principiaba a adentrarse por 
los laberínticos caminos de una de las cumbres de la filosofía, y con ella, 
del siglo más innovador y fecundo, con toda probabilidad, en la historia 
del pensamiento. Pero teníamos que hacerlo sin el auxilio de báculo 
alguno, porque ¿dónde se encontraban nuestros maestros?: en otras 
geografías. Supe, inmediatamente, que se trataba de uno de esos textos 
que están llamados a perdurar y convertirse en clásicos del análisis 
histórico-filosófico. Entonces paso relativamente desapercibido entre los 
expertos, aunque su autora, estudiante en el 68 en Vincennes, lo hubiera 
escrito para pronunciar, veinte años más tarde (1988), una conferencia en 
el parisino Collège International de Philosophie. 

Este relato viene a cuento porque, hace apenas tres meses, he recibi
do un obsequio procedente de Brasil: el libro Política eni Espinosa, de la 
profesora Marilena Chaui, en el que incluye este fecundo texto, ahora 
oportunamente reescrito y ampliado en su totalidad, editado junto a otros 
interesantes estudios dispersos sobre la política del filósofo. Poco des
pués, además, tuve la fortuna de realizar una estancia en la Universidade 
de São Paulo, y de participar también en un entusiasta Congreso Interna
cional sobre "Experiencia e razão na filosofía do século X V I I " , organiza
do conjuntamente por la U.S.P. y la Asociación brasileira de estudios 
filosóficos del siglo XVI I . Y fue, entonces, recien llegado a la megalópo-
lis paulista, al leer su nuevo libro, y disponer de la ocasión de gozar 
(ahora sí) con la lectura de aquel bello y fecundo artículo, cuando descu
brí que, entre sus anexos y reescrituras (el texto suma ahora ya más de un 
centenar de apretadas páginas), se encontraba un fragmento por mí com
pletamente olvidado, ahora todavía objeto de una oportuna y significativa 
matización, en el que en unas pocas líneas de gran precisión conceptual 
se encuentra expuesta la misma posición que nosotros hemos defendido 
en el epígrafe precedente, a proposito de nuestra disgresión sobre el 
poema de Jorge de Sena, que me voy a permitir transcribir aquí, tradu
ciéndolo al castellano, como conclusión (y colofón) de nuestra reflexión 
(y también como modesto reconocimiento personal al fecundo trabajo de 
una espinosista y universitaria ejemplar): "Bajo la conducción de la razón 
-que es la perspectiva del discurso ético- sé que sé lo que está bien y 
mal. Bajo la conducción de la pasión -instancia en la que transcurre la 
vida política- sólo sé o imagino saber lo que es bueno o malo. Con ese 
saber empírico es con el que lidia lo político y, por eso, en el Tratado 
político, Espinosa critica a los que pretenden traer a la política el saber 
cierto del bien y del mal. Así, la proposición 40 (de Ethica IV) opera en 
dos niveles simultáneos: en el del sabio, que reconoce la necesidad intrín
seca de la vida política como útil o como un bien, y en el del hombre 
pasional, que, según el escolio de la proposición 39 de Ethica I I I , entien-
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de por bien lo que le trae alegría y por mal lo que le trae tristeza, juzgan
do 'según su afecto lo que es bueno o malo'. En otras palabras, la razón 
reconoce la utilidad de la vida social, pero ella no es la causa y el funda
mento de la sociedad4 8". Quod erat demonstrandum, añadiríamos nosotros. 
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ERNST CASSIRER 
A "TRAGÉDIA DA CULTURA"* 

Hegel disse que a história mundial não é o lugar da felicidade; os 
períodos de paz e felicidade são folhas em branco no livro da história. Ele 
não acreditava, de modo algum, que se encontrasse refutada, com isso, a 
sua convicção fundamental de que "na história tudo acontece racional
mente"; ele viu naquela asserção muito mais a confirmação e o reforço 
desta convicção. Que significa, porém, a vitória da ideia na história mun
dial, se essa vitória deve ser comprada com a renúncia a toda a felicidade 
humana? Não soa uma tal teodiceia quase como um sarcasmo, e não tinha 
Schopenhauer razão quando explicava que o "optimismo" hegeliano era 
uma forma de pensamento não só absurda como também perversa? 
Questões deste tipo impuseram-se sempre ao espírito humano precisa
mente nas épocas culturais mais ricas e brilhantes. A cultura foi sentida 
não como um enriquecimento, mas antes como um alheamento do verda
deiro objectivo da existência. Em pleno Iluminismo, profere Rousseau o 
seu requisitório inflamado contra "as artes e as ciências". Estas teriam 
abatido e debilitado o ser humano, do ponto de vista da eticidade, e não 
teriam satisfeito as suas necessidades no plano físico, tendo, em vez 
disso, despertado nele milhentas pulsões insaciáveis. Todos os valores 
culturais são fantasmas a que temos de renunciar, se não quisermos ser 
para sempre condenados a ir beber ao tonel das Danaides.1 Com esta 
acusação, Rousseau abalou nos seus alicerces o racionalismo do século 
XVin. Aqui reside o efeito profundo que exerceu sobre Kant. Através de 
Rousseau, Kant vê-se liberto do puro intelectualismo e dirige-se para um 
novo caminho. Não acredita mais que o desenvolvimento e o refinamento 
da cultura intelectual possam resolver todos os enigmas da existência e 
curar todos os males da sociedade humana. A simples cultura do enten-

* Die "Tragödie der Kultur" in Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien. 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, pp. 103-127. 

1 As cinquenta filhas de Dánao, as quais, tendo, à excepção de Hipemnestra, morto os 
seus maridos na noite de núpcias, foram condenadas, depois da morte, a encher perpe
tuamente um recipiente perfurado, de onde se escoava toda a água nele derramada 
(N. do T.). 

Philosophica, 23, Lisboa, 2004, pp. 137-158 



138 Documento 

dimento não consegue fundamentar o valor mais alto da humanidade; ela 
tem de ser regulada e refreada por outras forças. Mas mesmo quando o 
equilíbrio moral-espiritual é alcançado e o primado da razão prática é as
segurado em detrimento do da razão teórica, permanece vã a esperança de 
que, por esse meio, possa ser apaziguada a ânsia de felicidade do homem. 
Kant está profundamente convencido do "fracasso de todas as tentativas 
filosóficas de teodiceia". Assim, não lhe resta qualquer outra solução 
além da el iminação radical do eudemonismo, a qual tentou na funda
mentação da sua ética. Se a felicidade fosse o verdadeiro objectivo do 
esforço humano, a cultura estaria por esse meio orientada de uma vez por 
todas. A sua justif icação só pode, porém, assentar na introdução de uma 
outra bitola de valoração. O verdadeiro valor não assenta nos bens que o 
homem recebe como presente da natureza e da providência. Ele reside 
apenas nas suas próprias acções e naquilo que a si próprio faz através 
destas acções. Com isto, Kant aceita o pressuposto de Rousseau, sem dele 
tirar a mesma conclusão. O grito de Rousseau: "Retornemos à natureza!" 
poderia restituir e assegurar a felicidade à existência humana, mas, desse 
modo, o homem ver-se-ia alheado da sua verdadeira destinação. Isto por
que esta dest inação não reside no sensível, mas antes no inteligível. 
Aquilo que a cultura promete ao homem e que unicamente lhe pode dar é, 
não a felicidade, mas o "tomar-se digno da felicidade". O seu objectivo 
não é a real ização da felicidade na Terra, mas antes a realização da liber
dade, da autêntica autonomia, a qual não significa o domínio técnico do 
homem sobre a natureza, mas antes o domínio moral sobre si próprio. 

Assim, Kant crê ter transformado o problema da teodiceia de um 
problema metafísico num problema puramente ético e, por força desta 
transformação, ter também resolvido criticamente tal problema. Mas nem 
todas as dúvidas que podem ser levantadas contra o valor da cultura estão 
com isso atenuadas. Isto porque um outro conflito, muito mais profundo, 
parece levantar-se quando se tem em consideração o novo objectivo que é 
aqui apontado à cultura. Pode ela atingir realmente este objectivo? Será 
certo que o homem pode encontrar, na cultura e através dela, a realização 
da sua verdadeira essência "inteligível", que ele pode alcançar aqui, não a 
satisfação de todos os seus desejos, mas o desenvolvimento de todas as 
suas forças e disposições espirituais? Seria este o caso apenas se ele 
pudesse saltar para lá da barreira da individualidade, se pudesse alargar o 
seu próprio eu até o todo da humanidade. Mas, precisamente nesta ten
tativa, sente ele o seu limite de modo ainda mais claro e doloroso. Pois há 
também aqui um momento que ameaça e reprime a espontaneidade, a 
pura autonomia do eu, em vez de a elevar e intensificar. Se aprofundar
mos este lado do problema, ganhará ele por essa via e por vez primeira 
todo o seu acúmen. Num ensaio a que deu o título "O conceito e a tragé
dia da cultura", Georg Simmel pôs a questão com toda a precisão. Duvi-
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da, porém, que se possa chegar a uma solução. Segundo ele, a filosofia 
pode apenas apresentar o conflito; ela não pode prometer nenhuma saída 
definitiva para ele. Pois quanto mais fundo penetra a reflexão, mais ela 
nos mostra a estrutura dialéctica da consciência da cultura. O progresso 
da cultura presenteia a humanidade com dádivas sempre novas; mas o 
sujeito individual vê-se cada vez mais excluído do usufruto das mesmas. 
Para que servirá uma riqueza que o eu não pode nunca transformar em 
sua propriedade viva? Não é ele incomodado por ela, em vez de ser por 
ela libertado? Em tais considerações, depara-se-nos o pessimismo da 
cultura na sua versão mais aguda e radical. Pois ele toca, agora, o ponto 
mais vulnerável. Ele aponta para uma falha de que nenhum desenvolvi
mento espiritual pode libertar-nos, porque tal falha reside na própria 
essência desse desenvolvimento. Os bens que esse desenvolvimento pro
duz crescem continuamente em número; mas, precisamente nesse cresci
mento, deixam eles de ser úteis para nós. Tornam-se algo simplesmente 
objectivo, uma coisa disponível e dada, que não mais se deixa, contudo, 
apreender e compreender pelo eu. Sob a sua variedade e peso continua
mente crescentes, o eu sente-se esmagado. Doravante, ele não retira da 
cultura a consciência da sua potência, mas apenas a certeza da sua impo
tência espiritual. 

O verdadeiro motivo para esta "tragédia da cultura" vê-o Simmel no 
facto de a aparente interiorização que a cultura nos promete ir sempre a 
par com uma espécie de auto-externalização. Entre a "alma" e o "mundo" 
existe uma constante relação tensional que ameaça tornar-se, por f im, 
numa relação simplesmente antitética. O homem não pode ganhar o 
mundo espiritual sem que, com isso, a sua alma sofra danos. A vida espi
ritual consiste num progresso constante; a vida anímica, num regresso 
cada vez mais profundo a si própria. Os fins e os caminhos do "espírito 
objectivo" não podem, por isso, ser iguais aos da vida subjectiva. Para a 
alma individual, tudo aquilo que ela não pode preencher consigo própria 
tem de tornar-se numa casca dura. Esta casca enrola-se cada vez mais 
densamente à sua volta e deixa-se cada vez menos dissolver. "A vida 
vibrante da alma, infatigável, que se desenvolve sem limites, que cria em 
qualquer sentido, contrapõe-se o seu produto fixo, idealmente incomoví-
vel, que tem como repercussão fatídica a imobilização daquela vivaci
dade, a sua fossilização; é, muitas vezes, como se a mobilidade produtiva 
da alma sucumbisse ao seu próprio produto [ . . . ] . Na medida em que a 
lógica das formações e conexões impessoais está carregada de dina
mismo, surgem duras fricções entre estas, os impulsos interiores e as 
normas da personalidade, fricções essas que sofrem uma condensação 
peculiar na forma da cultura como tal. Desde que o homem diz eu para si 
próprio, se torna objecto para e perante si próprio, desde que, através de 
tal forma, os conteúdos da sua alma pertencem conjuntamente a um cen-
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tro — desde então teve de crescer, a partir dessa forma, o ideal de que 
estes conteúdos, assim ligados com o centro, const i tuíssem também uma 
unidade em si fechada que fosse, por isso, um todo auto-suficiente. Só 
que os conteúdos nos quais o eu deve consumar esta organização num 
mundo próprio, unitário, não lhe pertencem exclusivamente; eles são-lhe 
dados a partir de uma qualquer exterioridade espacial, temporal, ideal, 
são, ao mesmo tempo, os conteúdos de quaisquer outros mundos, sociais 
e metafísicos, conceptuais e éticos, e, nestes, possuem formas e conexões 
subjacentes que não querem coincidir com as do eu [...] Esta é a verdadei
ra tragédia da cultura. Pois nós designamos isto - por oposição a uma 
fatalidade triste ou demolidora a partir do exterior - como uma fatalidade 
trágica: que as forças aniquiladoras dirigidas contra um ser brotem preci
samente das camadas mais profundas desse mesmo ser; que, com a des
truição, se consume um destino que nele próprio está, e que é, por assim 
dizer, precisamente o desenvolvimento lógico dessa mesma estrutura com 
que esse ser construiu a sua própria positividade." 2 

O sofrimento de que toda a cultura humana padece surge, nesta ex
posição, como ainda mais profundo e desesperado que na descrição de 
Rousseau. Pois está aqui fechado aquele caminho de regresso que Rous
seau procurava e exigia. Simmel está muito longe de querer impor a sus
pensão da marcha da cultura num qualquer ponto. Ele sabe que a roda da 
história não se deixa inverter. Mas ele julga ver, simultaneamente, que a 
tensão entre os dois pólos, igualmente necessários e igualmente legítimos, 
se agudiza assim cada vez mais e que, através dela, o homem deve ser 
abandonado, por f im, a um dualismo funesto. A estranheza ou hostilidade 
profunda que existe entre o processo vital e criador da alma, de um lado, 
e entre os seus conteúdos e produtos, do outro, não admite nenhum 
acordo e nenhuma reconcil iação. Ela torna-se tanto mais claramente per
ceptível quanto mais este processo se torna em si mesmo rico e intenso e 
se estende a um círculo mais vasto de conteúdos. Simmel parece falar, 
aqui, a linguagem do céptico; mas ele fala, em verdade, a linguagem do 
místico. Pois é secreta nostalgia de todo e qualquer místico mergulhar 
pura e exclusivamente na essência do eu para encontrar nele a essência de 
Deus. Aqui lo que se situa entre o eu e Deus é por ele sentido apenas 
como uma barreira separadora. E isto não é menos válido para o mundo 
espiritual do que para o mundo físico. Pois o espírito só existe na medida 
em que a si próprio constantemente se exterioriza. Incessantemente, cria 
ele novos nomes e novas imagens; mas não compreende que, nesta cria
ção, não se aproxima do divino, mas cada vez mais dele se afasta. A mís
tica tem de negar todos os mundos figurativos da cultura, de "nome e 
imagem" tem ela de se libertar. Exige de nós que renunciemos a todos os 

2 Simmel - Philosophische Kultur. Leipzig, 1911. p. 251 e sgs., p. 265 e segs. 
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símbolos e que os quebremos. Não faz isto na esperança de que assim 
possamos conhecer a essência do divino. O místico sabe - e está disso 
profundamente penetrado - que todo o conhecimento apenas se pode 
mover na esfera dos símbolos. Mas ele coloca a si próprio um outro e 
mais elevado fim. Ele quer que o eu, em vez de fazer a tentativa vã de 
apreender por conceitos e captar o divino, se funda com ele e se torne um 
com ele. Toda a multiplicidade é engano - quer se trate da multiplicidade 
das coisas ou das imagens e sinais. 

A o falar assim, ao parecer renunciar a toda e qualquer substancial i¬
dade do eu individual, a mística conservou e reforçou, num certo sentido, 
precisamente essa substancialidade. Pois ela toma o eu como algo de 
determinado em si mesmo, que se afirma nessa determinação, que não 
deve perder-se no mundo. Aqui se introduz, porém, a primeira questão 
que temos de lhe dirigir. Procurámos mostrar numa reflexão anterior que 
o "eu" não existe como uma realidade sua, originariamente dada, que se 
refere a outras realidades do mesmo tipo e se põe em ligação cora elas. 
Vimo-nos na necessidade de encarar a relação de outro modo. Achámos 
que a separação entre "eu" e "tu", e, do mesmo modo, a separação entre 
"eu" e "mundo", constitui não o ponto final, mas o ponto de partida da 
vida espiritual. Se nos ativermos firmemente a isto, o nosso problema 
adquire, então, um outro significado. Pois aquela cristalização que a vida 
experimenta nas diferentes formas da cultura, na linguagem, na religião e 
na arte, constitui, então, não simplesmente o oposto daquilo que o eu, em 
virtude da sua própria natureza, tem de exigir, mas antes o pressuposto 
para que ele a si próprio se encontre e compreenda na sua essencialidade. 
Desenha-se aqui uma conexão altamente complexa que não se deixa 
exprimir exactamente por nenhuma imagem espacial, por mais subtil que 
seja. Não devemos perguntar como é que o eu pode "transcender" a sua 
própria esfera e expandir-se para uma outra esfera, para ele estranha. 
Devemos evitar todas estas expressões metafóricas. Na história do pro
blema do conhecimento, foram, decerto, sempre utilizadas livremente 
descrições deficientes deste tipo para, através delas, caracterizar a relação 
do objecto com o sujeito. Supôs-se que o objecto teria de entrar no eu 
com uma parte de si próprio para ser conhecido por este. A "teoria do 
ídolos", da atomística antiga, radica nesta concepção; a "teoria das espé
cies", de Aristóteles e da escolástica, conservou-a, transportando-a apenas 
do material para o espiritual. Mas suponhamos, por uma vez, que poderia 
acontecer tal milagre - que o "objecto" poderia deslocar-se deste modo 
para a "consciência". Continuaria então, manifestamente, ainda por resol
ver a questão capital; pois não saberíamos como este rasto do objecto, na 
medida em que se imprime no eu, poderia também estar consciente 
enquanto tal. O seu simples ser-aí e o seu ser-assim não seriam, manifes
tamente, de forma alguma suficientes para explicar este seu significado 
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representativo. Esta dificuldade agudiza-se ainda quando a transferência 
deve realizar-se não do objecto para o sujeito, mas entre diferentes sujei
tos. T a m b é m aqui, no caso mais favorável, um e o mesmo conteúdo exis
tiria como um simples duplicado em "mim" e num "outro". Mas como, 
em virtude deste mesmo conteúdo idêntico, o eu poderia saber do tu e o 
tu do eu, como um poderia interpretar este conteúdo como "proveniente" 
do outro, isso permanece, tal como anteriormente, incompreensível. Num 
grau ainda mais elevado, é válido aqui que a simples " impressão" passiva 
não chega para explicar o fenómeno da "expressão". Reside neste ponto 
uma das fraquezas capitais daquela teoria puramente sensualista que 
acredita ter captado algo ideal porquanto faz dele uma cópia do objecti
vamente existente. U m sujeito não se torna conhecível ou compreensível 
por outro ao transferir-se para ele, mas ao colocar-se com ele numa rela
ção activa. Já nos foi mostrado anteriormente que isto é o sentido de to
das as comunicações espirituais: o comunicar-se a si próprio exige uma 
comunidade em processos determinados, não na mera igualdade de pro
dutos. 

Se partirmos desta reflexão, o problema lançado por Simmel apare
ce, assim, sob uma nova luz. Não deixa, de forma alguma, de existir 
como tal; mas a sua solução tem de ser doravante procurada numa outra 
direcção. M a n t ê m todo o seu peso as dúvidas e objecções que podem ser 
levantadas contra a cultura. Temos de dar-nos conta e de admitir que ela 
não é um todo que se desenvolva harmonicamente, mas que está cheia 
das mais fortes oposições internas. A cultura é "dialéctica", por mais que 
seja verdadeiro que ela é dramática. Ela não é nenhum acontecer simples, 
nenhum calmo decurso, ela é antes um fazer que tem de começar sempre 
de novo e que nunca está seguro da sua meta. Assim, ela não pode nunca 
abandonar-se pura e simplesmente a um optimismo ingénuo ou a uma 
crença dogmática na "perfectibilidade" do homem. Tudo aquilo que ela 
construiu ameaça sempre de novo quebrar-se-lhe sob as suas mãos. Nessa 
medida, man tém continuadamente algo de insatisfatório e algo de pro
fundamente questionável quando a consideramos somente à luz da sua 
obra. Os espíritos verdadeiramente produtivos põem toda a sua paixão na 
sua obra; mas precisamente esta paixão torna-se-lhes fonte de novos 
sofrimentos. Foi este drama que Simmel quis caracterizar. Mas reconhece 
nele, de certo modo, somente dois papéis. De um lado está a vida, do 
outro, o reino dos valores ideais, objectivos, válidos em si mesmos. 
Ambos os momentos não podem fundir-se e penetrar completamente um 
no outro. Quanto mais o processo da cultura progride, mais aquilo que é 
criado se mostra como inimigo do criador. O sujeito não só não pode 
realizar-se na sua obra como também esta ameaça, por f im, despedaçar-se 
contra ele. Pois aquilo que a vida própria e interiormente quer não é mais 
do que a sua própria mobilidade e plenitude fluentes. Ela não pode exte-
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riorizar esta plenitude interior, não pode deixá-la tornar-se visível em 
formações determinadas sem que estas formações se tornem para si pró
pria limites - sólidos diques contra os quais o seu movimento colide e nos 
quais ela se quebra. "O espírito produz incontáveis formações, que conti
nuam a existir na sua própria auto-suficiência, independentes da alma que 
as produziu, tal como de qualquer outra que as aceite ou rejeite. Assim se 
vê o sujeito frente tanto à arte como ao direito, tanto à religião como à 
ciência, tanto à técnica como aos costumes [. . . ] . E a forma da fixidez, do 
ser cristalizado, da existência persistente, com a qual o espírito, transfor
mado assim em objecto, se opõe à vitalidade fluente, à auto-responsabili-
dade interior, às tensões cambiantes da alma subjectiva; como espírito 
interiormente ligado ao espírito, mas precisamente por isso vivendo inú
meras tragédias nesta oposição formal profunda: entre a vida subjectiva, 
que é infatigável mas finita no tempo, e os seus conteúdos, que, uma vez 
criados, são imóveis mas intemporalmente válidos." 

Seria vão querer negar estas tragédias ou não as tomar em considera
ção com quaisquer meios de consolo superficiais. Mas elas adquirem uma 
outra face quando se continua e segue até o f im o caminho aqui encetado. 
Porque, no f i m deste caminho, não está a obra, em cuja existência persis
tente o processo criativo cristaliza, mas o "tu", o outro sujeito, que recebe 
esta obra para a incluir na sua própria vida e, com isso, voltar novamente 
a transformá-la no meio de que ela originalmente provém. Só agora se 
mostra qual a solução de que a "tragédia da cultura" é capaz. Enquanto a 
"contraparte" não tiver comparecido diante do eu, o círculo não pode 
fechar-se. Pois por muito significativa, por muito plena de conteúdo, por 
muito firme em si própria e assente no seu próprio centro que uma obra 
possa ser, ela é e permanece apenas um ponto de passagem. Não é 
nenhum "absoluto", no qual o eu embata, mas a ponte que leva de um eu-
-pólo a um outro eu-pólo. Aqui reside a sua verdadeira e mais importante 
função. O processo vital da cultura consiste precisamente em que esta é 
inesgotável na criação de mediações e passagens desse tipo. Quando 
vemos este processo exclusiva ou principalmente do ponto de vista do 
indivíduo, ele adquire sempre um peculiar carácter de cisão. O artista, o 
investigador, o fundador de religiões - todos eles só podem dar um 
contributo verdadeiramente grande quando se entregam completamente à 
sua tarefa e, através dela, se esquecem do seu próprio ser. Mas a obra aca
bada, assim que se encontra pela primeira vez à sua frente, nunca é ape
nas realização, mas, ao mesmo tempo, desilusão. Ela permanece aquém 
da intuição originária de que provém. A realidade limitada, em que ela 
assenta, contradiz a profusão de possibilidades que esta intuição ideal
mente albergava em si. Não só o artista mas também o pensador sente 
sempre de novo esta carência. E precisamente os maiores pensadores 
parecem chegar quase sempre a um ponto em que renunciam de vez a 
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exprimir os seus últ imos e mais profundos pensamentos. Aquilo que de 
mais elevado o pensamento consegue captar - assim explica Platão na 
sétima carta - não é j á alcançável pela palavra; não se deixa transmitir 
pela escrita e pela doutrina. Tais juízos são compreensíveis e necessários 
a partir da psicologia do génio. No entanto, para nós próprios, este cepti
cismo torna-se tanto mas atenuado quanto maior, abrangente e rica é a 
obra de arte ou a obra filosófica em que mergulhamos. Pois nós, os re
ceptores, não medimos com as mesmas medidas com que o criador mede 
a sua obra. Onde ele vê um "de menos", aí aflige-nos um "de mais"; onde 
ele sentiu uma insuficiência interior, aí estamos perante a impressão de 
uma "abundância" inesgotável, de que acreditamos não poder nunca 
apropriar-nos completamente. Ambas as coisas são igualmente legítimas 
e igualmente necessárias; porque a obra realiza por vez primeira a sua 
verdadeira tarefa precisamente nesta relação recíproca peculiar. Ela torna¬
-se mediadora entre o eu e o tu, não por transferir um conteúdo acabado 
de um para o outro, mas antes na medida em que a actividade do primeiro 
desperta a do segundo. E, a partir daqui, reconhece-se também por que 
razão as obras da cultura verdadeiramente grandes nunca se nos deparam 
como algo simplesmente rígido, resistente, que, com esta rigidez, estreite 
e iniba o movimento livre do espírito. O seu conteúdo só existe para nós 
porquanto seja permanentemente reapropriado e, por esse meio, sempre 
de novo criado. 

A essência deste processo aparece talvez mais claramente aí onde os 
dois sujeitos que nele tomam parte são não indivíduos, mas épocas intei
ras. Cada "renascimento" de uma cultura passada pode fornecer-nos um 
exemplo disso. Uma renascença digna desse nome nunca é uma mera 
recepção. Ela não é a simples continuação ou aperfeiçoamento de moti
vos pertencentes a uma cultura passada. Frequentemente, ela pensa sê-lo; 
muitas vezes, ela não conhece nenhuma ambição mais elevada do que 
aproximar-se, tanto quanto possível, do modelo que segue. Deste modo, 
as grandes obras de arte dos Antigos foram válidas, em todas as épocas 
clássicas, como modelos que poderiam bem ser imitados, mas nunca 
alcançados. Contudo, as verdadeiras grandes renascenças da história 
mundial foram sempre triunfos da espontaneidade, não da mera recepti
vidade. Faz parte dos problemas mais interessantes da história mundial 
seguir o modo como estes momentos intervêm uns nos outros e se condi
cionam reciprocamente. Poder-se-ia falar aqui de uma dialéctica histó
rica; mas esta dialéctica não contém, de modo algum, uma contradição 
em si. pois ela é dada, outrossim, pela essência do desenvolvimento espi
ritual e está nele profundamente fundamentada. Sempre que um sujeito -
quer se trate agora de um indivíduo ou de toda uma época - está disposto 
a esquecer-se de si próprio para ser absorvido num outro e se entregar 
completamente a este, então encontra-se ele sempre a si mesmo num 
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novo e mais profundo sentido. Enquanto uma cultura só retira de outra 
determinados conteúdos, sem possuir a vontade ou a capacidade de pene
trar no seu verdadeiro centro, na sua forma peculiar, não se dá ainda a ver 
esta frutuosa relação de acção recíproca. Fica-se, no melhor dos casos, 
por uma tomada exterior de elementos isolados da cultura; estes, porém, 
não se tornam verdadeiras forças ou motivos criadores. Já na Idade 
Média , podemos encontrar em toda parte esta forma limitada de influên
cia da Antiguidade. Já no século I X houve um "Renascimento Carol m-
gio" nas artes plásticas e na literatura. A escola de Chartres pode ser 
designada como uma "Renascença medieval". Mas isto é diferente, não 
só em grau mas também em tipo, daquele "novo despertar da Antiguidade 
Clássica" que começa nos primeiros séculos do Renascimento italiano. 
Tem-se chamado frequentemente a Petrarca o "primeiro homem moder
no". Mas, por estranho que pareça, ele só pôde tornar-se tal porque entrou 
numa nova e mais profunda compreensão da Antiguidade. Por meio da 
língua, da arte e da literatura antigas, viu outra vez as formas de vida an
tigas; e, na sua intuição, ganhou forma o seu próprio sentimento original 
de vida. Esta peculiar penetração do que é próprio e do que é estranho é 
válida para a Renascença italiana no seu conjunto. Burckhardt disse desta 
que "nunca tratou a Antiguidade senão como meio de expressão para as 
suas próprias ideias construtoras."3 

Este processo é inesgotável; recomeça sempre de novo. A Antigui
dade foi, t ambém depois de Petrarca, sempre de novo "descoberta"; e, de 
cada vez, foram trazidas à luz outras e novas feições. A Antiguidade de 
Erasmo já não é a mesma que a de Petrarca. E, ao lado de ambas, ali
nham-se a Antiguidade de Rabelais e Montaigne, de Corneille e Racine, 
de Winckelmann, Goethe ou Wilhelm von Humboldt. Não se pode falar 
de uma qualquer identidade de conteúdo substantivo entre elas. O que é 
idêntico é isto: que a Renascença italiana, neerlandesa, francesa ou alemã 
sentem a Antiguidade como uma incomparável fonte de força, da qual se 
servem para ajudar à irrupção das suas próprias ideias e ideais. Assim, as 
épocas culturais do passado verdadeiramente grandes não se assemelham a 
um bloco errático que se erga no presente como testemunha de um tempo 
pretérito. Não são massas inertes; são antes a aglomeração de energias 
potenciais poderosas, que só esperam o momento de avançar de novo e de 
se manifestar em novos efeitos. O que é criado não está, por conseguinte, 
simplesmente perante ou em oposição ao processo criativo; na "forma gra
vada" aflui, outrossim, sempre nova vida, que a protege de "se petrificar". 

