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ABERTURA 

O presente número da Philosophica debruça-se sobre três temas de 
inegável interesse no panorama filosófico contemporâneo; Ética, Mente e 
Consciência. Constituindo-se - tal como os números anteriores da revista 
- a partir do contributo de diferentes investigadores, não houve entre eles 
uma intenção deliberada de evidenciar articulações entre estas temáticas. 
Contudo, é possível traçar a partir delas duas linhas de orientação, Por um 
lado, divulgar textos de alguns filósofos clássicos, mostrando o seu con
tributo em questões que ainda hoje nos interessam e preocupam. Por 
outro, mostrar como certos assuntos que diariamente nos interpelam em 
jornais e noticiários televisivos, podem (e devem) ser perspectivados num 
registo filosófico, no qual são analisados, problematizados e argumenta
dos, de modo a que deles tenhamos uma visão mais consistente e apro
fundada. 

Enquanto revista do Departamento de Filosofia, a Philosophica tem 
um particular interesse em publicar os escritos dos seus docentes. Mas 
com igual abertura acolhe o contributo de outros professores e investiga
dores, nomeadamente o dos seus mestrandos e doutorandos, procurando 
proporcionar-lhes um espaço onde possam publicar os seus ensaios e 
divulgar o trabalho que realizam. 

Não havendo unidade entre os artigos, optámos por começar pelos 
mais gerais, onde não aparece de um modo pregnante o posicionamento 
de autores, caminhando depois para outros em que a perspectiva dos filó
sofos se torna mais nítida. Devido à diversidade dos filósofos considera
dos não tivemos qualquer preocupação em os apresentar de um modo cro
nológico. 

O artigo de José Aredes, "Ética e consciência" debruça-se sobre o 
tema da autenticidade. Tomando como pano de fundo a diferença entre 
moralidade e ética, obriga-nos a reflectir sobre o agir e o conhecer, pro¬
pondo-nos novos modelos de acção. João Paulo Monteiro em "Realismo 
semântico e consciência do momento" apresenta-nos uma entrada origi
nal - a peça de Calderon Una Vida en Sueho — para nos levar a novas 
perspectivas no universo céptico. Sônia Felipe, preocupa-se mais uma vez 
com o estatuto ético dos animais. Em "Natureza e moralidade. Igualdade 
antropomórfica, antropocêntrica, ou ét ica?" questiona os argumentos 
"conservadores" que distinguem radicalmente animais e homens, eviden
ciando os riscos que tais teses acarretam para uma moral contemporânea. 
O mesmo tema das relações entre animais e humanos é retomado por 
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Manuel Teles da Silva em "Mente humana e animal - as perspectivas de 
Susanne Langer e António Damásio" , abordando-o agora num registo 
lógico e gnosiológico. Ricardo Santos reflecte sobre o monismo anómalo 
de Donald Davidson. Em "O que é o monismo anómalo?" confronta as 
teorias de Davidson com outras que defendem a identidade da mente, 
contestando a existência de leis psicofísicas estritas. Em "Psicologia e 
moral em Descartes", Adelino Cardoso reconstitui o pensamento carte
siano, nomeadamente no que respeita ao tema da paixão, enfatizando as 
relações de convergência entre psicologia e moral, bem como a disconti-
nuidade entre esta e a física. O artigo de Teresa Antunes " "Push pin" ou 
poesia ? O problema da distinção qualitativa dos valores no utilitarismo" 
discute as distinções quantitativas e qualitativas elaboradas por Bentahm 
e Stuart M i l l no que respeita aos prazeres e interesses, evidenciando as 
implicações deste problema na contemporaneidade. E no plano da filoso
fia política que se situa o texto de José André "Liberdade e direitos 
humanos no pensamento de Richard Price", no qual se analisa o modo 
como este filósofo entende a liberdade e os direitos humanos. A concluir, 
o artigo de Pedro Galvão "Uma Defesa do Argumento de Marquis contra 
o Aborto", no qual se coloca em sede filosófica o problema ético do abor
to, contrapondo dois tipos de argumento: o de David Boonin e do Don 
Marquis. 

Tal como é habitual em números anteriores, incluímos uma secção 
relativa a recensões e outra a resumos de teses de mestrado e de doutora
mento realizados na FLUL. A terminar, os boletins informativos das acti
vidades do Departamento e do Centro de Filosofia, bem como os progra
mas de mestrado e de doutoramento para o próximo ano. 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 



ARTIGOS 

É T I C A E CONSCIÊNCIA 

José de Almeida Pereira Aredes 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa 

A ascética (o exercício da virtude) deve ser praticado simulta
neamente com uma energia estóica e uma alegria de viver epi
curean a. 

I . Kant, Die Methaphysik der Sitten, 
Ethische Methodenlehre, I I , § 53 

Introdução 

Esta reflexão parte de uma perplexidade fundamental: quando evo
camos as palavras moral e ética surgem, por mecânica mental, em todos 
nós, associações com as palavras autenticidade e honestidade, e outras de 
um quadro axiológico muito próximo. 

Ora, sendo a vida um contínuo palco de representação (no sentido 
teatral do termo), da máscara, do jogo das emoções e das acções, ser-nos-
-há possível comunicar sem representar, sem usar máscaras (persona), 
sem fingir? 

Se somos um povo de poetas, como se diz, somos um povo de fingi
dores, pois Fernando Pessoa (Autopsicografia) foi explícito 

O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. 

Philosophica, 25, Lisboa, 2005, pp. 7-29 
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E o filósofo, será também um fingidor? E mais ainda o que se atreve 
a falar sobre ética? 

E contudo também do teatro se diz que é a vida. Do teatro se diz que 
é uma forma de cada um se experimentar a si próprio no complexo jogo 
das suas máscaras , na diversidade multifacetada dos seus eus. 

Será então a vida representação? E quem representa? Em que palco? 
Serei eu espectador dos meus próprios actos? Será a vida um jogo de 
sombras chinesas, mal definidos os intuitos, esbatidos os contornos dos 
interesses? Será um jogo das paixões da alma num teatro cartesiano? E 
quem é o verdadeiro artista, com toda a polissemia que a expressão con
sente? 

Como, então, propor uma reflexão, de preferência ética, sobre ética? 

O ponto de partida 

E a questão é esta: e porque havemos de buscar a autenticidade? E 
que se entende por autenticidade na vida humana? Não é a vida composta 
de relações de mentira? Não mentimos constantemente a nós próprios e 
aos outros? N ã o será a verdade e a autenticidade um belo sonho, um 
devaneio dos filósofos? E mesmo que a autenticidade fosse um objectivo, 
teríamos capacidade para o concretizar? 

A questão torna-se premente quando a questão da verdade deixa de 
ser "um problema" para passar a ser uma dor, quando a verdade deixa de 
ser uma questão lógica para ser uma questão ontológica, vivida pelos 
seres imperfeitos e inautênticos que somos. 

Ora isto assume a forma de uma vivência dolorosa quando, em 
momentos de rápidos e dramática transformação histórica, momentos 
propícios ao despertar das consciências porque momentos sofridos, são 
postas a nu as dificuldades de relacionamento que todos temos uns com 
os outros e connosco mesmos. 

O nosso tempo, com toda a panóplia de desaires a que assistimos, é 
um desses momentos. 

Com efeito, é vexata quaestio que o nosso tempo é de crise. Se dis
sermos que todos os tempos são de crise, porque todos os tempos são de 
transformação, sem deixar isso de ser verdade, exige que acrescentemos 
que o nosso tempo é particularmente fascinante pela possibilidade 
extraordinária que nos é dada de assistir e participar, mais ou menos 
conscientemente, nas grandes transformações geo-políticas, tecno-
-científicas, climatéricas e, inevitável e dolorosamente, psico-sociais que 
estão ocorrendo. 

E certo que essa a transformação assume, particularmente entre nós, 
a nível dos valores, a singular forma da incerteza dos exempla que no 
passado terão funcionado como paradigma de referência. 



Compreende-se, pois, a urgência de pensar as questões da ética, a 
urgência de quem anseia por água fresca para uma alma sedenta, sequiosa 
de saber, na árida travessia do deserto da existência. 

Os valores são um nada que é tudo, desde que não façamos deles um 
tudo que é nada, 

Explico: os valores são um farol no perturbado mar da existência, 
mas não são aterra firme; indicam, não substituem; enquanto indicadores 
de caminho, são como as estrelas no firmamento: guias amigas, que não 
dispensam os passos a dar. A i do caminhante que se perca na contempla
ção das estrelas, pois, esse, nunca fará o seu caminho. Se são faróis, 
podem ser ditos organizadores de sentido, e o problema surge justamente 
quando, sem mapas para o percurso da existência, nos questionamos: que 

fazer? 
Mas os faróis de nada servem se não forem eles próprios iluminados 

pelo conhecimento. De que serve um farol colocado no sítio errado? 
Como disse o filósofo indiano Dharmakirti (séc. V I I ) "todas as acções 
humanas bem sucedidas resultam do conhecimento". Corolário: "todas as 
acções humanas fracassadas - algo que parece abundar nos tempos que 
correm - resultam da ignorância" 1 . 

A afirmação poderá suscitar um discreto sorriso céptico da nossa 
parte, sobretudo se tivermos em mente os extraordinários progressos da 
ciência do séc. X X . 

Contudo: é argumento difícil de refutar que há muitas acções fracas
sadas; resta, então, averiguar se na sua génese se encontra a ignorância 
humana. 

Reconhecido o grande contributo do séc. X X no domínio das tecno-
-ciências, temos também de aceitar que, contrariamente ao que ocorreu na 
Antiguidade e noutras tradições (por exemplo, nas ditas Orientais), o 
esforço foi maioritariamente canalizado para a investigação dos objectos 
exteriores, e que mesmo a psicologia (em busca de estatuto científico) se 
submeteu, em parte, ao paradigma experimental das ciências naturais. 

Mas se foi maioritariamente, não foi totalmente, porque esse mesmo 
século nos proporcionou a possibilidade de assistirmos ao nascimento das 
chamadas Ciências Cognitivas que, agrupando a neurociência, a filosofia, 
a psicologia, a antropologia, a inteligência artificial e a linguística 2 , nos 
mostram uma saborosa ironia da história, a saber, a reabilitação do objec
to epistemológico consciência que, tendo sido expulso da cidade científi
ca pelo pé da psicologia positivista, aí reentrou ao som de hossanas pela 
mão de uma das mais respeitadas ciências contemporâneas, a famosa 
neurociência. 

1 Apud Robert Thurman. A psicologia tibetana, in VVAA, Espírito e Ciência, Lisboa, 
Relógio d'Agua, 1999, pp. 89/90. 

2 Gardner, Howard, The Mind's new Science, Basic Books, 1987, p.37. 
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Então, parece que 

• a inflexão operada na orientação da investigação a partir de um 
Setembro, mas de 1956, com particular relevo para a última década 
do séc. X X , a célebre década do cérebro, 

• o agudizar dos conflitos da política geo-estratégica, 
• a insatisfação humana com o rumo global dos acontecimentos da 

história actual, 
• a necessidade que todos sentimos de voltarmos a fruir o sabor e o 

aroma do que nos serve de alimento para o corpo, de voltarmos a 
respirar um ar mais rico em oxigénio (alimento para a alma) e de 
recuperarmos a fraternidade perdida (alimento para o espírito), 

. o conflito entre o narcisismo e a inevitabilidade do outro, 
• a infelicidade resultante da frustração quotidiana que nos leva a 

substituir a filosofia pelo Prozac, 
• a aspiração profunda, embora sentida de formas díspares, a uma 

vida harmoniosa, 
-a nostalgia de um paraíso perdido que nos restituísse paz e alegria 

de viver 
• e a compreensão de que o conhecimento sem consciência e sem 

amor é insuficiente para ultrapassar os obstáculos que se colocam à 
sobrevivência da humanidade, 

(tudo isto) nos induz a afirmar que apesar de haver muita informação há, 
no entanto, deficit de consciência, logo não há sabedoria. E sem sabedo
ria não há vida feliz. 

A ser assim, resta perguntar: neste complexo quadro histórico e exis
tencial, poderá a filosofia (leia-se: a ética) ajudar-nos? A resposta é afir
mativa! 

E porquê? Porque se a mentira parece ser uma característica básica 
da condição humana, isso não me surge como uma inevitabilidade antes 
como uma consequência da nossa ignorância e do carácter pouco aprimo
rado do nosso ser. 

Se no terreno dos chamados factos constatamos que a mentira parece 
triunfar, não é menos certo que essa mesma constatação nos provoca um 
certo sentimento de mal-estar cada vez que somos confrontados com a 
inocência da verdade (pelo menos se a centelha de luz que brilha em 
todos os humanos ainda não estiver completamente soterrada pelas cinzas 
da nossa infelicidade). 

Reconhecidamente temos duas forças em campo: 

a) a da mentira, que conduz aos desaires a que temos assistido ao 
longo da História 



b) a da verdade, que continuamente e em toda a parte parece sujeita 
ao fracasso 

Pergunto agora: podermos trazer algum contributo a esta luta? Have
rá uma terceira força? 

Sintetizemos: se há 

• crise, 
• perturbação, 
• dúvida, 
. graves problemas a resolver, 
. recursos, 
• know-how, 
• esperança, 
. confiança na possibilidade de alterar o destino, 
• apelo à transformação, 

que nos falta? 
Responderia: conhecimento de nós, consciência e boa vontade, ou 

seja, meios que estão ao nosso alcance. 

Ética e pensamento 

A ética está mais próxima da sabedoria do que da razão 

Francisco Varela3 

Uma questão teórica: a delimitação do objecto da ética 

Perguntar-se-á: de onde vem esse optimismo? 
Respondo: da simples constatação da existência de brechas na apa

rentemente intransponível muralha de uma inter-subjectividade carregada 
de ódio e de desespero. E tal como na caverna de Platão, basta que nos 
movamos um pouco para, através dessas brechas, conseguirmos ver o 
céu. 

Na verdade, a crise que hoje nos afecta é uma crise que pode ser 
considerada de crescimento: a globalização colocou-nos perante novos 
desafios a que teremos de responder com novas soluções. 

E as novas soluções exigem pessoas diferentes. Por isso, se por um 
lado, como acontece em todas as sociedades e todos os tempos históricos, 
temos modelos de formatação das individualidades que o Poder (políti-
co/económico/militar/etc.) do momento põe em acção (aquilo a que 

3 Varela, J. Ethical know-how, Stanford Univ. Press, 1999, p. 3 
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Michel Foucault chamou "tecnologias do eu" 4), por outro temos muitas 
propostas para aproveitar a energia da insatisfação j á existente de tal 
modo que nos possamos construir diferentemente. 

Se considerarmos as dificuldades antes enumeradas e a afirmação de 
que é possível criar caminhos alternativos, no quadro da actividade refle
xiva a que neste momento nos entregamos, urge apresentar os instrumen
tos teóricos e práticos que eventualmente permitirão a construção desses 
caminhos diferentes. 

Comecemos, então, pela definição de alguns conceitos. O de ética, 
por exemplo. Que é, então, a ética? Vulgarmente as palavras moral e 
ética relevam apenas de etimologias diversas (o mors latino e o elhos 
grego). Mas os especialistas sabem que atrás da etimologia se esconde uma 
diferença de postura perante a vida. Os romanos, com um propósito mais 
utilitário, jurídico e normativo, definiam moral como um conjunto de 
regras que constituíam o código do bem e do mal no domínio da acção. Os 
gregos, mais filósofos e mais preocupados com uma estética do viver, cui
davam de definir ethos em função da intenção e finalidade dos actos. 

Ora, esta distinção chegou aos nossos dias e costuma ser apresentada 
do seguinte modo: enquanto moral designa o âmbito da formação de 
normas obrigatórias e da sua hierarquização e aplicação a casos concre
tos, ética remete para uma reflexão acerca dos princípios que devem 
orientar a acção humana, para a fundamentação das normas que orientam 
a acção, para a definição dos fins que orientam ou devem orientar a exis
tência, tendo em vista a auto-construção de cada um na prossecução de 
uma vida boa e feliz. 