E, de certo, evidente que esta explicação nunca interrompida entre 
diferentes culturas não pode nunca consumar-se sem fricções internas. 
Não se pode chegar a uma verdadeira fusão, pois as forças antagónicas só 

3 J. Burckhardt - Geschichte der Renaissance in Italien, p. 42. 
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podem ter efeito ao afirmarem-se umas contra as outras. Mesmo aí onde 
uma harmonia perfeita parece alcançada ou alcançável, não faltam fortes 
tensões internas. Se observarmos a continuada eficácia da cultura antiga, 
verificamos que esta representa quase o caso limite ideal. Tudo o que é 
meramente negativo parece apagado; as grandes forças produtivas pare
cem poder exercer a sua constante e silenciosa eficácia naturalmente e 
sem obstáculos. E, ainda assim, não faltam conflitos neste caso ideal, 
mesmo oposições irreconciliáveis. A história do Direito mostra quão 
grandiosa era a força organizadora inerente ao Direito Romano e como 
ele demonstrou sempre de novo essa força ao longo dos séculos. Mas o 
Direito Romano não podia criar sem destruir, ao mesmo tempo, uma pro
fusão de embriões muito promissores. O conflito entre o sentido "natural" 
do direito e os usos nacionais do direito, por um lado, e o direito "eru
dito", por outro lado, eclodiu sempre de novo. Se virmos em tais oposi
ções conflitos trágicos, a expressão "tragédia da cultura" mantém toda a 
sua legitimidade. Contudo, devemos olhar não somente para o facto do 
conflito, mas t ambém para a sua cura, devemos olhar para a peculiar 
"catarse" que aqui sempre de novo se consuma. Embora sejam muitas as 
forças manietadas de um lado, do outro lado são sempre libertadas outras 
forças, novas e mais fortes. Este manietamento e esta libertação mostram¬
-se na luta das diferentes culturas e mostram-se, com não menos força, 
também naquela luta que o indivíduo tem de travar com o todo, naquela 
luta que as grandes forças individuais criadoras têm de travar com as 
forças que almejam a persistência e, em certo sentido, a eternização da 
sua existência dada. Aquilo que é produtivo está em permanente conflito 
com o que é tradicional. Seria erróneo pintar o conflito somente a preto e 
branco - ver todo o valor de um lado, todo o desvalor do outro. As ten
dências que estão dirigidas para a preservação não são menos plenas de 
significado e indispensáveis do que aquelas outras que estão dirigidas 
para a renovação, porque a renovação só pode consumar-se sobre aquilo 
que persiste e porque aquilo que persiste só pode existir em virtude de 
uma permanente auto-renovação. 

Esta relação torna-se mais clara aí onde a luta entre as duas tendên
cias se joga completamente nas profundezas - numa profundidade sobre a 
qual o planear e o querer dos indivíduos não têm j á qualquer poder, por
que nela dominam forças que não assomam à consciência individual. U m 
tal caso dá-se no desenvolvimento e na mudança da língua. O liame da 
tradição é aqui dos mais fortes e parece conceder à criatividade do indiví
duo apenas um pequeno campo de manobra. A filosofia da linguagem 
discutiu sempre de novo se a língua é produto da "natureza" ou da "nor
ma", se ela é (púaei ou 9éaer. Mas é indiferente que se adopte uma tese ou 
outra, que se veja na língua algo objectivo ou subjectivo, algo simples
mente existente ou algo convencionalmente estabelecido, porque, tam-
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bém neste último caso, para que ele possa realizar o seu objectivo, temos 
de nos munir de uma qualquer espécie de coerção, por força da qual ele 
se defenda da arbitrariedade. O "nominalista" Hobbes explica que a ver
dade não reside nas coisas, mas sim nos sinais: uveritas non in re, sed in 
dicto consistir.4 Acrescenta, porém, que o sinal, uma vez estabelecido, 
não fica disponível para mais nenhuma modificação, que a convenção 
tem de ser reconhecida como algo absoluto para que, em geral, a fala e a 
compreensão humanas possam ser possíveis. A história da língua des
mente, sem dúvida, esta crença num significado invariável para os con
ceitos da linguagem, estabelecido de uma vez por todas. Ela mostra que 
cada uso vivo da linguagem está sujeito a uma constante mudança de 
significado. O motivo para isto consiste em que a "linguagem" nunca 
existe como "coisa" física que permaneça idêntica a si própria e que mostre 
sempre as mesmas "propriedades" constantes. Ela existe apenas no acto 
de fala, e este nunca se consuma sob precisamente as mesmas condições e 
precisamente da mesma maneira. Nos Prinzipien der Sprachgeschichte,5 

Hermann Paul apontou o significativo papel desempenhado pela circuns
tância de a língua só existir devido ao facto de ser transmitida de uma 
geração a uma outra geração. Esta transmissão nunca pode efectuar-se de 
forma tal que seja apagada a actividade e autonomia de uma das partes. O 
receptor não toma a dádiva tal como se aceita uma moeda cunhada. Ele 
só pode recebê-la porquanto a usa e, no uso, imprime-lhe uma nova 
cunhagem. Assim, o professor e aquele que aprende, os pais e os filhos 
não falam rigorosamente a "mesma" linguagem. Nesta necessária forma
ção e mudança vê Paul um dos factores mais importantes de toda a histó
ria da língua. 6 Esta criação linguística, que só se manifesta no desvio 
inconsciente relativamente ao modelo dado, está, decerto, ainda muito 
longe da verdadeira criatividade. Ela é uma mudança que se consuma no 
substrato da língua; mas não é nenhuma acção que assente na entrada 
consciente de novas forças. Contudo, também este último passo decisivo 
é indispensável para que uma língua não morra. A renovação a partir de 
dentro só atinge a sua força e intensidade totais quando a língua não serve 
apenas para a mediação e transmissão de um adquirido da cultura, mas, 
em vez disso, se torna expressão de um novo sentimento de vida indivi
dual. Ao afluir na língua, este sentimento desperta todas as energias des
conhecidas que nela dormitavam. Aquilo que era mero desvio na esfera 

4 "A verdade consiste não nas coisas, mas nas palavras''. Ver Thomas Hobbes - De 
corpore. Pars I , cap. 3, §§7 c 8 (N. do T.). 

5 Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübingen: Max Nicmeyer, 1995, 10.sedição (aprimci-
ra edição é de 1880). Ver tradução portuguesa de Maria Luísa Schemann: Princípios 
fundamentais de história da língua. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, 
2 aedição (N. do T.}. 

6 H. Paul - Prinzipien der Sprachgeschichte, cap. 1, pp. 21 e sgs. 



148 Documento 

da expressão quotidiana torna-se, aqui, numa nova configuração, a qual 
pode ir tão longe que aparente, por f im, metamorfosear todo o corpo da 
língua, o vocabulário, a gramática e a estilística. As grandes épocas da 
poesia actuaram deste modo sobre a formação da língua. A Divina com-
media, de Dante, não só deu à epopeia um novo sentido e conteúdo, como 
também constitui a hora de nascimento da ''lingua volgare", do italiano 
moderno. Na vida dos grandes poetas, parece ter havido sempre de novo 
momentos em que sentiram tão fortemente esta ânsia para a renovação da 
língua que o dado, o material em que tinham de trabalhar, lhes pareceu 
quase uma prisão incómoda. Em tais momentos, o cepticismo relativa
mente à l íngua desperta neles com toda a força. Também Goethe não está 
livre deste cepticismo - e deu-lhe, por vezes, uma expressão não menos 
característica que Platão. N u m bem conhecido epigrama veneziano, 
explica ele que, embora muito se tenha esforçado, há um talento de cuja 
mestria conseguiu apenas aproximar-se: o talento de escrever alemão. 

E assim, infeliz poeta, estrago 
Agora, desgraçadamente, vida e arte no pior dos materiais. 

Sabemos, porém, aquilo que a arte de Goethe fez deste "pior dos 
materiais". A língua alemã j á não é, à morte de Goethe, aquilo que fora 
aquando do seu nascimento. Ela não está apenas enriquecida do ponto de 
vista do conteúdo e alargada para além dos seus limites habituais, está 
também amadurecida numa nova forma; ela encerra em si possibilidades 
de expressão que eram completamente desconhecidas um século atrás. 

Também noutros domínios, sempre de novo transparece a mesma 
oposição. O processo criativo tem sempre de satisfazer duas condições 
diferentes: ele precisa, por um lado, de se ligar a algo estável e durável, e 
tem, por outro lado, de estar sempre pronto para uma nova entrada e para 
um novo começo, que sempre muda este existente. Pois só deste modo 
consegue corresponder às exigências que lhe são colocadas tanto do lado 
do objecto como do sujeito. O artista plástico encontra o seu caminho 
igualmente aberto e preparado, tal como o poeta o encontra quando se 
confia à língua. Pois tal como cada língua apresenta um determinado 
vocabulário que não cria no momento, mas do qual dispõe como de uma 
possessão fixa, o mesmo é válido para todos os tipos de actividade plás
tica. Há um patr imónio de formas do pintor, do escultor, do arquitecto, e 
há uma "sintaxe" peculiar destes domínios, tal como há uma sintaxe da 
língua. Tudo isto não pode ser livremente "inventado". Aqui , a tradição 
afirma sempre de novo os seus direitos, pois só através dela é que a con
tinuidade da criação pode ser estabelecida e consolidada, continuidade 
sobre a qual toda a compreensibilidade repousa, mesmo dentro de uma 
língua plástica. "Assim como as raízes linguísticas afirmam sempre a sua 
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validade e de novo avançam, de acordo com a sua forma fundamental, em 
todas as posteriores transformações e alargamentos dos conceitos a elas 
ligados" - como diz Gottfried Semper - "tal como é impossível inventar, 
para um novo conceito, em simultâneo uma palavra completamente nova 
sem falhar o primeiro objectivo, nomeadamente ser compreendido, tão 
pouco se pode rejeitar e não tomar em consideração [...] os tipos e raízes 
mais antigos da simbólica da arte [ . . . ] . A mesma vantagem que a investi
gação linguística comparativa e o estudo do parentesco primitivo das 
línguas proporciona ao artista da linguagem dos dias de hoje, tem-na de 
antemão na sua arte aquele arquitecto que reconhece os símbolos mais 
antigos da sua l íngua no seu significado originário e que é capaz de se dar 
conta da maneira como eles historicamente se transformam, com a pró
pria arte, na forma e no significado." 7 

Este estar-vinculado à tradição mostra-se desde logo em tudo aquilo 
a que chamamos técnica das artes particulares. Subjazem-lhe regras tão 
fixas como as de qualquer outro uso de um utensílio, pois está dependente 
da consti tuição do material sobre o qual o artista trabalha. Arte e ofício, 
actividade plástica e habilidade artesanal só se separaram lentamente; e 
precisamente nos pontos altos do desenvolvimento artístico é que a sua 
conexão costuma ser particularmente íntima. Nenhum artista pode falar 
verdadeiramente a sua língua se não a aprendeu antes na relação con
tinuada com o seu material. Tal não diz de modo algum respeito apenas 
ao lado técnico-material do problema. Isto tem os seus paralelos exactos 
t ambém no domínio da própria forma. Pois as formas artísticas, uma vez 
criadas, tornam-se uma possessão fixa, que é herdada de geração em 
geração. Frequentemente, este transporte e esta transmissão hereditária 
podem estender-se ao longo de séculos. Cada época toma da anterior 
determinadas formas e transmite-as à seguinte. A linguagem das formas 
ganha uma firmeza tal que determinados temas parecem unidos forte
mente com certos modos de expressão, a ponto de os encontrarmos sempre 
de novo nas mesmas formas ou em formas apenas ligeiramente modi
ficadas. Esta "lei de persistência", que é válida para o movimento conti
nuado das formas, constitui um dos factores mais importantes do desen
volvimento artístico - e, para a história de arte, reside aqui uma das tarefas 
mais estimulantes. Recentemente, foi sobretudo A. Warburg que colocou 
mais peso neste processo e que procurou esclarecê-lo em todos os aspec
tos, tanto psicológica como historicamente. Warburg partiu inicialmente 
da história de arte na Renascença italiana. Mas, para ele, esta constituía 
apenas um paradigma individual à luz do qual queria tornar para si pró
prio clara a especificidade e a direcção fundamental do processo criativo. 

7 Gottfried Semper - Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten. 2." ed., 
München, 1878, vol. I , p. 6. 



150 Documento 

Encontrou ambas as coisas mais claramente expressas na revivescência 
das formas pictóricas antigas. Mostrou como os antigos criaram formas 
pregnantes de expressão para certas situações típicas, sempre recorrentes. 
Certas excitações interiores, certas tensões e seus desenlaces estão nessas 
formas não apenas retidos mas, simultaneamente, esconjurados. Em todo 
o lado onde ressoa um afecto do mesmo tipo, torna-se de novo viva a 
imagem que a arte para ele criou. Surgem, segundo a expressão de War¬
burg, determinadas "fórmulas de pathos", que se imprimem indelevel
mente na memoria da humanidade. A estabilidade e a mudança, a estática 
e a dinâmica destas "fórmulas de pathos" foram seguidas por Warburg ao 
longo de toda a historia da arte plástica. 8 Com isso, ele não só enriqueceu 
a história de arte, como também lhe deu um novo cunho do ponto de vista 
metódico. Pois aqui ele tocou um problema fundamental de toda a obser
vação científico-cultural. Tal como a pintura e a escultura usam determi
nadas atitudes, posições e gestos fixos do corpo humano para permitir 
que se tornem visíveis a existência e a mobilidade da alma, assim tam
bém, em todas as outras áreas da cultura, a tarefa consiste sempre em 
interligar deste modo movimento e repouso, acontecer e duração, e em 
empregar um como meio de apresentação do outro. As formas linguísticas 
e artísticas, se se quiser que sejam "compartilháveis em geral" porquanto 
devam lançar uma ponte entre diferentes sujeitos, devem possuir firmeza e 
consistência internas. Mas elas têm de ser, ao mesmo tempo, capazes de 
mudança; pois cada uso das formas, visto que acontece em diferentes indi
víduos, inclui j á uma certa modificação e não seria possível sem ela. 

Poder-se-ia tentar distinguir os diferentes géneros artísticos segundo 
a relação que existe neles entre estes dois pólos opostos, que são por toda 
parte necessários. Primeiro, deveria, sem dúvida, responder-se aqui a uma 
questão prévia de carácter principiai. Em que sentido pode, em geral, 
falar-se de tais "géneros"? São eles algo diferente de simples marcas 
nominais? A poética e retórica antigas tinham a intenção de separar estri
tamente as diferentes formas de expressão poética e de atribuir a cada 
uma delas uma determinada "natureza" imutável. Acreditavam que os 
tipos individuais de poesia estavam especificamente separados uns dos 
outros, que a ode e a elegia, o idílio e a fábula tinham os seus próprios 
objectos e as suas próprias leis. O classicismo fez desta concepção o prin
cípio fundamental da sua estética. Em Boileau, vale como um pressu
posto incontestado que a comédia e a tragédia têm a sua própria "essên
cia", e que esta essência deve ser determinante para a escolha dos seus 
motivos, dos seus caracteres e dos seus meios linguísticos. Também em 
Lessing domina esta visão fundamental, se bem que ele a represente de 

8 Cf. sobretudo A. Warburg — Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kultui~wissens-
chaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance (Gesammelte 
Schriften, editados por Gertrud Bing, Leipzig e Berlin, 1932). 



Documento 151 

forma essencialmente mais livre. Ele concede ao génio o direito de alar
gar as fronteiras dos géneros particulares; mas também não acredita que 
estas fronteiras possam, em princípio, ser suprimidas. A estética moderna 
tentou tratar todas as diferenças aqui fixadas como um mero lastro que 
deve ser simplesmente deitado borda fora. Quem foi mais longe neste 
aspecto foi Benedetto Croce. Ele trata todas as divisões das artes e todas 
as distinções de géneros de artes como meras nomenclaturas, que podem 
servir para um objectivo prático, mas que carecem de qualquer signifi
cado teórico. Tais classificações têm, segundo Croce, tanto ou tão pouco 
valor como as rubricas sob as quais ordenamos os acervos de livros de 
uma biblioteca. Como ele acentua, a arte não se deixa cindir deste modo 
em disciplinas particulares, nem segundo as coisas, nem segundo os seus 
meios de apresentação. A síntese estética é e permanece uma unidade 
impartível. "Como cada obra de arte exprime um estado de espírito e o 
estado de espíri to é individual e sempre novo, assim a intuição significa 
interminavelmente muitas intuições, que é impossível reduzir a um con
junto disciplinar de géneros [ . . . ] . Isto quer dizer que é destituída de fun
damento qualquer teoria da separação das artes. O género ou a classe é 
neste caso um único, a própria arte ou a intuição, enquanto as obras de 
arte individuais são inúmeras: todas originais, nenhuma traduzível numa 
outra [ . . . ] , cada uma delas insubmissa ao entendimento. Entre o universal 
e o particular não se insere, na consideração filosófica, nenhum elemento 
intermédio, nenhuma série de géneros ou de tipos, de "generalia". Nem o 
artista, que cria a arte, nem o espectador, que a observa, precisam de mais 
nada além do universal e do individual, ou melhor, do individual tomado 
universal - precisamente dessa actividade artística geral que por inteiro se 
reduziu e concentrou na apresentação de um estado de espírito singular." 9 

Se isto fosse correcto sem restrições, seríamos conduzidos à estranha 
conclusão de que, quando dizemos que Beethoven é um grande músico, 
Rembrandt um grande pintor, Homero um grande épico, Shakespeare um 
grande dramaturgo, seriam com isso expressas apenas circunstâncias 
laterais empíricas sem importância, que não teriam interesse na relação 
estética e que seriam dispensáveis para a caracterização desses autores 
como artistas. Se existe apenas "a" arte, por um lado, e o indivíduo, por 
outro, então é relativamente contingente em que meio o artista individual 
se quer exprimir. Tal poderia acontecer em cores ou sons, em palavra ou 
mármore, sem que, deste modo, fosse tocada a intuição artística; ela per
maneceria a mesma e teria apenas escolhido outro tipo de meio. Mas uma 
tal concepção não faria justiça, como me parece, ao processo artístico. 
Pois a obra de arte seria, assim, fracturada em duas metades que não esta-

9 Croce - Grundriss der Ästhetik. Deutsche Ausgabe. Leipzig, 1913, p. 45 e sgs. Cf. Este-
tica come scienza deU'espressione. 3.a ediz., Bari, 1908, p. 129 e sgs. 
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riam em nenhuma relação necessária uma com a outra. Em verdade, o 
tipo particular de expressão não pertence, porém, em primeiro lugar, ape
nas à técnica da criação da obra, mas já à concepção da própria obra de 
arte. A intuição de Beethoven é musical, a de Fídias, plástica, a intuição 
de Mi l ton é épica, lírica a de Goethe. Tudo isto diz respeito não só à 
casca exterior, mas ao núcleo da sua produção. Com isso, depara-se-nos, 
por vez primeira, o verdadeiro sentido e o direito mais profundo da parti
ção das artes em diferentes "géneros". O motivo que levou Croce à sua 
enérgica luta contra a doutrina dos géneros é fácil de perceber. Ele queria 
com isso opor-se a um erro que se estende ao longo de toda a história da 
estética e que nela conduziu, com frequência, ao levantamento de ques
tões infrutíferas. Tentou-se sempre de novo usar as determinações dos 
géneros artísticos particulares e a diferença entre eles para estabelecer um 
"cânone" do belo. Procurou-se ganhar com eles determinadas normas 
gerais para a avaliação das obras de arte e debateu-se acerca da primazia 
das próprias artes particulares. Com que ardor foi conduzida, ainda no 
Renascimento, a rivalidade entre pintura e poesia pode ver-se, por exem
plo, no Trattato delia pittura, de Leonardo da Vinci . Isto é certamente 
uma falsa tendência. É vão dar uma determinação do que é, em si, a ode, 
o idílio ou a tragédia, e perguntar se uma obra individual preencheu mais 
ou menos perfeitamente a finalidade do seu género. Mais questionável 
ainda é quando se procura ordenar as artes individuais numa série cres
cente e se pergunta que lugar toma cada uma delas nesta hierarquia de 
valores. " U m pequeno poema" - assim explica Croce - "equipara-se este
ticamente a uma epopeia, ou a um esboço de uma pintura de altar, ou a 
um fresco; uma carta não é menos um objecto artístico do que um ro
mance." Isto pode estar totalmente correcto - mas resulta daí que, se
gundo o seu sentido e conteúdo estéticos, um poema lírico "seja" uma 
epopeia, uma carta "seja" um romance, que eles possam e queiram ser 
tal? Croce só pôde retirar esta conclusão porque, na construção da sua 
estética, só fez valer o momento da "expressão" como verdadeiro e único 
fundamento. Ele coloca o acento quase exclusivamente no facto de a arte 
ter de ser expressão do sentimento individual e do estado de espírito indi
vidual, e é para ele indiferente que caminhos a arte toma aqui e que direc
ção especial de representação segue. Com isso, o lado "subjectivo" é não 
só privilegiado em detrimento do "objectivo", como também este últ imo 
quase se afunda, perante o primeiro, a ponto de se tornar um momento 
sem importância. Todo o tipo de intuição artística torna-se "intuição líri
ca" — quer ela se realize num drama, num poema heróico, na escultura, 
na arquitectura ou na arte de representar. "Porque a individualidade da 
intuição significa a individualidade da expressão, porque uma pintura não 
é, face às outras pinturas, menos diferente que uma poesia, e porque a 
pintura e a poesia são valiosas não através dos sons que agitam o ar e das 
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cores que irrompem na luz, mas através daquilo que sabem dizer [...] ao 
espírito, será, então, inútil puxar dos meios abstractos da expressão para 
construir uma série de géneros ou classes."10 Como se vê, Croce repudia a 
doutrina dos géneros não apenas porquanto ela quer fixar conceitos nor
mativos - o que seria completamente legítimo - , mas também porquanto 
ela pretenda fixar determinados conceitos de estilo. Por isso, todas as 
diferenças da. forma de representação têm, para ele, de desaparecer ou de 
ser reinterpretadas como simples meios "físicos" de representação. Mas 
precisamente esta contraposição do factor "físico" e do "psíquico" é 
refutada pela imersão despida de preconceitos numa grande obra de arte. 
Ambos os momentos estão aqui tão completamente interpenetrados que, 
se se deixam certamente separar pela reflexão, constituem, porém, um 
todo inseparável para a intuição e o sentimento estéticos. Pode-se real
mente, como Croce faz, contrapor a "intuição" concreta aos meios "abs
tractos" da expressão e, de acordo com isso, tratar todas as diferenças que 
se encontram na esfera dos meios de expressão como diferenças pura
mente conceptuais? Ou não cresceram ambos juntos, interiormente, na 
obra de arte? Do ponto de vista puramente fenomenológico, podemos 
exibir uma espécie de camada original da intuição estética, que perma
nece sempre a mesma e que só se diferencia pela primeira vez na realiza
ção da obra, segundo o caminho que os meios de expressão seguem e se a 
intuição estética se quer realizar em palavras, sons ou cores? Mesmo 
Croce não aceita isto. "Quando se retira o metro, o ritmo ou as palavras 
de uma poesia" - explica ele enfaticamente - "não fica então, para lá de 
tudo isso, o pensamento poético, como alguns crêem: não fica nada. A 
poesia nasceu como sendo estas palavras, este ritmo, este metro."11 Mas 
daí segue-se que também a intuição estética nasce como intuição musical 
ou plástica, lírica ou dramática, que as diferenças aqui expressas não são 
meras notações verbais ou etiquetas que fixamos nas obras de arte indivi
duais, mas que a elas correspondem autênticas diferenças de estilo, dife
rentes direcções da intenção artística. 

Se partirmos daqui, vê-se que o nosso problema genérico aparece em 
todos os tipos de formações artísticas, enquanto, por outro lado, pode 
tomar ainda, em cada um desses tipos, uma forma específica. O momento 
da constância da forma e o momento da "modificabilidade" da forma 
deparam-se-nos por todo lado. O equilíbrio entre ambos parece, sem 
dúvida, não se realizar da mesma maneira nas diferentes artes. Nuns 
casos, parece deter a primazia aquilo que é constante e uniforme, noutros, 
parece ter a primazia o que é mudança e movimento. Poder-se-ia, em 
certo sentido, contrapor à determinidade, à firmeza e ao acabamento da 

1 0 Croce - Grundriss der Ästhetik, p. 36 
1 1 Croce - Grundriss der Ästhetik, p. 36. 
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forma arquitectónica, o movimento, a variabilidade e variação da forma 
lírica ou musical. Mas isto são meras diferenças de acentuação, pois tam
bém na arquitectura se mostram dinamismo e ritmo, tal como na música 
se mostra uma estrita estática das formas. No que diz respeito à lírica, ela 
parece ser a mais móvel e fugaz de todas as artes. Ela não sabe de 
nenhum outro sentido para além daquele que se descobre no devir - e este 
devir não é a alteração objectiva das coisas, mas a mobilidade interna do 
eu. Se algo deve ser aqui retido, é a própria passagem, o ir e vir, o apare
cer e desaparecer, o tilintar e pairar das mais finas agitações da alma e das 
disposições anímicas mais fugazes. Mesmo quando o artista não pode 
utilizar nenhum mundo pronto de "formas", parece ser certo que cada 
novo momento tem de produzir uma nova forma. E, no entanto, a história 
da lírica mostra que, mesmo nela, a "estabilidade" não desaparece inteira
mente perante o movimento, que a "heterogeneidade" não domina de um 
modo único e unilateral. Precisamente na lírica, tudo o que ela de novo 
produz aparece, ainda e sempre, como uma consonância e uma ressonân
cia. Pois poucos são, no fundo, os temas fundamentais a que ela se dedi
ca. Eles permanecem inesgotáveis e imutáveis; pertencem a todos os 
povos e não experimentaram quase nenhuma modificação significativa ao 
longo dos tempos. Em nenhuma área como esta parece estar a escolha de 
um tema limitada a um círculo tão estreito. O épico pode sempre dar 
forma a novos acontecimentos, o dramaturgo pode sempre dar forma a 
novos caracteres e conflitos. Mas a lírica passa revista ao círculo do sentir 
humano, para se ver constantemente de novo nele reenviada para o 
mesmo centro. Para ela não há, no fundo, nada de exterior, mas, de um 
lugar para outro, sempre permanece no interior. Este interior aparece nela 
como infindável, na medida em que nunca é passível de ser completa
mente expresso e exaurido; esta infinitude diz, porém, respeito ao seu 
conteúdo, não à sua extensão. O número dos motivos verdadeiramente 
líricos parece quase incapaz de ser alargado com o passar dos tempos, e a 
lírica parece não ter precisão deles. Pois a lírica mergulha sempre de novo 
nas "formas naturais da humanidade". Mesmo no que é mais pessoal, 
individual, único, sente ela o eterno retomo do mesmo. U m determinado 
círculo de objectos é-lhe suficiente para fazer a partir dele aparecer, como 
que por encanto, toda a riqueza da disposição e da forma poética. Encon
tramos sempre de novo os mesmos objectos e as mesmas situações huma
nas exemplares. O amor e o vinho, a rosa e o rouxinol, a dor da separação 
e a felicidade do reencontro, o despertar e a morte da natureza: tudo isto 
retoma incessantemente na poesia lírica de todos os tempos. O peso da 
tradição e da convenção pode também ser sentido na história da lírica - e 
elas pesam aqui particularmente. Mas tudo isto está posto de lado e ultra
passado sempre que, no decorrer dos séculos, nasce um novo grande 
lírico. T a m b é m ele mal costuma alargar o círculo dos "objectos" e dos 
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motivos líricos. Goethe não teve receio de se ligar à lírica de todos os 
povos e de todos os séculos tanto na escolha dos motivos como na esco
lha da forma. As Römischen Elegien e o West=östliche Divan12 provam o 
que tais consonâncias e ressonâncias significaram para ele. Todavia, 
ouvimos naquelas tão pouco a linguagem de Catulo ou Propércio como 
ouvimos neste a linguagem de Hafiz. Só ouvimos a linguagem de Goethe 
- a linguagem do momento de vida incomparável, único, que ele fixou 
nestes poemas. 

Assim, encontramos nos diferentes domínios da cultura sempre de 
novo o mesmo processo, unitário na sua constituição fundamental. A 
rivalidade e conflito entre ambas a forças - das quais uma aspira à con
servação, a outra, à renovação - não acaba nunca. O equilíbrio que pare
ce, por vezes, a lcançado entre elas é sempre apenas um equilíbrio labil, 
que pode transformar-se em cada momento num novo movimento. Com 
isto, com o crescimento e o desenvolvimento da cultura, torna-se sempre 
mais ampla a osci lação do pêndulo: a amplitude da vibração cresce cada 
vez mais. As tensões internas e as oposições ganham com isso uma inten
sidade cada vez mais forte. Contudo, este drama da cultura não se torna 
numa pura e simples "tragédia da cultura". Pois nele existe tão pouco 
uma derrota final como uma vitória definitiva. Ambas as forças opostas 
crescem uma com a outra, em vez de se destruírem reciprocamente. Do 
movimento criativo do espírito parece crescer um opositor nas próprias 
obras que ele a partir de si produz. Pois tudo o que está criado tem de, 
segundo a sua natureza, disputar o espaço ao que quer surgir como novo e 
que se quer firmar como um ser. Mas quando o movimento se quebra 
sempre de novo nas suas formações, o movimento criativo do espírito não 
se quebra nelas. Ele vê-se necessitado e impelido para um novo esforço, 
no qual descobre novas forças desconhecidas. Em parte alguma ressalta 
isto de forma tão significativa e característica como no decurso do movi
mento das ideias religiosas. Aqui , a luta mostra aquele que é talvez o seu 
lado mais profundo e convulsivo. Não apenas pensamento ou fantasia, 
mas sentimento e vontade, o homem no seu todo está envolvido nessa 
luta. Pois agora j á não se trata de objectivos individuais finitos; trata-se 
da vida ou da morte, do ser ou do não-ser. Não há decisões relativas; 
trata-se da única decisão absoluta. A religião está convencida de que está 
na posse desta decisão absoluta. Nela, o homem crê ter encontrado algo 
de eterno, uma estabilidade que não pertence mais à corrente do tempo. A 
promessa deste bem e valor mais altos inclui em si, porém, simultanea
mente, uma determinada exigência para o sujeito. Ele tem de a aceitar, tal 
como ela lhe é oferecida; tem de renunciar ao seu próprio desassossego 

12 Elegias Romanas e Diva Ocidenial-Oríental, duas obras de Goethe. Hafez ou Hafiz, o 
maior poeta lírico persa (1325-1390) (N. do T.), 
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interior, à sua infatigável procura. Quando a religião, como todos os bens 
espirituais, irrompe na corrente de vida, quer ela, simultaneamente, supe
rar tal corrente. Ela abre o campo de visão para um domínio "transcen
dente" que, intocado pela corrente de vida, é válido por si próprio e em si 
próprio permanece. Por mor deste seu objectivo, tem ela de conter coer
ções interiores e exteriores das mais fortes. Quanto mais retrocedemos na 
história da religião, mais firmes se tornam estas coerções. O Deus cuja 
ajuda é suplicada só aparece quando nenhuma palavra é alterada na fór
mula de oração; o rito perde toda a força religiosa quando não se processa 
numa mesma cadeia invariável de acções singulares. Nas religiões dos 
"primitivos", a totalidade da vida está entregue a esta rigidez do forma
lismo religioso. Cada acção individual é tocada e ameaçada pela proibi
ção religiosa. Uma profusão de preceitos-tabu coloca-se, como um anel 
de ferro, à volta da existência e da vida do ser humano. Mas o desenvol
vimento da religião indica-lhe outros objectivos mais elevados. A coerção 
não termina; contudo, ela não se vira para fora, mas antes para dentro. A 
oração passa de obrigação verbal mágica para invocação da divindade; o 
sacrifício e a acção de culto tornam-se reconciliação com Deus. E com 
isso cresce e fortalece-se o poder do subjectivo e do individual. A religião 
é e permanece um todo de dogmas fixos e de mandamentos práticos 
fixos. Estas proposições são verdadeiras, estes mandamentos são válidos, 
porque foram revelados e anunciados por Deus. Mas esta anunciação não 
se consuma ela própria em mais lado algum do que na alma dos profetas 
e dos grandes fundadores individuais da religião. Com isso, irrompe de 
novo a oposição, como toda a sua força, e agora ela é vivida em toda a 
sua profundidade. O eu cresce para além de todos os seus limites empíri
cos; ele não reconhece nenhuma barreira entre si e a divindade; sente-se 
directamente animado e impelido por Deus. E, em virtude desta imedia-
tez, repudia tudo o que tem o carácter de dogma objectivo, que pertence 
só à tradição religiosa. O profeta quer construir um "novo céu e uma nova 
terra". Mas aqui ele cai, sem dúvida, no seu próprio ser e na sua própria 
obra, de novo na mesma violência de que queria libertar o homem. Ele só 
pode repudiar determinados dogmas existentes na medida em que lhes 
contrapõe a sua profunda certeza do divino. E, para exprimir esta certeza, 
tem de se tornar ele próprio outra vez criador de novos símbolos religio
sos. Estes são para ele, enquanto está ainda animado e cheio pela força 
interior da contemplação, não mais do que imagens de sentido. Mas, para 
aqueles a quem a anunciação é feita, estas imagens de sentido tomam-se 
de novo dogmas. O efeito de cada grande fundador religioso ensina-nos 
como ele é sempre de novo inexoravelmente puxado para dentro deste 
círculo. Aqui lo que para ele era vida transforma-se em dogma, cristaliza 
nele. Assim, encontramos também aqui a mesma oscilação que ressalta 
nas outras formações da cultura. Também a religião, ainda que anuncie 
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algo de estável, eterno, absoluto, não pode escapar a este processo: pois, 
na medida em que procura intervir na vida e dar-lhe forma, está sujeita 
aos altos e baixos, ao ritmo permanente e imparável da vida. 

Com base nestas reflexões, podemos também, doravante, caracteri
zar mais nitidamente a diferença específica que existe entre o devir da 
"natureza" e o da "cultura". Também a natureza não conhece qualquer 
repouso; também os organismos possuem, em toda a determinidade da 
sua forma, uma liberdade que lhes é peculiar. A modificabilidade é uma 
característica de fundo de tudo o que é orgânico. "Criação e transforma
ção de formas orgânicas" - eis o grande tema de toda a morfologia da 
natureza. Mas a relação entre movimento e repouso, entre forma e meta
morfose, que predomina na natureza orgânica distingue-se num duplo 
sentido da relação que encontramos nas criações da cultura. Temos de 
exigir mobilidade e duração para ambas; mas cada um destes momentos 
aparece-nos sob uma outra luz quando transpomos o olhar do mundo da 
natureza para o do ser humano. Quando cremos poder atestar na natureza 
uma ascensão de formas do "mais baixo" para o "mais alto", essa ascen
são diz respeito à progressão de um género para outro. O ponto de vista 
genético é, aqui, sempre e necessariamente um ponto de vista genérico. 
No que diz respeito aos indivíduos, eles caem fora, necessariamente, 
deste modo de observação; não sabemos nada deles e não precisamos de 
saber nada sobre eles. Pois as modificações que neles se processam não 
reagem imediatamente sobre o género e não entram na vida deste. Existe 
aqui aquela barreira que a biologia designa como o facto da impossibili
dade de transmissão hereditária de características adquiridas. As varia
ções que se processam, na esfera do mundo botânico e animal, em exem
plares individuais permanecem biologicamente sem peso: elas emergem 
para logo de novo imergirem. Se quisermos exprimir este estado de coi
sas na linguagem da teoria da transmissão hereditária de Weismann - dei
xamos naturalmente em suspenso a questão da sua correcção empírica e 
demonstrabilidade - , podemos dizer que estas modificações dizem res
peito ao "soma", não ao "plasma generativo", que elas ficam, em con
formidade com isto, na superfície e não agem naquela camada profunda 
de que depende o desenvolvimento do género. Nos fenómenos culturais, 
porém, esta barreira biológica está afastada. Nas "formas simbólicas", 
que são aquilo que é mais próprio da sua essência e do seu poder, o ser 
humano consumou, de certa forma, a solução de uma tarefa que a nature
za orgânica enquanto tal não conseguiu solucionar. O "espírito" realizou 
aquilo que era recusado à "vida". Aqui, o devir e a actuação do individual 
estão ligados com o todo de forma totalmente diferente e profundamente 
radical. Aquilo que os indivíduos sentem, querem, pensam não fica 
fechado neles próprios; objectiva-se na obra. E estas obras da língua, da 
poesia, das artes plásticas, da religião tornam-se os "monumentos", os 
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sinais da lembrança e da memória da humanidade. As obras são "mais 
duradouras que metal"; pois nelas persiste não só algo material, mas são 
ainda expressão do espiritual, o qual, quando se lhe deparam sujeitos 
afins e susceptíveis de se deixarem por ele sensibilizar, pode ser, a qual
quer momento, libertado da sua capa material e despertado para uma 
nova eficácia. 

Sem dúvida, existem também inúmeras coisas no domínio dos bens 
culturais que, para todo o sempre, perecem e se perdem para a humani
dade. Pois t ambém estes bens têm um lado material pelo qual são vulne
ráveis. O fogo da biblioteca de Alexandria aniquilou muita coisa que 
seria de valor incalculável para o nosso conhecimento da Antiguidade, e a 
maioria dos quadros de Leonardo perdeu-se para nós, porque as cores em 
que foram pintados não se revelaram duráveis. Mas, mesmo neste caso, a 
obra individual permanece como que ligada com o todo através de fios 
invisíveis. Quando j á não existe na sua forma particular, exerceu, con
tudo, de um qualquer modo, efeitos que de alguma maneira intervieram 
no desenvolvimento da cultura e que, talvez em um qualquer ponto, 
determinaram decisivamente a sua marcha. Aqui , não precisamos de pen
sar apenas naquilo que é grande e extraordinário. O mesmo se confirma 
em círculos mais estreitos e pequenos. Foi sublinhado com razão que não 
há talvez nenhum acto de fala que não tenha de algum modo influenciado 
"a" língua. De inúmeros actos tais, que actuam na mesma direcção, 
podem resultar alterações significativas do uso linguístico, alterações 
sonoras ou mudanças formais. Isso reside no facto de que a humanidade, 
de certa forma, para si criou um novo corpo na sua linguagem, na sua arte 
e em todas as suas formas de cultura, que a todos em conjunto pertencem. 
O homem individual, enquanto tal, não pode transmitir capacidades indi
viduais que para si próprio adquiriu pela vida fora. Elas estão apensas ao 
"soma" físico, o qual não é passível de ser herdado. Mas aquilo que se 
evidencia na sua obra, aquilo que é expresso linguisticamente, em ima
gens ou plasticamente, isso é "incorporado" na linguagem ou na arte e 
perdura através delas. É este processo que distingue a simples transfor
mação, que se consuma no círculo do devir orgânico, da formação da 
humanidade. A primeira consuma-se passivamente, a segunda, activa
mente. Por consequência, a primeira conduz apenas a alterações, en
quanto a segunda leva a formações duradouras. No fundo, a obra outra 
coisa não é que uma acção humana que se condensou em um ser, mas que 
não nega, no entanto, a sua origem nesta mesma consolidação. A vontade 
e a força criadoras de que proveio continuam nela a viver, a actuar, e 
conduzem a sempre novas criações. 

Tradução de 
Pedro M. S. Alves 
Antonieta Lopes 



NOTA DE LEITURA 

UM PIONEIRO DO LIBERALISMO ECONÓMICO 
E M PORTUGAL. NOTAS DE L E I T U R A 

SOBRE A GUERRA E O COMÉRCIO L I V R E 
D E F R E D E R I C O DE LA FIGANIÈRE 

António Palhinha Machado 
Consultor Financeiro 

António Pedro Mesquita 
Universidade de Lisboa 

Sendo possível acabar com a guerra no mundo, estabelecendo a 
paz universal, o meio não consiste em aumentar os terríveis 
efeitos das armas de destruição, mas sim e unicamente em conci
liar e ligar de tal modo os interesses materiais das diferentes 
nações, que eles apresentem uma barreira impenetrável contra 
quaisquer dissensões. (A Guerra e o Comércio Livre, p. 4) 

1. Enquadramento Biográfico e Contextual 

Frederico Francisco Stuart de la Figanière e Mourão, fidalgo-cavaleiro da 
Casa Real, é uma figura injustamente esquecida da cultura portuguesa do século 
XIX. 

Desde logo, pouco se conhece da sua biografia. 
Dos parcos elementos disponíveis, sabe-se que nasceu em Nova Iorque a 2 

de Outubro de 1827, que se distinguiu como diplomata e publicista e que foi 
graduado em visconde a 25 de Maio de 1870. Não se conhece sequer a data 
exacta da sua morte. 

Contudo, o seu trabalho, designadamente em economia política, que aqui 
consideramos, mereceria outro interesse, atento o facto de ser, sem contradição, 
o mais informado e consistente arauto do liberalismo económico entre nós e o 
mais precoce dos seus epígonos. 

Entenda-se, pois, este contributo, breve e assistemático, como um primeiro 
exercício de restituição de um pensamento fecundo e de reabilitação de um autor 
imerecidamente ignorado. 

Sem dúvida que o seu lavor intelectual vai mais além das estreitas margens 
sob as quais o consideramos aqui. 

Philosophica, 23, Lisboa, 2004, pp. 159-165 
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Na sua obra principal, A Liberdade e a Legislação vistas à luz da Natureza 
das Cousas, de 1866,' encontramos todos os principais tropos do liberalismo 
oitocentista, na sua variante moderada e reformista, como o primado do indiví
duo e dos seus direitos imprescritíveis sobre as formas de organização da socie
dade e do Estado, a solidariedade irrefragável entre a igualdade civil e a desi
gualdade social, a importância do equilíbrio entre o elemento aristocrático e o 
elemento democrático, etc., mas também interessantes tomadas de posições 
acerca de tópicos controversos então em debate, como o municipalismo ou a 
organização do sistema eleitoral. 

E, porém, especificamente no aspecto económico que hoje nos queremos 
deter. 

Como é sabido, os pensadores liberais portugueses de Oitocentos são-no, 
em regra, também no domínio económico e, portanto, optam genericamente pela 
doutrina livre-cambista. 

Herculano é-o decididamente.2 

Mouzinho não se debruça especificamente sobre a questão, mas a sua postura 
a respeito da propriedade rural é marcadamente liberal. 

E essa desde logo a posição que expressa no Relatório do Decreto de 13 de 
Agosto de 1832, que consagra a emancipação da terra pela transformação dos 
forais em bens próprios dos donatários e onde se lê emblemáticamente: 

Sem a terra ser livre em vão se invoca a liberdade política. 

E uma vez mais, quase dez anos passados, em estilo de epigrama parla
mentar: 

Sr. Presidente, parece-me indispensável para quem quer estabelecer a 
liberdade num país, estabelecer a liberdade do solo. Quando um homem está na 
presença de um facto de restrição, a sua alma faz-se restrita e pequena: é impos
sível que um homem seja morgado e não tenha na cabeça ideias mesquinhas; é 
impossível que um indivíduo seja foreiro e não tenha ideias mesquinhas na 
cabeça. (...) Por consequência, é preciso que a terra seja livre: demasiada terra 
temos escrava.3 

Mas o mais abalizado e desenvolvido contributo nesta matéria vem-nos 
precisamente do visconde de la Figanière, que é, simultaneamente, o mais origi
nal paladino do liberalismo económico no Portugal de Oitocentos. 

A Uberdade e a legislação vistas à luz da natureza das cousas, Petrópolis, Typographia 
de Bartholomeu Pereira Sudré, 1866. 

2 Ver, em especial. "Liberdade e Restrição ou a Questão dos Cereais" (1856) e "Cartas ao 
Conselheiro Carlos Bento da Silva a propósito da emigração portuguesa" (1873-1875). 
Mas atente-se também nos seus artigos em prol da extinção do proletariado rural pela 
generalização da enfiteuse: "Projecto de Decreto de 1851"; "Sobre a Questão dos 
Forais" (1858); novamente "Cartas ao Conselheiro Carlos Bento da Silva a propósito da 
emigração portuguesa" (1873-1875). 

3 Discurso de 15 de Abril de 1839 sobre o Projecto de Lei da Comissão dos Forais, Obras, 
l i , ed. Miriam Halpern Pereira, Lisboa, FCG, 1989, pp. 1660-1661. 
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Encontramos nele, a título de tese principal, a defesa do livre-cambismo 
como princípio indissociável e decorrência necessária do liberalismo político: 

Na nossa sociedade, o princípio da liberdade individua! existe e tem 
garantias; todos estão portanto no caso de concorrer para o equilíbrio das rique
zas; para todos há um benefício no trabalho, benefício variável e que depende 
dos esforços do indivíduo; todos os homens prestam-se serviços reciprocamente 
e todos tiram o correspondente proveito. Neste princípio de liberdade, que 
abrange o de livre concorrência, está a salvaguarda da organização moderna; 
produz uma reacção contra os maus efeitos que, faltando esta condição, não dei
xaria de causar a acumulação das riquezas.4 

Esta tese é exposta no opúsculo A Liberdade e a Legislação vistas à luz da 
Natureza das Cousas (1866), mas sobretudo em A Guerra e o Comércio Livre 
(1854),5 que lhe é integralmente dedicado, dentro do espírito do seu objectivo 
confesso, que consiste em mostrar que "o princípio do comércio livre", se for 
"adoptado lealmente por todas as nações", é "o único meio de tornar impossível 
a guerra".6 

Em conformidade, a doutrina aí preconizada é a de que a generalização do 
comércio entre as nações, na medida em que tenha por consequência a criação de 
interdependências estreitas, recíprocas e globais, é a única prevenção segura, e 
esta absolutamente eficaz, contra a guerra. 

O argumento do ensaio é, resumidamente, o seguinte: 

1. A influência do interesse recíproco é mais eficaz do que o sentimento de 
medo e do que o poder dissuasório na discussão da guerra entre as nações. 

2. Assim, se for simplesmente possível "acabar com a guerra no mundo, 
estabelecendo a paz universal, o meio não consiste em aumentar os terríveis 
efeitos das armas de destruição, mas sim e unicamente em conciliar e ligar de tal 
modo os interesses materiais das diferentes nações, que eles apresentem uma 
barreira impenetrável contra quaisquer dissensões". 7 

3. Com efeito, suponha-se que duas nações estão "tão estreitamente ligadas 
nos seus interesses comerciais que uma não possa dispensar as produções que lhe 
fornece a outra sem terríveis consequências". Neste caso, "se esta situação for 
recíproca, a guerra entre elas será quase impossível".8 

4. Ora o modo de generalizar à escala mundial essa rede de interesses recí
procos é "o comércio livre, concepção grandiosa, nascida do génio enérgico e 
altamente positivo do século em que vivemos".9 

5. Assim, na medida em que a maior parte dos "países da cristandade" são 
complementares do ponto de vista dos produtos que cultivam, extraem ou trans-

4 A Guerra e o Comércio Livre, pp. 27-28. 
5 A guerra e o commercio livre: ensaio, Lisboa, Typographia do Panorama, 1854. 
6Op. cit., p. 3. 
7 Op. cit., p. 4. 
8 Op. cit., p. 8. 
9 Ibid. 
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formam, bastaria que cada país se dedicasse exclusivamente "àqueles ramos de 
indústria que lhe indicassem as condições especiais do seu território, abandonan
do todos aqueles cuja existência dependesse da protecção ministrada pelo siste
ma restritivo"1 0 para que "os povos, não podendo nem querendo prescindir de 
cousas que se lhes têm tornado necessárias pelo uso e não as achando em casa", 
fossem "buscá-las fora", 1 1 generalizando deste modo o comércio, de que é um 
resultado "a dependência recíproca de todas as nações entre si" . 1 2 

E certo que nem o núcleo fundamental da tese nem o argumento são intei
ramente novas, uma vez que a importância do comércio internacional e o papel 
da paz na sua universalização constituem um legado essencial dos fundadores da 
economia política. 

Mas a verdade é que a ideia de uma relação directa e necessária entre o 
comércio livre e a paz mundial, a antecipação da doutrina em prol da globaliza
ção e da crítica aos meios convencionais de dissuasão, designadamente por 
recurso aos arsenais de destruição massiva, são inteiramente novas, mesmo em 
termos da filosofia e economia políticas coevas. 

Estes factos chegariam para fazer dele um pioneiro do pensamento político, 
dentro do campo teórico em que se inscreve, não fosse dever-se-lhe o mérito 
suplementar de ter sido ele, isolada e solitariamente, a introduzir a tematização e 
discussão destes temas em Portugal. 

2. Notas de Leitura 

Defende este pensador oitocentista, acabamos de o ver, que o comércio 
internacional seria o cimento da paz - na Europa, sans doute. 

A tese é original, quando situada na época em que foi defendida. 
Desde o século anterior, com Adam Smith, e, décadas mais tarde, com 

Stuart M i l l e David Ricardo, o comércio internacional aparece no centro do 
desenvolvimento económico. 

Mas nem mesmo Ricardo sustentou a relação directa e necessária entre 
comércio internacional e paz. Para todos estes autores, o caminho traçado pelo 
comércio internacional seria longo e levaria a muitas paragens, não sem antes 
proporcionar desenvolvimento económico e prosperidade a todos aqueles que 
conseguissem fazer prevalecer as suas próprias vantagens competitivas. 

Uma dessas paragens seria, precisamente, a prevalência da paz entre os 
Estados porque, premissa de que não duvidavam, povos prósperos não se guer
reiam. As teses sobre o imperialismo, ainda que distorcidas por lunetas ideológi
cas, aí vieram para demonstrar que entre a paz e a guerra havia mais que 
estômagos satisfeitos. 

10 Op. cil., p. 22. Mas não deixa de acrescentar prudentemente que "o equilíbrio seria 
talvez mais perfeito se a divisão das nações fosse outra e se em vez de se achar, como 
hoje, feita segundo o capricho dos homens, fosse ordenada conforme as grandes 
divisões naturais" (p. 24). 

11 Op. cil., p. 23. 
1 2 Op. cit., p. 22. 
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Esta ideia de que paz e prosperidade vão de par, fortemente enraizada ainda 
nos anos '60 (com a década para o desenvolvimento da ONU), suscita várias 
reflexões-

A primeira é a de ilibar os referidos pensadores da acusação de miopia 
(irremediavelmente burguesa, segundo Marx), se não mesmo de confiança cega 
em preconceitos vitorianos. Quem não tenha o hábito de pensar o futuro para 
mais tarde se rir das suas próprias ingenuidades, que atire a primeira pedra. Por
que, nos primórdios da revolução industrial - esse solavanco que iniciou um 
processo de desenvolvimento sustentado, como hoje se diria - duas realidades se 
iam tornando cada vez mais nítidas: 

1. Uma, as profundas diferenças em matéria de bem-estar e, em especial, a 
miséria daqueles que, arrancados à servidão da terra e desapossados de tudo, já 
não tinham economia de subsistência onde se refugiar. 

2. A outra, a erosão das barreiras que, até então, tinham isolado o poder e a 
riqueza. 

Na verdade, as mudanças de fundo não aconteciam tanto na possibilidade 
de acumular riqueza, pois isso era já comum desde a Baixa Idade Média, mas na 
protecção que o soberano passava a conferir, em geral, à riqueza acumulada, 
permitindo que ela fosse pacificamente obtida, pacificamente fruída e pacifica
mente transmitida. 

Dito de outro modo, começava a ficar ao alcance de quem não beneficiava 
dos favores pessoais e imprevisíveis do poder soberano a oportunidade de acu
mular um património preferentemente não-fundiário e, em seguida, de iniciar 
uma linhagem que assegurasse a continuidade desse património. 

É certo que, já antes, o jogo político passava pela trilogia: riqueza-poder-
-linhagem. Mas, até então, a riqueza era sobretudo fundiária, logo dificilmente 
divisível; a sua posse dependia principalmente do poder que exibisse quem a 
detinha; e a sua transmissão estava longe de ser facilitada (o regime dos morga
dios revela, por antítese, como era difícil preservar e transmitir intacta a posse da 
terra). 

O aparecimento de uma riqueza de raiz mobiliária que podia ser dividida 
facilitou as coisas - e, de algum modo, contribuiu para alicerçar o Estado de 
Direito, no qual o poder era cada vez menos uma vontade arbitrária e cada vez 
mais um corpo de regras gerais e abstractas, as iniciativas que levavam à acu
mulação de riqueza não conheciam entraves e as linhagens, agora de cavaleiros-
-de-indústria e de comerciantes-de-dinheiro, podiam ser iniciadas pacificamente. 

Esta conjugação de afluência e de mobilidade social ascendente (em que o 
casamento desempenhou um papel fulcral, dando àqueles que só dispunham de 
riqueza ou poder recentes o acesso imediato a linhagens de longa data, e resti
tuindo riqueza e poder àqueles que já nada mais possuíam excepto as suas linha
gens) criou uma dupla convicção 

Em primeiro lugar, só não ascenderia socialmente quem, de todo em todo, 
fosse despojado de mérito pessoal, quem fosse a excepção (daí as tentativas de 
Pareto, Walras, Jevons para provar a existência, já não de uma "mão invisível", 
mas de um "óptimo social" indissociável da livre iniciativa). 
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Em segundo lugar, todos os que ascendessem seriam réplicas perfeitas 
daqueles que já tinham atingido a prosperidade (esta convicção ainda hoje per
siste nas mentes bem-pensantes, como se a evolução social fosse um carreiro de 
formigas). 

A conclusão de que a paz seria o resultado lógico da prosperidade seguia¬
-se, como é bem de ver.1 3 

Uma outra reflexão leva-nos a detectar um erro de perspectiva histórica. 
Na altura, não houve a percepção de que a prosperidade tinha ainda uma base 

eminentemente territorial (os processos industriais eram ainda rudimentares e os 
ciclos de produção demasiado curtos) e que, por esse facto, aumentaria com a 
ampliação do território que para ela contribuísse. 

Foi a fase dos impérios coloniais, da expansão geográfica, do desenvolvi
mento económico extensivo e da formação de blocos económicos de cariz nacio
nal, fase que veio revelar à saciedade como os prósperos podiam ter interesses 
divergentes, se não mesmo conflituantes. 

Esta fase teve três andamentos distintos. Um primeiro, de alastramento, que 
não punha ainda em causa a premissa, levou as potências expansionistas a captura
rem para os respectivos territórios de exclusividade povos e territórios periféricos, 
subjugando os interesses locais que se lhes opunham. Um segundo, de contenção, 
em que as potências expansionistas entravam em choques pontuais, por vezes 
muito violentos e quase sempre por entrepostos actores, nas franjas dos respectivos 
territórios de exclusividade (Guerra da Crimeia, Campanhas Afegãs e Guerra 
Russo-Japonesa, por exemplo). Por fim, o choque frontal entre potências expansio
nistas, visando a eliminação radical de competidores (Guerra Civil Americana, 
Guerra do Ópio e Grandes Guerras europeias; a Guerra do Pacífico foi iniciada 
pelo Japão como um segundo andamento, mas foi conduzida pelos Estados Unidos 
como um terceiro andamento). 

A paz - aquilo que a simples prosperidade manifestamente não conseguiu 
garantir, como esses quase cem anos que se iniciaram com a Guerra Civil Ame
ricana demonstravam sem cessar - foi procurada pela ONU em diversas vertentes, 
uma das quais justamente o comércio internacional, através da OECE/OCDE, do 
GATT e, mais recentemente, da WTO. 

A teoria sobre a contribuição decisiva do comércio transfronteiriço para a 
prosperidade mundial é abundante. Mas só muito recentemente o comércio inter
nacional tem sido visto, não pelos teóricos da economia, naturalmente, mas peios 
teóricos da política, como um instrumento da paz (de que as adesões da Rússia e 
da República Popular da China à WTO são excelentes exemplos). 

Ora, neste aspecto, o visconde de la Figanière é de facto um percursor. 
Todavia, tal como os pensadores que acima referi se equivocaram, por não 

terem visto com clareza todas as cambiantes da prosperidade, também este aris
tocrata se equivocaria se visse no crescimento do comércio internacional um 
indicador seguro da paz. 

É interessante notar que a esta ideia de que os prósperos só têm interesses comuns 
sucedeu a premissa, bem marxiana, de que os proletários nunca mais lutariam uns 
contra os outros. A realidade desmentiu ambas. 
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Uns não ponderaram devidamente o facto de as tecnologias conhecidas 
terem ainda um ciclo demasiado curto para fazer com que a malha das interde
pendências económicas se apertasse. E também descuraram o que significava 
uma distribuição demasiado desigual dos níveis de desenvolvimento económico 
e das matérias primas que os proporcionavam - cenário que incentivava a criação 
de áreas de exclusividade. 

Ao outro, escaparia o facto de, sob a designação de comércio internacional, 
se acolherem realidades muito diversas: desde as correntes comerciais típicas do 
período de desenvolvimento extensivo (fluxos paralelos entre metrópoles e ter
ritórios exclusivos, pondo em circulação daquelas para estes últimos bens que 
incorporam tecnologias de ponta e capitais, recebendo, em retorno, matérias 
primas, bens produzidos com tecnologias rudimentares ou já maduras, e rendi
mentos de capitais) até aos padrões de comércio próprios de economias que se 
interpenetram em todas as fases dos respectivos processos produtivos e na 
movimentação dos capitais. 

Só neste último cenário é que se pode admitir que um tal grau de interde
pendência "simétrica" faria com que qualquer agressor estivesse a dar um tiro no 
pé - na medida em que não conseguiria ficar imune aos danos que infligisse no 
seu adversário. 

Este, aliás, um argumento forte para quem propugna pela globalização -
pois só ela poderá conduzir a um cruzamento de interesses interestaduais de tal 
modo denso que seria insensatez rompê-lo. 

Duas notas finais. 
A tese do Visconde de la Figanière vem afirmar que, num cenário de inten

sas trocas de bens, serviços e capitais (e implicitamente de pessoas), não é sen
sato iniciar uma guerra - mas a arte da guerra é, justamente, a ciência da insen
satez. 

A insensatez pode, também, ser sensata - o que no caso da tese em apreço 
significa fazer a guerra sem a destruição do adversário, ou seja, mantendo intacta 
a capacidade produtiva do oponente e preservando os seus meios de pagamento 
internacional. 

Não é preciso, portanto, grande imaginação para ver como, no quadro de 
uma economia global, a guerra poderia (poderá?) ser conduzida sensatamente. 
No entanto, nada disto diminui o mérito que a Figanière pertence por inteira 
justiça. Foi ele, como parece, o primeiro a ver que é preciso, no plano relacional, 
algo mais do que a prosperidade para nos aproximar, a todos, da paz. 





RECENSÕES 

JOSÉ MARINHO, Obras, vol. V, Nova Interpretação do Sebastianismo e outros 
textos, edição de Jorge Croce Rivera, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 2003. 

Recomendar, numa revista universitária de filosofia, a leitura de uma obra 
sobre o sebastianismo será decerto, para muitos, algo de provocatório, senão 
mesmo insultuoso. Afinal, é suposto que os filósofos "vivam nas nuvens", mas 
não se debrucem sobre "assuntos nebulosos" - e que assunto mais "nebuloso" 
poderá haver do que a espera por alguém que, alegadamente, regressará numa 
"manhã de nevoeiro"?... Ao contrário do que julgam os sebastianistas - e os 
anti-sebastianistas - mais ingénuos, não é, contudo, disso que se trata. Muito 
longe disso. Escusam pois os segundos de garantir que D. Sebastião jamais 
regressará - desde sempre o soubemos. Quanto aos primeiros, que continuem "à 
espera de Godot". 

O D. Sebastião por quem "esperamos" é, antes, como é óbvio, um símbolo. 
De quê?.. . Do nosso próprio ser. É, aliás, por isso que de nada vale "esperar" por 
ele. Se ele simboliza o nosso próprio ser, somos nós que temos que ir até ele, 
sendo-o, não ele que tem que vir até nós. Tal, contudo, o mais difícil - como 
lapidarmente escreveu José Marinho num seu outro texto, "nada mais difícil do 
que ser o que verdadeiramente se 6", Do exposto, conclui-se pois que, com a sua 
Nova Interpretação do Sebastianismo, Marinho procurou sobretudo, como aliás 
ele próprio escreveu na sua introdução à obra, "uma antropologia renovada, ou 
seja, uma nova visão compreensiva do homem, dos seus caminhos e dos seus 
fins". Tarefa, contudo, inconcluível - ainda nas palavras do autor: "Qual é o 
destino do homem? - Tal é a interrogação pela qual se conclui e recomeça inces
santemente todo o estudo como o que empreendemos". 

Talvez, desde logo, por isso, José Marinho nunca tenha chegado a concluir 
esta obra, nascida de um desafio lançado por Hernâni Cidade, em finais da déca
da de quarenta do século passado, mas que correspondia já a um desejo antigo, 
de mais de duas décadas. Independentemente das "reais" razões da sua inconclu-
são - que Jorge Croce Rivera descrimina, de forma aliás exaustiva, na sua apre
sentação da obra - , apesar de ser uma obra inconcluída, esta é, ainda assim, uma 
obra que vale bem a pena ler. Não tanto para aprendermos algo sobre esse lendá
rio Rei, mas, conforme o exposto, para aprendermos algo sobre nós próprios. Em 
última instância, aliás, não se trata se aprender, mas de ser, de verdadeiramente 
ser - só, de resto, sendo-o, poderemos nós, enfim, saber quem verdadeiramente 
somos... 