Mas aqui, um pouco à margem da categorização tradicional, sugiro 
uma outra distinção: enquanto a moral, porque judicativa, tem uma voca
ção casuística, a ética, porque propiciadora de princípios, tem de ser 
capaz de apresentar modelos de transformação (do agente), manifestando 
uma vocação ontológica, propondo o que se deve ser como condição do 
que se deve e pode fazer. Dito de outro modo: enquanto a moral e indica 
o que se deve fazer, a ética indica o que se deve ser. 

Se tivermos em conta o que foi dito antes, a saber, que para além dos 
mecanismos de formatação de personalidades existem brechas no sistema 
de controle que nos possibilitam ser de modo diferente, poderíamos, tal
vez, reservar a palavra moral para designar as regras que o consenso de 
um determinado Zeitgeist institui como o dever ser, e deixaria para a 
palavra ética o conjunto de propostas mais ou menos subversivas que nos 
permitiriam experimentar novas possibilidades de sermos. 

4 Foucault, Michel, Technologies of lhe Self, a Seminar With Michel Foucault, ed. Luther 
Martin, Huck Gutman, Patrick Hutton, Amherst, University of Massachusetts Press, 
1988. 



cuva c çunscienuiu 

Disto isto torna-se óbvio que a reflexão que vos proponho é do 
âmbito da ética. 

Um pouco de história 

É claro que a reflexão sobre ética não é nova. Basta que folheemos 
algumas das extraordinárias páginas de alguns dos grandes nomes da 
história da filosofia para nos darmos conta da preocupação, diria perene, 
que a questão da ética tem suscitado. Apresentarei, sumariamente, alguns 
nomes famosos. 

Se começarmos pelos antigos, os nomes de Piatão e Aristóteles ime
diatamente se apresentam como incontornáveis. 

Ambos, à boa maneira grega, estabeleciam uma correlação significa
tiva entre o conhecimento e o bem ao ponto de considerarem que uma 
pessoa que saiba o que é bem necessariamente agirá de acordo com ele; e 
que agir mal significa agir na ignorância. A filosofia caberia, consequen
temente, a tremenda tarefa de procurar constantemente a natureza do bem 
de modo a apontar a melhor forma de viver, o que implicaria uma inves
tigação sobre a natureza do próprio saber. 

Ambos tinham em consideração, ainda que com diferenças significa
tivas, e no quadro da cultura clássica grega, um ideal de formação do ser 
humano, simultaneamente ético político e ontológico, em que verdadeiro 
belo era o humano que se tivesse construído a si mesmo como ser livre no 
domínio da cidadania e no domínio das paixões. 

Para Aristóteles a felicidade (eiidaimonia) constituía o supremo bem 
alcançável através da prudência (phronesis), uma virtude de natureza 
racional aplicada à acção, uma sabedoria prática que exigia uma vida 
ponderada, alcançável através da capacidade de pensar antes de agir, 
evitando as situações extremas. 

Pessoalmente continuo fascinado pelo apelo de Platão que, na céle
bre Alegoria da Caverna, nos desafia a libertarmo-nos dos grilhões da 
existência, através de um complexo processo de auto-transformação do 
ser que, baseado no conhecimento e numa ceita ascese filosófica, visava a 
mestria de si através do desenvolvimento daquela parte mais nobre da 
nossa própria alma que ele, metaforicamente, dizia ser constituída por 
ouro. 

De qualquer modo é claro que a prática da filosofia era condição 
sine qua non para ser feliz: para Aristóteles porque a vida feliz exigia 
prudência, para Platão porque a libertação exigia conhecimento. Para 
ambos porque sem auto domínio somos fantoches das forças selvagens 
que agem na natureza e na sociedade. 

Outro momento incontornável em qualquer reflexão sobre ética é, 
obviamente, Emanuel Kant. Passados dois séculos o seu pensamento 
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continua a guiar-nos da procura de respostas para os grandes conflitos 
que nos dilaceram, quer se trate das questões de bioética, de ética 
ambiental, da eutanásia, do aborto, das contradições entre o prazer e o 
dever ou das dificuldades de estabelecimento de uma paz perpétua. 

Para ele a lei moral (o dever), no caso de um ser racional como é o 
ser humano, constitui o farol para toda a acção. Assim, o f im supremo 
para que todo o ser dotado de razão deverá caminhar é o de uma gestão 
racional das suas inclinações mais fundamentais, a saber, a inclinação 
para a animalidade (na medida em que temos corpo), para a humanidade 
(na medida em que vivemos condicionados por interesses sociais particu
lares) e para a personalidade (na medida em que tornar-se pessoa é ele
var-se acima do mundo dos condicionalismos naturais e sociais alcançan
do o reino da liberdade, onde os interesses particulares cederão lugar à lei 
de carácter universal). 

Este desafio à autonomia do pensar, esta rememorar da boa vontade, 
exercício prático de uma intenção liberta de condicionalismos egoístas e 
mesquinhos, esta aspiração a uma fraternidade e a uma universalidade 
baseada na comunicação dialógica, dificilmente poderão deixar de consti
tuir matéria para pensar. 

Resta-nos chamar a atenção para uma das perspectivas peculiares do 
nosso tempo. 

E comummente aceite que o séc. X X assistiu ao fim dos absolutos 
epistemológicos. Isto, em conjunto com a crítica à religião e à metafísica 
que vinha desde os alvores da modernidade, acabou por propiciar o que 
Platão chamaria, quem sabe, o triunfo da opinião sobre o conhecimento. 

O impacto destas transformações a nível ético foi enorme, e a sua 
mais visível consequência foi talvez o triunfo do chamado principio ético 
da utilidade, ou seja, o princípio de que o bem consiste naquilo que trou
xer maior felicidade para o maior número. 

Este espírito aparentemente democrático conduziu ao relativismo 
ético, um termo ambíguo que, no domínio da filosofia, designa um siste
ma geral de crenças que afirma que tanto o conhecimento como a moral 
(ou ambos) são: 1) dependentes de um contexto socio-histórico, uma vez 
que não há conhecimento transcendental; 2) não podem ser sujeitos a uma 
ordenação hierárquica pois não é possível fazer uma lista hierarquizada 
das crenças; 3) não são subordinadas ao debate nem à argumentação uma 
vez que é muito difícil convencer os outros 5. 

Mas até mesmo este relativismo é relativo, pois a apregoada morte 
das ideologias é, afinal, uma mal disfarçada "razão ideológica" constituí
da num quadro axiomático fácil de definir, e que assume os seguintes 
contornos: 

5 Charles Taylor, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, 1992, cap. 2. 
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1) a hegemonia da técnica e a procura da eficiência e do resultado 
positivo 

2) o predomínio das relações económicas sobre os vínculos sociais 
3) a massificação e a consequente atenuação dos vínculos de ami

zade 
4) a cultura do narcisismo, ou a obsessão com a auto gratificação 
5) o individualismo e o subjectivismo moral 
6 ) o desaparecimento da noção de sacrifício como forma de 

altruísmo e meio de auto superação 
7 ) a sobrevalorização do corpo, leia-se, a saúde do corpo em vez da 

salvação da alma 
8) a perda da esperança num futuro mais risonho outrora oferecido 

pelos mitos de uma sociedade paradisíaca (quer capitalista quer 
marxista) 

9) a quebra dos laços afectivos entre os membros das famílias 
10) o desaparecimento da convivialidade proporcionada pela proxi

midade física dos bairros 
1 1 ) a substituição dos grupos de pertença pelo anonimato das rela

ções urbanas 
12) a flutuação da noção de identidade provocada pelo desenraiza

mento territorial e afectivo. 

É neste quadro de aparente ausência de um ideal ético, isto é, na 
ausência de uma representação do que é melhor e mais elevado como 
referencial do que uma vida deve ser, que voltamos à angustiada pergun
ta: que fazer? 

Estará, no entanto, a pergunta bem formulada? N ã o deveríamos 
antes perguntar: que ser? 

E a razão desta reformulação prende-se com a prudência que nestas 
questões é conveniente ter como guia, sobretudo se nos lembrarmos que 
j á Ovídeo chamava a nossa atenção para o grande conflito da alma huma
na ao dizer: 

conheço o que é melhor, e aprovo-o, mas sigo o pior6. 

Ora, é esta a reconhecida dificuldade prática que todos enfrentamos 
na luta contra nós mesmos. Ela foi assim equacionada por um filósofo 
canadiano contemporâneo quando disse: 

Video mel i ora proboque, deteriora sequor, Metamorphoses, V I I , 20. 
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Muita da filosofia moral contemporânea (...) deu-nos uma visão tão 
limitada da moralidade que algumas das conexões cruciais que eu quero 
esboçar aqui são incompreensíveis à luz dos seus conceitos. Esta filoso
fia moral tendeu para se concentrar no que é correcto fazer em vez de se 
concentrar no que é bom ser, ao definir o conteúdo do dever em vez da 
natureza de uma vida boa; assim não deixou qualquer espaço para uma 
noção de bem como objecto do nosso amor ou da nossa inclinação (...) 
como ponto de focagem privilegiado para a nossa atenção ou vontade. 

Charles Taylor7 

É óbvio que as propostas de Platão (a existência como oportunidade 
para se libertar da Caverna), de Aristóteles (a procura de uma vida feliz 
através do exercício racional da virtude) e de Kant (com o convite à 
liberdade através do esforço e preocupação em tornar-se pessoa) se 
situam no domínio do que é bom ser, na transformação do indivíduo, no 
esteio da célebre metanòia que proponho como grande objectivo de toda 
a vida ética. Isto, claro está, porque defendo que a ética não é um código 
judicativo mas um procedimento de natureza ontológico que visa, ut i l i 
zando a metáfora alquímica, a mutação do chumbo de nós em ouro 8. 

E sabido: a informação não basta; é preciso que eia seja assimilada. 
E assimilá-la significa tornar a teoria "em músculos e sangue", como 
sugeria Séneca 9 , de tal modo que entre mim (intelecto) e mim (emoção e 
corpo) não passe o esquizoide rio do esquecimento que me impede de 
agir. 

Por que a questão é esta: a ética é uma arte (uma poièsis auto trans
formadora), isto é, uma actividade prática de si (iluminada por um conhe
cimento), não no sentido de que nos poderá apenas indicar como agir 

1 Much contemporary moral philosophy (...) has given such a narrow focus to morality 
that some of the crucial connections I want to draw here are incomprehensible in its 
terms. This moral philosophy has tended to focus on what it is right to do rather than on 
what it is good to be, on defining the content of obligation rather than the nature of the 
good life; and it as no conceptual place left for a notion of the good as the object of our 
love or allegiance or (...) as the privileged focus of attention or wil l . Taylor, Charles, 
Sources of the Self the making of modern identity, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 
1992. Sublinhados meus. 

8 No grego clássico existem duas palavras diferentes para falar de transformação: meta
nòia e epistrophé. Os latinos traduziram ambas por conversio mas, na verdade, têm sig
nificados diferentes. Metanòia implica a ideia de uma mutação e de um renascimento, 
epistrophé supõe uma mudança de orientação e implica a ideia de um retorno à origem. 
Sobre a problemática destas diferenças veja-se Pierre Hadot, "Conversio", Hadot, Pierre, 
Exercices Spirituals et Philosophie Antique, Paris, Études Augustiniennes, 1987, 
pp. 173-182. 

9 "m vires et in sanguinem", Séneca, Cartas a Lucílio, Séneca, carta 84, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1991. 
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correctamente, mas no sentido de que poderá questionar-nos sobre o nos
so modo de ser, ou seja, sobre o que deveremos fazer de nós mesmos. 

Dado que a pergunta é: que pessoa deveremos nós criar em nós 
mesmos?, é obvio que o objectivo último desta arte (ética) é a transfor
mação daquilo que cada um de nós é através do exercício da vontade. 

Ética e quotidiano 

Vazio é o discurso filosófico se não contribuir para curar as 
doenças da alma 

Epicuro 1 0 

Uma história: as portas do inferno e as portas do céu 

Conta-se que um samurai de elevado estrato social foi um dia visitar 
um mestre Zen dirigindo-lhe polidamente as seguintes palavras: 

- "Mestre, dizem que sois mui sapiente. Mostrai-me pois, por favor, 
onde estão as portas do céu e as portas do inferno". 

O sacerdote não respondeu. 
O samurai, considerando que se tratava de uma pessoa idosa e que 

talvez ouvisse mal, repetiu a pergunta, em tom mais forte. 

- "Mestre, ouvi dizer que sois mui sapiente. Mostrai-me pois, por 
favor, onde estão as portas do céu e as portas do inferno". 

O sacerdote, sem se dignar sequer olhar, mandou-o embora com um 
gesto. 

A irritação começou a apossar-se do samurai. Ele, um samurai, ainda 
por cima de elevado nível, a ser tratado daquele modo desrespeitoso! 

E repetiu mais uma vez a pergunta, fervendo j á na sua cólera: 

- "Mestre, se sois sapiente como dizem, mostrai-me onde estão as 
portas do céu e as portas do inferno!" 

O sacerdote, olhando para ele, respondeu: 

- "Vai-te, não lido com fulanos da tua laia!" 

Era mais do que o samurai conseguia suportar. Completamente fora 
de si, deitou a mão ao sabre que rapidamente desembainhou, avançando 
pronto para o ataque. Nesse momento disse plácidamente o sacerdote: 

- "Aí estão as portas do inferno!" 

apud P. Hadot, Exercices Spirituels et Philosophie Antique, Paris, Études Augustinien-
nes, 1987, p. 220. 
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O samurai, apanhado de surpresa, ficou paralisado. Compreendendo 
o alcance da resposta do velho Mestre baixou a cabeça em sinal de respei
to e, acto contínuo, começou a embainhar o sabre. 

Então disse o sacerdote no mesmo tom de voz: 

- "A í estão as portas do céu!" 1 1 

Que fazer com esta história? 

Esta história poderá ter muitas leituras, mas num ponto estaremos de 
acordo: a mensagem do Mestre foi dirigida ao homem interior, provavel
mente aquele mesmo de que Santo Agostinho nos fala, e esse homem 
interior compreendeu. 

E quem é esse homem interior? 
Hoje discute-se muito acerca do si, e sobre o tema j á foram escritas 

páginas de enorme qualidade. Damásio, por exemplo, fala de três dimen
sões do si: um proto-si, que faz autonomamente a gestão da vida do orga
nismo (espécie de centro coordenador instintivo), de um si nuclear (que 
nos dá consciência a cada momento do fluxo da vida), e um si autobio
gráfico (que permite situar-se no tempo e em perspectiva e criar projectos 
para o futuro) 1 2 . 

Sabemos que segundo este ilustre neurocientista português a cons
ciência é s inónimo de mente consciente, ainda que mais interessante, para 
o ponto de vista que quero aqui sujeitar a discussão, seja a relação entre 
emoção/sentimento/razão/consciência. A questão não é pacífica, ainda 
que o conhecimento da sua temática possa ajudar-nos na sagrada tarefa 
que nos foi proposta pelo oráculo de Delfos, o socrático ''conhece-te a ti 
mesmo". 

O que vos proponho não é certamente uma digressão teórica sobre a 
pluralidade de moradas onde esse si poderá eventualmente residir ou 
espelhar-se, nem a discussão do reducionismo ou dualismo nas questões 
da consciência. E antes uma espécie de digressão a partir da qual cada 
pessoa poderá fazer a experiência da pluralidade de si própria, dando-se 
conta de uma das maiores dificuldades da vida ética, j á magistralmente 
expressa por Schopenhauer quando afirmou: 

O conceito empír ico de liberdade autoriza-nos a dizer: "Sou livre, posso 
fazer o que quero"; perguntar-se-á: "mas podes tu querer o que queres?" 
N o caso de resposta afirmativa ainda se poderia perguntar: "E podes tu 
querer aquilo que queres querer?", com o que se poderia remontar toda 

1 1 Paul Reps, Nyogen Senzaki (ed.) Zen flesh, zen bones, Shambala Classics, 1994 
1 2 Damásio, António, O sentimento de si, Publicações Europa América, Lisboa, 2000 
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a série de volições e considerar cada uma delas como resultado de uma 
volição anterior"13 

Essa dificuldade prática do exercício da vontade justamente aponta 
para o hiato querer/saber, ou para o que poderíamos chamar a pluralidade 
de centros de decisão (intelecto, emoção, instinto, corpo) com uma cons
ciência perdida no meio desta panóplia de centros que se ignoram e, 
simultaneamente, se combatem. 