Para além da Nova Interpretação do Sebastianismo, colige este volume seis 
núcleos de outros textos. O primeiro - "Artigos publicados e inéditos" - reúne 
uma série de textos de temática diversa, muitos dos quais publicados n'0 Pri-
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meiro de Janeiro. O segundo - "Textos sobre Política e Liberdade" - reúne uma 
série de textos e depoimentos realizados aquando da eleição presidencial de 
1949, nos quais Marinho expressa a sua posição política - na prática clara, em 
oposição ao regime; na teoria bastante mais ambivalente, balançando entre um 
firme democratismo ontológico e um não menos firme aristocratismo sófico. O 
terceiro - "Textos sobre Metafísica" - reúne uma série de textos que, no seu con
junto, visariam uma outra obra, igualmente inconcluída. O quarto e o quinto -
"Textos sobre Sampaio Bruno" e "sobre Guerra Junqueiro" - reúnem uma série 
de textos sobre estes dois autores, por Marinho considerados como "irmãos espi
rituais". No sexto, finalmente, ensaia o nosso pensador um regresso à "Ilha 
Encoberta". 

Símbolo, no seu dizer, "do que permanece não visto e irrealizado", ou seja, 
do ser verdadeiro... 

Renato Epifânio 

F. SAVATER, O valor de educar, trad. de M . Canelas, Lisboa, Editorial Presença, 
1997. 

A obra O valor de educar está dividida em seis capítulos, precedidos de um 
prólogo e seguidos de um epílogo, ao longo dos quais o autor se propõe reflectir 
sobre a questão da educação. O prólogo assume a forma de uma carta a uma 
professora, na qual é enaltecido o acto de educar, tido na pessoa dos educadores. 
Quanto ao epílogo, ele é escrito nos termos de uma carta à ministra da educação, 
ressaltando a importância das decisões políticas para a melhoria da qualidade da 
educação. No final da obra, em apêndice, podemos encontrar um conjunto de 
textos, seleccionados pelo próprio autor, com o propósito de complementar as 
reflexões efectuadas. 

Escrita numa altura em que a educação espanhola está em crise, esta obra é, 
antes de mais, um exemplo vivo do empenho em buscar alicerces, do nobre 
esforço para uma maior consciencialização dos vários aspectos referentes a este 
tema tão importante para as nossas sociedades. Apesar de pretender abordar 
especificamente a questão da educação, nomeadamente os seus fins, Savater 
acaba por tratar temas tão diversos como as razões que conduziram à perda de 
premência da família enquanto autoridade educativa na sociedade espanhola 
(situação que julgamos poder caracterizar também a nossa própria sociedade) ou 
a concepção de homem subjacente à cultura ocidental. Esta proliferação de 
temáticas adjacentes tem uma justificação legítima: é que, quando nos propomos 
reflectir sobre o que é o ensino, o que é educar, sobre o que se deve ou não ensi
nar, tal implica inevitavelmente uma reflexão sobre o próprio estado da nossa 
cultura, bem como sobre a ideia que temos de humanidade e do papel desta na 
natureza. 

Numa tentativa de organizar o caminho percorrido nesta obra, salientaría
mos duas questões basilares: 'O que é a educação?' e 'Como devemos educar?'. 
A primeira é sobretudo acerca da essência - essência da educação e essência do 
homem. Ela conduzir-nos-á à constatação de que faz parte da natureza do 
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homem educar e ser educado. Quanto à segunda, ela leva-nos, por sua vez, aos 
caminhos da ética, pelos quais o autor intentará encontrar os princípios justifica
dores capazes de alicerçar a prática educativa. No final, a questão da essência 
acabará por se cruzar com a questão ética, uma vez que é apontado o ideal 
humanista como o fundamento mais plausível para o acto de educar. 

Detenhamo-nos mais atentamente no primeiro aspecto: o que é educar? A 
educação, para Savater não é um mero aposto que se anexou de forma contin
gente ao modo humano de viver. Pelo contrário, trata-se de um elemento que 
decorre da própria especificidade humana, concorrendo simultaneamente, para a 
formação desta. Perceber o que é educar implica, assim, partir à descoberta da 
concepção que temos de ser humano. Contrastando com os demais seres vivos 
que, quando nascem, são já, de uma maneira geral, aquilo que serão ao longo das 
suas vidas - a sua identidade está limitada ao plano genético e biológico - , o ser 
humano, quando nasce, é como que um projecto para ser humano. Isto significa 
que a sua identidade não se reduz à herança genética que lhe foi legada, nem ao 
aparato biológico de que está provido: a sua identidade está dependente de uma 
segunda gestação que consiste basicamente na formação ao nível da sociedade. 
Em suma, é no seio da sociedade, na sua relação com os outros que o ser humano 
se torna verdadeiramente humano. Savater não se limita aqui a usar um vão jogo 
de palavras: ele tenta mostrar, com esta dicotomia do conceito, que ser humano 
não deve ser entendido como um estado fixo e imutável, mas sim como um proces
so, algo que se vai construindo e (trans)formando, um manancial de possibilidades 
que só serão actualizáveis por meio da relação específica com os outros e, em 
geral, com a sociedade. A própria identidade pessoal é forjada por estas relações. 

Mas qual a natureza destas relações? Trata-se sobretudo de relações no 
âmbito da educação-aprendizagem, por meio das quais são transmitidos os prin
cípios que permitirão a integração dos indivíduos, como membros, na sociedade. 
Estes princípios são da ordem do significado, da revelação mental dos outros. 
Em suma, este dinamismo característico do homem enquanto projecto humano é 
constituído e continuamente alimentado por uma sociedade cujo movimento 
fundamental é um movimento educativo, que consiste na transmissão de cultura 
e na sua consequente autopreservação. Compreende-se, assim, a importância da 
educação para as sociedades humanas: ela não é apenas um meio para que estas 
persistam, mas está nelas presente enquanto raiz da própria formação da reali
dade social. 

Compreendendo o raciocínio de Savater, poder-nos-íamos legitimamente 
perguntar qual o sentido de uma instituição educativa se a rede de relações no 
seio da sociedade já detém, por si, um carácter eminentemente educativo. O que 
nos diz o autor é que a crescente complexidade e especificidade dos conheci
mentos alcançados impediu, a certa altura, que cada um dos membros da socie
dade pudesse transmiti-los com o rigor necessário aos seus semelhantes. Isto não 
obsta, evidentemente, a que cada um dos membros de uma sociedade possa ser 
possuidor de considerável quantidade de conhecimentos passíveis de serem 
transmitidos, no contexto de um qualquer intercâmbio social. 

Surge aqui uma questão pertinente: será que o movimento que foi conside
rado como característico das relações que se estabelecem entre membros de uma 
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sociedade é equivalente ao dinamismo de transmissão de conhecimentos especí
ficos no seio das instituições educativas? Por outras palavras, podemos designar 
ambos os movimentos como 'educação' ou haverá aqui uma destrinça entre um e 
outro? Se adoptássemos a dicotomia educação/instrução, poderíamos talvez 
restringir o ensino que se ministra nas escolas a uma mera transmissão de conhe
cimentos ou técnicas cuja virtude fundamental seria a de preparar os indivíduos 
para o desempenho das mais diversas funções na sociedade. Nesta perspectiva, a 
educação moral, no sentido de transmissão de valores para a formação do carác
ter, seria afastada da escola e delegada para as relações com a família. Como nos 
diz Savater, esta concepção foi inclusivamente adoptada numa época em que se 
valorizou o conhecimento científico, como aquilo que de mais importante deve
ria ser transmitido aos membros da sociedade. Contudo, a posição do autor rela
tivamente a esta temática não poderia ser mais clara: não há nenhuma oposição 
entre estes dois conceitos. Não se pode instruir sem educar, nem educar sem 
instruir, postura intimamente relacionada com a concepção sobre como se deve 
educar. 

No terceiro capítulo analisam-se os motivos pelos quais algumas sociedades 
actuais têm vindo a perder a família como figura da autoridade. Nele, Savater 
descreve uma realidade em que a dicotomia educação/instrução foi aplicada com 
resultados desastrosos ao nível da sociedade em geral. Com efeito, por razões 
várias - que incluem uma apologia do que é jovem em desfavor de uma valoriza
ção da maturidade e dos adultos - , a entidade familiar na qual se delegou a res
ponsabilidade pela educação, está a desfazer-se dessas suas funções, atribuindo, 
por sua vez, a crise de valores do mundo actual à má orientação por parte do 
estado, das escolas, dos professores. Ora, se a sociedade estava orientada de 
acordo com a oposição educação/instrução não é à escola-instituição que cabe tal 
responsabilidade. Mas, se esta oposição é obsoleta, como nos diz Savater, cabe¬
-nos, face à crise actual, pensar em princípios que possam reger a educação nas 
escolas e suprir, de certa forma, esta carência de valores. Entramos então no 
domínio da ética, daquilo que deve ser, dos caminhos conducentes à resposta à 
segunda das questões inicialmente enunciadas. 

Neste contexto, Savater distingue três linhas de reflexão: a primeira diz res
peito aos conteúdos gerais ensinados na escola, a segunda diz respeito aos prin
cípios que podem justificar a escolha desses conteúdos e não de outros, a terceira 
e última é referente aos modos com que esse ensino deve ser ministrado, modos 
esses que espelharão os princípios anteriormente escolhidos. 

Relativamente aos conteúdos que devem ser transmitidos na escola (capí
tulo 2), Savater defende que esta instituição deve, não só promover o desenvol
vimento cognitivo, mas também proporcionar meios para a formação da perso
nalidade dos alunos. A oposição educação/instrução é removida e dá lugar a uma 
dicotomia mais fértil entre capacidades fechadas e capacidades abertas. Enquanto 
que as primeiras são essencialmente técnicas e funcionais, permitindo, através da 
prática, um domínio completo (por exemplo, saber a tabuada, aprender a ler e a 
escrever), as segundas têm um carácter mais complexo e a sua prática não con
duz a um domínio cabal, mas este é da ordem do gradual e do infinito, provo
cando, muitas vezes, o aparecimento de problemas cuja tentativa de resolução as 
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vais tornando cada vez mais interessantes (por exemplo, pintar, escrever litera
tura e até a capacidade para aprender). 

No que diz respeito aos princípios que devem reger a prática educativa 
Savater defende sobretudo um ideal humanista que se apoia na necessidade de 
impor uma disciplina com o objectivo de libertar as virtualidades latentes nos 
indivíduos. Há parágrafos que poderiam, com razão, ser apelidados de uma ver
dadeira apologia da autoridade, do medo e da disciplina. Uma leitura mais super
ficial fará, certamente, com que aiguns de nós encaremos as ideias aí expressas 
com desconforto, na medida em que as compararmos com algumas ideias de 
liberdade e de direitos das crianças presentes na nossa sociedade. No entanto, 
essa apologia do medo e da coacção em Savater só pode ser entendida como 
meio para uma apologia da liberdade humana, Tai como não se nasce verdadei
ramente humano, também não se nasce verdadeiramente livre. A liberdade é uma 
conquista, uma aquisição que se vai fazendo à medida que o ser humano se torna 
mais autónomo, mais senhor de si. Savater insurge-se contra todos os movimen
tos anti-educativos que defendem a espontaneidade da aprendizagem. Para ele, 
um indivíduo só é verdadeiramente livre quando é detentor de um conhecimento 
e de um controlo sobre si que lhe conferem a autoria da sua própria vida. E isso 
só é possível com o desenvolvimento das suas capacidades racionais bem como 
com a tomada de consciência dos limites destas face às emoções, aos sentimen
tos, aos condicionalismos externos. Tais aquisições, apesar de estarem latentes 
em todos os seres humanos, não são naturalmente alcançadas, não são espontâ
neas, mas requerem imposições exteriores, exigem disciplina para desabrocha
rem. A educação tem, assim, o objectivo de promover a liberdade dos indivíduos 
numa dada sociedade, não como um direito tido a priori, mas no sentido muito 
preciso de uma liberdade conquistada peio exercício racional. A razão é aquilo 
que há de comum a todos os seres humanos, independentemente da diversidade 
de cores e formas assumidas pelas várias culturas existentes. 

E praticamente impossível não relacionar estes parágrafos do capítulo 
quarto com o pensamento de Kant. Esta ideia de que a liberdade é uma conquis
ta, que o nosso objectivo enquanto seres racionais é tornarmo-nos seres autóno
mos e que a autonomia está, no fundo, intrinsecamente relacionada com a mora
lidade, é uma ideia que está presente em toda a ética e política kantianas. Mas, 
enquanto que Kant foi muitas vezes criticado por situar a moralidade fora do 
âmbito daquilo que o ser humano é capaz, isto é, por ser demasiado utópico, 
Savater, apesar de devedor do pensamento kantiano, tem a virtude de tornar mais 
próximo de nós este ideal. Com efeito, é possível viver, tendo como princípio a 
preferência pelo racional, desde que,, pela própria razão, sejamos capazes de ihe 
negar (à razão) o imperialismo e, como tal, reconhecer as suas limitações. Ora, 
numa obra que pretende determinar que valor tem educar, faz todo o sentido falar 
da educação como o desenvolvimento dessa preferência pelo racional, sendo que 
ela é configurada como condição de possibilidade da liberdade e da autonomia 
do indivíduo. 

Há ainda um aspecto importante referente a esta questão dos princípios. 
Retomando a dissolução da dicotomia instrução/educação, não há, para Savater, 
instrução sem educação e vice versa. Por mais impessoal, técnico e funcional que 
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seja um conhecimento, ao ser transmitido, por parte do educador, ao educando, 
ele leva consigo uma carga de informações implícitas acerca da sociedade (o 
facto de se ter escolhido aquele conteúdo e não outro já é indicativo de algo) e 
acerca do indivíduo que lecciona. E impossível controlar aquilo que, nas ciências 
da educação, se designou por "currículo oculto", Esta impossibilidade decorre 
justamente da impossibilidade de haver um ensino absolutamente puro, neutro e 
imparcial. Cada sociedade transmite aos seus novos membros aquilo que, de uma 
forma ou de outra, se pretende que seja preservado. Neste sentido, a educação é 
sempre conservadora. No entanto, tal como cada ser humano não é um estado 
mas um processo, também cada sociedade está impossibilitada de se cristalizar 
numa forma passível de ser transmitida, sem mais, aos indivíduos que nela se 
iniciam. A sociedade é dinâmica e transmite-se a si própria nesse dinamismo que 
inclui a sua cultura, as suas tradições, as suas escolhas, os seus projectos mas 
também integra as suas fraquezas, as suas possibilidades. No seu próprio núcleo 
conservador, ela inclui a possibilidade de se auto-refutar através de revoluções. 
Por isso, apesar de inevitavelmente partidária, a educação nunca é fechada, 
nunca impossibilita o acesso a outros modos de organização social. Ela deve 
fornecer uma base sólida a partir da qual os indivíduos possam ser capazes de 
escolher, mesmo que seja contra os próprios ideais que os formaram. O ideal 
humanista prescreve um ensino laico e profano em que seja contemplado o res
peito pelas diversas confissões religiosas, mas no qual seja mostrada a importân
cia de um pensar racional, pelo qual é possível superar um modo de ser acrítico 
que aceita do mesmo modo verdades justificadas e crenças sem fundamento. Este 
ideal humanista só é evidentemente pensãvel no ámbito de uma sociedade demo
crática - este é, ao longo de toda a obra, um pressuposto. 

No capítulo cinco são referidos os modos com que os diversos conteúdos 
educativos devem ser ministrados. De acordo com Savater, muitas vezes, o modo 
como se ensina e aprende é mais importante do que os conteúdos. Por oposição a 
estilos a que o autor chama de "pedantaria", nos quais o professor faz questão de 
se exibir aos alunos, provocando-lhes confusão, humilhação e desinteresse, deve¬
-se optar por um modo de ensinar que estimule nos indivíduos a vontade de des
cobrir, aprender a pensar por si próprios, que os envolva verdadeiramente no 
processo educativo, não os colocando, assim, num papel de espectadores pas
sivos absolutamente dispensáveis para a sociedade em que se inserem. 

Em jeito de conclusão é importante aludir ao facto de a obra O valor de 
educar de Savater, visar a obtenção de respostas para uma situação concreta: a 
educação numa sociedade está em crise. Qual a causa dessa crise? A falta de 
objectivos, diz Savater. Nesta obra, visa-se, assim, encontrar objectivos e princí
pios racionais que possam suprir essa carência concreta. A carta à ministra da 
educação, posta em epílogo, constitui um claro apelo a uma mobilização por 
parte das entidades governativas para resolverem este problema. No entanto, 
apesar desta motivação concreta, a obra não deixa de se referir às questões de um 
modo igualmente válido para outras sociedades. O autor não pretende mostrar 
qual o valor de educar na sociedade específica em que se insere: a educação é um 
valor universal; onde quer que haja seres humanos há educação e os princípios 
aqui expressos pretendem ser válidos de um ponto vista universal. 
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A educação na sociedade espanhola está em crise, afirma Savater. Contudo, 
a verdade é que, ao longo de todas as épocas, sempre que se pensa sobre a ques
tão da educação, conclui-se invariavelmente o seu estado de crise. Tal não é mais 
do que o choque entre o que se é e o que se quer ser. A identidade humana firma¬
-se precisamente nessa vacilante linha divisória entre o real e o ideal. Que esse 
conflito, que é, afinal, uma constante na evolução humana possa continuar a ser 
propulsor de cada vez mais humanidade. 

Sílvia Revez 

ANITA KECHIKIAN, Os Filósofos e a Educação. Trad. e Apresentação de Leonel 
Ribeiro dos Santos e Carlos João Nunes Correia, Lisboa, ed. Colibri, 1993. 

1. A contextualização e relevância da obra: A obra, Os Filósofos e a Edu
cação, perfaz uma compilação de 10 entrevistas realizadas por Anita Kechikian a 
10 filósofos contemporâneos; a participação de Robert Misrahi, Raymond Polin, 
François Châtelet, Jacques Bouveresse, Mareei Conche, Jean-François Lyotard, 
Olivier Revauit D'Allonnes, Cíément Rosset, Paul Ricoeur e Etienne Balibar 
proporciona-nos uma abordagem crítica acerca das actuais e controversas teorias 
educativas desenvolvidas pelos novos cientistas da educação, enriquecendo-nos, 
através de uma linguagem acessível, com a transmissão das suas diversas preo
cupações e dos caminhos que consideram ser os mais adequados para encami
nhar e conduzir a formação dos jovens (atendamos, para efeito da abordagem 
que se segue e dos temas propostos, à origem etimológica do conceito educar 
que proveniente do verbo latino ducere, significa precisamente encaminhar e 
conduzir). 

O propósito desta obra insere-se na problemática que desde o século XIX 
opõe a filosofia à nova linguagem científica que domina a investigação sobre a 
educação. A vontade de tornar o estudo sobre a educação numa ciência autóno
ma e particular [da educação], reduzindo-a à exclusividade da linguagem cientí
fica, afastou a filosofia, e a sua atitude indagadora, do seio da reflexão educativa, 
à qual sempre estivera ligada, inclusivamente, enquanto precursora da problema
tização e discussão sobre o tema da acção educativa. Desde a Grécia Antiga que 
a preocupação acerca da formação do homem se tem revelado uma questão de 
valor impreterível, na qual se retiveram filósofos de todos os tempos, desen
volvendo o seu pensamento, concernente a esta causa, por entre as suas reflexões 
de teor político, religioso ou moral. 

A presente obra recupera o sentido crítico da filosofia, fazendo intervir e 
revelando as perspectivas dos filósofos acerca do estado e temática da educação 
no século XX. Os filósofos voltam a abordar a educação e a ter a oportunidade 
de se pronunciar, criticamente, acerca das teorias desenvolvidas pelas ciências da 
educação e sobre os projectos implementados nas instituições de ensino. A obra 
põe em causa e desconstrói um conjunto de teorias e normas, mais ou menos 
rígidas, tendencialmente unívocas, defendidas pelas ciências da educação. Com 
efeito, transporta-nos para um mundo de ideias e princípios plurais; expõe-nos à 
multiplicidade e à consequente riqueza, só proporcionada pela ousadia de ques-
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tionar o comummente aceite e instituído. Entre o confronto de perspectivas e 
dissensões, características a qualquer exposição filosófica, todos os filósofos 
convidados a colaborar neste projecto concretizado por Anita Kechikian, contri
buíram para a consciencialização da importância de uma reflexão que tenha 
como fundamento a preocupação essencial de pensar a realidade humana; uma 
reflexão que reveja todos os dogmas e seja orientadora do ser humano, atenden
do às exigências do seu contexto actual em busca da sua identidade. Esta foi uma 
iniciativa digna de registo que nos deverá servir de referência e ponto de partida 
para discussões futuras, pois cabe a cada um de nós assumir uma posição face a 
esta questão, evitando que o tema da educação se perca novamente entre domí
nios improfícuos, de difícil acessibilidade ao juízo crítico. 

2. Problematização filosófica presente na obra: A obra debate-se com a 
dificuldade de definir um paradigma educativo, uma questão inextricável urdida 
pela subjectividade da sua própria natureza. Reflectir o projecto educativo ideal 
exige a definição rigorosa do conceito de natureza humana e dos objectivos para 
os quais pretendemos orientar a sua evolução. Crer nesta possibilidade de objec-
tivação significa alimentar uma utopia que, uma vez desencadeada, pode provo
car resultados catastróficos. As ciências da educação incorreram neste erro ao 
tentar delimitar regras e normas de acção que salientam a importância dos méto
dos educativos e de uma pedagogia científica, em prejuízo dos reais conteúdos 
de aprendizagem; surgiram, então, entre outras, as fórmulas de democratização 
do ensino, baseadas em modelos educativos defensores da implementação de 
uma relação de camaradagem e de familiaridade entre os professores e os alunos, 
que promoviam uma concepção de escola fundada sobre o princípio de liberdade 
dos alunos em detrimento do exercício de qualquer tipo de autoridade. Esta ati
tude é claramente criticada por alguns dos filósofos intervenientes como, por 
exemplo, Raymond Polin, Jean-François Lyotard e Clément Rosset que atri
buem, precisamente, a causa da degradação das instituições de ensino, a ausência 
de valores normativos e consequente indisciplina à progressiva perda de autori
dade por parte dos professores. A utopia científica [acerca da educação] parece já 
ter dado provas do seu insucesso. A atitude mais prudente jaz no reconhecimento 
da inviabilidade em estabelecer regras/um modelo para a formação do homem,1 

pois o homem não tem, psicologicamente, uma natureza universal e, por conse
guinte, qualquer medida, no sentido de estabelecer um paradigma educativo, 
assomar-nos-á como insensata. Justamente, o grande desafio desta obra está no 
esforço de cada filósofo, consciente da subjectividade e complexidade da ques
tão, em reflectir e indicar trajectos que pensam dever, ou não, fazer parte da edu
cação dos jovens e contribuir para o desenvolvimento das aptidões humanas, 
considerando as características plurais e subjectivas da natureza humana, como 
advertiu, claramente, François Châtelet. 2 Ainda que não podendo delimitar, de 
modo unívoco, os processos objectivos de uma acção educativa, todos [os filóso-

1 Op. cit., pp. I6-17(R. Misrahi), 23 (R. Polin), 27 e 30 (F. Châtelet), 50 e 52 (Lyotard) e 
66 (C. Rosset). 

2 Op. cit, p. 28 (François Chatelêt). 
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fos] são unânimes quanto à sua finalidade, sentindo a necessidade de superação 
da desorientação/crise de valores, que assombra a contemporaneidade, e de reco
nhecimento da importância do conceito de humanidade, na sua expressão de 
realização e felicidade humanas. Ainda que não seja possível definir objectiva
mente o conceito de felicidade humana, brota a intenção de ensinar o homem a 
valorizar a [sua] natureza [humana] e a saber distinguir o que é melhor para si. 
Sem se desprenderem da componente subjectiva, as entrevistas revelam opiniões 
legítimas e críticas, influenciadas e concebidas à luz dos princípios do pensa
mento contemporâneo e dos problemas da actualidade, desenvolvendo conse
quentemente, de acordo com o pensamento de cada filósofo, perspectivas e con
cepções particulares sobre alguns temas importantes como os de educação, ins
trução, sociedade e valores na sua dependência intrínseca com o conceito de 
homem. 

3. A(s) filosofia(s) da educação: A obra, na sua globalidade, proporciona-
nos o acesso a um conjunto de reflexões, de filosofias sobre a educação que 
revelam, apesar de algumas pontuais divergências, uma sintonia em relação a 
alguns aspectos essenciais sobre a questão educativa. É precisamente em torno 
do consenso encontrado, em relação à necessidade de desenvolvimento do juízo 
crítico, da autonomia, da criatividade, da tolerância e do sentimento de humani
dade que emana a unidade crítica e basilar da obra,3 Especificamente, Robert 
Misrahi, Olivier Revault D'AIlonnes e Clément Rosset manifestaram a sua 
reprovação quanto ao facto de a escola desviar e privar a criança de viver em 
conformidade com a sua própria natureza e solicitações, obrigando-a a assimilar 
dogmas, normas arbitrárias segundo um modelo socialmente preestabelecido (e 
inadequado ao seu estádio de desenvolvimento cognitivo). O processo educativo 
actuai está deslocado daquela que deve ser a sua única e legítima finalidade, isto 
é, ensinar e orientar as crianças para a sua felicidade; o que dificilmente poderá 
ser obtido enquanto se asfixiar os seus desejos, a sua criatividade e a sua auto
nomia de pensar e agir4 em benefício da transmissão maciça de conteúdos de 
aprendizagem desapropriados e direccionados para a futura contribuição no 
mercado de consumo. Os filósofos alertam-nos, então, para uma realidade edu
cativa que concorre em dois sentidos discrepantes; por um lado a obstinação por 
estabelecer um «pedagogismo» demasiado permissivo, por outro a persistência 
na implementação de conteúdos inflexíveis, predominantemente, direccionados 
para a especialização profissional. A sociedade contemporânea comete um grave 
erro ao favorecer a uniformização dos fins para que ela própria e a humanidade 
devem tender, desencadeando um processo de desumanização em prol do desen
volvimento da tecnocracia. A obra regista a advertência contra a homogeneidade 
e a massificação da realidade humana, advertindo-nos para o perigo de o homem 
ser educado e tratado como se se tratasse de um autómato; o homem não pode 
ser coagido e reduzido a um mero instrumento ao serviço da produção, da socie-

¿Op. cit, pp. 15-16 (R. Misrahi), 20-21 (R. Polin), 28 (F. Chátelel), 34 e36 (J. Bouve-
resse), 45 (M. Conche), 50 (Lyotard), 56-57 (O. R. D'AIlonnes) e 71-73 (P. Ricoeur). 

4 Op. cit., p. 15 (R. Misrahi), 58-59 (O.R. D'AIlonnes) e 65 (C. Rosset). 
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dade de consumo e da especialização profissional. Robert Misrahi é contundente, 
quanto a este aspecto, manifestando o seu total desagrado pela situação da reali
dade, preponderantemente interessada pelo desenvolvimento da técnica. No 
mesmo sentido, também, Paul Ricoeur, Olivier Revault D'AUonnes, Clément 
Rosset e Jean-François Lyotard manifestam o seu receio e reprovação por uma 
educação que tem como único objectivo promover, exclusivamente, a adaptação 
à sociedade de consumo, desvalorizando a verdadeira vida (como afirma 
Misrahi); as relações humanas, as faculdades humanas estão confinadas à apren
dizagem de uma especialidade técnica, de um interesse e de uma linguagem 
uniformizada, apropriando-se do tempo que poderia ser dedicado ao cultivo da 
liberdade, à procura do saber e à prática do discernimento. Olivier Revault 
D'AUonnes chega mesmo a afirmar que educar jovens para se adaptarem a esta 
sociedade é proceder a uma acção de formação de «não indivíduos», ressaltando 
a necessidade de se empreender um trabalho urgente de «deseducação».5 Jacques 
Bouveresse tem uma posição menos unilateral quanto a esta situação; mantendo 
um discurso mais realista, consciente da utopia que representa o desejo de des
viar a atenção dos jovens das motivações exercidas pela sua época e realidade, e 
sem se opor veementemente às opiniões manifestadas acima, afirma que é natu
ral que os jovens se deixem, de certa forma condicionar, e se interessem por 
aprender a servir a sua sociedade, pois ela constitui o seu espaço de acção. Con
tudo, é premente que aprendam a utilizar os meios e técnicas disponíveis de 
forma racionalmente adequada. Paul Ricoeur e Raymond Polin partilham de uma 
posição semelhante à de Bouveresse6, reconhecendo, de igual modo, a 
impossibilidade de conceber um ensino alheio ao contexto profissional e econó
mico-social. Porém, e ainda admitindo essa necessidade de adaptação, destacam 
a importância que, impreterivelmente, deve ser atribuída à formação do espírito e 
à polivalência dos saberes.7 Tal como François Châtelet, crêem que a verdadeira 
educação, o verdadeiro conhecimento, respeito e tolerância pela natureza huma
na, serão apenas conseguidas quando a sociedade renunciar os seus interesses de 
teor capitalista e acreditar na importância de uma educação sustentada sobre os 
princípios de tolerância e de acolhimento natural de toda a pluralidade e diferen
ças que constituem a própria natureza humana. Este é, efectivamente, o maior 
desafio destinado ao homem, o de reconhecer a importância de uma educação 
que oriente e desenvolva as aptidões humanas para a manifestação adequada da 
sua racionalidade a favor de si próprio e de toda a humanidade; a educação deve 
pugnar por erradicar os conflitos originados pela intolerância aos valores e ideo
logias de outrem. Tolerar/ /respeitar e desenvolver o sentido de humanidade, 
sem abdicar da nossa identidade e convicções, perfazem os princípios que devem 
ser, futuramente, contemplados por uma sociedade que se pretende mais huma
na.8 

5 Op. cit., pp. 17 (R. Misrahi), 50-51 (Lyotard), 59 (O. R. D'AUonnes), 66 (C. Rosset) e 
75 (P. Ricoeur). 

6 Op.cit.,p. 35-36. 
1 Op. cit., pp. 22 (R. Polin) e 74 (P. Ricoeur). 
8 Op. cit., pp. 20-21 (R. Polin), 28 (F, Châtelet), 71-72 (P. Ricoeur). 
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Outro tema de relevante registo, fomentado nas entrevistas, é a problemáti
ca resultante da relação, nem sempre amigável, entre os conceitos de educação e 
instrução. No último século, pedagogos construíram teorias, nas quais, frequen
temente, verificamos o papel secundário relegado à instrução. A posição tomada, 
por quase todos os filósofos, a respeito da definição destes conceitos é clara; a 
educação distingue-se da instrução, na medida em que esta se refere estritamente 
à transmissão dos saberes, enquanto aquela comporta uma dimensão mais ampla, 
referente a toda a dimensão [inclusivamente moral] da formação humana, mas 
ambas são inconcebíveis separadamente. Por conseguinte, Robert Misrahi, 
Raymond Polin, François Châtelet, Jacques Bouveresse, Jean-François Lyotard, 
Olivier Revault D'Allonnes, Clément Rosset e Paul Ricoeur recusam-se a conce
ber qualquer acto educativo independente da instrução; François Châtelet conso
lida a visualização desta implicação irrevogável, construindo a metáfora através 
da qual corrobora que a instrução deve ser a espinha dorsal da educação. 9 Toda
via, Raymond Polin, sem querer discordar, efectua uma distinção entre o impor
tante acto de instruir e o de educar, salientando o carácter estritamente individual 
da educação, alheio ao esforço de terceiros, pois só à criança e ao jovem compete 
a [boa] vontade de interiorizar responsavelmente os valores transmitidos/instruí
dos.1 0 Neste seguimento, Châtelet e Clément Rosset consolidam a sua crítica em 
relação ao «pedagogismo» dos novos cientistas que têm claramente privilegiado 
os métodos educativos em detrimento da instrução."A disseminação das novas 
teorias pedagógicas, Paul Ricoeur contrapõe a sua filosofia pedagógica, através 
da qual defende a obrigação do professor em ser capaz de atender aos processos 
educativos sem descurar o conteúdo que legitima toda a educação; é absoluta
mente necessário que o professor saiba transmitir o mais variado número pos
sível de saberes com igual simpatia, para que a tolerância por outrem e o juízo 
crítico possam ser desenvolvidos a partir dos conhecimentos adquiridos, incutin
do o respeito pelas tradições culturais de cada indivíduo. 1 2 No prosseguimento 
destas perspectivas, nitidamente favoráveis à relação entre a educação ética e a 
instrução, Mareei Conche destaca-se pela particularidade da sua proposta. Ao 
defender o respeito e a preservação das relações humanas, Conche delibera a 
necessidade de uma educação fundada sobre uma regra universal, opondo-se à 
ideia, largamente referida pelos restantes intervenientes, de que a instrução de 
diversificados saberes é indissociável da concepção educativa. Conche atribui o 
sectarismo, dogmatismo e a crise de valores, que afectam as sociedades contem
porâneas, justamente, à apreensão de saberes e ideologias que, segundo ele, 
influenciam e restringem a plenitude da liberdade crítica, deteriorando as rela
ções humanas e estimulando a criação de facções. 1 3 Segundo o seu parecer, a 
educação dever-se-ia cingir à transmissão de preceitos morais, isentos de [qual
quer] parcialidade e do domínio [tendencial e particular] de dogmas culturais e 

9 Op. cit., pp. 29 (F. Châtelet) e 65 (C. Rosset). 
'0 Op. cit., p.22. 
11 Op. CÍL, pp. 28 c66. 
12 Op. CÍL, p.73. 
13 Op. cit., pp. 43-45. 
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religiosos, fomentando, assim, a unidade e o respeito entre os homens sobre o 
princípio da universalidade da natureza humana. 

Ainda que trilhando por caminhos nem sempre similares, é, contudo, mani
festo o consenso de todos os filósofos em relação à preservação e desenvolvi
mento dos valores ético-políticos, o que, porém, não se verifica quando se trata 
de avaliar o parecer que sustentam em relação ao igual direito de acesso aos 
diversos graus de formação académica. Nomeadamente, Raymond Polin e 
Jacques Bouveresse destacam-se, nesta questão, exprimindo o seu manifesto 
desacordo, pelas teorias de formação igualitária. A sociedade é plural, cada indi
víduo tem as suas características particulares e como tal, dentro das instituições 
de ensino, não se deve hesitar em administrar meios de selecção com a finalidade 
de escolher e desenvolver, apenas, as aptidões dos que revelam melhor desempe
nho escolar. A desigualdade é caracteristicamente natural ao homem, manifes
tando-se, consequentemente, na sociedade e na escola, da qual não deve ser 
extinta, ainda que se o pretenda fazer em nome de um bem intencionado mora
lismo ou «pedagogismo». Essa intenção protectora induziria as crianças em erro, 
fomentando-lhes a crença numa realidade inexistente. Portanto, elas devem ser 
educadas e preparadas para reagir, futuramente, com naturalidade e menos 
sofrimento, à hierarquização e selecção social. Uma opinião que Etienne Balibar 
e François Châtelet não subscrevem, sustentando, este último, que os exames, e 
qualquer forma de selecção, são humilhantes e agentes perversos de controlo.14 

4. A necessidade de uma omnipresença filosófica: O contributo enriquece
dor da filosofia a qualquer campo do conhecimento pode ser testemunhado, 
nestas entrevistas, pelo regresso da reflexão filosófica a uma área da qua! se via 
excluída há várias décadas. A filosofia surge destacada como uma disciplina 
indubitavelmente necessária à formação humana. Só ela pode promover o desen
volvimento de uma postura crítica e impor resistência à normatividade do ensino 
e ao dogmatismo do saber. Para concluir, não podemos deixar de registar a pas
sagem em que Olivier Revault D'Allonnes faz uma verdadeira apologia da filo
sofia,1 5 exaltando-a como disciplina imprescindível a qualquer projecto educati
vo, pois só ela nos ensina/incentiva a reflectir e a discernir o verdadeiro saber da 
dúvida e do erro, libertando-nos de todo o conformismo, da adulteração dos 
valores sócio-culturais, e reconduzindo o homem ao encontro da sua própria 
natureza. Esta abordagem filosófica, que tem como tema a filosofia e a educação, 
constitui, indubitavelmente, um testemunho em prol do reconhecimento da filo
sofia como um factor essencial de humanização e consolidação da ciência edu
cativa, sobre o princípio de consciencialização da humanidade/liomem, na sua 
intenção de se descobrir/desvelar e realizar. 

Cristina Leonor Pereira 

14 Op. dr.,p.31. 
15 Op. a'r.,p.60. 
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ISABEL MATOS DIAS, Merleau-Ponty. Une Poíétique du Sensible, Toulouse, 
Presses Uni ver si ta ires du Mirail, 2001. 

Poiética do sensível é um título feliz, que condensa admiravelmente o 
modo como a autora exerce a filosofia: um fazer que exprime a reflexividade do 
sensível no processo inventivo de autofenomenalização. 

A invenção filosófica não significa partir do zero, qual criação ex nihilo, 
mas reinvenção do mundo inscrito num texto, alargando o seu horizonte, redefi
nindo as relações entre visível e invisível. 

O trabalho de I . M. Dias sobre Merleau-Ponty evidencia a enorme poten
cialidade da obra do Fenomenólogo francês, que é exposta na sua coerência e 
dinâmica internas, e também a imensa vitalidade do pensamento fenomenológico 
em Portugal, de que a obra de I . M . Dias é um exemplo notável, mas não um 
caso isolado. A criação da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica 
merece destaque pelo impulso ao exercício da fenomenologia na comunidade 
filosófica portuguesa. 

Nas linhas que seguem, proponho-me interrogar o modo de elaboração e a 
progressão do texto na versão francesa - cuja primeira edição se encontra esgo
tada - , que é de facto uma reescrita de Uma ontologia do Sensível: a aventura 
fdosófica de Merleau-Ponty (Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, 1999). 

Na "Introdução", a autora anuncia o intento de transformação da filosofia, 
no seu estatuto, discursividade e estilo de pensar. Expressão da vida e do mundo 
envolvente, a filosofia é auscultação do invisível que dá a ver a aparência feno
menal. Com efeito, o fenómeno não é um dado objectivo, que se esgota na sua 
imediatez, sendo antes vislumbre do obscuro que habita a espessura do meio 
sensível. A fenomenalidade do sensível apela a uma linguagem metaforizante na 
qual o jogo de dualidades se não traduz em oposições rígidas mas em variações 
de um elemento comum que se comunica diferenciando-se. 

Respondendo a uma exigência de radicalidade, indaga-se a unidade primor
dial, que não é identidade fixa do ser, fundo uniforme e indiferenciado, mas 
exercício de diferenciação e intercomunicação. A unidade visada não é, pois, o 
resultado de um processo de abstracção e depuração das diferenças, mas o solo 
originário, a condição radical de todo o pensar. 

No cap. I , "Topologia da Reflexão", esboça-se o desenho do mundo sensí
vel, que incorpora um modo próprio de inteligibilidade e cuja textura é a de uma 
série de camadas que se ajustam num jogo de afinidades e contrastes que implica 
a renovação incessante do olhar. 

A operação que define o estilo próprio do sensível é a percepção, situada 
aquém da consciência, na camada originária da vida e da experiência corporal. A 
percepção designa o carácter aberto e relacional da experiência: ela é o "arquéti
po do encontro originário", em que o mundo comum recebe uma tonalidade 
única. De facto, a experiência perceptiva é expressão singular pela qual ganha 
efectividade uma nova figuração do mundo. 

Simultaneamente visível e invisível, o corpo é o situs da experiência per
ceptiva e, correlativamente, o princípio genesíaco do mundo perceptivo. Daí o 
estatuto primordial do corpo enquanto "arquétipo das coisas" (p. 55). 
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Em sintonia com Merleau-Ponty, Isabel procede de modo a assumir o corpo 
como instância original, removendo o pó acumulado pelo dualismo antropológico, 
assente na dualidade alma/corpo, em que este é invariavelmente desclassificado. 
"Charneira e mediação entre a consciência e o mundo", o corpo é solidário de uma 
reformulação do cogito fazendo-o mergulhar as suas raízes no irreflectido e no 
mundo pré-objectivo e impessoal da experiência perceptiva. A reflexão radical é 
esse duplo movimento de imersão no irreflectido e emergência a partir dele. 

O corpo é um "terceiro género de ser", um misto de sujeito e objecto 
(p. 49), exprimindo a copertença originária e a reversibilidade dos dois termos. 
Assim, a confluência do par sujeito-objecto leva-nos ao corpo, mas a acentuação 
da dimensão do corpo-sujeito - acentuação que, de resto, considero discutível na 
medida em que ela é tributária do activismo moderno, ao sobrelevar por exemplo 
a mão que toca em detrimento da mão tocada, quando eu julgo que a parte tocada 
é mais expressiva da qualidade da experiência corporal - evidencia a polaridade 
da dualidade sujeito-objecto e a dificuldade da primeira filosofia pontiana da 
corporeidade em a superar. Daí a exigência de passar a um plano mais radical, 
trans-subjectivo: o da carne, que se revela como um análogo do si (on) primor
dial, impessoal e trans-individual. 

Carne é um fundo espesso, qual inconsciente freudiano, ser em estado 
bruto, com uma estrutura polimorfa, foco irradiador de todas as linhas que atra
vessam o sensível, o seu estrato mais arcaico. Aquém das bifurcações, a carne é 
o elemento no qual tudo se combina e metamorfoseia. Daí que seja uma noção 
ímpar, sem termo correlativo. 

Carne é o proto-sensível como pura expressividade, jogo inesgotável de 
reversibilidades, que é a "verdade última" do sensível. Ela dá-se originariamente 
como experiência estesiológica, pré-sensorial, cujo estilo próprio é a qualidade 
do sentir, pela qual se opera a singularização da carne do mundo. Cada experiên
cia é única e ao mesmo tempo universal enquanto singularização do comum no 
seio do qual emerge o sensível. 

Inassimilável a uma coisa ou a um objecto, a carne transporta uma nova 
inteligibilidade, ajustada à nova ontologia, eminentemente operatória e expres
siva. Retomando uma bela fórmula leibniziana, as múltiplas formas de fenome-
nalidade são "partes totais" do Sensível, contendo à sua maneira, condensada
mente, o mundo inteiro de significações. A inteligibilidade do sensível resiste à 
fragmentação típica da inteligibilidade disciplinar. 

O cap. I I , "Topografias da Sensorialidade", apresenta o quadro de uma 
estesiologia ontológica, pautada pelo "estilo corporal". 

O corpo forma-se na intimidade da carne: "É no movimento de reversibili
dade da Carne do mundo que se inscreve a ontogénese do corpo" (p. 85). Feno-
menalização da carne, o corpo fornece o paradigma de toda a experiência sensí
vel, envolvendo uma metamorfose do cogito, expresso na fórmula "eu posso". 
Sem uma consciência explícita, o corpo exerce o sentido, mobiliza-o por uma 
operação dupla: realizando um modo peculiar de unidade em que parte e todo se 
entre-exprimem mutuamente; sobrepondo o trabalho da relação, na e pela qual se 
geram interior e exterior, aos próprios termos correlacionados. Assim, o corpo é 
a unidade de um mesmo sentir e uma forma original de ser-no-mundo. 
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O sentimento interior do corpo estesiológico designa o estilo de relação 
consigo e igualmente "a relação mais originária com o mundo" (p. 86). Com 
efeito, a sensação inclui uma dupla dimensão: estesiológica e sensorial. 

A expressividade estesiológica, na qual radica a verdadeira comunicação, 
exerce-se através de uma linguagem operante, de tipo gestual, que revela um 
modo único de experienciar no qual visível e invisível se entrelaçam intima
mente. A expressão corporal é o modo de presença da vida sensível no fenómeno 
perceptivo: uma linguagem-charneira na qual o dizível sinaliza um indizível e 
espesso silêncio. 

O corpo estesiológico tem ainda uma função de síntese, reunindo os dife
rentes órgãos dos sentidos numa unidade intersensorial que confere à experiên
cia o seu carácter integrado. Os sentidos são "relevos expressivos" (p. 97), 
"variantes e diferenciações de um mesmo elemento, de uma matriz polimorfa 
que é a Carne no seu movimento de fenomenaüzação" (p. 94). O aspecto decisi
vo, que importa realçar, é a imanência da carne aos sentidos. 

No cap. I I I , "Metamorfoses da Visão", retomando uma longa tradição, que 
tem no platonismo uma das suas referências basilares, Merleau-Ponty reconhece 
o primado da visão: "o nosso mundo é principal e essencialmente visual" (p. 99). 
A abordagem fenomenológica do visível empreendida pelo autor é, no entanto, 
"indissociável da crítica da objectivação do mundo e do outro" (p. 100). Ver não 
é dominar, colocar-se na posição de sujeito em face do visível, é um acto de 
"descentramento" e "abertura ao mundo do outro" (p. 118), um fenómeno do 
corpo todo. 

É no interior do visível que eu vejo e sou visto. Vidente e coisa vista são 
um com e pelo outro, não são entidades fixas e predeterminadas. A visão emerge 
na reversibilidade ver - ser visto. O visível é um campo móvel onde as posições 
se modificam, incluindo a posição recíproca do visível e do invisível. Não há 
pura visibilidade, todo o visível é-o relativamente a um invisível que lhe é 
constitutivo. 

O narcisismo é particularmente significativo a este respeito. Muito longe de 
ser uma "exacerbação do ego", o narcisismo é "reciprocidade constitutiva" 
(p. 117): o olhar que dirijo a mim mesmo transporta o olhar do outro e toda a 
ambiência envolvente. 

A autora conclui este capítulo com uma reflexão sobre a imagem inserida 
no "dinamismo expressivo do corpo e da carne" (p. 121). A imagem não se 
esgota na imediatez do visível, é "invisível visível" (p. 127), "presença de uma 
ausência", expressão de um dinamismo da carne do mundo, latente e invisível, 
mas que é condição genesíaca da visão. 

O cap. IV, "A pintura: uma ontogénese figurada", combina admiravelmente 
os dois traços marcantes do estilo filosófico de I . M . Dias: primado do operatório 
e expressividade estesiológica, A pintura não é aqui um objecto de reflexão, mas 
uma fonte de inspiração e uma metáfora do trabalho filosófico. 

Analogon do corpo, a obra de arte, e muito especialmente a pintura, é 
"apresentação do originário na sua autofenomenalização", num dinamismo 
incessantemente renovado que gera um modo específico de temporalidade, dis
tinta do tempo linear e objectivo. 
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Tendo como referência a pintura de Cézanne, a autora indaga a transforma
ção operada pela arte moderna no que respeita ao acto pictórico e à relação da 
obra com o mundo. Em síntese, o que está em jogo é a transição da representação 
à expressão, de um espaço objectivo a um espaço qualitativo. A exemplaridade 
da obra de Cézanne reside em que ela visa exprimir a experiência originária, a 
"ordem nascente do mundo" (p. 141). A pintura torna-se manifestação de um 
mundo permanentemente reinventado, cuja "matriz polimorfa" entronca no 
"tecido de possibilidades infinitas" que caracteriza o "Ser universal", distinto do 
ser abstracto e homogéneo da metafísica. 

Na sua acepção tipicamente moderna, a pintura identifica-se com o gesto de 
pintar, engendrando uma figuração original do espaço, bem diferente do espaço 
físico-matemático, objectivo, exterior, homogéneo, no qual se inscreve a repre
sentação pictórica clássica, nomeadamente a perspectiva. Ao invés, o endo-
-espaço da pintura moderna é qualitativo e diferenciado: um espaço primordial, 
imanente ao processo de fenomenalização sob a forma de um invisível que dá a 
ver o visível. A exterioridade do espaço objectivo contrapõe-se a interioridade 
aberta da profundidade, que inspira a pintura moderna. 

O cap. V, "Ontologia estesiológica ou Estesiologia ontológica?", evidencia 
a originalidade da filosofia da expressão de Merleau-Ponty, num trabalho em que 
o grau de expressividade aumenta significativamente. O jogo de reversibilidade 
ganha um ritmo e amplitude novos, estabelecendo a afinidade entre carne e 
expressão, ontogénese e fenomenalização, filosofia e fenomenologia, estesiolo
gia e ontologia. 

Seguindo o movimento de radicalidade inerente ao filosofar, I . M . Dias 
foca o plano originário da arkê, mostrando a sua fecundidade. Com efeito, o 
originário não é um fundo homogéneo e indiferenciado, mas a unidade primor
dial de uma operação inesgotável de proliferação de novas formas. O originário é 
criação contínua, exercício genesíaco de invenção e reinvenção no qual radicam 
filosofia e arte. 

A inteligibilidade expressiva joga com o modo originário de fenomenaliza
ção do Sensível, cuja pluridireccionalidade e interpenetração de sentidos apela a 
um exercício metafórico da linguagem e do pensar, intimamente solidários. A 
linguagem é a carne do pensamento, o sensível em cuja reflexividade se gera o 
inteligível, sempre impuro e plurívoco. 

A conclusão aponta o gesto fundador do modus operandi de Merleau-
-Ponty: a inscrição do logos no dinamismo expressivo da aisthesis. A escrita de 
I . M . Dias prolonga esse gesto numa obra onde o sentimento da beleza se expri
me na exigência de perfeição. 

Adelino Cardoso 

tt 



DISSERTAÇÕES 

FERREIRA DEUSDADO, UM PENSADOR DO SÉC. XIX 
por Maria Adelaide Pimentel Saraiva 
Dissertação de Mestrado em Filosofia em Portugal, Faculdade de Letras da Univer
sidade de Lisboa, 2001, 

A vida do transmontano Manuel António Ferreira Deusdado (1858-1918) 
decorre no período conturbado da passagem da Monarquia para a República. 
Época política e socialmente instável, que nele faz nascer a necessidade - e o 
dever - de intervir. Ainda que não lhe seja conhecida publicamente uma filiação 
partidária, no entanto, na sua escrita, não esconde a sua antipatia pelo Liberalis
mo, acusando-o de todos os males sociais: da destruição do passado apenas pelo 
facto de o ser; do desrespeito pelos valores morais tradicionais, e apenas porque 
tinham como fundamento o ideal religioso; da perda da identidade nacional, 
porque importavam modelos sociológicos que nos permaneciam estranhos e 
artificiais. Quebravam-se os antigos credos e as consequências eram para eles 
óbvias - havia uma crise de autoridade e, por conseguinte, reinava um indivi
dualismo que tudo desagregava - o individual e o social. O País tinha perdido a 
sua alma. Não passava de um amontoado de pessoas a que faltava um ideal aglu
tinador e, o que era real era um estado de "decadência", na vida pública e priva
da. A revolução liberalista tinha falhado, porque era uma mudança demasiado 
brusca. Havia que recuperar as lições do passado e enriquecer com elas o pre
sente. O progresso não é, na sua perspectiva, um corte com o passado, mas uma 
linha contínua e evolutiva entre o passado e o presente. De maneira que o remé
dio era voltar à "Tradição" e recuperar os ideais unificadores - Deus, Pátria e 
Família - que formaram as convicções substancializadas na alma e que impu
nham um orgulho na "memória[...] por tantos factos gloriosos". 

Esta crença e fidelidade aos valores, levam-no à oposição às novas ideolo
gias, acusando-as de serem um dirigismo sectário e de aplicarem o modelo epis
temológico de verdade positiva a todos os planos do real. Parte da análise dos 
limites de aplicação da ciência e da mutabilidade dos seus resultados, para a 
caracterizar como céptica e falível e assim mostrar que faltava a estas verdades 
plurais a imutabilidade da Verdade para poder ser adoptada como arquétipo 
uniforme à natureza e ao humano. São inúmeros os artigos nos jornais açoreanos 
- sobretudo em A Verdade e em O Autonómico - onde desenvolve a crítica à 
"mentalidade" positivista, responsabilizando-a do individualismo social, do 
paganismo religioso e do hedonismo ético. Critica a aplicação alargada e abusiva 
do cientismo, por ser um empirismo reducionista e ignorar o incognoscível meta
físico. O seu ideário situa-o no movimento espiritualista e de renovação católica. 
Parecia-lhe indispensável reencontrar a Fé em Deus, porque a ciência mantinha o 
homem no mundo natural, não o elevava. Faltava à ciência a verdade imutável, 
para que pudesse inaugurar uma ética e servir de Princípio. Em A Crise do Ideal 
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na Arte, uma obra de 1917, editada em Angra do Heroísmo e que reúne os arti
gos espalhados na Revista Educação e Ensino, 1886-1900, de que foi fundador, 
alerta para os perigos do realismo na arte e do hedonismo naturalista que ela 
enaltecia. Condena a moral natural, acusando-a de ser sensível, subjectiva e 
materialista. Não passava de uma moral do interesse, contingente e circunstan
cial, a que ele opõe a virtude. A virtude obrigava à prática dos deveres, mas era 
uma exigência que tinha que vir da Transcendência, identificando a vida moral 
com a vida religiosa, encontrando na religião o ideal formal da moral e, no sen
timento da fé em Deus, a força e a firmeza para autonomia da vontade. E que, em 
seu entender, a crise social era uma crise de valores e. havia que impor a neces
sidade de um ideal que promovesse o progresso espiritual, a única forma possível 
para a elevação social. E isto exigia uma axiologia moral, mas que tinha que 
fundamentar-se teologicamente. Com o positivismo crescera uma crença exces
siva e despótica na razão, havia agora que ir buscar ao coração a fé e a tendência 
entranhada para o Bem. A fé em Deus é um sentimento inato e universal, cria 
laços fraternos e solidários. A religião passa a ser a mediação instrumental para a 
pacificação social. 

Mas há outra forma de pacificação - pela educação. Havia todo um trabalho 
a fazer no indivíduo de forma a encontrar em si o humano. A educação foi, para 
Deusdado, uma preocupação especulativa e prática. Quando acabou a licencia
tura em Humanidades no Curso Superior de Letras em Lisboa, começou a lec
cionar em regime particular, Filosofia, História e Geografia. Ocupa-se da refor
ma dos programas de Filosofia e faz um manual para o seu ensino, em 1888, 
Ensaios de Filosofia Actual. Participa também, e enquanto membro do Conselho 
Superior de Instrução Pública, na reforma dos programas de História e Geogra
fia. Em 1896 edita a separata A Reforma do Ensino Geográfico, Princípios 
Pedagógicos em Geografia, rico em considerações de ordem pedagógica, exem
plificando como se concilia o ensino como ciência e como arte. Encontra uma 
utilidade filosófica no seu ensino, passando do conhecimento do solo pátrio para 
a formação ética e cívica do aluno. Os Educadores Portugueses, além de ser uma 
- e a primeira, segundo o próprio autor - história dos pedagogos portugueses, 
contém uma reflexão filosófica sobre a educação. E uma obra fundamental para 
o conhecimento das questões pedagógicas no século XIX. Parte do princípio 
fundante de que o futuro do País, moral e intelectual, está nas escolas. Nelas 
estão os professores. São eles que fazem a educação, o combate mais eficaz de 
todos os males sociais. Eles são "verdadeiros legionários da sublime bandeira da 
civilização"; "falange"; "conquistadores"; "legião"; "preparam grandes com
bates". São "arquitectos" de uma sociedade nova; o professor é "mestre"; "enxer-
tador"; "plantador" "missionário". Dada a importância que atribui ao ensino, 
quer dar-lhe uma feição mais profissional e vocacional. Inaugura, em 1891, no 
Curso Superior de Letras, as disciplinas de ciências pedagógicas, começando 
desta forma: "Vamos sob esta categoria de ensino tratar realmente das neces
sidades mais urgentes da nossa instrução - criar professores." Estabelece uma 
relação dialéctica entre a qualidade do ensino e a qualidade do professor, e faz 
depender esta da formação profissional. O ensino é ciência que se aprende por 
conjunto de técnicas e de métodos pedagógicos, da "Psicologia Aplicada à Edu-
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cação". Mas, se de um lado nos apresenta uma didáctica normativa que unifor
miza, por outro, valoriza a subjectividade criativa do professor, "uma personali
dade viva" que, como artista, põe a alma no que faz. De maneira que, no ensino, 
a dialéctica é entre ciência e arte. O professor, tal como o "agricultor", adapta o 
que ensina à individualidade do aluno, implica-o no processo de descoberta e ele 
aprende a aprender. É assim que se cria, um sujeito crítico e pensante. 

Unifica educação e ensino e faz da educação um problema filosófico e 
antropológico, porque é sob o efeito da educação que o indivíduo cumpre o seu 
destino - o de ser Homem. Encontramos estas ideias-base: 

1 - A educação é uma puericultura. A criança constitui o centro da acção 
educativa. Parte do pressuposto filosófico de que a criança não nasce ensinada, 
nem aprende sozinha, ficando desta forma legitimado o acto educativo. Ela é um 
ser humano em crescimento, frágil e influenciável; ela é o potencial de uma 
humanidade nova; ela é uma pessoa que está em processo de desenvolvimento e 
se ajuda a crescer. O acto educativo ultrapassa a visão empobrecedora da instru
ção, para passar a assumir-se como acção formativa. Une no mesmo acto instru
ção e educação, implicando não apenas a escola, mas também, a Família, a Reli
gião e o Estado. Enquanto que os dois primeiros têm competência directa, ao 
Estado Deusdado reserva apenas um papel: o de difundir a educação possibili
tando o seu acesso a todos, mas não o de interferir. Dada a importância fundante 
da educação, ela tem um período óptimo em que a sua influência é salutar: a 
infância e a adolescência, os períodos da plasticidade da personalidade. O adulto 
está já formado, e reproduz o que foi a criança. Concepção fixista, que pressupõe 
uma interiorização dos valores, que o devir da própria vida não altera. Assim, o 
primeiro cuidado está na criação do filho, porque a primeira capacidade é a de 
amar. Deusdado enfatiza a educação familiar, porque é a base para as outras 
influências. 

E deste modo que a educação se torna, primeiro, um problema da Humani
dade - porque se destina a desenvolver no humano o seu melhor e, simultanea
mente um problema individual, porque se constitui como o bem mais precioso, 
que acompanha o indivíduo ao longo da sua vida e que ele reproduz em tudo o 
que faz. Ele é um exemplo educativo de acordo com o que a educação fez dele. 
A educação torna-se, também, um problema nacional, pois dela depende o futuro 
de um País, uma vez que "[. . . ] é o alvião do ensino que pode revolver o terreno 
da pátria, fazendo brotar da alma nacional justos ideais, fecundas instituições, 
que edifiquem um futuro digno do nosso passado histórico". 

2 - A educação é um exercício de tutoria: Parte do dualismo antropológico, 
para mostrar que a educação obedece a uma teleología - a de anular as tendên
cias naturais para o mal e desenvolver as qualidades operativas para o bem. A 
educação passa a ser um acto intencional de um adulto sobre a criança. O primei
ro dever do educador é negativo, visa levar a criança ao reconhecimento que não 
é como devia ser, que tem de resistir às suas inclinações naturais que se opõem 
ao que a lei moral comanda, para depois lhe incutir o dever positivo de reconhe
cer a outro o poder de cultivar a sua perfeição. As qualidades que exige ao pro
fessor primário são a autoridade e a persistência. A autoridade serve para levar à 
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obediência, "[ . . . ] ponto de partida para as reparações da humanidade", e a per
sistência é necessária para lhe criar o hábito, primeiro de obedecer a uma vontade 
superior à sua, lavando-o ao reconhecimento de que há normas que ele tem de 
respeitar, para depois, com o imperativo moral interiorizado, agir em liberdade. 

3 - A educação é uma preparação para a vida. A escola e a família são o 
primeiro laboratório onde a criança ensaia a sociabilidade. A educação cívica 
passa pela formação moral e esta pela religião. A religião tem o significado filo
sófico de "religare", cria laços de comunidade entre os homens. Sem a força 
divina, diz Deusdado, "a solidariedade humana é uma quimera ou um engodo 
intelectual". Liga a paternidade em Deus com a fraternidade humana para justifi
car os laços afectivos que unem a humanidade e assim combater o individualis
mo. Mas além desta aprendizagem pela doutrina, Deusdado também admite que 
se pode ensinar a moral pela prática. Numa obra de 1887, em co-autoria com o 
naturalista Bethencourt Ferreira, Sugestão Hipnótica na Educação, defende a 
lição das coisas. Trata-se, sobretudo, da educação familiar, fase em que o sen
timento é o aliado mais eficaz da educação. Partindo do axioma experimentalista 
de que nada há no entendimento que não tenha passado pelos sentidos, acaba por 
ver o desenvolvimento da consciência moral através da própria experiência e 
como resultado das sensações. Trata-se de uma moral comportamentalista, que 
visa fazer experimentar à criança o resultado das suas acções, como uma lógica 
intrínseca aos próprios actos. Habitua-se desta forma a estabelecer uma relação 
de causa a efeito e a aprender que mais vale fazer o bem do que o mal. Dá-se, 
assim, a passagem da "polidez" para a moral, e do conveniente para o dever. 
Parte dum evolucionismo moral, para explicar que a criança começa por associar 
o bem, primeiro ao seu interesse, depois aos que está ligada pelo afecto, e mais 
tarde aos que está ligada pelo dever. O amor passa a ser o fundamento da moral, 
e a moral o verdadeiro constrangimento interior. 