Por isso, 

• se a vida ética não se reduz a um mecânico dever fazer, 
• se para poder fazer tenho primeiro de ser capaz de querer, 
• se para querer tenho de ser senhor de mim, 
• se para ser senhor de mim tenho de me conhecer, de me auto edu

car, isto é, de me auto-transformar, 
. se para me conhecer e auto-educar tenho de estar consciente de mim, 

então mais uma vez temos de perguntar: que fazer?, eventualmente numa 
versão a que o ilustre leitor é particularmente sensível: como educar (a 
mim e os outros)? 

Na verdade, quem educamos quando educamos alguém? E quem 
educamos quando nos educamos a nós mesmos? Poderei educar outrem 
se não for capaz de me educar a mim mesmo? 

A auto-educação exige auto-domínio e este exige uma atenção espe
cial e auto-consciência, via real para o trabalho de harmonização das 
tendências ou forças contraditórias que se degladiam em cada um de nós. 

As dificuldades da ética 

Antes j á falámos de ethos. Conviria agora relembrar que sempre 
houve dois sentidos para a palavra: um, o êÔoçáe Aristóteles que, apesar 
do que j á foi dito antes, visava mais o comportamento, outro, o r)0oç de 
Heidegger, que tinha como objectivo a constituição de si, de onde a pro
posta de uma ética mais virada para a ontologia do que para as boas 
maneiras. 

Por isso, e uma vez que apelámos ao conhecimento como condição 
de uma correcta prática de si, poderíamos utilizar uma bela expressão 
grega e falar de Logos Bioêthikos dizendo que é partir desse Logos que 
poderemos delinear um Bios Theorétikos, uma vez que ao discurso filosó
fico é atribuída uma função onto - êtho-poiética. 

1 3 Schopenhauer, A., Essai sur le Libe Arbitre, Editions d'Aujourd'hui, Paris, 1977, 
pp. 7-8 
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Parece agora claro que existem duas linhas para o desenvolvimento 
do humano: o desenvolvimento do conhecimento (via intelectual) e o 
desenvolvimento do ser (via prática emocional e motora), visando ambas 
o desenvolvimento integral e harmonioso de cada indivíduo humano que. 
apesar de ideal, parece não ser muito do gosto geral. Com efeito j á dizia 
C. G. Jung 1 4; 

A sociedade não valoriza muito estas façanhas da psique [os esfor
ços para o desenvolvimento da consciência]; os prémios são sempre atri
buídos às realizações [às obras] e não à personalidade [ao ser], sendo 
esta última só premiada, na maior parte dos casos, postumamente. 

Apesar de tudo insisto em sublinhar a minha convicção de que ética 
visa uma ontologia e que essa ontologia, a transformação do ser de cada 
um, só pode ser feita a partir do interior, através do esforço e do sacrifício 
de cada um, pois não há evolução sem sacrifício voluntário e esforço  
consciente por parte de cada um de nós, como nos adverte a história que 
peço licença para contar. 

Diz a história: 

U m artista contemporâneo pintou um quadro - A Luz do Mundo -
que mostrava Cristo num jardim à meia-noite. Na sua mão esquerda sus
tentava uma lamparina, enquanto que com a direita batia a uma pesada 
porta. 

No dia em que a obra foi exposta pela primeira vez estavam presen
tes vários críticos de arte. Quando se levantou a cortina que ocultava o 
quadro, um dos críticos aproximou-se do pintor e perguntou-lhe: 

- " M e u caro Senhor, porque não terminou a obra?" 
- " E s t á terminada", retorquiu o artista. 
- "Mas como, a porta não tem batente?!", observou o crítico. 
- "E que essa porta, respondeu o artista, é a porta do coração humano, e 

só se pode abrir por dentro". 
Fairfaz Downey, O coração humano 

E claro que esta preocupação e ocupação onto - êtho - poiética não 
é nova, como sobejamente o documenta o Sócrates da Apologia ao apre
sentar-se em Tribunal como Mestre do cuidado de si15. Platão, aliás, dis
cute o problema na República, definindo a temperança como uma sinfo
nia e uma harmonia 1 6 (clara referência à teoria musical que segundo os 
Pitagóricas, seus mestres, conteria a chave do conhecimento do Universo) 

1 4 Jung, C. G„ The stages of Life, Collected Works, London, Routledge. 1977, vol. 8. 
pp. 387-403, p. 394 

15 epime/eia heaiitou, Platão, Apologia de Sócrates, 29 e 
1 6 Platão, República, 430 e 
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dizendo, em resumo, que as boas almas gozam de ordem, harmonia e 
concórdia, enquanto que as más são dominadas pelos conflitos resultantes 
da impossibilidade da satisfação dos desejos e estão numa perpétua guer
ra c i v i l 1 7 . 

Eis as suas palavras 

A temperança é uma espécie de ordenação, e ainda o domínio de certos 
prazeres e desejos (...) quando dizemos "ser senhor de si mesmo"(...) 
quem é senhor de si será também escravo de si, e o senhor e o escravo 
são referência à mesma pessoa.18 

Estas referências permitem-nos reforçar a ideia de que a filosofia, 
desde a sua origem, sempre foi uma tekne tou biou, uma arte de viver, 
arte que não resultou de uma necessidade de evasão dos problemas da 
existência, ou da tentativa de buscar uma liberdade interior que compen
sasse a perda de liberdade política, uma espécie de consolatio. A filosofia 
é elaborada a partir a partir de um olhar lúcido de frente para a vida, 
olhar orientado por um conhecimento da natureza humana. 

Ética e cuidado de si 

"É um consultório médico (iatreion), a escola dum filósofo; 
ao sair, não se deve ter gozado, mas sofrido." 

Epicteto19 

A ética como exercício 

A ética e a vida ética têm as suas exigências. A ética, como se sabe, 
supõe a definição de um projecto ou objectivo a alcançar, sendo costume 
indicar três grandes vectores para a sua operacionalização: 

1. o telos (o objectivo) 
2 . a substância ética (zona sobre a qual a acção irá incidir) 
3. os meios 

1) Se o telos for definido como o auto-domínio, ;'. e., se quisermos 
ser senhores de nós próprios para conduzirmos a barca da nossa 
vida de modo a levá-la a porto de alegria naquele dia que nin
guém sabe qual é, 

1 7 Platão, República, 444 b 
1 8 ibidem 
1 9 Epicteto, Entretiens, I I I , 23, 30, apudM. Foucault, Souci de Soi, p. 71. 
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2) a substância ética será aquilo sobre que incide o esforço: serão as 
nossas pulsões mais egoístas, as nossas emoções mais agressivas, 
os nosso sonhos acordados que nos fazem adormecer, todas as 
nossas emoções negativas de que muitas vezes nem suspeitamos, 
tudo o que nos faz dormir e esquecer, a hipnose do quotidiano e 
do discurso filosófico 

3) e os meios para tratar os males da existência (que residem em 
nós), segundo a recomendação dos antigos, são 

• sophrosyne, a parcimônia ou economia dos costumes 
- autarkeia, o desenvolvimento do poder para o governo de si 
. ortho logos, a recta razão. 

Podemos, portanto, encontrar na literatura antiga, particularmente 
nos textos dos Estóicos, testemunhos deste cuidado de si concebido como 
um conjunto de técnicas ou exercícios, que podemos sumariar assim 

• a meditação, numa representação antecipadora dos males, uma 
espécie de imaginação pessimista destinada a diminuir-lhes o poder 
efectivo de causar mal 

• a melete thanatou ou meditatio mortis, o exercício da morte, céle
bre j á desde P la t ão 2 0 

• o exercício de uma prática de vida parcimoniosa, que possibilita o 
exercício do desprendimento de si 

• o controle das representações mentais 2 1, recomendados por Epicte-
to 

• a interpretação dos sonhos 
• o exame de consciência, ou inventário crítico das acções realiza

das, recomendado por de Séneca . 2 2 

A esta lista gostaria de acrescentar dois outros exercícios: 

melete, exercício prático, cf. Bailly, Díctionnaire Grec-François. A expressão melete 
thantatou aparece em Platão, Fédon, 81 a. 

Constata-se a existência de paralelismo com os preceitos do Budismo, quando este 
afirma: " [ . . . ] Tudo o que somos hoje é resultado do que temos pensado. O que pensa
mos hoje é o que seremos amanhã; a nossa vida é criação da nossa mente. Se um 
homem fala ou age com a mente impura, o sofrimento acompanha-o tão de perto como 
a roda que segue a pata do boi que puxa o carro.", Dhammapada, 1, 1. A importância 
do controle das representações e fantasias mentais está também referida em Frances 
Yates, The Art of Memory, p. 21, onde se lé: "The stoics, as we know, attached great 
importance to the moral control of the fantasy as an important part of etics." 

Ainda se podem ler com grande proveito ético as suas famosas Cartas a Lucílio, cd. 
Fundação Gulbenkian 



tuca e consciência 25 

• um é a prática da consciência de si (simultaneamente o telos por 
excelência desta noção ontológica da ética), uma consciência não 
como função mas como modo ou estado de ser, porque para o pra
ticar temos de estar conscientes de nós antes que toda essa parafer
nália de vírus mentais e emocionais que arrastam a nossa imagina
ção e a nossa atenção nos façam esquecer a nossa tarefa e os 
nossos objectivos (que cada um saberá quais são). 

• o outro o retorno a si mesmo, o estar presente em si mesmo, o 
recordar-se de si antes de falar ou de condenar, o exercício de si, o 
trabalho sobre si e para si, o desprendimento de si, o trabalho para 
os outros qualquer que seja o tamanho da comunidade, Este retorno 
a si é, numa primeira fase, a escuta e a observação de si mesmo 
(corpo, pensamento, emoções, desejos, etc.) de que andamos todos 
tão alienados. 

Mas nenhum destes exercícios é viável sem atenção, essa faculdade 
a que os Estóicos tanta importância atribuíam. Porém a prática da atenção 
é difícil, e a experiência mais empírica demonstra que quando nos tenta
mos exercitar neste domínio rapidamente nos esquecemos de nós, perde
mos a consciência com que começámos e afundamo-nos na hipnose da 
atenção identificada com o objecto. 

(A título de demonstração prática desta dificuldade, sugiro um 
pequeno exercício: que cada um conte, sem se enganar, as expirações que 
os seus pulmões farão durante os próximos minutos, ao mesmo tempo 
segue as minhas palavras.) 

E claro que se tudo isto exige esforço, também é claro que nos dá 
grande alegria. E alegria, além do mais, porque chegados à filosofia só 
nos podemos alegrar por a ter encontrado. 

O segredo para uma vida ética 

Todo o estudo, reflexão e investigação deve ter um objecti
vo, um propósito em vista, e esse objectivo deve ser tornar¬
-se consciente. 

P. D. Ouspensky3-' 

A partilha 

E sabido que o segredo para uma vida ética é a partilha. Mas para 
partilhar é preciso ser-se dono daquilo que se partilha. Para partilhar terei 

Ouspensky, P. D., The Fourth Way, A Record of Answers and Questions based on the 
teaching ofG. I. Gurdjieff New York, Vintage Books, 1971, pp. 28-29. 
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de ser senhor de mim mesmo, pois terei de ser amigo. E para ser amigo, 
ou ter amigos, terei de ser livre, como j á advertia Nietzsche 

"És escravo? Então não podes ser amigo. És tirano? Então não podes ter 
amigos"2 4 

Se eu quero partilhar (que é uma forma de amor) terei de ser senhor 
de mim e não serei senhor de mim se confundir paixão com amor, pois o 
amor, muito mais que sentimento é condição de conhecimento, porque 
condição de transformação e de superação de si. 

Como dizia Rainer Maria Rilke, 

o amor de um ser humano por outro é talvez a experiência mais difícil 
para cada um de nós, o mais alto testemunho de nós próprios, a obra 
suprema em face da qual todas as outras são apenas preparações 2 5. 

E óbvio que partilhar implica ter presente os outros, dado que nós só 
somos nós na relação com os outros. Daí a pertinência das palavras de 
Lao D z i 2 6 

Possuo três tesouros aos quais me agarro: 

O primeiro é o amor, 
O segundo é a economia, 
O terceiro é a humildade. 
Amando, posso ser corajoso; 
Económico, posso ser generoso, 
Não ousando estar entre os primeiros do mundo, 
posso tornar-me chefe dos grandes dignitários. 

E agora, j á que falámos em partilhar, permitam-me que partilhe con
vosco um programa que eu gostaria de dizer que me tem servido de guia, 
mas que na verdade me tem servido de inferno porque me esqueço cons
tantemente dele. 

De qualquer modo, ei-lo 

1) paciência 
2) manter-se vigilante e atento a si mesmo e aos outros 

"Bist du ein Sklave? So kannst du nicht Freund sein. Bist du ein Tyran? So kannst du 
nicht Freunde haben", F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Erster Teil, vom 
Freunde, Sämtliche Werke, Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, 
Band 6, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980, p. 72. 

Rilke, Rainer Maria, Cartas a um poeta, V I I I , Portugália Editora, Lisboa, p. 63. 

Lao Dzi, Dao De Ching, L X V I I , Philosophes Taoistes, Gallimard/Unesco, 1980 
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3) evitar colisões, contornando os obstáculos 
4) não se precipitar 
5) neutralizar 

a) as emoções negativas 
b) as reacções automáticas impulsivas 

6 ) estar consciente, discernindo entre o que é importante e urgente, 
e o que é secundário, pode ser adiado ou mesmo dispensado 

7 ) corrigir as suas faltas 
8 ) adaptar-se às circunstâncias 

Em suma: auto domínio consciente, sempre. 
Programa difícil, não de minha invenção, apenas de minha adopção. 
Perguntar-se-á agora: mas não haverá hoje nada de mais actual em 

termos de ética? Há certamente. Permitam-me, contudo, que imite a pos
tura dos Mestres antigos assim caracterizados por Emile Bréhier 

a sua originalidade [dos Estóicos] não consiste na invenção de novos 
temas filosóficos, mas na utilização dos temas antigos para criar nos 
humanos uma vida espiritual27. 

Mais uma história 

O céu e o inferno 

Diz uma antiga lenda chinesa que um dia um discípulo acercando-se 
do seu Mestre, que era vidente, perguntou: 

- "Mestre, qual é a diferença entre o céu e o inferno?" 

O vidente respondeu: 

"É muito pequena, mas de enormes consequências. V i um grande monte 
de arroz acabado de cozer e preparado para servir de alimento. Em seu 
redor havia inúmeros homens tão famintos que estavam moribundos. 
Não podiam aproximar-se do monte de arroz mas tinham nas suas mãos 
grandes varas de madeira com três metros de comprimento. É verdade 
que conseguiam alcançar o alimento, mas não conseguiam levá-lo à 
boca pois as varas eram demasiado longas. 
Desse modo, famintos e moribundos, juntos mas solitários, padeciam de 
uma fome eterna diante de uma abundância inesgotável. E isso era o 
inferno. 