4 - A educação é enobrecimento humano. "Há um grande deficit de ensi
namento moral. O carácter português está abastardado", queixa-se Deusdado. A 
família e a escola já não bastavam para impor uma ética. Era necessário comple
tar com outros agentes educativos e trazer para a educação toda a produção esté
tica. Dado o vazio metafísico deixado pela proibição do ensino da religião nas 
escolas, Deusdado acaba na instrumentalização da arte, encontrando uma afini
dade entre o belo e o bom. Em Crise do Ideal na Arte responsabiliza o realismo 
por, em nome da arte pela arte, esquecer a função pedagógica, "O potente artista 
é um lavrador das almas que, no terreno social, faz crescer o trigo ou o joio", 
querendo com isto dizer, que a arte não pode invocar a liberdade criativa, porque 
ela se reproduz no leitor. Há uma comunicação contagiosa entre o criador e o 
receptor, a ponto de um mau livro ter os mesmos efeitos de uma má companhia, 
porque guardamos inconscientemente os modelos que nela são exaltados e aca
bamos por nos assemelhar a eles. É esta passagem da subjectividade do gosto, 
para a objectividade moral, que torna a arte perigosa e, desta forma, justifica a 
sua censura. A arte só pode representar o que é belo, e só é belo o que é conve
niente e bom, de maneira que chega a recomendar a leitura de alguns livros e a 
proibir a leitura de outros - como é o caso de Eça. 
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É a mesma preocupação de construir uma humanidade melhor, muito mais 
tolerante e compreensiva, que o leva a fazer o "Projecto de Reforma da Casa de 
Correcção de Lisboa", em 1894, quando era seu director. Já em 1889 escreveu 
Estudos sobre Criminalidade e Educação, onde discute e se opõe às teses mate
rialistas do positivismo que circulavam em Portugal pelas vozes de Júlio de 
Matos e de Miguel Bombarda. Havia uma visão fatalista do crime e uma conde
nação impiedosa do criminoso, um ser irrecuperável e perigoso para a sociedade. 
O criminoso tinha nascido assim, e a sua morte era a única forma da sociedade se 
defender da ameaça que ele representava. Em 1890 esteve presente, em repre
sentação do governo português, no Congresso Internacional de S. Petersburgo. 
Na sua intervenção, Essais de Psycologie Criminelle, revelou-se um penitencia-
lista a favor da recuperação do criminoso, pela negação da existência de uma 
psicologia específica ou outra qualquer identificação. As actas editadas em 1891, 
O Ensino Carcerário e o Congresso Internacional de S.Petersburgo, são a prova 
da sua visão humanitária do criminoso, "um ente caído", mas capaz de reerguer¬
-se. Em 1892 volta a estar presente em Bruxelas, e nas actas que publica em 
1894, A Antropologia Criminal e o Congresso de Bruxelas, Deusdado dá nota da 
contestação que já ofereciam as teses do criminoso nato de Lombroso. Adepto do 
indeterminismo, acusa o materialismo de ser um monismo fatalista, porque ao 
aplicar as mesmas leis da natureza ao espírito acabava, afinal, por ilibar o crimi
noso. Ora, para Deusdado, ele é um ser dotado de vontade e é nesta liberdade que 
vai justificar a necessidade de punir. Só que a prisão, ainda que seja uma triste 
realidade social onde o delinquente tem de permanecer numa lógica intrínseca ao 
acto delituoso, no entanto, ela passa a ser encarada de uma forma qualitativa
mente diferente, porque à perda de liberdade, materializada na realidade extrín
seca que é a cadeia, acrescenta uma outra, a da regeneração do delinquente. O 
que havia a fazer, em sua opinião, era prevenir para que o crime não acontecesse, 
e tratar, para que o crime não voltasse a acontecer. "Entre nós não há crimes, não 
há senão criminosos", nesta subordinação das coisas à pessoa, perpassa o seu 
humanismo compreensivo, porque, se de um lado existe o mal feito, do outro 
lado existe a pessoa concreta que é necessário conhecer, para compreender as 
razões que a levaram à prática desse acto. As razões vêm sobretudo do meio exte
rior, de uma educação mal conduzida que não fortaleceu a vontade e a interioriza
ção dos valores sociais; da dureza e dificuldade da própria vida; da exclusão social 
do criminoso que faz com que o crime seja a única alternativa para esses seres. 

Desta sua convicção deduz-se que o melhor meio e o mais eficaz de prote
ger a sociedade contra o crime e a reincidência não está no facto de haver mais 
cadeias, mas naquilo que pode ser feito dentro delas - fazer do detido um ser 
social útil, ensinado-lhe uma profissão e assim o reconduzir a uma vida normal; 
educar moralmente, pelo ensino da religião, porque prepara para a liberdade pela 
dimensão ética do agir. De maneira que, e em suma, Deusdado acaba por trazer à 
consciência a co-responsabilidade de todos, já que só com a erradicação das 
condições exógenas se diminui a criminalidade, o que põe o direito penal numa 
posição secundária na luta contra o crime. Quer dizer, sem direito penal não se 
pode lutar contra o crime mas, e paradoxalmente, não é a arma mais eficaz. A 
eficácia está na procura de soluções sociais e, sobretudo, na educação que con-
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duza o indivíduo a cumprir o seu destino de Homem, numa harmonia entre a 
natureza e o espírito, sem o constrangimento do dever. A acção constituir-se-ia 
assim como obrigação moral que se apoderaria da alma por dentro, sem a vio
lentar, pondo na satisfação absoluta da consciência os critérios de preferência. 

O AUTO-RETRATO OU A REVERSIBILIDADE DO ROSTO 
por José Artur Vitória de Sousa Ramos 
Dissertação de Mestrado em Estética e Filosofia da Arte, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2001. 

Foi nosso intuito nesta dissertação demonstrar até que ponto o auto-retrato 
nos pode proporcionar um conhecimento da nossa existência perante uma vida 
que não se liberta das marcas e das vicissitudes da passagem do tempo. Com este 
objectivo pretendemos ultrapassar a ideia de que o auto-retrato não passa de um 
registo mais ou menos embevecido das características formais do rosto como 
resultado de uma exagerada auto-estima ou de um mero exercício de estilo. Para 
que isto fosse possível, tivemos de encarar o auto-retrato não só do ponto de 
vista físico, naquilo que se encontra e se revela na exterioridade do rosto, mas 
também na sua articulação com o mundo interior ou espiritual. A inseparabi
lidade destas duas esferas, que é por vezes esquecida, remete-nos para uma con
templação que é experienciada tanto a partir da imagem final que o quadro apre
senta, como durante a sua concepção e construção, na qual se incluem diversas 
divagações de ordem poética, estética ou filosófica. De facto, o auto-retrato 
constitui uma experiência que nos envolve numa dimensão pessoal que é a evo
cação de um momento e de um mundo que reflecte mais o interior do artista que 
o mundo visível. E ao mesmo tempo a pintura pode transportar em si a experiên
cia da sua construção, ao incluir a hesitação, a selecção e a deformação. 

Portanto, para pensar o que verdadeiramente faz o auto-retrato, tivemos que 
descobrir as interpelações que se instalam entre o artista, o espelho e a obra de 
arte, pois só assim é que podemos encontrar o sentido que ultrapassa não só a 
mera informação visual dada pela representação, como também o conceito geral 
de retrato. De facto, o testemunho da existência de uma vida que o auto-retrato 
pode revelar para ser devidamente compreendido, deve ser analisado para além 
da própria obra de arte, isto é, no confronto do artista perante o quadro e o espe
lho. Pois é neste confronto que podemos realizar as motivações e opções que do 
íntimo da sua vida se projectam na obra. Assim, um dos limites do campo da 
nossa reflexão foi dado pela experiência perante o quadro e o espelho, aliada ao 
conceito de retrato e ao próprio conceito de arte desde os primórdios da nossa 
era. 

Durante muito tempo o auto-retrato foi equacionado como um vulgar 
retrato e, por conseguinte, assim se tendeu a pensá-lo. É uma perspectiva que se 
cruza com o poder que advém da função e do objectivo que no contexto da nossa 
civilização se espera que o retrato alcance. Porém, para se atingir com maior 
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clareza aquilo que o artista pode colocar no quadro e que está para além da sua 
aparência, temos de perceber que é pela observação e análise do rosto reflectido 
no espelho que lentamente se dá todo o auto-retrato enquanto experiência de si. 
Aqui encontrámos um outro limite da nossa reflexão que é dado pelas possibili
dades da representação do nosso rosto, para culminar no acto com o qual coinci
de a própria definição do termo auto-retrato. 

O primeiro confronto que o auto-retrato nos impõe surge com o olhar que o 
espelho devolve, com o que é visto e como é visto. E o último com a natureza da 
acção pictórica que trabalha o rosto sem evitar a transformação deste. Aliás, esta 
transformação ou transfiguração do rosto existe mesmo nos casos mais realistas. 

Entre estes extremos, outros confrontos surgem e detêm-se no próprio 
poder do auto-retrato e do retrato em geral. E comum o auto-retrato ser pensado 
em termos gerais enquanto possibilidade de fazer simplesmente lembrar alguém, 
podendo mesmo perpetuar o aspecto do homem depois da sua morte conferindo-
-Ihe assim uma glória através do seu valor memorial. Porém, podemos descobrir 
o poder do auto-retrato numa esfera de maior intimidade e subjectividade onde 
ele advém também da necessidade de trabalhar o problema de ser semelhante e 
por isso de nos permitir reinventar a nossa imagem, evocando outros contextos, 
personagens e mundos. E um poder que também se pode revelar quando o retrato 
enquanto quadro substitui uma presença perante a sua ausência. Ou quando nos 
leva a ver a nós mesmos como um outro diferente de nós, como se de um retrato 
de outra pessoa se tratasse. O poder do auto-retrato encontra-se ainda no conhe
cimento que a sua experiência nos concede, nomeadamente ao nível da nossa 
vida interior, da alma ou das meras afecções humanas, 

No entanto, dentro destes níveis de conhecimento que se apresentam tão 
lineares, outras interpretações se levantam e fazem com que o auto-retrato se 
cruze com diversas considerações que vão desde o plano teológico ou divino, até 
ao simples plano animal onde o rosto não é mais do que uma máquina que apre
senta comportamentos lógicos e distintos. Por outro lado, a análise da experiên
cia do auto-retrato remeteu-nos, por razões práticas, não só para o reflexo da 
consciência do tempo, do instante e da vida que flui, como também para as varia
ções de ânimo responsáveis pelas metamorfoses do rosto. Por fim a análise do 
auto-retrato não pode deixar de integrar as diversas associações que num plano 
poético se tecem em torno da representação. 

O trajecto que aqui empreendemos situa-se fundamentalmente entre duas 
atitudes. Na primeira parte desta tese, após uma abordagem do conceito do auto¬
-retrato ao longo da história e onde circunscrevemos a categoria de auto-retrato 
aqui em estudo, partimos do plano que encerra uma perspectiva do mundo pela 
qual o artista pretende ultrapassar a realidade mais próxima e acidental. Tentando 
assim convocar o mundo das ideias, ou um plano divino com o qual se identifica 
enquanto criador das infinitas imagens que tem na sua mente. Neste âmbito des
cobrimos o ponto central do auto-retrato, que está para além da beleza física e 
que coincide exactamente com o olhar. O olhar revela-se então como a porta de 
entrada para o quadro, assim como para o mais profundo do retratado, isto é, a 
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própria alma do artista, permitindo mesmo a possibilidade de se associar ao auto¬
-retrato um olhar particular. Entretanto esta ideia abre-nos o caminho para o 
estudo do carácter da alma que remonta a origens distantes na história da nossa 
civilização e que é fundamental para a arte do retrato, embora essas teorias sejam 
vistas com algumas reticências. 

Na segunda parte assumimos uma atitude que revela a aceitação da realida
de exactamente naquilo que ela tem de particular e efémero, na limitação da 
matéria, na fragilidade e vitalidade do corpo, nas variações temporais, na morte e 
no cómico e trágico da nossa representação perante a vida. A experiência espe
cular subjacente ao auto-retrato é então questionada e desenvolvida a partir dos 
momentos vividos e no desenrolar da vida do artista. E esta consciência que a 
construção proporciona, equaciona-se finalmente como o sentido que as particu
laridades do processo pictórico e a natureza do discurso plástico podem adquirir 
ao reconciliar o homem com aquilo que ele simplesmente é de corpóreo e de 
matéria e com a própria diversidade do mundo. 

Procurámos demonstrar na primeira parte a atitude de um artista que procu
ra a sua identidade através de uma arte que segue o modelo interior e espiritual, 
enquanto que na segunda o artista regozija-se com a imagem de si decantada 
pelas próprias possibilidades da matéria, da imaginação, do jogo pictórico quase 
sempre inacessível à linguagem. Contudo, em ambas as atitudes procurámos 
questionar até que ponto a pintura de um auto-retrato que é construído em torno 
dos critérios de semelhança, pode na nossa cultura, para além da manifestação 
artística que é, ser a descoberta em nós do espelho da nossa experiência com o 
mundo e em certa medida levar-nos a repensar a relação ética com o nosso 
semelhante. 

Assim, nesta dissertação, começámos por descobrir que o poder do retrato e 
auto-retrato nasce em parte da serenidade e responsabilidade que se impõem na 
conjuntura da sua construção, onde experienciamos intimamente o aconteci
mento de termos vivido. Apesar da nossa morte o facto de termos existido per
manece como elemento primordial da nossa vida. A pintura que fisicamente 
prevalece à morte parece deter o poder de fazer perdurar a presença no mundo 
daquele que já morreu. E este é um dos maiores sentidos que ao retrato e ao auto
-retrato desde sempre foi atribuído. Porém, o auto-retrato destaca-se do retrato 
exactamente por permitir colocar em campo experiências que invadem o íntimo 
do sujeito e às quais o singelo retrato não permite o acesso. A manipulação da 
forma do rosto e de todos os seus aspectos caracterizadores do carácter, torna-se 
possível quando a arte estende a idealização da natureza ao indivíduo. Neste 
sentido o artista é objecto de uma especial atenção que o integra num processo de 
elevação, não só de si enquanto homem, como da própria obra de arte. Os ecos 
do ícone sentidos na arte do mundo Ocidental, envolvem o retrato tornando o 
olhar numa ponte para a apresentação de uma presença cuja autoridade não nos 
pode deixar indiferentes. De facto, o olhos e o seu olhar condensam em si um 
poder e uma atenção testemunhada pelos pensamentos de diversos autores, que 
os consideram como o principal caminho de acesso à alma. O olhar do retrato 
revela uma presença que é, no entanto, paradoxalmente caracterizada pela sua 
ausência. Mas esta contradição é explicada pelo facto de o quadro em si substi-
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tuir essa ausência perante a simples apresentação que a sua própria presença 
constitui. Neste sentido, o quadro deixa de ser apenas representação de uma 
presença para ser a apresentação de uma ausência. Então, a representação perde 
aqui o cunho da mera ilusão, deixando ao próprio quadro o poder de tornar pre
sente uma ausência. Por conseguinte, se o retrato enquanto representação é apre
sentação, somos quase obrigados a render-lhe o respeito, por um lado digno da 
presença de alguém, e por outro de uma solene ausência da presença. E é justa
mente devido a esta ausência que o próprio quadro começa, face ao afastamento 
do modelo, a ganhar o poder de se auto-referenciar a ele próprio. Por isso não 
importa se o retratado está parecido ou não, nem tão pouco quem foi o retratado, 
mas sim a capacidade da pintura de se evocar a si mesma e de se tornar com o 
tempo cada vez mais parecida com ela própria, como se possuísse em si a ima
gem aprisionada de um espelho, ou como se o próprio quadro fosse um espelho. 

Num momento mais avançado do nosso trajecto procurámos demonstrar 
como as questões que envolvem o auto-retrato se alastram à ideia de tentar captar 
o carácter ou a alma do sujeito que através da sua aparência revela uma determi
nada natureza. A consciência dessa demanda é generalizada e comum em toda a 
história da arte. Como modo de tornar um retrato mais belo, vivo, ou verdadeiro. 
Mas também como modo de interpretar os sinais do rosto, do gesto e do corpo 
naquilo que nos podem revelar sobre o carácter do retratado. 

A experiência do retrato confronta-nos, por um lado, com princípios onto
lógicos, e por outro lembra-nos a infinita diversidade e fragilidade do corpo no 
que ele tem de físico e no que possui de animal. Encontrámos aqui o contributo 
das fisionomias, que tentam responder à inquietação que a leitura do rosto e dos 
seus sinais nos pode suscitar. Partindo da aparência do rosto e daquilo que somos 
percebemos melhor o que procuramos. Então, para o retrato em geral optamos 
pelo rosto sereno quase melancólico, enquanto que o auto-retrato procura já na 
melancolia um sentido mais vasto e profundo para a sua auto-identificação. 
Deste modo o artista não só se lança no estudo da sua expressão e imagem, como 
também percebe que não deixa de ocultar a sua identidade por mais que analise, 
mude e varie as formas do seu rosto. Ao descobrir esta limitação, o artista toma 
consciência da máscara que é o seu rosto e da qual ele não se consegue libertar. 
E neste sentido descobre também que em cada sessão de pose, assim como na 
vida, não deixa de representar como se fosse um actor no palco de um teatro. 
Assim, após a reconciliação com toda a limitação que o seu corpo material cons
titui e da qual não se livra, o artista pode estar apto a perspectivar uma dimensão 
ética na relação com o rosto, cuja natureza formal não é obstáculo nem acesso. 

Aqui encontrámos as questões que podem tornar o auto-retrato ainda mais 
gratificante. Ele não deixa de se afirmar como um íntimo momento de confronto 
e de pesquisa sobre a nossa interioridade perante o carácter efémero da vida e a 
constante presença da morte. Mas nesta extensão o auto-retrato mostra-nos tam
bém o percurso da nossa existência onde, enquanto indivíduos, ocupamos um 
espaço e um tempo com os quais nos procuramos identificar. E esta identificação 
surge através do acordo entre a figura e o espaço que se dá numa íntima relação 
onde se jogam ou revelam recordações primordiais. Porque o espaço onde a 
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figura é colocada, e que mais tarde o quadro apresentará, funciona como uma 
extensão, quer da projecção das lembranças da vida passada e do presente do 
artista, quer como testemunho do espaço de intimidade que caracteriza a própria 
experiência do auto-retrato. Neste processo conhecemos um momento que não é 
contingente mas onde o íntimo se expõe, pois a sua fragilidade é mostrada na 
solidão desse espaço. 

Uma vez que a representação do rosto se divide em diversas fases de cama
das de tinta sobre camadas de tinta, onde umas se tornam invisíveis para outras 
se tornarem visíveis, o rosto constantemente morre para renascer, ou seja, perde 
uma face para ganhar uma outra face. Queremos com isto dizer que a reversibili
dade do rosto também é sentida em todo este processo de representação, nos 
caminhos de escolha, naquilo que se recusa, mesmo quando a figura já está 
semelhante mas ainda não coincide com a ideia final ou essencial da forma que o 
artista lhe pretendeu atribuir. O rosto na tela vai suportando pequenos ajustes e 
acentuações, outras cores, tons e singelos reflexos de luz. No desenrolar da sua 
construção vai suscitando estranhas intuições e indizíveis apreciações, que se 
envolvem em lembranças e comparações que ficam na memória. E ao partir 
desta memória, que em parte é feita de devaneios, o artista lembra-se da sua 
origem que é constitutiva da obra e esconde-a de todos ao conservá-la invisível 
por debaixo das últimas pinceladas de camadas de tinta. O quadro encerra essa 
experiência que só ele em segredo viveu, e o próprio retrato transporta-a entre a 
espessura da tinta. A forma é agora reformada na beleza da materialidade da tinta 
que o espelho não reflectiu, e por isso o quadro transforma-se naquilo que o 
artista não conseguiu ver no espelho, assim o desejado espelho é agora o próprio 
quadro. 

A potencial reversibilidade do auto-retrato surge quando na fragilidade da 
aparência e na delicadeza da forma predispomos a expressão do nosso rosto para 
uma presença que projecta a humanidade do rosto do outro. Então ao perceber
mos que a pintura transporta em si a potencialidade de manipular os limites de 
semelhança para com a realidade, sentimos ter em nossas mãos o destino dos 
nossos traços. E então mostramos a nós e aos outros como podemos ser conti
nuamente reformados. 

O TRABALHO DA MEDIAÇÃO NO PENSAMENTO LEIBNIZIANO 
por Adelino Cardoso 
Dissertação de Doutoramento em Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 2002. 

O trabalho explora uma hipótese: a mediação é uma operação típica do 
exercício leibniziano do pensar como resposta a uma exigência de fundamenta
ção e a um intento de sistematicidade. 

Ora, qual a natureza dessa operação? Como outras formas de mediação, a 
leibniziana move-se por entre teses contrárias no intuito de superar a dualidade 
que as opõe e abrir uma via nova do pensar. O que mais intrinsecamente qualifi-
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ca a mediação leibniziana é a sua inventividade: ao destruir duas teses contrárias, 
aponta para uma tese nova que exprime e dá razão das teses negadas, manifes
tando a sua limitação e unilateralidade. Leibniz afirma-o muito expressamente: 
"Creio que aquilo que se diz aqui para censurar a razão, lhe é favorável. Quando 
ela destrói alguma tese, edifica a tese oposta. E, quando parece que destrói ao 
mesmo tempo as duas teses opostas, é então que ela nos promete algo de mais 
profundo, desde que a sigamos tão longe quanto ela pode ir, não com espírito de 
disputa, mas com um desejo ardente de procurar e deslindar a verdade, o qual 
será sempre recompensado por algum sucesso considerável."1 

Assim, a mediação leibniziana não opera ecleticamente, por anulação das 
diferenças, numa síntese homogeneizadora, mas evidencia o valor da controvér
sia e da oposição. Leibniz avança por entre dualidades que estimulam o labor 
indagativo, não cedendo nunca à facilidade do dualismo. Por exemplo, a móna
da, a noção mais caracteristicamente leibniziana supera a dualidade substân
cia/acidente evidenciando a sua copertença originária. Ou: a dualidade entre 
mecanicismo e vitalismo resolve-se através de um mecanismo interior e subtil, 
que supera as insuficiências do mecanicismo. 

Com o seu trabalho da mediação, Leibniz inaugura uma forma da moderni
dade distinta daquela que M. Carmo Ferreira tão bem diagnosticou, caracterizada 
pela tendência para a uniformização, por uma estratégia de indiferenciação e 
descaracterização de modos de ser e agir distintos. 

O exercício da mediação traduz-se numa elaboração conceptual em que a 
disposição se revela como o termo organizador. A disposição define o traçado do 
campo no interior do qual trabalha a mediação e cujos pólos são a potência e o 
acto: uma dualidade primitiva de termos que se copertencem originariamente. 
Trata-se de uma dualidade que não pode ser desmembrada nem resolvida na 
unidade de uma síntese. 

Disposição não é um conceito isolado, mas o núcleo de uma família de 
noções: tendência, hábito, virtus, conatos, ajfectos e, sobretudo, determinação. 

Na sua significação própria, a disposição é o aspecto de todo o estado 
enquanto passagem, a sua componente de virtualidade e tendência. O nível dis-
posicional é o da protodeterminação ou determinabilidade do ser. A disposição 
exprime a ordenação da potência ao acto, a determinação qualifica o modo dessa 
passagem enquanto imanência do acontecer. 

Determinação designa um modo de inteligibilidade média que é, por igual, 
característica do mundo físico e do mundo moral. O brilho de uma mathesis 
unitária, metafísico-geométrica, que entusiasmou o Filósofo na fase inicial da 
sua produção, dará lugar ao intento de dissociação entre inteligibilidade mate
mática, por um lado, e inteligibilidade físico-moral, por outro. Esta dissociação é 
uma das linhas de força da investigação desenvolvida nesta dissertação. 

No plano metodológico, o trabalho segue uma via sistemático-genética: 
indaga-se a coerência da produção leibniziana ao mesmo tempo que a dinâmica 
que a articula. 

1 G. W. LEIBNIZ, Ensaios de Teodiceia, Discurso preliminar, art, 80. 
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Foi dada especial atenção aos aspectos lexicais, porque o léxico de um filó
sofo desenha uma configuração original que se exprime através de um jogo de 
afinidades, distinções e polaridades, que dá um cunho peculiar ao trabalho con
ceptual delineado. No caso de Leibniz, o léxico reveste-se de uma importância 
acrescida posto que as transições lexicais são um bom índice da evolução do 
Filósofo e pontuam as viragens mais significativas de uma vida pensante que se 
desenrola segundo uma dinâmica interna que é motivo de surpresa para o seu 
próprio autor. 

A estrutura do trabalho organiza-se em torno de duas secções: I - Mathesis 
e inteligibilidade, subdividida em 5 capítulos; I I - Metafísica da subjectividade, 
incluindo 4 capítulos. 

A l . a secção visa apreender a originalidade da "ciência" leibniziana e sua 
ligação com a dinâmica de constituição de um novo paradigma de racionalidade. 
O ponto de focagem da mathesis leibniziana situa-se no ponto de intersecção 
entre ciência e metafísica. 

No cap. I , "Disposição - um programa filosófico", mostra-se como os escri
tos iniciais de Leibniz, e antes de mais a Disputatio (1663), fornecem indicações 
sobre o modo como o jovem Filósofo assimilou o aristotelismo que presidiu à 
sua formação e sobre a orientação fundamental da sua metafísica - a de uma 
filosofia do indivíduo. Neste âmbito, Leibniz reinterpreta a doutrina suareziana 
da individuação pela entitas tota, em que tota designa a razão formal do indiví
duo, o seu dinamismo de autoconstituição, não uma totalidade imediatamente 
dada. A especificidade do nosso autor consistiu em introduzir a determinação 
{natura determinata) como termo mediador entre entitas e tota. A disposição 
aprofunda a coerência interna do ser individual, realizando a copertença originá
ria entre matéria e forma. 

O ponto de vista do indivíduo articula-se com um programa essenciaüsta, 
cujo núcleo reside na doutrina da essência identificada com o ser individual. Não 
só a essência não é indiferente à individualidade como a determinação à indivi
dualidade faz parte intrínseca e primária da essência. A humanidade é, desde 
logo, primariamente, esta humanidade. 

Dada a má reputação que afecta o essencialismo, importa realçar o seu 
significado histórico-sistemático enquanto exigência de racionalidade - elimi
nando a arbitrariedade frequentemente associada à ideia de Criação - e exercício 
de continuidade entre potência e acto. 

O cap. I I , "Tempo e Mediação", expõe o vínculo estreito entre tempo e 
modernidade: a instauração da modernidade é indissociável da decisão pela 
racionalidade do tempo. A interrogação moderna pelo tempo renova as aporias 
com que na Antiguidade se debateram Aristóteles e S. Agostinho. 

Leibniz confronta-se com a concepção mais tipicamente moderna do tempo 
como duração, que desemboca no tempo absoluto newtoniano. Em termos 
leibnizianos, a representação do tempo como uma grandeza una e homogénea, 
indiferente à constituição das suas partes, é própria de uma filosofia superficial 
que se satisfaz com noções vagas e incompletas, subordinando todo o saber a 
uma inteligibilidade matemática. 
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Na fase monadológica do seu pensamento, Leibniz elabora uma concepção 
original e razoavelmente complexa do tempo, cuja noção axial é a de instante, o 
análogo temporal da mónada. Tempo e instante são regimes heterogéneos de 
inteligibilidade: o tempo funda a sucessão enquanto tal, assimilando o primado 
do todo sobre a parte; o instante é princípio de diferenciação, forma singular 
inerente a uma duração. Enquanto génese intra-temporal de uma duração, o ins
tante é mediador entre sucessão e duração, articulando estes dois planos num 
processo de temporalização. 

No cap. I I I , "Leibniz e a racionalidade moderna", questiona-se a represen
tação da revolução científica como um processo mais ou menos linear, confluin
do por vias diversas para um telos comum - a ciência newtoniana. Em vez disso, 
delineia-se um quadro bem mais complexo em que múltiplos sistemas de filoso
fia natural se afirmam dando azo a um debate imensamente fecundo. No que 
respeita à segunda metade do século X V I I , destacam-se as perspectivas total
mente díspares de F. Glisson e N. Malebranche. 

Como nenhum outro dos seus contemporâneos, Leibniz revelou uma sensi
bilidade aguda à encruzilhada dos saberes. A sua obra constitui o ponto em que 
diferentes orientações são interrogadas e confrontadas entre si, no intuito de 
elaborar um modelo de inteligibilidade onde pudessem coexistir projectos dis
tintos. A filosofia natural leibniziana representa o esforço genial de compatibili
zar matemática e inteligibilidade individual. A marca da sua originalidade está 
em que, colocado em face de duas vias, escolhe as duas, não como vias paralelas, 
mas procurando o ponto da sua intersecção. 

O modo de articulação entre essas duas vias no âmbito da ciência da natu
reza constitui o objecto privilegiado do cap. IV, "A via da determinação". 

Leibniz adere entusiasticamente à ciência moderna na sua versão padroni
zada - o mecanicismo - , mas fá-lo em termos que evidenciam as insuficiências 
do mecanicismo não só no plano filosófico mas também científico. Ao lado de 
uma ciência mecánico-geométrica, Leibniz intenta estabelecer uma física apta a 
elucidar a singularidade e espontaneidade do corpo. O Filósofo abre, assim, o 
que designei como a via da determinação, que o levará à invenção de uma nova 
física, baptizada com o neologismo Dinâmica. 

A dinâmica sobrepõe-se à mecânica, validando-a ao mesmo tempo que a 
restringe ao plano ideal e abstracto do movimento. Leibnizianamente, o movi
mento funda-se em algo de real e absoluto, a força, que inere intrinsecamente à 
substância corporal determinada. 

A constituição da dinâmica e a tese da substancialidade do corpo não repre
sentam o acabamento do leibnizianismo, exigindo uma nova viagem na procura 
de uma maior coerência e beleza. É esse o significado da monadologia, de que 
trata o cap. V, "A inteligibilidade monadológica: o paradigma do simples". A 
mónada é o simples, o elemento ou princípio de composição: ela é nos e para os 
compostos, não uma entidade isolada que pudesse existir por si. Simples e com
posto simbolizam um com o outro, copertencem-se originariamente. Ao com
posto dotado de verdadeira unidade - a não confundir com o mero agregado - , 
chama Leibniz organismo: um mecanismo interior, espontâneo, animado. 
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A doutrina do vinculum substantiale é assumida como a resposta coerente, 
no quadro monadológico, à génese do ser vivo, isto é, ao dinamismo de auto-
constituição da substância viva, a única que é um verdadeiro composto. 

A 2." secção - "Metafísica da subjectividade" - intenta perspectivar a filo
sofia leibniziana da subjectividade na sua significação, originalidade, âmbito e 
implicações. Leibniz assume o eu como uma noção indecomponível, que não 
pode ser derivada de nenhuma outra: o eu é uma estrutura original, uma singula
ridade irredutível a um caso particular de uma espécie. A consideração do eu 
reforça o esforço leibniziano de transformação da noção de substância, "por 
analogia com o eu", ou seja, como a unidade de uma biografia. 