2 7 Bréhier, Emile, Introduction a i 'elude du Stoicisme, Gallimard, 1962, p. L X I I 
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V i outro monte de arroz cozido e preparado para servir de alimento. Em 
seu redor havia muitos homens, famintos mas cheios de vitalidade. Não 
podiam aproximar-se do monte de arroz mas tinham nas suas mãos 
grandes varas de madeira com três metros de comprimento. Conseguiam 
alcançar o arroz, mas não conseguiam levá-lo à boca pois as varas eram 
demasiado compridas. Porém, com essas grandes varas, em vez de levar 
o arroz à própria boca, serviam-se uns aos outros. Assim acalmavam a 
sua insaciável fome, numa grande comunidade fraternal, juntos e solidá 
rios, fruindo, às mãos cheias, da companhia dos humanos e das coisas, 
em harmonia com o Tao. E isso era o céu." 2 8 

Anónimo 

Conclusão 

Vale mais acender uma só vela do que amaldiçoar a escuridão 

Mahatma Gandi 

À guisa de balanço proponho três notas finais 

a) uma síntese 
a) uma pequena colectânea de pensamentos de Marco Aurélio 
a) uma pequena dialéctica 

a) A síntese: 

1) partimos de uma perplexidade sobre o eventual carácter teatral 
da vida e o confronto dessa representação com a busca de um 
autenticidade 

2) interrogámo-nos sobre o porquê dessa busca 
3) caracterizámos a situação presente 
4) aludimos à existência de três forças em luta 
5 ) fizemos a distinção conceptual entre moral e ética 
6) referimos algumas propostas historicamente relevantes 
7 ) subl inhámos a distinção entre as regras de um dever fazer e as 

propostas para podermos ser diferentes 
8) apresentámos uma proposta para uma ética do cuidado de si. 
9) sugerimos exercícios práticos com condição para uma metanóia 

10) reflectimos sobre as dificuldades da vida ética 
11) descobrimos a urgência da mudança 
12) concluímos pela possibilidade de renascer 

Solitários versus solidários: que muda com a mudança de uma simples letra? 
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b) A pequena c o l e c t â n e a de pensamentos de M a r c o A u r é l i o . D i z ele 

3) Tudo o que sou se reduz a isto: carne, respiração e o guia interior 
(daimon). (...) 
4) Recorda-te há quanto tempo adias e quantas vezes, tendo obtido dos 
Deuses a oportunidade, a desperdiças. É preciso que compreendas desde 
agora de que universo fazes parte, de que ser és emanação, e que a tua 
vida está estritamente circunscrita no tempo. Se não aproveitares este 
instante para serenar, ele passará, tu passarás e contigo essa possibilida¬
de. (...) 

5) A todo o momento aplica-te com todo o zelo, (...) a fazer o que tens 
entre mãos com a seriedade e a concentração de um homem simples, 
com amor, independência e just iça; e procura t ambém libertar-te de 
todas as outras preocupações. Consegui- ío-ás se realizares cada acção 
como se fosse a últ ima da tua vida, despojada de toda a leviandade, de 
toda a pa ixão ou aversão ao império da razão, despojada de falsidade, de 
egoísmo e de despeito contra o destino. 

7) N ã o consistas que te distraiam os incidentes exteriores. (...) 
8) E difícil encontrar um homem que seja infeliz por não prestar atenção 
ao que se passa nas alma alheia. Quanto aos que não observam os 
movimentos da sua própria alma, é fatal que sejam infelizes. (...) 
11) Conforma sempre as tuas acções, palavras e pensamentos à ideia de 
que em qualquer momento podes abandonar a v ida 2 9 . 

c ) U m a pequena d i a l é c t i c a (em contra-ponto c o m a pergunta f inal da 
i n t r o d u ç ã o ) 

Que nos falta? 
Falta-nos tomar p o s i ç ã o , convictamente , e ir para o terreno das for

ç a s em conf ron to ; falta-nos cont r ibu i r , com a nossa c o n s c i ê n c i a , para o 
desenvolv imento da terceira fo rça . O u seja, falta-nos acordar. 

E para q u ê ? 
Para sermos l ivres . 
D e que necessitamos? 
Necessi tamos de atenção ao presente (hic et nunc), paciência, cons

ciência, conhecimento de nós e boa vontade. 
U m quase nada (que é quase tudo) . 

Te r i a S é n e c a r a z ã o e r a z õ e s para af i rmar que filosofia ensina a 
agir, não a falar?"30 

2 9 Marco Aurelio, Pensamentos para mim próprio, livro I I , 3, 4, 7, 8, 11. 
30 Facere docetphilosophia, non dicere, Séneca, Cartas a Lucílio, 20, 2. 
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ABSTRACT 

This reflection on ethics has starting point problem: the authenticity. What 
does one understand by authenticity in human life? Will not authenticity be a 
beautiful dream, a wandering of philosophers? Our everyday experience fully 
shows the use of the mask. So, we can ask ourselves: 

1) Why should it be otherwise? 2) Could it be otherwise? 3) Which 
means should one use so that it is otherwise? 

There seem to exist in nature and history three forces in continuous fight: 1st) 
the ones that cause the misfortune that now we experience. 2nd) the ones that 
impel us to refuse the misfortune, that is, the ones that motivate us in search of 
happiness. The 3 r d is, perhaps, our voluntary and conscious contribution to 
awakening, 

So our problem is not - what must 1 do?, but - how must I be? The 
difference has to do with the basic difference between morality and ethics and has 
roots in our history. 

My proposal suggests that it is not enough that we dream or desire to act well 
to actually act well. It is necessary that we have knowledge (of ourselves and the 
others) and that we have power, mainly on ourselves. 

However, our experience shows how fragile is the knowledge that we possess 
of ourselves (and so refusing the well-known socratic invitation "know thyself), 
and how fragile is that power, because we are constantly carried along by what we 
do not want to do (and so we ignore Lao Dzi's lesson "the one that wins the others 
is strong; but the one that wins himself is really powerful'). 

But there is more: though we do what we want, who is it in ourselves 
that wants what we want? 

Thus, a practical inquiry on ourselves seems primordial in order to verify 
which forces act in us and, eventually, to start trying to understand them and to 
guide them in a more beneficial direction for all the community of living beings of 
the planet that we inhabit together. Being so, ethics is not only a set of theoretical 
principles, but over all a set of exercises, guided by a knowledge, that could be able 
to lead us to a different way of being. 





R E A L I S M O SEMÂNTICO 
E CONSCIÊNCIA DO MOMENTO 

João Paulo Monteiro 
Universidade de Lisboa 

1, Moulines e Calderon 

Uma das críticas mais interessantes ao realismo semântico foi apre
sentada já há alguns anos por Carlos Moulines, no artigo "Es la Vida 
Sueño?" , na revista Diánoia n.° 38, de 1992. Na sua discussão do proble
ma do realismo, Moulines adopta como ponto de partida a crença na exis
tência de um "mundo interior" indubitável, como perspectiva privilegiada 
a partir da qual se torna possível questionar a realidade do mundo exte
rior. Distingue este autor quatro atitudes filosóficas básicas: confrontados 
com a pergunta: "Há alguma coisa além da mente?", o realista dá uma 
resposta afirmativa, o solipsista dá uma resposta negativa, e tanto o posi
tivista como o céptico têm reacções mais matizadas. O autor analisa todas 
estas posições, mas vou começar por comentar o seu mortífero ataque ao 
realismo contemporâneo, na sua forma semântica dominante, como 
argumento que se articula a partir da existência da linguagem. 

O núcleo central do realismo semântico é o argumento segundo o 
qual, uma vez admitido que a linguagem é possível, é preciso que exista 
um mundo exterior a fim de tornar possível que se trate realmente de 
linguagem, e não de outra coisa qualquer. A fórmula-chave seria algo 
como "eu falo, portanto tem de haver alguma coisa além de mim". Mas o 
realismo precisa de enfrentar o positivismo ou seja, a tese da ausência de 
significado do problema do mundo exterior, e para ser capaz disso precisa 
de admitir que o solipsismo e o cepticismo não são mais destituídos de 
significado do que o próprio realismo. Tanto o solipsismo como o cepti
cismo precisam de ser levados a sério por quem quer que pretenda discu
tir o realismo e as suas pretensões, e é isto que Moulines pretende fazer, 
de um modo altamente original. O ponto de partida escolhido, como 

Phüosophica, 25, Lisboa, 2005, pp. 31-42 
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alternativa ao modelo seiscentista do "génio maligno" cartesiano e ao 
modelo novecentista do "cérebro numa retorta" discutido por Putnam e 
outros, é um modelo tão antigo como o primeiro destes, um modelo 
encontrado num terreno muito distante do da filosofia; a velha peça de 
teatro La Vida es Sueño, de Calderon de Ia Barca. 

Neste clássico da dramaturgia espanhola, o rei Basílio da Polónia 
deixa-se convencer pelos astrólogos de que o seu filho recém-nascido, 
Segismundo, viria a cometer erros terríveis e desastrosos no caso de se 
tornar rei, e para tentar evitar isso manda encerrar Segismundo numa 
torre, onde o príncipe deveria viver acorrentado até chegar à idade adulta, 
tendo por única companhia a do chanceler Clotaldo, que o ensinaria a 
falar e lhe daria uma educação geral. Um dia Basílio decidiu submeter a 
profecia a um teste, e ordenou que dessem a Segismundo um soporífero e 
o levassem ao palácio, a f im de neste viver como rei por apenas um dia. 
O comportamento do príncipe foi um tamanho desastre que nenhuma 
dúvida sobrou de que os astrólogos tinham toda a razão, e Segismundo 
foi levado de volta para a torre, mais uma vez profundamente adormeci
do. 

O rei esperava que ao acordar na sua cela o príncipe acreditasse que 
o dia passado no palácio tinha sido apenas um sonho, mas sucedeu com 
Segismundo alguma coisa muito mais radical. Não apenas ele se conven
ceu de que esse dia tinha sido irreal, que tinha sido um sonho, mas além 
disso convenceu-se de que também toda a sua vida na torre, e tudo aquilo 
de que se pode ter experiência, é irreal e não passa de um sonho, con
cluindo que toda la vida es sueño. 

Entretanto, eclode uma revolta contra o rei, por causa da sua cruel
dade para com o filho, revolta que sai vitoriosa - mas o líder rebelde veri
fica ser impossível persuadir Segismundo de que nem tudo na vida é i lu
são, porque o príncipe sempre lhe responde com "enérgicos argumentos 
cépticos". E Segismundo nunca conseque acreditar que não está a sonhar, 
de modo tal que a peça de Calderon facilmente se toma parte da artilharia 
argumentativa do anti-realismo. 

A convicção de Segismundo de que simplesmente viveu dois sonhos 
diferentes faz perfeitamente sentido, como é também o caso da hipótese 
realista, e possui uma plausibilidade própria. Tanto o realismo como o 
anti-realismo são dotados de sentido, e o argumento em favor do último 
consiste em mostrar que Segismundo não é obrigado a aceitar, para além 
de qualquer dúvida razoável, que ou a vida que passou na torre ou o tem
po que passou no palácio, ou ambos, devem ser considerados reais, como 
alguma coisa mais do que um sonho - ou dois sonhos. 

E aqui que entra em cena o realista semântico, um novo personagem 
introduzido na peça por Moulines, um realista que tentaria convencer o 
príncipe de que as expressões como "tudo na minha experiência não pas-
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sa de um sonho", ou "nada do que percepciono existe fora de mim mes
mo", são perfeitamente dotadas de sentido e são autênticas frases linguís
ticas, mas são forçosamente falsas pelo simples facto de serem proferidas. 
Desde que se admita que esta linguagem pressupõe significado, Segis
mundo não deveria convencer-se de que isto por sua vez pressupõe um 
mundo exterior independente da sua própria mente? 

Segundo Moulines, os argumentos semânticos a favor do realismo 
reduzem-se a dois, um deles dependente da noção de referência e o outro 
da noção de aprendizagem, e nenhum dos dois teria de ser aceite como 
conclusivo pelo príncipe. Mesmo que ele admitisse que muitas das pala
vras que usa referem alguma coisa, e que deveria ser capaz de identificar 
esses referentes, isto não implicaria que ele fosse obrigado a aceitar a 
existência de um mundo não onírico. O argumento semântico a favor do 
realismo assinala que "a permanência da maior parte dos referentes da 
nossa linguagem, através de diversas situações epistémicas, é uma condi
ção de possibilidade da linguagem, e esta permanência deve ser invarian
te em relação ao sujeito". O realista lembraria a Segismundo que um 
mesmo nome, "Clotaldo", tinha sido usado por ele para designar a mesma 
pessoa, tanto na torre como no palácio, embora na primeira ele fosse con
siderado o seu professor e na segunda o seu chanceler. Outros nomes 
foram usados para referirem espécies naturais em ambos os "sonhos", 
como "pássaro" e "árvore", tanto no tempo que passou no palácio como 
quando viu diversos membros dessas classes ao olhar pelas janelas da 
torre. 

Mas Segismundo não teria qualquer dificuldade para responder que a 
existência de um certo grau de semelhança no uso desses termos não é 
razão suficiente para aceitar a existência de um referente permanente por 
detrás desses usos. É este o ponto mais fraco em qualquer interpretação 
ontológica da teoria causal da referência. Nas suas duas experiências de 
vida, o príncipe usou os mesmos nomes próprios e os mesmos nomes de 
espécies naturais, mas esses dois mundos são muito diferentes sob diver
sos aspectos, "e ele poderia muito bem imaginar, sem se contradizer, que 
os 'objectos reais' que possam existir por detrás desses fenómenos pos
suem naturezas diferentes nos dois mundos, ou então poderia simples
mente abandonar qualquer suposição de 'objectos reais por detrás ' desses 
fenómenos", continuando a ser capaz de usar esses termos e de entender o 
que diz. O argumento da referência deixa intacto o anti-realismo. 

Só falta o argumento da aprendizagem, como derradeiro refúgio do 
realismo semântico. Aqui Moulines toma como ponto de partida o argu
mento da "linguagem privada" de Wittgenstein: se a linguagem existe e 
alguém a usa, a impossibilidade de qualquer linguagem unicamente 
dependente desse sujeito obriga-nos a admitir alguma coisa mais além da 
linguagem e do seu usuário. Para que possa ter sentido, qualquer sistema 
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de signos precisa de estar sujeito a mecanismos de controlo, e é preciso 
que estes sejam aprendidos e tenham as suas raízes na comunicação inter-
subjectiva. E como não pode deixar de haver um "espaço intermediário" 
entre os usuários de qualquer língua, temos que admitir "um mundo exte
rior de coisas e eventos". 

Mas na situação na qual Segismundo se encontra este argumento, 
não obstante ser o mais forte, não é suficiente para derrotar o anti-
-realismo. Em primeiro lugar, o príncipe não seria obrigado a admitir que 
a comunicação intersubjectiva implica a existência do mundo exterior: 
Segismundo poderia adoptar a posição de Berkeley e Mach, com uma 
interacção entre mentes e agregados de sensações, sem aceitar qualquer 
exterioridade mundana. Em segundo lugar, ele não seria obrigado a admi
tir que a aprendizagem e o controlo implicam a comunicação intersubjec
tiva. Ele tem o direito de pensar que aprendeu muitas coisas sem que 
outrem lhas tenha ensinado. "O conceito de aprendizagem não está anali
ticamente incluído no conceito de ensino". Como fica evidente no exem
plo de Pascal quando ainda era menino, que aprendeu sozinho um monte 
de coisas, e até inventou uma linguagem privada para seu uso pessoal. 

Segismundo poderia acreditar, racionalmente, que tal como Pascal 
inventou a sua própria linguagem e que simplesmente sonhou a ficção de 
Clotaldo a ensiná-lo. E no caso de alguém assinalar que ele não sabe 
como chegou ao uso da linguagem, ele pode replicar que também não 
sabe de que maneira conseguiu inventar todas as ficções que são o mobi
liário daquilo que ele considera serem os seus dois sonhos. O argumento 
da aprendizagem não constitui uma terapia suficiente para curar o cepti
cismo de Segismundo. 

2. Contra o anti-realismo 

Vimos como o anti-realismo dos argumentos opostos ao realismo 
semântico valoriza sobretudo o solipsismo, mais do que o simples cepti
cismo. Tanto na peça de Calderon como no texto de Moulines, a descri
ção da atitude de Segismundo aponta para o solipsismo e não para uma 
posição filosófica céptica. A crença de Segismundo, de que a vida só 
pode ser sonho, é uma forma de solipsismo, e não qualquer equilíbrio 
" isos ténico" e tendencialmente "ataráxico" entre o sonho e a realidade. O 
que o argumento tende a justificar é a racionalidade do solipsismo, pelo 
menos numa situação como a que foi imaginada por Calderon: mais do 
que meramente irrefutável, o solipsismo de Segismundo impõe-nos uma 
impecável racionalidade. 

Igualmente impecável é o argumento anti-realista de Moulines, ao 
estilhaçar qualquer esperança de edificar uma justificação semântica do 
realismo. Mas é preciso lembrar que o principal pressuposto do argumen-
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to, como ficou claramente enunciado no primeiro parágrafo acima, é a 
indubitável existência do mundo interior da mente e do pensamento. No 
que se segue, pretendo mostrar que tal premissa vicia a questão logo à 
partida em favor do solipsismo, e que é possível construir um argumento 
mais favorável ao realismo, partindo de uma crítica radical desse pressu
posto fundamental do anti-realismo. Usei uma forma deste argumento no 
primeiro capítulo do meu livro Realidade e Cognição, publicado pela 
Imprensa Nacional em 2004. 

Moulines indica que o mundo exterior se caracteriza como tal em 
oposição ao "mundo interior de pensamentos, sensações, sentimentos, 
recordações e outras entidades semelhantes, cuja existência real não está 
em discussão". Compare-se isto com a apresentação por Descartes das 
consequências do argumento do cogito: "Mais qu'est-ce donc que je suis? 
Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? Cest à dire une 
chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut 
pas, qui imagine aussi, et qui sent (Descartes, Méditations Métaphysiqiies, 
I I , em (Euvres et Lettres, Plêiade, Gallimard, Paris, 1952, p. 278). Há um 
arco entre Descartes e Moulines, onde constantemente se está a trabalhar 
com uma premissa razoavelmente rica, na qual o mundo interior é descri
to em pormenor - e tudo isto, como veremos j á a seguir, tem um flanco 
aberto a uma crítica possível. Possível e, se correcta, radicalmente destru
tiva. 

Recordemos a maneira como Descartes estabelece essa premissa - a 
da indubitabilidade do eu pensante - enfrentando a inegável possibilidade 
de um génio maligno que tivesse decidido enganá-lo sempre: " i l n'y a 
point de doute que se suis, s ' i l me trompe; et me trompe tant qu'ÍI voudra, 
i l ne saurait jamais faire queje ne sois rien, tant que je penserai être quel-
que chose" (p. 275). Lembremos também um sucessor do argumento 
cartesiano, o "demónio cartesiano" que é um super-cientista, talvez equi
pado com um super-computador, que aparece em diversos autores, e que 
conserva apenas o meu cérebro numa retorta de laboratório, cheia de 
nutrientes, alimentando os meus terminais nervosos com impulsos elec
trónicos que simulam todas as experiências que eu acredito constituirem a 
minha vida real, as minhas sensações e pensamentos a respeito do mundo 
real - sendo o argumento essencialmente que não possuo qualquer meio 
para saber que estou nessa situação. Veja-se a crítica deste argumento em 
Putnam {Reason, Truth and History, Cambridge University Press, 1981, 
pp. 5 e ss.), para quem este argumento se refuta a si próprio, crítica feita 
por muitos a diversas formas de cepticismo. 

Vou aqui limitar-me a tirar as consequências do "argumento das i lu
sões induzidas" que é comum à ideia do génio maligno cartesiano e à do 
cientista que conserva o meu cérebro dentro de uma retorta. Seja o que 
for que a minha experiência me apresente, é sempre possível que haja 
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tromperie, ilusão e erro, produzidos por um misterioso e poderoso agente 
oculto. Mas devemos nos perguntar se tudo o que esta possibilidade pode 
colocar em perigo é a aparente realidade do mundo exterior - ou seja, se 
o mundo interior da mente e do pensamento será tão inexpugnável como 
parecem implicar os argumentos desse género. 

A premissa do mundo interior assenta no "testemunho da consciên
cia", sendo tacitamente o ponto essencial que, mesmo que num certo 
momento eu esteja a ter um instante de consciência completamente erra
do, continua a permanecer fora do alcance de qualquer dúvida possível 
que eu estou a ter um momento de consciência. Mas vamos imaginar -
porque imaginar é sempre legítimo - que na peça de Calderon de la Barca 
intervém um segundo personagem, cujos argumentos têm a finalidade de 
tentar salvar o personagem do realista de Moulines, ou seja, de evitar o 
completo naufrágio do argumento. Imaginemos também que esse perso
nagem tem secretamente uma posição essencialmente realista, e que se 
dirige ao príncipe Segismundo com a mesma intenção do primeiro, de 
oferecer uma terapia capaz de o curar do seu profundo solipsismo, sem 
revelar esse desígnio, a fim de tentar apanhá-lo de surpresa e acabai- por 
conseguir persuadi-lo da razoabilidade do realismo filosófico. 

Este segundo personagem filosófico diria ao príncipe que ele está 
certo ao acreditar que pode sempre ser enganado pelos sentidos e pelo 
raciocínio, e que o testemunho da consciência não pode legitimamente 
evidenciar a existência de um mundo exterior no qual existiriam realmen
te objectos e eventos, sujeitos e até linguagens. Tudo isto pode ser engano 
e ilusão. Mas pior do que isso seria a possibilidade, que enquanto possibi
lidade também não pode ser recusada, de o príncipe estar a ser vítima de 
um "génio enganador" ainda mais extremo do que o de Descartes, um 
controlador que apenas lhe concederia, tal como a qualquer outro sujeito, 
um único momento indubitável de experiência, o instante presente, sendo 
todo o restante apenas falsas percepções, falsas lembranças de uma vida 
inteira até este instante, e toda a espécie de ilusões induzidas necessárias 
para dar a essa experiência a aparência de um momento consciente ligado 
a muitos outros, similares ou diferentes, em vez do que realmente é, um 
único, isolado e irrepetível instante. E forçoso reconhecer, seguindo o 
espírito cartesiano, que, por mais que esse génio me possa enganar, é 
impossível que ele me engane a respeito da realidade do testemunho da 
experiência. Mas este só pode ser concebido, se queremos que ele seja 
evidente e incorrigível, como um testemunho severamente limitado, inca
paz de conservar a sua validade imediata por mais do que apenas um 
instante. E irrecusável que neste instante estou a ter uma experiência, mas 
nada existe de óbvio ou necessário para além deste. 

O príncipe responderia: "Mas isso é completamente absurdo! Como 
poderia haver apenas um instante único em toda a minha existência, con-
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nosco aqui sentados a conversar calmamente acerca dessa terrível possi
bilidade?" A isto o nosso segundo personagem responderia respeitosa
mente que Sua Alteza não estava a captar o ponto importante, porque 
obviamente toda esta conversa de que Ela tem consciência, a cada 
momento em que acredita que esteve até esse mesmo instante a tê-la com 
alguém, bem pode não passar de uma lembrança electronicamente 
implantada pelo nosso novo génio maligno. A questão de modo algum é 
essa porque, conforme veremos em seguida, poder-se-iam levantar as 
mesmas dificuldades no caso do solipsismo. 

Um solipsista radical que por acaso estivesse certo - alguém que 
acreditasse que apenas ele, enquanto espírito, realmente existe, sendo 
verdadeira esta sua convicção, simplesmente porque ele realmente é um 
espírito e não há absolutamente mais nada no universo - um tal sujeito, 
dizia eu, também não teria qualquer oportunidade para qualquer tipo de 
conversa, incluindo as discussões filosóficas... Mas o que são os argumen
tos solipsistas, o seu sentido e a sua significação, é algo que exige uma 
resposta racional à seguinte pergunta: que provas tem o príncipe de que não 
se encontra nessa situação, quer se dê a possibilidade de ele ser uma vítima 
do malin génie cartesiano, quer ele seja uma vítima do nosso novo génio, 
de ser uma consciência momentânea que vai desaparecer no próximo ins
tante, e nunca teve qualquer existência real antes do momento presente? 

Em Ignorance (Clarendon Press, Oxford, 1974, p. 42 ss.), Peter 
Unger apresenta a sua versão do argumento do cientista maligno, no qual 
o sujeito imagina que esse cientista o criou completo com recordações e 
experiências "ostensivas", e imediatamente o aniquila. Sendo impossível 
provar que não é este o caso, justifíca-se o "cepticismo acerca dos outros 
momentos", todos os que não são o "agora". Ora, se é possível que o 
momento presente seja o único realmente consciente, também é possível, 
por outro lado, que o seu conteúdo seja verdadeiro, dentro dos seus l imi
tes. Pode ser que exista realmente um mundo exterior, talvez criado pelo 
mesmo génio que criou o sujeito do nosso exemplo, e que aquele instante 
único de consciência seja realmente um momento de apreensão conscien
te desse mundo exterior. Tudo o mais consistiria, não em sonhos - pois 
não há tempo para qualquer autêntico sonho - mas num imenso conjunto 
de falsas recordações, com a função de dar um falso significado a essa 
única experiência. O mundo poderia ser realmente como lhe é apresenta
do nessas falsas recordações, que seriam falsas apenas como as suas 
recordações reais, mas mesmo assim ele continuaria sem qualquer manei
ra de saber se existe alguma coisa mais, para além daquilo que lhe é reve
lado pelo testemunho directo e imediato da sua consciência: apenas que 
nesse momento ele está a ter uma experiência. 

Creio não haver boas razões para nos recusarmos o direito de dar a 
esse instante fugaz o nome de "momento consciente", ou para nos proi-
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birmos de falar de consciência no presente contexto. Se decidirmos faiar 
de consciência sempre que houver a presença directa e imediata de um 
"fenómeno" , no sentido em que David Chalmers e Ned Block falam de 
um aspecto "fenomenal" da consciência, em contraste com aquele outro 
aspecto da consciência que consiste em nos dar "acesso" a algo, ou seja, 
simplesmente de uma experiência em geral (independentemente do tipo 
de experiência de que se tratar, sensorial, intelectual, estética, etc), a 
menor suspeita de presença fenomenal, de qualquer tipo, deve ser tomada 
como exemplo de consciência. 

Podemos talvez dizer que, de cada vez que se tem uma experiência, 
é "directamente evidente" que se está perante um momento de consciên
cia. Haveria ainda que discutir, entre outros, o problema da experiência 
onírica, como veremos mais adiante. De qualquer modo, o argumento que 
aqui procuro apresentar toma o "directamente evidente" num sentido 
mais estrito do que o tradicional. Mas na minha opinião aquilo que é 
indubitavelmente evidente, em tudo o que diz respeito à existência e à 
realidade, imediata ou directamente, como situado para além de qualquer 
dúvida possível, é unicamente aquilo a que se chama "consciência do 
momento" - e nada mais, a cada instante. 

A cada momento, é possível que a experiência ocorrida nesse preciso 
instante tenha um conteúdo autêntico - posso, por exemplo, estar cons
ciente de que estou a olhar para alguma coisa verde, ou simplesmente de 
que tenho consciência de "verde agora", e a minha percepção ter real
mente esse carácter, ou então posso não estar realmente a ter uma percep
ção da cor verde (no momento seguinte posso concluir que me enganei e 
que a cor vista era castanha). Por outro lado, este acto consciente poderia 
ser um autêntico acto de apreensão do mundo exterior, ou pelo contrário 
poderia ser uma simples ilusão cartesiana. Mas é simplesmente impossí
vel que esta minha convicção de que neste instante estou consciente de 
alguma coisa, ou de que estou a ter uma experiência, seja uma convicção 
falsa. 

E até aqui que vai a nossa obrigação racional de aceitar algum aspec
to do argumento cartesiano. Talvez pudéssemos, por outro lado, tentar 
negar que a própria noção de instante tenha algum sentido, mas pelo meu 
lado estou convencido de que esta mesma objecção nunca poderia fazer 
sentido. A experiência do momento é aqui simplesmente tomada como o 
mín imo de algo - de tempo no caso de aceitarmos o tempo, de causação 
se aceitarmos a causação, de existência se aceitarmos a existência - esta 
noção é o mínimo que é indispensável aceitar para que qualquer espécie 
de discurso possa fazer sentido. 

Mas não podemos ir tão longe a ponto de conceder qualquer carácter 
indubitável ou imediato a ju ízos como "estou a pensar num cavalo", por
que pensar de modo algum é o mesmo que estar consciente. Podemos, e 
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talvez devamos, admitir a indubitabilidade da asserção de que estou a 
pensar acerca de alguma coisa, se isso não significar mais do que sim
plesmente que tenho consciência de uma imagem, ou de um conceito, 
excluindo qualquer forma de pensamento discursivo. Mas quando falamos 
em pensar geralmente nos referimos a pensamentos que duram mais do 
que um momento, e neste caso, creio, é inegável a possibilidade de que 
seja autêntico apenas o derradeiro instante daquilo que me aparece iluso
riamente como um processo de pensamento. É possível que não se trate 
de nada mais do que uma falsa recordação implantada em mim por algum 
"demónio cartesiano". 

O príncipe Segismundo poderia replicar a esta argumentação numa 
linha que foi explorada pelo próprio Descartes, alegando que mesmo num 
só instante ser-lhe-ia possível ter verdadeiros pensamentos, e não apenas 
um acto consciente único: "l'âme peut penser plusieurs chases en même 
temps" foi a resposta de Descartes a uma das primeiras objecções no seu 
Entretien avec Burman (Descartes, id., p. 1.359). Mas o nosso novo inter
veniente na peça de Calderon, embora possa talvez admitir essa possibili
dade, pode ter na sua hipótese do novo génio maligno a estipulação con
trária, a que Descartes põe na boca de Burman, que "notre esprit ne peut 
concevoir qu'une chose en même temps" (p, 1.358), postulando que o 
génio deu ao nosso sujeito imaginário, no seu momento de experiência, 
apenas um único acto consciente. O contrário pode ser plausível, mas 
apenas como hipótese psicológica, por sua vez excluída pela hipótese do 
segundo personagem. Em termos filosóficos, continua a haver lugar para 
a dúvida crucial: a cada instante, o príncipe só pode coerentemente duvi
dar da sua convicção de que esse momento de consciência foi precedido 
por outros na sua própria existência. 

3. A dúvida argumentai 

O tipo de dúvida com que lidamos neste argumento foi chamada 
dúvida argumentai por D . Attala, num artigo publicado no mesmo núme
ro da revista Diánoia que o artigo de Moulines, intitulado "Condiciones y 
Sentido de la Duda Cartesiana" (pp. 16 ss.). A operação de pôr entre 
parênteses tudo excepto a experiência "agora", a cada instante, como um 
testemunho válido exclusivamente para esse instante, procedendo assim à 
sképsis de todos os aspectos do mundo interior que não podem ser incluí
dos nesta breve experiência, é uma operação com o mesmo estatuto da 
dúvida à qual Descartes chamou "metódica". Tal como esta última, con
siste fundamentalmente na invenção de premissas que, no caso de serem 
verdadeiras, nos impediriam de continuar a aceitar as nossas costumeiras 
opiniões, por falta de qualquer fundamento para assim fazermos - a não 
ser que possamos invocar razões conclusivas para afirmar a falsidade 
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dessas premissas. É tudo o que importa neste tipo de argumento. E evi
dentemente nada pode ser dito a respeito da plausibilidade de que a hipó
tese de o proponente desse argumento se encontrar ele próprio na situação 
imaginária proposta no mesmo argumento possa ter qualquer relevância 
para a discussão deste problema. 

É mais que evidente que, se eu próprio fosse uma "consciência ins
tantânea", nunca poderia estar aqui a argumentar desta maneira, ou de 
qualquer outra maneira — não haveria tempo para qualquer articulação 
nem que fosse de apenas dois passos de um raciocínio. . . Mas se aqui 
insisto nesta verdade trivial é apenas para voltar a lembrar que esta é 
também a situação em que se encontra o solipsista - se este tivesse razão 
não teria com quem entabular qualquer espécie de discussão. Nessa situa
ção, qualquer espécie de argumento seria apenas um monólogo, pior, 
seria o monólogo de um louco, e a única possibilidade de um tal sujeito 
ser racional na sua actividade argumentativa seria ele estar enganado. 
Felizmente o assunto aqui em pauta não exige que se enfrente qualquer 
destes problemas, pois desta perspectiva nem o mundo exterior nem o 
mundo interior, em certos termos, está sujeito a verdadeiras dúvidas. Em 
todos os argumentos filosóficos deste tipo, duvidar é apenas fingir que a 
algum desses mundos se deva negar qualquer realidade, um fingimento 
que tem a finalidade de esclarecer determinado problema filosófico. 