Entendida como auto-afecção originária, a subjectividade é, na sua inter
pretação leibniziana, a vida como vivência, isto ê, o modo pelo qual o ser vivo 
experiência a vida como sua, estabelecendo um elo mediador entre metafísica e 
fenomenologia. No plano do espírito, ser é manifestar-se: "aquilo que se sente 
imediatamente é tal qual se sente"2. 

O cap. V I desenvolve duas linhas de investigação: o retorno do sujeito na 
filosofia contemporânea, após um longo processo de questionamento do sujeito-
-fundamento, cujos efeitos se repercutem na fisionomia do novo sujeito; o ques
tionamento leibniziano do cogito como poder de fundação. O cruzamento dessas 
duas linhas mostra a espantosa actualidade de Leibniz, cuja originalidade residiu 
fundamentalmente em que ele fundou a questão moderna do sujeito, que é colo
cada em termos insuperáveis. Partindo da descontinuidade temporal entre per
cepção e apercepção - "eu não penso e não percebo o meu pensar no mesmo 
momento" - para questionar a identidade do pensante: "será falso dizer que nos 
experienciamos a nós próprios, se nem aquele que percebe nem aquele que é 
percebido é o que agora pensa ou recorda"3. 

Nos termos deste escrito, de 1683-1685, a consciência de si não é a de uma 
identidade solidamente alicerçada, mas a de um fluxo de mudanças. Ocorre, 
então, perguntar: qual o dispositivo psíquico que corresponde ao instante e ao 
qual cabe a função de continuidade, operando a mediação entre sucessão e dura
ção? Como se mostra no cap. V I I , que delineia os contornos da primeira filosofia 
leibniziana da subjectividade, o affectus desempenha essa tarefa mediadora e, 
por via dela, é princípio de distinção de cada eu pensante. Afecto significa 
orientação selectiva do espírito, a sua determinação, não para tal ou tal pensa
mento, mas para uma série de pensamentos em vez de outra. Na fase monadoló-
gica, a pluralidade dos afectos dá lugar a um dispositivo fundamental, a apetição, 
cujo papel se realça no cap. V I I I . A apetição é a efectividade do princípio distin
tivo imanente a cada ser. Situada aquém da intencionalidade e da consciência, a 
apetição é o regulador interno do Si, isto é, da mónada como subjectividade. O Si 
não é uma nova entidade, mas o requisito primordial do eu. a disposição mais 
originária do vivo enquanto portador de uma vivência única com uma tonalidade 
afectiva própria. 

2 Confessio naturae contra atheistas, in G. W. LEIBNIZ, Sämtliche Schriften und Briefe, 
VLI, p. 493. 

3 Divisio terminorum ac emtmeratio atiributorum, in G. W. LEIBNIZ. Sämtliche 
Schrifien und Briefe, VI, IV, p. 563. 
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O cap. IX, "Moral e subjectividade", introduz um suplemento de coerência 
e inteligibilidade no trabalho desenvolvido. A moral está no cerne da inteligibi
lidade leibniziana, em que o ajustamento entre física e moral é acompanhado 
pela afirmação do primado da moral: a eficiência do mundo físico exprime a 
finalidade imanente ao fiat criador, regulado pelo princípio do melhor. A Graça 
tem uma economia e inteligibilidade intrínsecas, mas não opera à margem da 
natureza ou contra ela: aperfeiçoa-a, dá-lhe uma significação mais elevada. 

Do ponto de vista da sua elaboração, os preceitos morais não se fundam em 
ideias da razão, equiparáveis aos axiomas da geometria, mas em dispositivos 
inerentes ao próprio sujeito moral, "na experiência interna", como é dito nos 
Novos Ensaios (livro I , I I , 1). Leibnizianamente, "a moral é a ciência das pai
xões". Com efeito, a vontade é inclinação: a pessoa moral age pela consciência 
que tem da situação e da qual faz parte o modo de implicação do sujeito nessa 
mesma situação. A consciência, e designadamente a consciência moral, não é 
consciente de si, do modo como progressivamente ela própria se forma. Está no 
nosso poder fazer o que queremos, mas não querer o que queremos: "conscientia 
non est in potestate"4. A elucidação leibniziana do processo interno de determi
nação da vontade evidencia a continuidade entre natureza e liberdade. 

Na conclusão aponta-se a singularidade da mathesis leibniziana, trabalhada 
internamente por uma inteligibilidade arquitectónica, que procura uma via origi
nal entre o pensamento da totalidade e a inteligibilidade disciplinar fragmentária. 
A unidade leibniziana do saber é exercício de continuidade, trabalho de media
ção, não a homogeneidade de um sistema axiomaticamente constituído a partir 
de um núcleo de proposições fundamentais. Mediação é a operação que melhor 
qualifica o pensar leibniziano, concebido como trabalho inapelavelmente subjec
tivo, visando sempre um universal que se dá no jogo entre-expressivo de uma 
pluralidade irredutível de figuras. 

4 Defmüianes Cogitationesque Metaphysicae, in G. W. LEIBNIZ, Sämtliche Schriften 
und Briefe, VI, IV, p. 1394. 
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2 Da Filosofia - conceitos. 
2.1 Da Filosofia/ tradição científica e tecnológica. 
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Após ter sido publicada, no penúltimo número da Philosophica - n.°21, 2003, 
pp. 113-177 - , a primeira secção deste Repertório, publica-se agora a sua segunda secção. 

Nesta segunda secção, o intento que norteou a inventário das obras foi duplo - por 
um lado, procurámos definir a identidade da Filosofia, na sua irredutível pluralidade 
conceptual; por outro, dado que toda a identidade se cumpre no reconhecimento da alteri-
dade, procurámos confrontar esse "mesmo" da Filosofia com aqueles que, a nosso ver, são 
os seus dois maiores "outros": a Ciência e a Religião. 

Assim, no ponto "Da Filosofia - conceitos", encontrar-se-ão uma série de obras que 
ilustram bem essa irredutível pluralidade conceptual. Para além disso, coligimos aí igual
mente algumas obras relativas à "prática" e ao "ensino" da Filosofia, bem como algumas 
outras de carácter mais propedêutico. 

No ponto "Da Filosofia/ tradição científica c tecnológica", coligimos uma série de 
obras sobre a prática e, sobretudo, a teoria da Ciência - em suma, sobre a Filosofia da 
Ciência - bem como algumas outras de cariz mais estritamente científico, na premissa de 
que a Filosofia pode cada vez menos ignorar certos domínios da investigação científica -
como, nomeadamente, o da física quântica -, dadas todas as consequências - desde logo, 
ontológicas - que daí têm resultado. 

No ponto "Da Filosofia/ tradições mitológicas, religiosas e sapienciais", coligimos 
uma série de obras das mais variadas "tradições mitológicas, religiosas e sapienciais", 
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- a par das obras da "filosofia da religião", "ciência do mito", etc. 

1 Projecto patrocinado pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. 
2 Membro do Centro dc Filosofia da Universidade dc Lisboa; investigador na área da 

"Filosofia em Portugal"; Licenciatura e Mestrado em Filosofia na Faculdade de Letras 
da Universidade dc Lisboa; entregou recentemente a sua dissertação de Doutoramento 
{Fundamentos e Firmamentos do pensamento português contemporâneo - uma 
perspectiva a partir da visão de José Marinho). 

Philosophica, 22, Lisboa, 2003, pp. 199-249 



200 Renato Epifânio 

Notas técnicas: 

As notas técnicas já previamente estabelecidas, há a acrescentar a seguinte: no caso 
de um autor ser nomeado em mais do que uma secção, são referidas, entre parêntesis 
rectos, as secções, e respectivas alíneas, em que igualmente aparecem obras desse autor -
exemplo desta secção: Carrilho, Manuel Maria [2.1,3,3.1, 3.2, 3.2.2]. 

Nota final: 

Não obstante estar projectada a publicação, num só volume, deste Repertório, não 
iremos esperar por essa ocasião para repararmos eventuais erros ou falhas - assim, algu
mas falhas já detectadas na primeira secção serão aqui referidas, cm apêndice. 
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- Contributos para uma metodologia científica mais cuidada, Lisboa, Instituto Piaget, 

2002, 164 pp. 
- A Sincronicidade, a Alma e a Ciência, trad. de Serafim Vieira, Lisboa, Instituto Piaget, 

1994, 202 pp. 
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- Os cientistas e a religião: contributos para uma epistemologia do sujeito científico 
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420 pp. 

- Feynman: a natureza do génio, trad. de Ana Falcão Bastos e Luís Leitão, rev. cient. de 
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- A Aventura dos Números, trad. de António Viegas. Lisboa, Instituto Piaget, 2000, 

250 pp. 
Gonçalves, Carmen Maria de Freitas Diego 
- Estilo de pensamento na produção de conhecimento científico (TM), Lisboa. ISCTE, 
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- Objectos Fractais, trad. de Carlos Fiolhais e José Luís Malaquias Lima, Lisboa, 

Gradiva, 1991, 296 pp. 
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des, pref. e rev. científica de Jorge Buescu, Lisboa, Gradiva, 1990, 267 pp. 
Quintanilha, Alexandre 
- Limites da ciência: é o saber, um absoluto em si mesmo, ou instrumento apenas?, 

Lisboa, Graal/ Terraço. 2000, 40 pp. 
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- Ultimas Notícias do Cosmos, trad. de Cecília Antão da Silva, rev. de José Soares de 

Almeida, Lisboa, Gradiva, 1995, 2 vols., 222/ 241 pp. 
- Poeiras de Estrelas, trad. de Joaquim Cândido Machado da Silva, rev. de Manuel 
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Shapin, Steven 
- A Revolução Científica, trad, de Ricardo Afonso Roque, Algés, Difel. 1999, 232 pp. 
Silva, Porfírio Simões de Carvalho e 
- A Filosofia da Ciência de Paul Feyerabend (TM-UL, 1995), Lisboa, Instituto Piaget, 

1997,356 pp. 
Singh, Simon [3.2] 
- A Solução do Último Teorema de Fermat, trad, de António Manuel Baptista, Lisboa, 

Relógio d'Água, 1998, 338 pp. 
Snow, CP. 
- As Duas Culturas, introd. de Stefan Collini, trad, de Miguel S. Pereira, Lisboa, 

Presença, 1996, 189 pp. 
Sokal, Alan/ Bricmont, Jean 
- Imposturas Intelectuais, trad, de Nuno Crato e Carlos Veloso, rev. de José Soares de 

Almeida, Lisboa, Gradiva, 1999, 298 pp. 
Spire, Arnaud 
- O Pensamento Prigogine, trad, de Filipe Duarte, Lisboa, Instituto Piaget, 2001, 318 pp. 
Stengers, Isabel 
- Políticas da Razão: dimensão social e autonomia da ciência, trad, de Artur Morão, 

Lisboa, Edições 70, 2000, 198 pp. 
Stewart, Ian 
- Deus joga aos dados?: a matemática do caos, trad, de Armindo Salvador, rev. de Jorge 

Buescu, Lisboa, Gradiva, 1991/ 2000 (2.a), 412 pp. 
- Os Problemas da Matemática, trad, de Miguel Urbano, Lisboa, Gradiva, 1995/ 1996 

(2.a;,274pp. 
- Jogos, conjuntos e matemática: enigmas e mistérios, trad, de José Luís Malaquias, rev. 

de José Soares de Almeida, Lisboa, Gradiva, 1994, 217 pp. 
Stivers, Richard 
- A Tecnologia como Magia: o triunfo do Irracional, trad, de José Dias Ferreira, Lisboa, 

Instituto Piaget, 252 pp. 
Teissier, Elizabeth/ Laborit, Henri 
- Estrelas e Moléculas, trad, de Maria do Rosário Quintela, Lisboa, D. Quixote, 1994, 

262 pp. 
Terré, Dominique 
- As Derivas da Argumentação Científica, trad, de Armando Pereira da Silva, Lisboa, 

Instituto Piaget, 2000, 362 pp. 
Thuan, Trinh Xuan 
- O Caos e a Harmonia - a fabricação do Real, trad, de Maria José Figueiredo e 

Francisco Rodrigues, Lisboa, Terramar, 1999, 419 pp. 
~ A Melodia Secreta...E o Homem criou o Universo, trad, de Máximo Ferreira, Lisboa, 

Bizâncio, 2002, 360 pp. 
Trocchio, Federico Di 
- O gênio incompreendido: homens e ideias que a ciência não compreendeu, trad, de 

Guilherme Barreiros, Lisboa, Dinalivro, 2002, 275 pp. 
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Valadares, Jorge António S. [3.3.1] 
- Concepções alternativas no ensino da física à luz da filosofia da ciência (TD), Lisboa, 

Univ. Aberta, 1995, 2 vols. 
Varela, João 
- O Século dos Quanta, Lisboa, Gradiva, 1996, 383 pp. 
Watkins, J. 
- Ciência e Cepticismo, pref. de Maria Idalina Resina Rodrigues, trad. de Maria João 

Ceboleiro, Lisboa, FCG, 1990, 336 pp. 
Wcinberg, Stcvcn 
- Os três primeiros minutos do universo, trad. de Ana Isabel Simões, pref. e notas de 

Paulo Crawford do Nascimento, Lisboa, Gradiva, 2002 (2.a), 202 pp. 
- Sonhos de uma Teoria Final, trad. de Ruy Miguel Ribeiro, Lisboa, Gradiva, 1996, 

287 pp. 
Weisskopf, Victor 
- A Revolução dos Quanta, trad. de Maria Margarida Amorim Correia, Lisboa, Tcrramar. 

1990, 105 pp. 
Will.CliffordM. 
- Einstein tinha razão?: testando a teoria da relatividade geral, trad. de José Carlos S. P. 

Fernandes, rev. e notas de David Lopes Gagcan, Lisboa, Gradiva, 1989. 306 pp. 
Wooley, Benjamim 
- Mundos Virtuais: uma viagem na hipo e hiper-rea!idade, trad. dc Maria Adelaide 

Namorado Freire, Lisboa, Caminho, 1997, 343 pp. 
York, Derek 
- Em busca do tempo perdido - uma reflexão sobre o tempo e como o medir, trad. de 

Joana Rosa c José Baptista, Lisboa, Replicação, 1999, 136 pp. 
Zhi. Fanf Li/ Xian, Ji Shu 
- A Criação do Universo, trad. dc Vítor Costa, rev. cient. de Teresa Lago, Lisboa, 

Gradiva, 1994, 221 pp. 

2.2 Da Filosofia/ tradições mitológicas, religiosas e sapienciais. 

AA.VV. 
- O judaísmo na cultura ocidental, coord. de Anabela Mendes, Lisboa, Acarte, 1993, 

153 pp. 
- Religiões e teologias africanas, introd. e orientação de Frei Bento Domingues, Lisboa, 

Centro de Reflexão Cristã, 1988, 71 pp. 
- Teologias, ministérios eclesiais e vida religiosa em Africa, introd. e orient. de Frei 

Bento Domingues, Lisboa, Centro de Reflexão Cristã, 1988, 144 pp. 
- O Esoterismo e as Humanidades, coord. de Maria Isabel S. Barbudo, Lisboa, Colibri, 

2001, 141 pp. 
- Falar de Deus hoje, Lisboa, Didaskalia, 1992, 251 pp. 
- Em nome de Deus Pai, org. e apres. de Henrique de Noronha Galvão, Lisboa, 

Didaskalia, 1999, 334 pp. 
- Dois Mil Anos: vidas epercursos, de José Jacinto F. Farias et ai, Lisboa, Didaskalia, 

2001,246 pp. 
- Alquimia e ocultismo, sei. de textos Victor Zalbidea et ai, trad. de Maria Teresa 

Carrilho, Lisboa, Edições 70, 1991, 298 pp. 
- A construção do mundo: religião, representações, ideologia, dir. de Mare Augé, trad. 

de Maria Isabel Morna Braga, Lisboa, Edições 70, 2000, 177 pp. 
- O Sagrado e as Culturas, Lisboa, FCG, 1992, 286 pp. 
- Grécia e Mito, trad. de Leonor Rocha Vieira, Lisboa, Gradiva, 1988, 201 pp. 
- O Cristianismo e as Religiões, org. da Comissão Teológica Internacional, trad. de 

Valentim Marques, Coimbra, Gráfica de Coimbra, 1999, 104 pp. 
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- Seitas: desafio religioso numa sociedade pluralista, org. do Instituto Superior de 
Estudos Teológicos, Coimbra, Gráfica de Coimbra, 1996, 129 pp. 

- A Religião, os Males, os Vícios, coord. de Alain Houziaux, trad. de Maria Delfina 
Chorão de Aguiar, Coimbra, Gráfica de Coimbra, 2001, 310 pp. 

- Com ou Sem Deus, trad. de Carla Grilo, Lisboa, Hugin, 2000, 187 pp. 
- Discursos epráticas alquímicas 1, org. de José Augusto Morão et ai, Lisboa, Hugin, 

2001, 270 pp. 
- Discursos epráticas alquímicas II, org. de José Manuel Anes et ai, Lisboa, Hugin, 

2002, 331 pp. 
- A Vivência do Sagrado, Lisboa, Hugin, 1998, 300 pp. 
- Religião/Rito, Enciclopédia Einaudi, coord. de Fernando Gil, vol. XXX, trad. de Maria 

de Bragança, Lisboa, IN-CM, 1994, 496 pp. 
- Natureza - esotérico, exotérico, coord. de Fernando Gil, Enciclopédia Einaudi, vol. 

XVIII, trad. de Helena Almeida Ribeiro et ai, Lisboa, IN-CM, 1990/ 1997 (reimp.), 
304 pp. 

- Seitas religiosas, org. de Centro Roger Ikor, texto e notas de Afonso Praça, trad. de 
Luís Serrão et ai, Mem Martins, Inquérito, 1996, 315 pp. 

- O Regresso do Sagrado, Carlos João Correia et ai, Lisboa, Livros e Leituras, 1998, 
159 pp. 

- Enigmas de Deus, da Matéria e do Homem, trad. de Teresa Martinho Toldy, rev. de M. 
Manuela V. Constantino, Lisboa, Notícias, 2001, 190 pp. 

- Religião e violência, de José Jacinto de Faria et ai, Apelação, Paulus, 2002, 119 pp. 
- As Grandes Religiões do Mundo, dir. de Jean Delumeau, trad. de Pedro Tamen, Lisboa, 

Presença, 1997/ 1999 (2.B), 735 pp. 
- Cristianismo e cultura na Europa: memória, consciência, projecto, org. do 

Secretariado Geral do Episcopado, Lisboa, Rei dos Livros, 1995, 349 pp. 
- Seitas e novos movimentos religiosos, org. de R. Macias Alatorre, Lisboa, Secretariado 

Geral do Episcopado/ Rei dos Livros, 1996, 133 pp. 
- A Religião, dir. de Jacques Derrida e Gianni Vattimo, trad. de Miguel Serras Pereira, 

Lisboa, Relógio d'Água, 1997, 250 pp. 
- Martinho Lutero: diálogo e modernidade, pref. de Frei Bento Domingues, Lisboa, 

Univ. Lusófona, 1999, 162 pp. 
- Como uma Dádiva - Caminhos de Antropologia Bíblica, Lisboa, UCP, 2002, 270 pp. 
- Filosofia e Teologia, Revista Portuguesa de Filosofia, Braga, UCP/FF, 1990, t. XLVI/ 

3. 
- Filosofia e Mito, Revista Portuguesa de Filosofia, Braga, UCP/FF, 1992, t. XLVII1/ 4. 
- Filosofia e Religião, Revista Portuguesa de Filosofia, Braga, UCP/FF, 1995, t. LI / 1. 
- Corpo e Espírito da Europa, Lisboa, Verbo, 1990, 265 pp. 
- Mircea Eliade: o Reencontro com o Sagrado, trad. de José Maria Caseias, rev, de 

Eduardo Amarante, Lisboa, Nova Acrópole, 1993, 142 pp. 
Abreu, Maria Zina Gonçalves de 
- A mulher na reforma da igreja em Inglaterra: o protestantismo como factor 

dinamizador do processo de democratização política e dos sexos (TD), Funchal, Univ. 
da Madeira, 1999, XX+683 pp. 

Adamgy, M. Yiossuf 
- Apresentação do islão aos não-muçulmanos, Loures, Al Furqán, 1991, 24 pp. 
- Cristianismo no Islão, o Alcorão e a Sunna, Loures, AI Furqán, 1999, 108 pp. 
- A Mulher no Islão, Loures, Al Furqán, 1994, 63 pp. 
- O Islão: história e conceitos, Loures, Al Furqán, 1998, 158 pp. 
Adler, Joseph A. 
- Religiões da China, trad. de Paulo Mourão, Lisboa, Edições 70, 2002, 141 pp. 
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Adriani, MaurÜio 
- Historia das Religiões, trad, de João Gama, Lisboa, Edições 70, 1990/ 2002 (4.fl), 

178 pp. 
Aguiar, João 
- A Fraternidade Maçónica, Lisboa, Hugin, 2001, 72 pp. 
Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam 
- A filosofia dos ensinamentos do Islamismo, s.l., Islam International Publications, 1989, 

97 p 
Ahmed, Aibar S. 
- Pós-Modernismo e Islão, trad, de Maria José Figueiredo, Lisboa, Instituto Piaget, 1997, 

342 pp. 
- O Islão, trad, de Maria Helena Lopes, Lisboa, Bertrand, 2002, 307 pp. 
Aido, Paulo 
- Em Nome do Pai: como rezam os homens e mulheres do nosso tempo, Lisboa, 

Multinova, 2000, 163 pp. 
Alaiz, Atilano 
- A sedução das seitas, trad, de Maria Teresa de Paiva Nazareth, Braga, Editorial A.O., 

1998, 231 pp. 
- As seitas e os cristãos, trad, de António Maia da Rocha, Lisboa, Ed. São Paulo, 1994, 

270 pp. 
Aletti, Jean-Nõel 
- Voltar a falar de Jesus Cristo, trad, de Maria Leonor Teles, Lisboa, Cotovia, 1999, 

280 pp. 
Alford, Alan F. 
- Deuses do novo milénio, trad, de Maria do Rosário Heitor, Mem Martins, Europa¬

-América, 2002, 544 pp. 
Alleau, René 
- A ciência dos símbolos: contribuição ao estudo dos princípios e dos métodos da 

simbólica geral, trad, de Isabel Braga, Lisboa, Edições 70, 2001, 294 pp. 
Alves, José da Felicidade 
- Jesus de Nazaré: segundo os testemunhos da primeira geração cristã, Lisboa, 

Horizonte, 1994/ 1995 (2S), 551 pp. 
Alves, José Lopes 
- Os fenómenos guerra e estratégico no Alcorão: uma aproximação ao seu estudo, 

Lisboa, Serviços Gráf. da Liga dos Combatentes, 1994, 86 pp. 
Andrade, Jorge Manuel Santos 
- Os Mitos, o Homem e o Sagrado na Filosofia de Paul Ricoeur (TM), Funchal, UCP, 

1995, 79 pp. 
Anes, José Manuel 
- Re-criações herméticas: ensaios diversos sob o signo de Hermes, pref. de Lima de 

Freitas, Lisboa, Hugin, 1996, 189 pp. 
Armstrong, Karen 
- Uma História de Deus, trad, de Maria Eduarda Correia, Lisboa, Círculo de Leitores/ 

Temas & Debates, 1996/ 1998, 498 pp. 
- Jerusalém: uma cidade, três religiões, trad, de Eduarda Correia, Lisboa, Temas & 

Debates, 2002, 416 pp. 
ArnaJdez, Roger 
- Três Mensageiros para um só Deus, trad, de Maria José Figueiredo, Lisboa, Inst. 

Piaget, 1995,288 pp. 
Arnould,Jacques 
- Darwin, Teilhard de Chardin - a Igreja e a Evolução, trad, de José Luís Godinho, 

Lisboa, Inst. Piaget, 1999, 242 pp. 
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- A Teologia depois de Darwin, trad. de Maria Teresa Serpa, Lisboa, Inst. Piaget, 2000, 
326 pp. 

Assor, Abraham 
- Luz - textos e depoimentos, org. de Miriam Assor, Lisboa, Âncora, 2001, 228 pp. 
Ataur-Rahim, Muhammad 
- Jesus, um profeta do Islão, trad., de M. Yiossuf Adamgy e Muhammad L. Madureira, 

Loures, Al Furqán, 1995, 233 pp. 
Avise, John C. 
- Os deuses genéticos: evolução e crença nas questões humanas, trad. de Isabel Mafra, 

Lisboa, Dinalivro, 2000, 247 pp. 
Bancroft, Anne 
- As origens do sagrado: viagem espiritual à tradição Ocidental, trad. de M. F. 

Gonçalves de Azevedo, Lisboa, Estampa, 1991, 180 pp. 
Barat, Michel 
- A Conversão do Olhar, trad. de António Hall, Lisboa, Instituto Piaget, 1995, 163 pp. 
Bareau, André 
- O Buda - Vida e Ensinamentos, trad. de Maria Bragança, posf. de Vítor Pomar, Lisboa, 

Presença, 1997/2000 (2.a), 126pp. 
Barreto, Adeodato 
- Civilização Hindu - seguido do Livro da Vida, Lisboa, Hugin, 2000, 395 pp. 
Barreto, José 
- Religião e sociedade: dois ensaios, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2002, 

175 pp. 
Batista, Garcia 
- Wicca: a velha religião do Ocidente, Cascais, Pergaminho, 1999/ 2000 (2.a), 141 pp. 
Baubérot, Jean 
- História do Protestantismo, trad. de José Luís Monteiro, Mem Martins, Europa¬

-América, 1989, 129 pp. 
Baumgartner, Mireille 
- A Igreja no Ocidente, trad. de Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 2002, 285 pp. 
Benoist, Luc 
- Signos, Símbolos e Mitos, trad. de Paula Taipas, rev. de Ruy Oliveira, Lisboa, Edições 

70, 1999, 120 pp. 
Bercholz, Samuel/ Kohn, Sherab Chõdzin 
- Buda e os seus ensinamentos, pref. de Bernardo Bertolucci, trad. de Jorge Pinheiro, 

Lisboa, Difusão Cultural, 1994/ 1995 (2.a), 351 pp. 
Bernarda, Raúl de Azevedo 
- Respiração: o sagrado e o profano, Lousã, Gráf. da Lousã, 1997, 44+IV pp. 
Bernardo de Claraval 
- Livro para os soldados do templo: do louvor da nova milicia, trad. e coment. de Carlos 

Eduardo de Soveral, Lisboa, Ofic. Gráf. Manuel A. Pacheco, 1990, 33+37 pp. 
Blavatsky, Helena 
- A Voz do Silêncio, trad. de Fernando Pessoa, desenhos de A. Marchand, introd. de José 

Manuel Anes, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998, 113 pp. 
Bô Yin Râ 
- O Livro do Deus Vivo, trad. e aprcs. de Pedro Teixeira da Mota, Lisboa, Minerva, 

2000,165 pp. 
Bobin, Christian 
- Um Deus à flor da terra, trad. de G. Cascais Franco, Lisboa, Difel, 1993, 113 pp. 
Boff, Leonardo 
- Igreja, Carisma e Poder, Mem Martins, Inquérito, 1991 (2.a), 229 pp. 
- Águia e Galinha - uma Metáfora da Condição Humana, Lisboa, Multinova, 1998, 

134 pp. 
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Borg, Marcus/ Kornfield, Jack 
- Jesus e Buda - versículos paralelos, trad. de Eduardo de Sousa, Lisboa, Instituto 

Piaget, 1998, 264 pp. 
Borges, Anselmo 
- Janela Do (In)visível, Porto, Campo das Letras, 2001/ 2002 (2.a), 222 pp. 
- A secularização e a morte em Ernst Bloch (TM), Coimbra. UC, 1991, 155 pp. 
- Do Mesmo ao Diferente, Lisboa, Figueirinhas, 1988, 295 pp. 
Bosch, Juan 
- Para conhecer as seitas: panorâmica da nova religiosidade marginal, trad. de António 

Maia da Rocha, Coimbra. Gráfica de Coimbra, 1995. 318 pp. 
Bouchet, Christian 
- Ocultismo, trad. de Ana Nereu, Lisboa, Hugin, 2001, 124 pp. 
Braga, Isabel M. R. Mendes Drumond 
- Entre a cristandade e o Islão (séculos XV-XVII): cativos e renegados nas franjas de 

duas sociedades em confronto, Ceuta, Instituto de Estúdios Ceutíes, 1998, 281 pp. 
Brissaud, Alain 
- Islão e Cristandade: treze séculos de coabitação, trad. de Serafim Ferreira, rev. de Luís 

Milheiro, Parede, Puma, 1993, 405 pp. 
Brosse, Jacques 
- Os Mestres Zen, trad. de Fernando Dias Antunes. Cascais, Pergaminho, 1999, 222 pp. 
Brossier. François 
- Como ler os Evangelhos, trad. de Margarida Maria Osório Gonçalves, Apelação, 

Paulus, 1997, 110 pp. 
Brown, Peter 
- A Ascensão do Cristianismo no Ocidente, trad. de Eduardo Nogueira, rev. de Saul 

Barata, Lisboa, Presença, 1999, 365 pp. 
Brun, Jean 
- A Mão e o Espírito, trad. de Mário Rui A. Matos, rev. de Artur Morão, Lisboa, Edições 

70, 1991, 229 pp. 
Bucaille, Maurice 
- A Bíblia, o Alcorão e a Ciência: as Escrituras Sagradas examinadas à luz. dos 

conhecimentos modernos, trad. de. M. Yiossuf Adamgy, Muhammad Madureira e 
Muhammad Ali, Loures. Al Furqán, 1994. 179 pp. 

Buda 
- As Sentenças da Lei, trad. de Pedro Alvim, Lisboa, Vega, 1995, 128 pp. 
- Dhammaphada: o caminho da perfeição, trad. de José Luís Santos, Mem Martins, 

Livros da Vida, 1996/2001 (2,a), 150 pp. 
- As melhores citações de Buda, Mem Martins, Livros de Vida, 1997, 47 pp. 
Burckhardt, Titus 
- Alquimia: significado e imagem do mundo, trad. de Emanuel Lourenço Godinho, 

Lisboa, D. Quixote, 1991, 222 pp. 
Burgat, François 
- Que Islamismo aí ao lado?, trad. de Ana Rabaça, Lisboa, Instituto Piaget, 1999, 

322 pp. 
Burkert, Walter 
- Mito e Mitologia, trad. de Maria Helena Rocha Pereira, Lisboa, Edições 70, 1991/2001 

(2.a),81pp. 
- Religião grega na época clássica e arcaica, trad. de M. J. Simoes Loureiro, Lisboa, 

FCG, 1993, 638 pp. 
- A Criação do Sagrado, trad. de Vítor Silva, Lisboa, Edições 70, 2002, 254 pp. 
Cahill, Thomas 
- A herança judaica: como uma tribo de nómadas do deserto mudou o modo como todos 

nós pensamos e sentimos, trad. de Mário Dias Correia, Lisboa, Contexto, 2000, 242 pp. 
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Caillois, Roger [3.3,3.4] 
- O Homem e o Sagrado, trad. de Geminiano Cascais Franco, Lisboa, Edições 70, 1988 

(2 a), 181 pp. 
Cameron, Julia 
- Deus não é para brincadeiras — observações e objecções sobre o caminho espiritual, 

trad. de Isabel Cardoso, Cascais, Sinais de Fogo, 2002, 240 pp. 
Capra, Fritjoff 
- O Tao da Física: uma exploração dos paralelos entre a física moderna e o misticismo 

oriental, trad. de Maria José Quelhas Dias e José Carlos Almeida, Lisboa, Presença, 
1989, 267 pp. 

Cardini, Franco 
- S. Francisco de Assis, trad. de Carmen de Morais, Sarmento, Lisboa, Presença, 1993, 

201 pp. 
Carey, George 
- A Igreja na Praça Pública, trad. de Saul Barata, Mem Martins, Inquérito, 1995, 

183 pp. 
Carmelo, Luís [3.1] 
- Islão e mundo cristão - revelação, profecia e salvação, Lisboa, Hugin, 2001, 108 pp. 
- Sob o rosto da Europa, Évora, Pendor, 1997, 125 pp. 
Carr, Anne 
- A Mulher na Igreja, trad. de António P. Ribeiro, Lisboa, Círculo de Leitores/ Temas & 

Debates, 1994/ 1997, 332 pp. 
Carreira, José Nunes [3.4.3] 
- Mito, mundo e monoteísmo: intuições-meslras de altas culturas antigas, Mem Martins, 

Europa-América, 1993,211 pp. 
- Outra Face do Oriente, Mem Martins, Europa-América, 1997, 184 pp. 
Carvalho, António Carlos [1.1] 
- Prisioneiros da Esperança - dois mil anos de messias e messianismos, Lisboa, Ancora, 

2000, 182 pp. 
Carvalho, Ilídio N. 
- A besta do Apocalipse (a mãe de todas as seitas), Porto de Mós, Ed. Metafrasis, 2000, 

250 pp. 
Carvalho, Luís Nandim de 
- Como ser Maçon, Lisboa, Hugin, 1999, 86 pp. 
Carvalho, Maria Manuela da Conceição Dias de 
- A Consumação do Homem e do Mundo, Lisboa, UCP, 2002, 212 pp. 
Caspar, Robert 
- Cristianismo-islamismo, trad. de A. Maia da Rocha, Porto, Perpétuo Socorro, 1991, 

197 pp. 
Catella, A./ Grillo, A. 
- Indulgências: história e significado, trad. de José Maia, Apelação, Paulus, 1999, 

104 pp. 
Cazenave, Michel 
- A Ciência e a Alma do Mundo, trad. de Manuela Guimarães, Lisboa, Inst. Piaget, 1996, 

208 pp. 
Celso 
- Contra os Cristãos, trad. de José H.B. Júnior, Lisboa, Editoria Estampa, 1991, 123 pp. 
Centeno, Y.K. [1.1] 
- Hermetismo e Utopia, Lisboa, Salamandra, 1995, 136 pp. 
- A Simbólica do Graal, Lisboa, Graal-Terraço, 1999, 32 pp. 
Chardin, Pierre Teilhard 
- O Meio Divino - ensaio de vida interior, trad. de Gonçalo Praça, Lisboa, Notícias, 

1997, 134 pp. 
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- Hino do Universo, compil. de Fernande Tardivel, trad, de Miguel Serras Pereira, 
Lisboa. Notícias, 1995/ 1996 (2.a), 143 pp. 

- A Minha Fé: a Matéria e Deus, trad, de Gemeniano Cascais Franco, rev. de Manuela 
Constantino, Lisboa, Notícias, 2000, 279 pp. 

- O Fenómeno Humano, s. nome do tradutor. Apelação, Paulus, 1998, 103 pp. 
- O Lugar do Homem na Natureza, trad, de Armando Silva Pereira, Lisboa, Instituto 

Piaget, 1997, 156 pp. 
- O lugar do Homem no Universo: o grupo zoológico humano, s. nome do tradutor, 

Lisboa, Presença, 1988, 157 pp. 
Charpentier, Etienne 
- Para ler o Antigo Testamento, trad, de António Vieira, Porto, Perpétuo Socorro/ 

Lisboa, Difusora Bíblica, 1990 (2.a), 127 pp. 
- Para ler o Novo Testamento, trad, de António Vieira, Porto, Perpétuo Socorro/ Lisboa, 

Difusora Bíblica, 1989 (2.a)/ 1996 (3.fl), 127 pp. 
Châtellier, Louis 
- A religião dos pobres: as missões rurais na Europa e a formação do catolicismo 

moderno, séc. XVI-XIX, trad, de Teresa Antunes Cardoso, Lisboa, Estampa, 1995, 
279 pp. 

Chauvain, Gerard 
- O Islão, trad, dc João Luís Susano, Lisboa, Hugin, 2002, 128 pp. 
Chòpel, Gediin 
- Tratado da Paixão - a arte tibetana do amor e yoga tântrico, trad, de Lúcia Marques, 

rev. de Conceição Gomes, pref. de Paulo A.E. Borges, Lisboa, Prefácio, 2001, 280 pp. 
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Yamamoto, Celso 
- Feng Shui: a arquitectura sagrada do oriente, rcv. de Sofia Crespo, Cascais, 

Pergaminho, 1998/2000(2."). 195 pp. 
Yamatha, Hôgcn 
- Folhas Caem, Um novo Rebento, trad, de Genshin Miguel Gullander e André Maranha, 

coord, de Shingen Manuel Zimbro. Lisboa, Assírio & Alvim. 2002. 352 pp. 
Yusa. Michico 
- Religiões do Japão, trad, de Maria do Carmo Romão. rev. de Pedro Bernardo, Lisboa, 

Edições 70, 2002, 128 pp. 
Zambrano, Maria [3] 
- O Homem e o Divino, trad, de Artur Guerra e Cristina Rodriguez, Lisboa. Relógio 

d'Agua, 1995.354 pp. 
Zimmcr, Heinrich 
- Mitos e Símbolos na Arte e Civinilização Indianas, org. de Joseph Campbell, pref. de 

José Carlos Gomes da Silva, trad, de Manuel João Ramos e Ana Vasconcelos e Melo, 
Lisboa. Assírio & Alvim, 1997. 286 pp. 

Zimmerman, Larry J./ Molyneaux, Brian Leigh 
- Os índios da América do Norte, trad, de Sofia Gomes, Lisboa. Temas & Debates, 1997. 

184 pp. 
Zinbarg, Edward D. 
- Fé, moral e dinheiro: o que dizem as várias religiões sobre ética no mercado, trad, de 

Emília Peixoto e Jorge Peixoto, Apelação, Paulus, 2002, 207 pp. 

Apêndice - acrescentos à primeira secção: 

1 Tradição Filosófica: textos e análises críticas. 

AA.VV. 
- Inquérito à modernidade: bi-centenário da morte de Edmund Burke, 1729-1797, de 

Maria Filomena Louro et ai. Braga. UM/ Centro de Estudos Humanísticos, 1999, 
127 pp. 

- Fichte: crença, imaginação, temporalidade, org. de Fernando Gil, Virginia López-
-Domínguez e Luísa Couto Soares, Porto, Campo das Letras, 2002, 262 pp. 

Aristóteles 
- As Categorias, trad., análise e comentários de António Monteiro, Lisboa, Lisboa Ed., 

2002, 96 pp. 
Costa, Carlos Fernando Frazão Costa 
- A utopia de Thomas More: uma invenção social (TM), Braga, 2000, 162 pp. 
Descartes, René 
- Discurso do Método, introd. e notas de Étienne Gilson, trad, de João Gama, Lisboa, 

Edições 70, 1988 (2.")/ 1990(3."), 119 pp. 
Faria, Célia Maria de Freitas 
- Utilitarismo e Uberdade: o pensamento de John Stuart MUI (TM), Braga, Inst. Letras e 

Ciências Humanas, 2000, 139 pp. 
Ferreira, Valdemar de Azevedo Lopes 
- Império, Estado, Revolução: o pensamento político de Edmund Burke (TD), Lisboa. 

UL, 1997, XII1+911 pp. 
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Gonçalves, Daniela Alexandra Ramos 
- Ironia e Humor: a perspectiva existencial de Kierkegaard (TM), Porto, UP, 2002, 

118 pp. 
Kierkegaard, Sõren 
- Ponto de Vista Explivativo da Minha Obra de Escritor, introd. de Jean Brun, trad. de 

João Gama, rev. de Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 2002, 207 pp. 
Mill, John Stuart 
- Sobre a Liberdade, trad. de Isabel Sequeira, Mem Martins, Europa-América, 1997, 

114 pp. 

1.1 Tradição Filosófica Portuguesa: textos e análises críticas. 

AA.VV. 
- Seara Nova: Razão, Democracia, Europa, Porto, Campo das Letras, 2001, 345 pp. 
- Actas do Congresso Internacional "Pensamento c Testemunho" - 8." Centenário do 

Nascimento de Santo António, Braga, UCP, 1996, 2 vols., 1321 pp. 
- Actas do VIII Centenário do Nascimento de Santo António, pref. de Maria de Lourdes 

Sirgado Ganho, Ericeira, Mar de Letras, 1997, 98 pp. 
Bártolo, Maria Eugênia Vieira Batista 
- O cosmopolitismo em António Patrício (TM), Lisboa, UNL, 1999, 113 pp. 
Bastos, Fernando 
- Mito e Filosofia: Eudoro de Sousa e a Complementaridade do Horizonte (TD-Univ. 

Gama Filho, 1990), Brasília, Ed. Univ. de Brasília, 1992. 
Batista, Luís Alberto Cerqueira 
- Natureza e cultura: a ideia de origem da filosofia brasileira (TU), Lisboa, UNL, 1996, 

217 pp. 
Boxer, Charles R. 
- João de Barros - humanista português e historiador da Ásia, ed. de Teotónio R. de 

Souza, CEPESA, 2002, 158 pp. 
Carranca, Carlos 
- Torga, o Bicho Religioso, Lisboa, Universitária, 2000, 113 pp. 
- A nostalgia de Deus ou a palavra perdida em Miguel Torga, Lisboa, Universitária, 

2001, 26 pp. 
- O Sentimento Religioso em Torga e em Unamuno, Lisboa, Hugin, 2002, 89 pp. 
Chacon, Vamireh 
- O Futuro Político da Lusofonia, Lisboa, Verbo, 2002, 142 pp. 
Cidraes, Maria de Lourdes Soeiro 
- O espelho nebuloso: a mitologia nacional portuguesa e o teatro de António Patrício 

(TD), Lisboa, UL, 1998, 706 pp. 
Ferreira, João Luís 
- As Duas Vias, Lisboa, Edição do Autor/ Tipografia-Escola da ADFA, 1994, 42 pp. 
Jerónimo, Helena Mateus 
- Etica e Religião na Sociedade Tecnológica - os jesuítas portugueses e a Revista 

Brotéria (¡985-2000), (TM-ISCTE, 2001), Lisboa, Notícias, 2002, 246 pp. 
Lisboa, Eugénio 
- José Régio ou a Confissão Relutante - estudo crítico-biográfico e antológico, Lisboa, 

Rolim, 1988, 192 pp. 
Marques, Maria de Lurdes dos Santos Fonseca 
- O pensamento filosófico de Delfim Santos: da filosofia das ciências à metafísica 

existencial (TM), Braga, UM, 2001, XII+185 pp. 
Martins, Jorge Carvalho 
- António Patrício: um diplomata republicano liberal (TM-UL, 1995), Lisboa, IN-CM, 

2000, 147 pp. 
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Meirinhos, José Francisco Preto 
- Pedro Hispano (século Xlll) (TD), Porto, UP, 2002, 2 vols. 
Natário, Maria Celeste Lopes 
- O pensamento fdosófico de Raul Proença (TD), Porto, UP, 2002, 2 vols. 
Oliveira, Maria de Fátima Castro de 
- O trágico e a existência em António Patrício: uma abordagem fdosóftca (TM), Braga, 

UM, 2001, 185 pp. 
Pacheco, Maria Isabel da Costa Reis Monteiro 
- Entre Deus e o mundo: para um estudo da situação humana em St. António de Lisboa 

(TM), Porto, UP, 1989, 197+XII pp. 
Pereira, José Carlos Seabra 
- António Nobre: Projecto e Destino, Porto, Caixotim, 2000, 155 pp. 
Rodrigues, Adriano Vasco 
- Os lusitanos: mito e realidade, Lisboa, Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 

1998, 353 pp. 
Rodrigues, Cristiana Vasconcelos 
- Modos da melancolia: para uma estética da morte em António Patrício e Hugo Von 

Hofmannsthal (TM), Lisboa, UNL, 1997, 283 pp. 
Romão, Rui Bertrand 
- Quid?: estratégias argumentativas e discursivas no "Quod nihil scitur": 

elementos para uma reinterpretação da skepsis sanchesiana (OT), Lisboa, UNL, 2000, 
56 pp. 

Rosa, Eduardo Ferraz da 
- Vitorino Nemésio: uma epifania poética da memória, ou, da saudade de ser à epiclese 

do verbo, Lisboa, UCP/FF, 1988, 110 pp. 
Silva, Agostinho da 
- Sanderson e a escola de Oundle, Lisboa, Ulmeiro 1990 (2."), 66 pp. 
- Diário de Alcestes, Lisboa, Ulmeiro, 1990 (2.a), 59 pp. 
- Estudos e Obras Literárias, org. de Paulo A.E. Borges, Lisboa, Âncora/ Círculo de 

Leitores, 2002, 366 pp. 
Sousa, Marco Fernando Toste Vieira Martins de 
- Funções e estratégias dos escritos proféticos do Pe. António Vieira (TM), Porto, UP, 

2001, 232 pp. 
Teixeira, Joaquim da Silva 
- A experiência mística na obra de Dalila Pereira Costa: fenomenologia e hermenêutica 

(TM), Porto, UCP, 1999, 202 pp. 
Veríssimo, Artur 
- Viriato e o mito da antemanhã: mito e identidade nacional (TM), Ponta Delgada, Univ. 

dos Açores, 1997, 152 pp. 
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Universidade Católica Portuguesa, coordenação de Pedro Calafate e Paulo 
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Colóquio Internacional Kantiano, no âmbito do projecto «Kant (1804-2004): 
Posteridade e Actualidade», de 25 a 27 de Novembro de 2004, na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa e na Universidade de Évora, coordena
ção de Leonel Ribeiro dos Santos. 





COLÓQUIO INTERNACIONAL 
«KANT 2004: POSTERIDADE E ACTUALIDADE» 

(25-27 de Novembro de 2004) 

PROGRAMA 

25 de Novembro - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

9.00: Sessão de Abertura pelo Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. 
Doutor José BARATA-MOURA 

9.30: Conferência pelo Prof. Doutor Manfred BAUM (Univ. de Bonn) 

11.00-13.00: Comunicações 
Secção A: Moderador: Adriana Veríssimo SERRÃO (UL) 
Marina SAVI (Univ. de Parma) - «II tema dei rispetto in Kant e la sua attualità» 
José Manuel SANTOS (Univ. da Beira Interior) - «Leituras contemporâneas da 
ética kantiana» 
Maria Luísa PORTOCARRERO (Univ. de Coimbra) - «Ética, moral e justiça: 
Paul Ricoeur, herdeiro e crítico de Kant» 
Cristina BECKERT (Univ. de Lisboa) - «Hans Jonas e a ética de Kant» 

Secção B: Moderador: Leonel RIBEIRO DOS SANTOS (UL) 
António MARQUES (Univ. Nova de Lisboa) - «O a priori kantiano: uma visão 
perspecti vista» 
Adélio MELO (Univ. do Porto) - «A teoria kantiana do juízo e da estupidez» 
Adriana Silva GRAÇA (Univ, de Lisboa) - «Uma defesa do racionalismo» 
António Pedro MESQUITA (Univ. de Lisboa) - «O analítico e o sintético» 

Secção C: Moderador: Carlos João N. CORREIA (UL) 
José GIL (Univ. Nova de Lisboa) - «A experiência estética segundo Kant» 
Maria do Carmo D'OREY (Univ. de Lisboa) - «Kant, filósofo da arte» 
Vitor MOURA (Univ. do Minho) - «A constituição do gosto em Kant» 
Carlos M . Couto SEQUEIRA COSTA (Univ. de Lisboa) - «KANTOZU - Melan
colia e Sublimidade» 

13.00: Almoço 

15.00: Conferência pelo Prof. Doutor José L. VILLACANAS (Univ. de Murcia) -
«Kant e Blumenberg» 
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16.00-18.00: Comunicações 
Secção A: Moderador: António Pedro MESQUITA (UL) 
António Manuel MARTINS (Univ. de Coimbra) - «Kant e a publicidade da 
razão» 
Fernando BELO (Univ. de Lisboa) - «A paz de Kant e a lei da guerra» 
Rui ROMÃO {Univ. da Beira Interior) - «A guerra e a natureza humana em 
Kant» 
Aylton Barbieri DURÃO (Univ. de Londrina) - «O conceito de autonomia no 
Direito, segundo Kant» 

Secção B: Moderador: Acílio E. ROCHA (Univ. do Minho) 
José Luís BRANDÃO DA LUZ (Univ. dos Açores) - «O conceito de realidade na 
Crítica da Razão Pura» 
Marta MENDONÇA (Univ. Nova de Lisboa) - «Necessidade natural e liberdade 
na Crítica da Razão Pura» 
Pedro M.S. ALVES (Univ. de Lisboa) - «Lógica formal e lógica transcendental: a 
teoria kantiana do juízo» 
Diogo FERRER (Univ. de Coimbra) - «Do juízo ao silogismo: sobre o método da 
Crítica» 

Secção C: Moderador: Olivier FÉRON (UE) 
Filomena MOLDER {Univ. Nova de Lisboa) - «Entre a limitação e o horizonte a 
perder de vista» 
José Miranda JUSTO (Univ. de Lisboa) - «A visão kantiana da História» 
Adriana Veríssimo SERRÃO (Univ. de Lisboa) - «Pensar o sentimento» 
António Moreira TEIXEIRA (Univ. Aberta) - «Em torno da noção de bela arte 
em I.Kant» 

18.30: Inauguração da Exposição Bibliográfica Kantiana na Biblioteca Nacional 

19.00: Conferência (na Biblioteca Nacional de Lisboa) pelo Prof. Doutor Manuel 
José do CARMO FERREIRA - «Kant e Portugal» 

20.30: Jantar 

26 de Novembro - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

9.00: Conferência pelo Prof. Doutor Alain RENAUT (Sorbonne, Paris) 

10.00-12.00: Comunicações 

Secção A: Moderador: José M . SANTOS (UBI) 
Acílio Estanqueiro ROCHA (Univ. do Minho) - «Um estruturalismo quase kan
tiano» 
Maria Luísa Couto SOARES (Univ. Nova de Lisboa) - «O juízo como posição -
Kant visto por Brentano» 
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Henrique Jales RIBEIRO (Univ. de Coimbra) - «Kant e o positivismo lógico 
vienense» 
Ricardo SANTOS (IFL/UNL) - «A Analiticidade de Kant a Quine» 

Secção B: Moderador: Adélio MELO (UP) 
Paulo TUNHAS (Univ. Fernando Pessoa) - «Kant e os Estóicos» 
Maria Leonor XAVIER (Univ. de Lisboa) - «Kant e o argumento anselmiano» 
Adelino CARDOSO (CFUL) - «O conceito de objectividade em Antoine Arnauld» 
Ana Maria ROCHA (IFL/UNL) - «Kant, o 'Hume da Prússia'» 

Secção C: Moderador: Irene BORGES-DUARTE (UE) 
António Braz TEIXEIRA (Univ. Autónoma de Lisboa) - «Kant e a reflexão filo
sófica luso-brasileira» 
Fernanda HENRIQUES (Univ. de Évora) - «A ressonância kantiana do pensa
mento de Paul Ricoeur» 
Manuel Cândido PIMENTEL (Univ. Católica Portuguesa, Lisboa) - «Kant, 
Einstein e Leonardo Coimbra» 
Diogo SARDINHA - «Kant segundo Foucault» 

12.15: Conferência pelo Prof. Doutor Valério RHODEN (Univ. de Porto Alegre) 

13.00. Almoço 

15.00: Conferência pelo Prof. Doutor Fernando GIL (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris / FCSH da Univ. Nova de Lisboa) - «Inteligibili
dade estrutural e inteligibilidade expressiva» 

16.15-18.15: Comunicações 

Secção A: Moderador: António Manuel MARTINS (UC) 
Christoph ASMUTH (Tech.Univ., Berlin) - «Das Ende der Metaphysik? Die 
transzendentale Dialektik in Kants Kritik der reinen Vernunft» 
Maximiliano HERNANDEZ MARCOS (Univ. de Salamanca) - «Idealismo jurí
dico y realismo político. El sentido prudencial de la antropologia pragmática» 
Viriato SOROMENHO-MARQUES (Univ. de Lisboa) - «Kant e a comunidade dos 
seres racionais» 
Mário Jorge de CARVALHO (Univ. Nova de Lisboa) - «O egoísmo lógico e a 
sua superação - Um aspecto fundamental do projecto crítico de Kant» 

Secção B: Moderador: Diogo FERRER (UC) 
Maria José VAZ PINTO (Univ. Nova de Lisboa) - «A ideia de educação em 
Kant» 
Maria Luísa LEAL DE FARIA (Univ. de Lisboa) - «Kant e a ideia de Universi
dade» 
José AREDES (CFUL) - «Ensinar Kant» 
Artur MORÃO (Univ. Católica Portuguesa, Lisboa) - «Kant, um mestre 
espiritual?» 
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Secção C: Moderador: Pedro M.S. ALVES (UL) 
Fernanda BERNARDO (Univ. de Coimbra) - «Kant lido por Derrida» 
Teresa R. CADETE (Univ. de Lisboa) - «No princípio era o fio da teoria: Pedin
do um Kant desde dentro» 
Carlos João N . CORREIA (Univ. de Lisboa) - «Wittgenstein e Kant» 
António Fragoso FERNANDES - «Significado e função do éter no Opus Postu-
mum kantiano» 

18.30: Conferência pelo Prof. Doutor Oswaldo MARKET (Univ. Complutense, 
Madrid / Univ. Lusófona, Lisboa) - «A génese da Crítica da Razão 
Piíra» 

27 de Novembro - Universidade de Évora 

7.30: Partida de Lisboa para Évora 

9.30: Universidade de Évora: Recepção dos participantes e sessão de Abertura 

10.00: Conferência pelo Prof. Doutor Daniel GIOVANNANGELI (Univ. de Liège) 
- «La finitude en débat» 

11.ÓO: Mesa Redonda 

«VOLTAR A KANT» - UM LEMA AMBÍGUO: 
EVOCAR DA VOS 75 ANOS DEPOIS 

M. J. do CARMO FERREIRA (Univ. de Lisboa) - Moderador 
Irene BORGES-DUARTE (Univ. de Évora) - «A imaginação na Montanha 
Mágica» 
Olivier FÉRON (Univ. de Évora) - «De Marburgo a Davos, ou o outro 
Colóquio da Última Ceia» 
Isabel Matos DIAS (Univ. de Lisboa) - «Merleau-Ponty, leitor e crítico de 
Kant» 
Leonel RIBEIRO DOS SANTOS (Univ. de Lisboa) - «Hans Vaihinger - o 
kantismo como ficcional ismo» 

13.00: Encerramento pelo Magnífico Reitor da Universidade de Évora, 
Prof. Doutor Manuel Ferreira PATRÍCIO 

13.30: Almoço 
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KANT 2004: POSTERIDADE E A C T U A L I D A D E 
Colóquio Internacional 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 25 e 26 de Novembro de 2004 
Universidade de Évora, 27 de Novembro de 2004 

Instituições Promotoras 
- Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa 
- Unidade I&D - L1F (Linguagem, Interpretação e Filosofia) da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra 
- Instituto de Filosofia da Linguagem da FCSH da Universidade Nova de Lisboa 
- Secção de Filosofia do Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade 

de Évora 

Conselho Científico 
Prof. Doutor José Barata-Moura, Reitor da Universidade de Lisboa 
Prof. Doutor Manuel Ferreira Patrício, Reitor da Universidade de Évora 
Prof. Doutor Manuel José do Carmo Ferreira, Director do Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa 
Prof. Doutor António José D. da Silva Marques, Director do Instituto de Filoso
fia da Linguagem da Universidade Nova de Lisboa 
Prof. Doutor António Manuel Martins, Director da Unidade I&D - LIF da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

Comissão Organizadora 
Prof Doutora Irene Borges-Duarte, Universidade de Évora 
Prof Doutora Adriana Veríssimo Serrão, Universidade de Lisboa 
Prof. Doutor Leonel Ribeiro dos Santos, Universidade de Lisboa (coordenador) 
Prof. Doutor Diogo Ferrer, Universidade de Coimbra 
Prof. Doutor Ricardo Santos, IFL da Universidade Nova de Lisboa 
Prof. Doutor Pedro M.S.Alves, Universidade de Lisboa 
Prof. Doutor Olivier Féron, Universidade de Évora 
Prof. Doutor Adelino Cardoso, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa 

Secretariado 

D. r a Carla Simões, CFUL 
D. r a Filipa Afonso, CFUL 

Inscrições: 

As inscrições são limitadas. Os inscritos terão direito a material de apoio e certi
ficado de presença. 
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Valor da inscrição: 

Inscrição para não estudantes: 45 Euros 
Inscrição para Estudantes: 25 Euros 

Modo de Pagamento: 

Em dinheiro, ou por cheque passado à ordem de Fundação da Universidade de 
Lisboa e enviado para: 
Secretariado do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa Faculdade de 
Letras - Alameda da Universidade 
1600 -214 Lisboa 

Informações: 

Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa 
Tel/Fax: 21-792 00 91 
emaii:cful@centrofilosofia.org  
www.centrofilosofia.org 

mailto:cful@centrofilosofia.org
http://www.centrofilosofia.org


OBRAS D E FILOSOFIA PUBLICADAS 

PELAS 

EDIÇÕES C O L I B R I 

Leibniz Segundo a Expressão, Adelino Cardoso 

Linguagem da Filosofia e Filosofia da Linguagem - Estudos sobre Wittgenstein, 
António Zilhão 

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 Ideon 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 Aurélio 

Pensar no Feminino, AAVV (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 

Racionalidade Comunicativa e Desenvolvimento Humano em Jürgen Habermas 
- Bases de um Pensamento Educacional, Maria de Sousa Pereira Coutinho 

As Teias que as Mulheres Tecem (coordenação de Maria Luísa Ribeiro Ferreira) 

Palavras de Cristo, Michel Henry (trad. Florinda Martins) 

O Estado da Razão - Da Ideia Hegeliana de Estado ao Estado Segundo a Ideia 
Hegeliana, João Lopes Alves 



Sujeito e Passividade, Adelino Cardoso e José M . de Miranda Justo (org.) 

Fundamentos de Meta-Técnica, Ernesto Mayz Vallenilla 

Husserl - Evidência e Interpretação (coordenação de Nuno Nabais 
e João Paisana) 

Linguagem, Retórica e Filosofia no Renascimento, Leonel Ribeiro dos Santos 

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 - Sua Tzu e Clausewitz, Francisco Alves 

Os Filósofos e a Educação (Clément Rosset, Etienne Balibar, François Châtelet 
et. ai), Anita Kechikian, tradução e apresentação de Leonel Ribeiro dos Santos 
e Carlos João Nunes Correia 

Discursos sobre Educação, Hegel, tradução e apresentação 
de Ermelinda Fernandes 

Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses, Leibniz, tradução, introdução 
e notas de Adelino Cardoso 

Mênon, Platão, tradução 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, tradução e introdução de Pedro M . S. Alves 

A Intuição Filosófica, Bergson, tradução, introdução e notas 
de Maria do Céu Patrão Neves 

Discurso de Metafísica, Leibniz, tradução, introdução e notas de Adelino Cardoso 

A Eternidade do Mundo, Boécio de Dácia, tradução, introdução e notas 
de Mário A. Santiago de Carvalho 

Novos Ensaios Sobre o Entendimento Humano, Leibniz, tradução e introdução 
de Adelino Cardoso 

Fundamentos da Doutrina da Ciência Completa, J. G. Fichte, 
tradução e apresentação de Diogo Ferrer 



Do Princípio Federativo e da Necessidade de Reconstituir o Partido 
da Revolução, P.-J. Proudhon, tradução, notas críticas, estudo introdutório, 
cronologia de Vida e Obra e bibliografia de Francisco Trindade 

Meditações Cristãs e Metafísicas, Nicolas Malebranche 

O Federalista, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay 

A Doutrina do Logos na Sofistica, Maria José Vaz Pinto 

Lógica para as Humanidades, João Sãàgua 

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 Aufklärung ao Romantismo - Colóquio 
comemorativo dos 200 anos da publicação 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 de F. Schiller (1795-1995), coordenação de Leonel Ribeiro dos Santos 

Descartes, Leibniz c a Modernidade — Actas do Colóquio, coordenação 
de Leonel Ribeiro dos Santos, Pedro M . S. Alves e Adelino Cardoso 

Francisco Suárez(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, AAVV 
(org. Departamento e Centro de Filosofia da Fac. de Letras da Universidade 
de Lisboa) 

Vieira de Almeida (colóquio do centenário, ¡888-1988), 
AAVV (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-Bibliogrãfico de Filosofia Medieval, 
Mário Santiago de Carvalho 

Curso de Filosofia do Conhecimento, José Reis 

0 Esoterismo e as Humanidades, coordenação de Maria Isabel Sampaio Barbudo 

A Filosofia e o Resto - Um Colóquio. AAVV (org. M . a Filomena Molder 
e M." Luísa Couto Soares) 

Textos de Manuel Canijo. (Em co-edição com o Gabinete de Filosofia do 
Conhecimento) 

Depois do Empirismo Lógico - Aftter Logical Empihsm, Richard Jeffrey 

Orósio - História Apologética 
(O livro 7 das Histórias contra os Pagãos e outros excertos), 
introdução e tradução de Paulo Farmhouse Alberto e Rodrigo Furtado 