Apenas de uma perspectiva literária o caso do solipsista, insistamos, 
parece menos absurdo do que o caso da experiência instantânea. Para um 
génio teatral como Calderon de la Barca, não é difícil conferir uma apa
rente plausibilidade a cenas em que alguém que está convencido de que a 
vida é um sonho realmente discute esse problema com outras pessoas, 
como o líder rebelde e alguns outros personagens. Também é fácil per
doar esta "incoerência", em termos dramáticos, e nestes mesmos termos 
seria destituído de sentido exigir que na peça La Vida es Sueno o príncipe 
ficasse limitado ao monólogo, da fim da preservar a verosimilhança. Um 
artifício como esse poderia até funcionar estilisticamente, mas não teria 
sentido pretender que ele fosse exigido por razões ou imperativos extra-
-literários, isto é, filosóficos. 

A hipótese aqui defendida nunca poderia dar origem a qualquer ten
tativa de construção literária ou dramática, porque seria inaceitável para a 
imaginação de qualquer público admitir que alguém ficasse no palco 
repetindo incessantemente que está a viver o primeiro e último instante da 
sua vida, e ao mesmo tempo ousasse apresentar longos e complexos 
argumentos acerca da sua situação no mundo. Num caso como este, ape
nas a dimensão da dúvida argumentai tem a capacidade de cobrir qual
quer espécie de exemplo concreto, precisamente porque aqui a atitude 
filosófica se recusa a tomar quaisquer exemplos como realmente concre
tos, tomando-os sempre como ilustrações puramente abstractas de uma 
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perspectiva filosófica. No quadro da nossa conjectura acerca da experien
cia instantânea, o sujeito obviamente seria incapaz de linguagem, ou de 
pensamento propriamente dito - embora pudesse ter a recordação falsa de 
que sempre foi realmente capaz de pensar e falar. 

4. A Opção de Segismundo 

Como poderia o príncipe Segismundo reagir racionalmente a esta 
argumentação? A posição do príncipe, e certamente a de Moulines, pelo 
menos neste contexto, é um "anti-realismo onírico", e o que a argumenta
ção que apresentei tende a destruir é apenas o solipsismo "clássico", mos
trando que este está longe de ser minimalista, porque afirma muito mais 
do que é permitido pelo testemunho da consciência. Mas o anti-realismo 
não é posto directamente em questão. No entanto, o príncipe poderia ale
gar que o argumento da consciência instantânea se torna absurdo no pró
prio momento em que é apresentado a alguém, porque tal apresentação 
nega na prática que aquilo que afirma, porque admitir um interlocutor 
equivale a aceitar a realidade de alguma coisa para além do momento 
presente. 

A resposta do nosso segundo personagem poderia ser, não apenas 
que a mesma dificuldade aflige o solipsista "vulgar", ao admitir no inter
locutor ao qual se dirige alguma coisa real além de si próprio, mas que ele 
mesmo está consciente de que a sua argumentação se sustenta apenas 
como dúvida "fictícia" do tipo de Attala, e que sem dúvida ele está a 
supor a existência de Segismundo, além da sua própria existência como 
sujeito duradouro, para além do momento presente. Esta suposição 
obviamente só pode ser uma conjectura, porque ele mesmo, como sujeito 
duradouro, de modo algum lhe é "dado" na consciência ou na experiên
cia. O sujeito duradouro é parte de uma explicação do facto evidente da 
experiência agora, uma hipótese ou teoria explicativa - e de modo algum 
uma nova evidência a par da primeira. 

Por sua vez, pressupor a existência de um mundo exterior real é 
também uma hipótese explicativa, capaz de nos fazer compreender como 
é possível a existência de um sujeito cognoscente. Um mundo real a res
peito do qual há muitas teorias, todas limitadas à conjecturalidade, mas 
sem as quais o sujeito e todas as suas experiências, incluindo a experiên
cia do momento, apareceriam destituídas de sentido. É evidente que estou 
a ter uma experiência agora - mas o que quer dizer "agora", e que sentido 
tem a experiência do momento? Esta última pode até possuir um carácter 
especial, se for uma experiência sonhada - nesse caso seria um fenómeno 
real no sujeito, sem ser produzido por qualquer entidade exterior, mas não 
seria uma experiência consciente desperta (se o sonho é ou não uma for
ma de consciência é questão interessante que não há aqui espaço para 
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tratar). Esse tipo de argumento céptico admite que o sentido de uma expe
riencia possa ser o de uma criação por um génio todo poderoso. Mas que 
sentido tem, por sua vez, a existencia dessa entidade e a sua decisão de 
me dar um único momento de experiencia? Não é que não tenha sentido 
algum, mas talvez não seja a melhor explicação. A melhor teoria talvez 
seja precisamente aquele realismo que Segismundo recusa, com toda a 
razão, poder sustentar-se no argumento semântico, mas que seria racional 
ele aceitar se não dispusesse de uma explicação melhor. 

Segismundo poderia neste momento reconhecer, primeiro, que os 
sonhos que considerava constituintes da sua existência não lhe foram 
dados, porque são as suas próprias construções conjecturais, ao lado da 
crença no mundo exterior que também não é dado a sujeito algum e é 
igualmente uma construção do sujeito, como lhe diz o nosso segundo 
personagem. O testemunho da consciência não revela a existência do 
mundo exterior, mas também é incapaz de revelar a existência real do 
mundo interior do sujeito. Trata-se agora de escolher entre duas teorias, o 
solipsismo onírico e o realismo acerca do mundo. Fica aberto o caminho 
para que Segismundo volte agora à sua posição do início da peça, um 
simples realismo, mas agora j á não inspirado apenas pelo senso comum, 
mas também pelas considerações de maior abrangência, maior parcimô
nia e maior coerência que podem revelar a superioridade da hipótese rea
lista sobre as suas rivais cépticas ou solipsistas. O fracasso do realismo 
semântico pode agora ser compensado pelo triunfo do realismo conjectural. 

ABSTRACT 

A n article by Moulines presents an interesting argument against semantic re
alism, using Calderon's play La Vida en Sueiio as a literary device to develop his 
point. He introduces i n the play a new character, a realist philosopher who tries to 
persuade Prince Segismund to abandon the anti-realist position he maintains, after 
the experience he undergoes in the play. 1 introduce a second imaginary realist, 
who argues for conjectural realism instead o f the semantic variety, by means o f 
several sceptical arguments intended to defeat scepticism itself, throwing it in the 
same boat as anti-realist solipsism. 
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1. A tese cartesiana da natureza animal 

No que diz respeito à questão do status dos animais na filosofia 
moral tradicional, Descartes tem sido adoptado muito mais em função de 
sua analogia entre animais e autómatas e da declaração "... animais são 
meras máquinas e assim não sentem dor nem prazer. Quando queimados 
com ferro em brasa ou cortados a faca seus gemidos e gritos são como o 
atrito sobre uma corda, nada mais...",1 do que por suas intricadas investi
gações sobre as faculdades mentais, tais como o pensamento, a consciên
cia e a linguagem, em humanos e em animais, ou mesmo, pelas dúvidas 
que o filósofo expressa em suas cartas a amigos e interlocutores, sobre a 
possibilidade de se conhecer o espírito ou a alma de seres com os quais 
não nos podemos comunicar. 

Tom Regan mostra que mesmo ao vincular a capacidade de fazer uso 
da linguagem à consciência e ao concluir, em relação a seres que não 
usam uma linguagem, que são destituídos de consciência, Descartes teria, 
pelo menos em uma ocasião, amenizado sua posição, ao escrever: 

"... 'Embora eu considere como dado que não podemos provar que 
haja pensamentos em animais, eu não penso, contudo, que esteja prova
do que não os haja, visto que a mente humana não pode penetrar em 
seus corações. Mas, quando eu investiguei o que é mais provável nessa 
questão, não encontrei argumentos em favor dos animais como tendo 
pensamentos, excepto o facto de que, dado que têm... órgãos dos senti
dos como nós os temos, pode ser que tenham sensações, como nós; e, 

1 Cf. Richard D. RYDER. Animal Revolution; Changing Attitudes toward Speciesism. 
Oxford: Basil Blackwell, 1989, p. 56. 

Philosophica, 25, Lisboa, 2005, pp. 43-75 
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dado que pensamentos fazem parte do nosso modo de sentir, pensamen
tos semelhantes parecem ser atribuíveis a eles"'.2 

Na continuidade desse mesmo texto Descartes volta a lembrar o fac
to de que os animais não fazem uso da linguagem. Isso lhe parece o maior 
indício de que não têm consciência. Em não a tendo não podem registar 
qualquer experiência, nem da dor, nem do prazer. Descartes estabelece a 
diferença entre homens e animais a partir, respectivamente, de sua capa
cidade e incapacidade para fazer uso da linguagem, mais precisamente de 
uma semântica, a habilidade de ordenar de tal modo um conjunto de 
palavras (sinais) a ponto de comunicar ao outro os próprios desejos e 
intenções. Uma segunda diferença, reside na capacidade de conhecer. 
Agir por saber contrapõe-se a um mero mover-se determinado por uma 
disposição natural qualquer. Humanos agem de acordo com o conheci
mento das circunstâncias. Autómatas movem-se de acordo com a pro
gramação que constitui sua natureza biológica. Se tentam fazer algo para 
o qual não estão constituídos, erram. Humanos podem errar, mas acabam 
por aprender a fazer, quando conhecem as leis naturais que não podem 
ser violadas na acção. 

Linguagem e conhecimento, Descartes sugere que sejam critérios 
estabelecidos para distinguir a natureza consciente, da mecânica. O filó
sofo classifica os animais, apesar de sua constituição biológica, na cate
goria autómatos. Dessa natureza deduz a mecanicidade. E afirma: 

"... Por esses dois métodos também podemos reconhecer a diferença que 
existe entre homens e animais. Pois é facto sabido que não existe 
alguém tão estúpido e atrofiado, incluindo até mesmo os idiotas, que 
não seja capaz de combinar palavras de modo a formar uma expressão 
através da qual faça saber o que pensa; enquanto, por outro lado, não há 
outro animal, por mais perfeito e bem constituído que o seja, que possa 
fazer o mesmo. (...) Isso mais parece indicar que eles de modo algum 
possuem razão, e que é a natureza que neles age de acordo com a dispo
sição de seus órgãos, exactamente como o faz um relógio, que, consti
tuído apenas de rodas e pesos, é capaz de mostrar as horas e de medir o 
tempo com maior precisão do que o podemos fazer com toda nossa 
sabedoria."3 

A moral tradicional, herdeira do racionalismo filosófico judaico-
-greco-tomista, consolida-se na tese cartesiana. A liberdade humana, em 
relação aos animais, desde Aquino j á bastante alargada, com a tese carte-

2 De uma carta de Descartes a Henry More, Philosophical Letters. Cf. Tom REGAN. The 
Case for Animal Rights. Berkeley/LA: University of California Press, 1983, p. 402, nota 18. 

* Idem, Ibid., p. 14-15. 
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siana da insensibilidade, inconsciência e mecanicidade dos animais, 
assume uma dimensão inusitada: animais são cortados vivos, para exibi
ção de seus órgãos internos, do sistema circulatório, digestivo e respirató
rio. Há um limite à liberdade humana de investigar a anatomia e fisiolo
gia de organismos vivos. Este se estabelece para proteger apenas os seres 
humanos, seres capazes de razão e linguagem. Para além dessa espécie 
não há obrigação moral alguma por parte do investigador, nem critérios 
que o possam obrigar a restringir sua curiosidade. A ciência, desde Des
cartes, pratica a vivissecção. Busca encontrar nos animais vestígios de 
uma semelhança que permitam seu uso como modelo experimental, na 
busca de drogas para curar males humanos. 

A o mesmo tempo, nos últimos duzentos anos observa-se os mesmos 
animais usados em experimentos de vivissecção, em seu habitat natural, 
a exemplo do que fez Charles Darwin, para identificar, através de suas 
expressões corporais e faciais, vestígios de emoções e sentimentos.4 Por 
volta de 1850, portanto, duzentos anos após a divulgação da tese cartesia
na, Darwin j á havia investigado suficientemente a inteligência, a cons
ciência, as emoções , os sentimentos, a linguagem e a razão em diferentes 
espécies animais, comparando-as a manifestações humanas similares, 
observando-os, àqueles e a esses, em seus respectivos habitat, não em 
laboratórios, jaulas, gaiolas e similares. 

As condições necessárias à experiência da dor, ao sofrimento e a 
outras manifestações, tais como inteligência, consciência e linguagem 
existem em grau mais ou menos sofisticado, em todos os animais, pelo 
menos naqueles que Darwin teve oportunidade de observar empiricamen
te, durante décadas de investigação. 

"'Vimos', escreve Darwin, 'que os sentidos e intuições, as várias emo
ções e faculdades, tais como o amor, a memória, a atenção e a curiosi
dade, a imitação, a razão, etc., das quais o homem se envaidece, podem 
ser encontradas em grau incipiente, ou até mesmo às vezes em condi
ções bem desenvolvidas nos animais inferiores'."5 

2. A matriz moral moderna; os riscos para a moralidade humana 

As teses antropológicas sobre a natureza humana, que sustentam as 
mais distintas teorias políticas modernas, de Maquiavel a Hobbes, Locke, 
Spinoza e Kant, defendem ao longo dos últimos séculos um refinamento 
no modo pelo qual seres dotados de sensibilidade, razão e liberdade 

4 Cf. Charles DARWIN. A Expressão dos sentimentos e das emoções nos animais e nos 
seres humanos. 

5 Peter SINGER. Animal Liberation, p. 206. 
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devem ser considerados por seus iguais. Essas mesmas teorias herdam o 
humanismo renascentista, antropocéntrico, que, de certo modo, não se 
aparta do antropocentrismo tirânico de Aquino, para o qual os animais 
ocupam um lugar específico no âmbito da criação: o de serem escravos 
do homem. 6 

Na tradição contractualista moderna, os animais continuam a ser 
considerados meros meios para servir aos propósitos dos homens, con
forme o ditam o juda í smo, a filosofia de Aristóteles e a Igreja Católica. 
Essas teorias parecem ter sido fortalecidas justamente por excluir todos 
os demais seres, tidos e ditos como não-sensíveis, não-racionais e não-
-capazes de linguagem, do âmbito do contrato ético-político, instituído na 
modernidade para a protecção da propriedade masculina sobre as coisas: 
a natureza, mulheres, filhos, escravos e animais. 

Numa espécie de concorrência desleal, os interesses da natureza 
animal são jogados contra os interesses homosapienses, como se os 
humanos não fossem constituídos de interesses animais similares aos das 
demais espécies. As teorias éticas antropocêntrico-hierárquicas acabam 
por fazer crer ao próprio homem que: 1.) sua natureza biológica o distin
gue completamente dos demais animais, que nada há em comum com 
essa outra natureza; e, 2.) que a razão instrumental tem autoridade sobe
rana para estabelecer o âmbito da moralidade humana. Nesse sentido, o 
cálculo racional instrumental atribui valor às coisas apenas na medida em 
que podem ser úteis aos interesses humanos. Essas duas convicções favo
recem a expropriação dos animais para toda e qualquer finalidade que 
beneficie humanos. Inclui-se nessas práticas de expropriação, a destrui
ção de sua integridade física e emocional, portanto, do bem-estar do ani
mal em seu próprio ambiente, e até mesmo sua vida. 

A Igreja Catól ica 7 teme que o amor pelos animais prive a comunida
de moral humana dos cuidados e atenções que merece. A o afirmar que os 
interesses dos seres racionais e dotados de linguagem sempre devem ser 
considerados como de ordem superior e, portanto, prioritários em relação 

6 Cf. Saint AQUINAS. Differences between Rational and Other Creatures. In: REGAN, 
Tom & SINGER, Peter. Animal Rights and Human Obligation. 2 n d . New Jersey: Prentice 
Hall, 1989, p. 8-12. 

7 Cf. Enciclopédia da Igreja Católica: "... A s Sociedades de Protecção Animal podem ser 
aprovadas na medida em que seus objetivos são a eliminação da crueldade contra os 
animais. Não, no entanto, na medida em que baseiam suas actividades, como o têm feito 
por vezes, em falsos princípios, atribuindo direitos aos animais, ou cultivando, cm rela
ção a eles, uma espécie de amor adocicado e sentimental, amor facilmente tirado do 
próximo, ou alegando um dever de caridade, que, no sentido cristão do termo, os ani
mais não podem obter.'" James GAFFNEY. The Relevance of Animal Experimentation 
to Roman Catholic Ethical Methodology. In: REGAN, Tom (Ed.) Animal Sacrifices. Re¬
ligious Perspectives on the Use of Animals in Science. Philadelphia: Temple University 
Press, 1986, p. 160. 
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aos interesses dos demais seres sensíveis (Aristóteles, Aquino), as teorias 
humanistas parecem dizer claramente que se um indivíduo ou associação 
investe sentimentos e acções em favor de seres de outras espécies, ele/ela 
priva os humanos do quinhão de cuidados que lhes deve ser dispensado 
exclusivamente. 

Nessa via de raciocínio, a hipótese pitagórico-kantiana de que o não-
-reconhecimento de deveres morais em relação aos animais leva a um 
encurtamento da moralidade humana, à desumanização, evidenciada cla
ramente no desrespeito moral pelos próprios humanos, não tem lugar. Por 
outro lado, ao contrário do que o julga a Igreja Católica em sua Enciclo
pédia, não adianta coibir a tendência humana de proteger animais amea
çados, com o argumento de que tal energia deve ser canalizada para cui
dar de interesses humanos ameaçados. Os defensores dos animais têm 
sido os melhores defensores dos humanos. Os que não defendem nenhum 
interesse para além do seu próprio, também não defendem os interesses 
animais. Há bilhões de humanos ameaçados que não despertam a mínima 
compaixão em outros humanos, não porque estes estejam a cuidar dos 
interesses animais, mas, porque estão a cuidar apenas de seus próprios 
interesses. A tradição moral justifica, aliás, a prioridade dos interesses 
humanos frente aos de outras espécies de vida. Cada um interpreta isso 
como a prioridade de seus interesses particulares frente aos de quaisquer 
outros seres vivos, 

Pitágoras, Locke e Kant temem que não sejamos de facto capazes de 
remover essa matriz moral, que nos leva a proceder de modo cruel em 
relação aos animais, quando nos dirigirmos aos humanos, nos quais nem 
sempre é fácil reconhecer a dignidade que impõe respeito moral. Quanto 
mais encolhemos o respeito devido aos seres que aos nossos olhos apare
cem como inferiores, mas capazes de sofrer com nossos actos, no intuito 
de nos eximirmos da responsabilidade pelo sofrimento que lhes causa
mos, mais encurtamos nossa percepção e nos dessensibilizamos. Disso 
resulta a mesma frieza com a qual nos aplicamos a tomar decisões e a 
agir, indiferentes ao facto de que podemos atingir, com nossas acções e 
decisões, negativamente, interesses de outros seres. As exigências tirâni
cas impostas pela moral tradicional para considerar os interesses dos 
animais, exigências às quais a natureza animal não pode corresponder, 
levam à escassez e à mesquinhez moral sob as quais padece grande parte 
dos membros da comunidade humana que, a exemplo dos animais, não 
têm como proteger-se ou defender-se da violência e do descaso. 

Para os exploradores de seres vivos, não há distinção entre explorar 
o trabalho, o organismo e o psiquismo de um animal humano ou de um 
não-humano. Assim, dado que a matriz moral é a mesma, enquanto não 
pararmos de vez, de maltratar e explorar animais para nosso benefício, 
não teremos cerrado a porta que dá passagem à exploração, maus-tratos e 
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morte de humanos. O interesse da tirania se sustenta na convicção gene
ralizada de que não é possível viver a não ser impedindo os outros de 
realizarem sua vida, como bem o desvelam os assaltos bélicos no plano 
global. Luta-se pelos direitos humanos e espera-se que no futuro gerações 
de humanos parem de cometer violência contra os animais, algo que j u l 
gamos não estar em condições de fazer agora. Assim, temos dois princí
pios morais: um para limitar nossa liberdade frente aos direitos humanos, 
outro para dar vazão à violência em relação aos animais. Como pode 
tornar-se viável a moralidade num mesmo sujeito, se suas acções são 
regidas por princípios tão antagónicos? 

3. As vozes dissidentes na filosofia moral contemporânea. 

Montaigne, no Século X V I , Thomas Tryon, em 1688. Humphrey 
Primatt em 1776, Jeremy Bentham em 1789, Henry Salt em 1892, são os 
precursores da ética em defesa dos animais. Essa ética funda-se, por um 
lado, no princípio da igual consideração de interesses semelhantes, de 
todos os seres dotados de sensibilidade, e, por outro, na reivindicação de 
direitos morais e legais para os animais. Aqueles pensadores propõem 
conceitos revolucionários para redimensionar a relação dos seres huma
nos com os animais. São esses mesmos conceitos que acabam por instigar 
o trabalho de Peter Singer, Tom Regan, Andrew Linzey e Richard Ryder, 
para citar os expoentes da ética animal, na década de 70 do Século X X . 8 

Desde o judaísmo, os animais, considerados juridicamente incapa
zes, foram excluídos, do âmbito da justiça. Quando citados no direito, são 
referidos como itens da propriedade. Alega-se, que não são aptos nem 
para apresentar queixas, nem para defender-se de seus algozes nas cortes. 
Indignado contra tal forma de discriminação, Linzey lembra que do mes
mo modo que os animais, julgados pela tradição judaica como incapazes 

8 Dado que já reconstituí a história da filosofia e da ética em defesa dos animais em outros 
textos, limito-me, nesse momento, a sugerir sua leitura: FELIPE, Sônia T. O anarquismo 
ético de Robert NOZICK. Crítica ao elitismo hierárquico-utilitarista na relação de domi
nação dos homens sobre os animais. In: Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, v. 
15, n. 20, p. 51-62, 1996; FELIPE, Sônia T. O sacrifício do outro; introdução à reflexão 
ética sobre o uso de animais nos laboratórios de ensino da UFSC. Imprim@tur, v. I I , 
www.cfh.ufsc.br/imprimatur/artigos/feIipe.htm, 1999; FELIPE, Sônia T. Bioética e Direi
tos Flumanos à luz da igual consideração de interesses (SfNGER) e da reciprocidade 
(Rawls). In: SILVA, Reinaldo Pereira/LAPA, Fernanda Brandão (Orgs.). Bioética e 
Direitos Humanos. Florianópolis: Editora da OAB/SC, 2002, p. 55-88; FELIPE, Sônia T. 
Por uma questão de Princípios; alcance e limites da ética de Peter SINGER em defesa 
dos animais. Florianópolis: Boiteux, 2003; FELIPE, Sônia T. Da Igualdade; Peter SIN
GER e a defesa ética dos animais contra o especismo. In: Philosophica. Revista da 
Faculdade de Letras da Univ. de Lisboa. Vol. 17/18, p. 21-48, Lisboa, 2001; e outros 
artigos, publicados on-line, no site do CEDA - Centro de Ética e Direito Animal, 
http://www.cedaonline.no.sapo.pt/artigos_e_pareceres. 

http://www.cfh.ufsc.br/imprimatur/artigos/feIipe.htm
http://www.cedaonline.no.sapo.pt/artigos_e_pareceres
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do ponto de vista jur ídico, a maioria dos humanos também não pode ir à 
just iça para fazer valer seus direitos. Se os direitos dos seres humanos são 
respeitados, em todas as situações nas quais os próprios indivíduos nada 
podem fazer para os garantir, isso deve-se ao trabalho de defesa 
empreendido por outros humanos, que acaba por tornar-se institucional, 
e, constitucional. O mesmo pode ser feito em favor da libertação dos 
animais. E, por uma questão de coerência. 

Singer constrói sua ética animal, por um lado, na perspectiva crítica 
às tradições religiosas e filosóficas das quais somos herdeiros,9 e, por 
outro, na da preservação do ideal da igualdade apregoado desde a moder
nidade pela mesma filosofia que fomenta o especismo. A razão foi eleita 
como parâmetro da igualdade para os humanos, fundamentando a luta 
pela liberdade daqueles que, no dizer de Descartes, se reconhecem dota
dos "de uma suficiente quantidade" de bom senso. A igualdade dos ani
mais foi relegada ao desprezo, pois são destituídos de razão. Sem perder 
de vista o ideal da igualdade, e fiel à exigência de coerência ética, Singer 
segue, na via aberta por Jeremy Bentham, a luta pela ampliação do âmbi
to no qual o princípio da igualdade serve como norma da moralidade 
humana. Mas, diversamente do que ficou estabelecido para assegurar a 
igualdade entre os homens - a posse de razão e linguagem, para atender 
aos animais Singer estabelece como parâmetros a sensibilidade e o inte
resse em não ser submetido a experiências de dor ou ameaças de morte. 
Esses mesmos interesses, no entender de Rousseau, levaram os seres 
humanos a instituir vínculos sociais, civilizados, e a estabelecer leis para 
limitar a liberdade natural, na qual cada um pode causar dor, gerar misé
ria e adormentar até a morte seu igual. A compreensão da fragilidade da 
condição biológica e do sofrimento, causado pela hostilidade social ou 
ambiental, levam os homens a desenvolver o que Descartes chama de 
bom senso, e Rousseau prefere chamar de civilidade ou moralidade. 

Uma ética que tenha como linha divisória a razão e a linguagem, 
exclui da consideração a maior parte dos seres humanos, constituída pelos 
bebés, crianças, adolescentes, doentes graves, senis e outros que não res
pondem inteiramente por seus actos. Por não exercerem qualquer autori
dade sobre a liberdade dos membros do restante da comunidade moral 
humana, esses seres não regulam suas decisões por princípios. Seres fra
gilizados, ao agir, podem afectar quando muito apenas a si mesmos. Ao 
colocar a razão e a linguagem como padrão para ordenar a consideração e 
os juízos éticos, os filósofos acabam por confirmar que a ética diz respei
to apenas àqueles que detêm o poder, e que estes, por sua vez, dado que 

9 Reconstituo os argumentos fundamentais da crítica de Singer no livro Por uma questão 
de Princípios; alcance e limites da ética de Peter Singer em defesa dos animais. Floria
nópolis: Boiteux, 2003. 
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constituem uma comunidade especial da qual o restante não pode fazer 
parte, têm deveres apenas em relação a si próprios. 

Se a igualdade deve ser um princípio universal, critério forte da 
argumentação de Singer, o parâmetro para sua idealização deve mudar, a 
f im de que o maior número de seres seja incluído na consideração ética 
que assenta sobre tal princípio. Para o Autor, razão e linguagem restrin
gem o número de seres contemplados pelo princípio da igual considera
ção. Os interesses devem constituir o novo parâmetro ético, e para ter 
interesses basta que o ser em questão seja capaz de sentir dor, sofrer ou 
sentir prazer, e consequentemente, empreender movimentos no sentido de 
evitar aquela e alcançar este. Nesse sentido, o emprego do princípio da 
igualdade torna-se infinitamente mais amplo. Não abrange apenas seres 
da espécie Homo sapiens. Todas as demais formas de vida, dotadas de 
sensibilidade e consciência, passam a ser incluídas no âmbito da respon
sabilidade moral humana. 

Bentham reivindica, numa passagem do An Introduction to the Prin
cipies of Morais and Legislation, a aplicação do princípio da igualdade, 
declarado universal para todos os homens pelos franceses, a todos os 
seres sensíveis. A universalidade na aplicação de princípios morais apa
rece como exigência na ética prática. Nesse texto, Bentham exige dos 
filósofos que: 1) deixem de considerar dignos de respeito apenas os seres 
dotados de razão e capazes de linguagem; 2 ) considerem a capacidade de 
sentir dor e de sofrer, ou de sentir prazer e de ser feliz, em qualquer ser 
vivo sensível, como a razão pela qual torna-se carente de bons tratos; 
3) sejam coerentes com a exigência de universalizabilidade, generalidade 
e imparcialidade do princípio ético da igualdade, e o apliquem a todos os 
casos semelhantes, quaisquer que sejam as circunstâncias. 

Se uma decisão deve ser tomada, e se a acção dela resultante acarreta 
dor ou sofrimento para os que são afectados por ela, o princípio da igual 
consideração de interesses ordena ao sujeito moral que rejeite tal decisão. 
Singer incorpora a proposta de Bentham e a traduz no que denomina 
Princípio da Igual Consideração de Interesses Semelhantes.™ Um prin
cípio é t i co" deve prestar-se a eliminar arbitrariedades na consideração 
moral dos interesses daqueles que estão de algum modo submetidos ao 
impacto de nossas decisões e acções. Se adoptamos um determinado prin
cípio ético para orientar acções e decisões nas quais somos directamente 
beneficiados, o mesmo princípio deve orientar nossas acções e decisões 
quando os beneficiados ou prejudicados são os outros. 

1 0 Cf. Ética Prática, Cap. 2, Da igualdade e suas implicações. Cf. também, FELIPE, Sônia 
T. Da Igualdade; Peter Singer e a defesa ética dos animais contra o especismo. In: Phi-
losophica, Nr. 17/18, Lisboa, 2001. 

1 1 Cf. SINGER, Ética Prática, Cap. 1, O que a ética não é. 
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4. Igualdade e liberdade para os animais. A ética prática no final do 
Século X X 

A década de setenta do Século X X pode ser considerada um marco 
na luta pelo fim do autoritarismo nas relações entre os indivíduos, e na 
busca da igualdade de direitos entre sujeitos entretanto excluídos do 
âmbito político. A o mesmo tempo em que eclodem nos Estados Unidos 
as manifestações pelo fim das múltiplas formas de discriminação, segre
gação e violência - guerra no Vietnam, segregação racial no trabalho e 
nas universidades, exclusão das mulheres do poder político, económico e 
cultural, discriminação contra pessoas com dificuldades para desempenho 
de alguma função, discriminação contra pessoas que se vinculam sexual e 
afectivamente a pessoas do mesmo sexo - , o grupo dos jovens filósofos 
críticos, em Oxford, dentre eles Peter Singer, retoma a luta pelo fim das 
hostilidades humanas contra seres de outras espécies, que havia sido 
empreendida por seus predecessores no final do Século X V I I I - a desta
car-se o trabalho de Humphrey Primatt e de Jeremy Bentham - , e manti
da ao longo do Século X I X por inúmeros filósofos, destacando-se John 
Stuart M i l l , Utilitarianism e Henry S. Salt, Animal's Rights (1892), cien
tificamente embasados, então, na teoria darwinista das espécies. 

A luta pela igual consideração de interesses,12 e o respeito pelos 
direitos de indivíduos sujeitos-de-uma-vida,u atravessa j á naquela década 
o Oceano Atlântico, ao mesmo tempo em que mantém a proposta original 
dos filósofos do final do Século X V I I I , Primatt e Bentham, de ultrapassar 
os limites da exigência de moralidade, restritos até então à espécie Homo 
sapiens, para abranger todos os seres capazes de sentir dor e de sofrer. Na 
década de oitenta do Século X X , filósofos norte-americanos editam tam
bém suas primeiras obras em defesa dos animais: Tom Regan, All That 
Dwell Therein, 1982; The Case for Animal Rights, 1983, e em co-autoria 
com Donald Van De Veer a coletânea And Justice for All; New Introduc
tory Essays in Ethics and Public Policy, 1982; Mary Midgley, Animals 

1 2 Este princípio da igualdade, redefinido por Peter SP4GER a partir da ética utilitarista 
para possibilitar a inclusão dos animais na consideração moral, recebe cuidadosa análi
se em diferentes âmbitos de sua aplicação, tais como racismo, sexismo, elitismo, inter
rupção voluntária da gravidez, finalização voluntária da vida, asilo político, ajuda 
internacional, proteção do meio ambiente. O livro Ética Prática de Peter SINGER, 
publicado em 1979 e traduzido para o português, no Brasil, a partir da segunda edição 
de 1983, investiga de modo crítico a possibilidade do emprego do princípio da igual 
consideração de interesses, nos casos acima citados. 

1 3 Expressão usada por Tom REGAN para indicar os seres vivos que têm a capacidade 
para conduzir ou empreender acções no sentido de garantir a integridade física e a 
sobrevivência própria e de seus dependentes. Esse conceito, atribuído por REGAN a 
lodos os indivíduos que possuem valor inerente, sustenta a defesa de direitos morais 
para os animais, pleiteados pelo Autor. Mais adiante explicito a proposta de REGAN. 
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and why (hey Matter, 1983, são apenas alguns dos incontáveis filósofos 
dedicados, entretanto, a considerar as implicações para a moralidade 
humana, da inclusão dos animais não-humanos em seu âmbito. 

Seguem-se àquelas obras inglesas e norte-americanas inúmeras 
outras publ icações , 1 4 destinadas a esclarecer o sofrimento animal e a ofe
recer argumentos filosóficos para fundamentar a luta em defesa da aboli
ção das práticas que violam a integridade físico e psíquica, e ameaçam 
destruir a vida de seres sentientes, portadores do interesse por igual con
sideração (Peter Singer) ou de sujeitos-de-uma-vida, portadores de valor 
inerente (Tom Regan). Para esses filósofos, j á não basta à moralidade 
humana, como o havia reconhecido Bentham no final do Século X V I I I , 
que apenas membros da espécie Homo sapiens mereçam inclusão no 
âmbito do respeito ético. O privilégio moral de que gozam os humanos, 
no entender de Singer e de Regan, não pode mais ser justificado pelo 
princípio da igualdade, se temos, de facto, a pretensão de validade uni
versal que o deve tornar apto a atender o maior número de casos possí
veis, nos quais as acções humanas implicam em possibilidade de danos 
ou de benefícios a outros seres, da nossa e de outras espécies vivas. 

Universalizabilidade, generalidade e imparcialidade, exigências 
estabelecidas por Kant na Fundamentação da Metafísica dos Costumes 
(1785) para que um princípio seja racionalmente aceitável e dê sustenta
ção à moralidade humana, passam a ser adoptadas no julgamento das 
acções que afectam seres sentientes, com interesse por igual considera
ção (Singer) ou sujeitos-de-uma-vida (Regan). A segunda exigência, a da 
generalidade ou aplicabilidade ao maior número de casos, constitui, no 
meu entender, junto com o apelo à imparcialidade, que exige desinteres
se, no sentido de que o princípio deve ser reconhecido por seu valor 
moral, e não por atender a interesses egoístas dos agentes morais, o pano 
de fundo sobre o qual se apresenta o apelo à coerência lógica do raciocí-

1 4 Peter SINGER publicou Animal Factory, In Defense of Animals, 1986; Bernard E. 
ROLLIN, The Unheeded Cry; Animal Consciousness, Animal Pain, and Science, 1989; 
Richard D. RYDER. Animal Revolution, 1989; Robert M . BAIRD & Stuart E. 
ROSENBAUM, Animal Experimentation; the Moral Issues, 1991 (uma coletânea de 16 
autores e suas críticas ou defesas da experimentação em animais); Donald R. GRIFFIN, 
Animal Minds, 1992; James RACHELS, The Moral Implications of Darwinism, 1990; 
Bernard E. ROLLIN, Animal Rights & Human Morality, 1992; Paola CAVALIERI and 
Peter SINGER, The Great Ape Project; Equality Beyond Morality, 1993 (uma coletânea 
de 31 autores na defesa das diferentes espécies animais); Carol J. ADAMS, Neither Man 
nor Beasts; Feminism and the Defense of Animals, 1994, e em co-edição com Jose
phine DONOVAN, Beyond Animal Rights, 1996; Gary L. FRANC IONE, Animals, 
Properly, and the Law, 1995; Marjorie SPIEGEL, The Dreaded Comparison; Human 
and Animal Slavery, 1996; Richard D. RYDER, The Political Animal; the Conquest of 
Speciesism, 1998; H. Peter STEEVES, Animal Others; On Ethics, Ontology, and Animal 
Life, 1999; Steven M . WISE, Rattling the Cage; Toward Legal Rights for Animals, 
2000; Carl COHEN and Tom REGAN, The Animal Rights Debate, 2001. 
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nio na análise dos "casos marginais" (Jan Narveson) ou dos "humanos 
não-paradigmáticos" (Tom Regan). A exigência de tratamento igual ou 
de acordo com o princípio de justiça válido universalmente torna possível 
ao sujeito moral integrar-se, ao agir, à ideia de um bem universal, 
ampliando, pois, seu próprio ser, ao abranger com suas acções um âmbito 
mais amplo, o de todos os seres que podem ser afectados por suas acções 
livres. A moralidade do ser humano, ou sua humanidade, depende desse 
cuidado. 

A o investigar as implicações da inclusão dos animais no âmbito da 
just iça, Regan recorre, do mesmo modo que Singer, ao argumento da 
coerência do sujeito moral com um princípio de just iça j á estabelecido 
para atender aos casos não-paradigmáticos na própria comunidade moral 
humana. Se, de acordo com tal princípio, todos os seres humanos são 
dignos de respeito, ainda que não correspondam às expectativas de produ
tividade, utilidade e moralidade fomentada em relação aos paradigmáti
cos, então, é possível à comunidade moral humana incluir no tratamento 
justo outros seres que de igual modo não vivem para "servir" ou serem 
"úte is" a propósitos humanos. 

Nessa linha de argumentação aparece, no meu entender, claramente, 
um apelo à integridade moral do sujeito com um princípio racional (exi
gência de tratamento igual aos casos semelhantes, de acordo com o prin
cípio de just iça) , exigência que, por apelar ao bom senso e à coerência do 
agente moral, acaba por dar força de persuasão às teorias de Singer e de 
Regan. A o estabelecer a exigência do princípio da coerência, Regan, Sin
ger, Ryder e Linzey na verdade estão a propor o f im das teorias morais 
que dividem as acções humanas em acções relevantes do ponto de vista 
moral, quando se trata de acções que afectam a vida e os interesses de 
agentes morais, e acções irrelevantes do ponto de vista moral, quando se 
trata de acções que afectam seres destituídos de autonomia moral, pacien
tes morais. 

O princípio da coerência,15 ou o argumento que recorre aos casos 

5 Designo princípio da coerência, o princípio recorrente em todos os Autores animalis
tas, que recorre ao argumento da expansão do princípio da igualdade para cobrir os 
interesses animais (Singer, Ryder, Bentham), ou seus direitos (Regan, Salt) alegando 
que a posse da razão e a capacidade de linguagem são características não presentes em 
muitos humanos, sem que o facto de serem destituídos de tais habilidades os configure 
como indignos de respeito e tratamento justo. Com base em tal evidência, os filósofos 
morais críticos exigem que sejamos coerentes e consideremos igualmente os interesses 
de outros seres destituídos de razão e linguagem, mas vulneráveis aos actos hostis, ao 
abandono, à doenças e à morte violenta. A essa estratégia de argumentação moral 
denomino recurso ao princípio da coerência. Em outras palavras, o que esses filósofos 
exigem, é que se tenha um mesmo princípio moral para atender a quaisquer seres em 
seus interesses semelhantes aos nossos. Não se deve trocar de princípios quando os 
seres afectados por nossas decisões são de outras espécies. 
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marginais,16 tem aparecido reiteradamente nos textos de Singer, Regan, 
Linzey e Ryder. Na crítica que fazem à filosofia moral tradicional, estes 
autores apontam o erro de se submeter o direito de participar da comuni
dade moral à posse de uma característica factual qualquer, tal como, por 
exemplo, racionalidade ou capacidade para uso da linguagem. Tal sub
missão começa a ceder j á mesmo no âmbito da espécie humana. Seres 
humanos não dotados de razão e incapazes de linguagem, apesar dessas 
"deficiências", recebem tratamento digno, justificado pelo simples facto 
de que pertencem à uma espécie capaz de sofrer num ambiente social e 
natural hostil. 

Nega-se, por outro lado, igual tratamento, a seres capazes, a seu pró
prio modo, de raciocínio e de linguagem, pelo simples facto de que não 
pertencem à "espécie certa". Para Linzey, Ryder, Regan e Singer a mora
lidade tradicional alimenta esse viés especista que deve ser questionado, 
por favorecer aquela ambiguidade moral à qual Pitágoras, Locke e Kant 
se referem. O recurso ao princípio da coerência aproxima, no meu enten
der, Singer e Regan, que costumam, na defesa dos animais, adoptar estraté
gias distintas, o primeiro defendendo que devemos reconhecer que temos 
deveres morais em relação aos animais sensíveis e conscientes, e o segundo 
defendendo que, se respeitamos direitos morais em relação a humanos não-
-paradigmáticos, então devemos respeitar direitos morais em relação aos 
animais, entendendo por animal todo ser vivo sujeito de uma vida. 

5. Argumentos conservadores. Igualdade: benefício humano, sofri
mento animal 

Abolicionistas e conservadores têm dedicado algum tempo à refle
xão sobre as implicações morais da proposta de inclusão de seres dotados 
de sensibilidade e consciência no âmbito da comunidade moral humana, 
tirando-os da condição de objectos, escravos dos interesses humanos, e 

O argumento que recorre aos casos marginais, questiona o facto de que atribui-se a 
todos os seres humanos, mesmo aos destituídos de razão e de linguagem, os mesmos 
direitos que são, por outro lado, fundamentados ou justificados em nome da posse da 
razão e da capacidade para fazer uso da linguagem. Razão e linguagem constituem-se 
nos elementos fundamentais ao conceito de pessoa. Por um preconceito especista, 
negam-se direitos a qualquer indivíduo dotado de razão e de linguagem, ainda que a 
seu próprio modo, quando esse não nasce na espécie humana. NARVESON, conforme o 
esclarece REGAN, foi quem denominou "argumento dos casos marginais", referindo-sc 
aos indivíduos humanos com graves deficiências naqueles aspectos que justamente são 
referidos para distinguir pessoas de não-pessoas. Tais indivíduos, levando-se em conta 
o conceito de pessoa e as capacidades presumidas, são "não-paradigmáticos"' (Regan), 
ou, "marginais" (Narveson). Em vez de usar a expressão "casos marginais" ou "huma
nos marginais", REGAN prefere usar "humanos não-paradigmáticos"- "... humanos (...) 
que não possuem aqueles atributos (por exemplo racionalidade) considerados paradig
máticos no ser humano." REGAN, AU that Dwell Therein, 1982, p. 116. 
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colocando-os pelo menos no mesmo patamar no qual seres humanos des
tituídos de habilidades tidas como paradigmáticas da natureza humana j á 
foram colocados. A o reconstituir a disputa entre abolicionistas e conser
vadores, pode-se identificar os conceitos centrais à filosofia moral tradi
cional, e o peso que tem sido dado a algumas teses antigas, ainda que j á 
não possam mais ser fundamentadas, para garantir-se a inviolabilidade 
das convicções morais relativas ao destino e finalidade dos animais no 
planeta terra. Veremos a seguir, alguns dos argumentos conservadores, 
que se opõem ao reconhecimento de deveres humanos, morais e legais, 
em favor dos animais. 

C. R. Gallistel, 1 7 ao conceder que experimentos neurocomportamen-
tais e cirúrgicos causam dor e sofrimento ao animal, e, ainda, que a maior 
parte dos experimentos realizados em modelo animal não resultam em 
qualquer avanço científico, reconhece como procedentes as duas críticas 
mais frequentemente feitas pelos abolicionistas,^ no final do Século X X . 

Experimentos invasivos, na neurobiologia, são levados a efeito com 
dor e sofrimento para o animal, pois lesam centros nervosos que coman
dam movimentos. Gallistel minimiza a gravidade desse facto, ao afirmar 
que "no passado", tais experimentos causavam dor intensa, mas hoje o 
fazem apenas "ocasionalmente". 1 9 O Autor admite haver um impasse pelo 
qual passam hoje os cientistas: ou buscam avançar o conhecimento às 

1 7 Professor do Departamento de Psicologia da Universidade da Pennsylvania, Gallistel 
aponta algumas das questões morais cruciais da experimentação cirúrgica e neurocom-
portamental, que afligem os investigadores: "... I . Cirurgias experimentais causam dor 
e angústia aos animais. 2. Investigadores têm consciência clara dessa dor (...) 3. Não há 
como estabelecer a relação entre o sistema nervoso e o comportamento sem certas 
cirurgias experimentais. 4. A maior parte dos experimentos, conduzidos por neurobió-
logos comportamentalistas, do mesmo modo como o são os experimentos científicos em 
geral, podem ser vistos, retrospectivamente, como tendo sido pura perda de tempo (...). 
5. Não há qualquer via segura para distinguir, previamente, experimentos que consti
tuem pura-perda-de-tempo, de experimentos esclarecedores. (...R)estrições prévias, a 
experimentos neurocomportamentais, conduziriam à rejeição de experimentos, cujos 
resultados teriam dc facto sido importantes, e permitiriam experimentos, cujos resulta
dos provar-se-ão não importantes (...), independentemente de quão rigorosa e exigente 
seja a avaliação prévia. Cf. GALLISTEL, C. R. The Case for Unrestricted Research 
Using Animais. In: REGAN, Tom /SINGER, Peter. Animal Rights and Human Obliga¬
tion. 2n<!. New Jersey: Prentice Hall, 1989, p. 209-15. 

1 8 A expressão abolicionista designa a posição contrária ao uso de animais como modelo 
experimental, e a todas as demais práticas que os exploram e matam, para benefício 
humano. Os abolicionistas propõem a substituição de todas as práticas actuais explora
doras dos animais, por substitutivos eficazes, da alimentação ao lazer, da cosmética aos 
medicamentos, da moda aos espetáculos. 

1 9 "... (a) destruição de parte do sistema nervoso; (b) estimulação de uma parte e (c) 
administração de drogas que alteram o funcionamento neural (...); (d) a gravação da 
actividade eléctrica. Todos os quatro procedimentos causam no mínimo alguma 
angústia temporária (...) Também freqüentemente eles impedem, às vezes temporária, 
às vezes permanentemente, as funções próprias do animal." Idem, Ibid-, p. 209-210. 
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custas de dor e sofrimento infligidos aos animais, ainda que muitos des
ses experimentos não contribuam para nada, ou deixam de investigar. 

A segunda alternativa, dado o nível de dependência na qual se 
encontra a ciência experimental animal, por sua vez, não permite estudos 
de novos medicamentos destinados a minimizar a dor e o sofrimento, 
nem em humanos, nem em animais, argumenta Gallistel, expressando o 
que declaram os cientistas.2 0 Contrariamente à tese cartesiana, da qual 
esteve impregnada a comunidade científica nos três últ imos séculos, 
admite-se o sofrimento dos animais submetidos a esses experimentos. 
Mas, o é nos dois sentidos do termo: como reconhecimento e como acei
tação. A tese da necessidade científica de causar dor e sofrimento nos 
animais para criar novas drogas contra a dor em humanos, no entanto, 
não tem sido recebida como absolutamente válida. 

Sir Wil l iam Paton, 2 1 por exemplo, em um debate realizado com R. G. 
Frey, 2 2 levanta a questão da necessidade de se contrabalançar o valor 
científico, e, pois, o benefício real que um determinado experimento pro
picia a humanos, com o sofrimento que causa aos animais. 2 3 No seu 
entender, "... devemos encarar o facto de que (i) nem toda vida humana 
tem o mesmo valor; e, ( i i ) certas vidas humanas têm um valor tão baixo 
que pode ser superado por certas vidas animais." 2 4 Frey, sustenta a mes
ma posição, e defende experimentos rigorosamente controlados, em 
humanos, 2 5 não para proteger os animais, mas, por desacreditar da eficá
cia dos experimentos em organismos com metabolismo e fisiologia dis
tintos do humano. Ambos não reconhecem, a ioda e qualquer vida huma
na, comparadas com a vida de muitos animais, um valor superior. Nesse 
sentido, o desconforto e os riscos, sofridos pelos animais em experimen-

2 0 "... 1. Enquanto é verdade que esses experimentos causam dor e ou angústia aos animais, 
c igualmente verdade que a ciência nào pode progredir sem eles. 1. Enquanto c verdade 
que a maior parte dos animais que sofrem no curso de investigações 
neurocomportamentais sofrem em vão, é igualmente verdade que não há como restringir 
a experimentação apenas àquelas que propiciam dados significativos." Ibiã., p. 214. 

2 1 Autor do livro, Man and Mouse: Animais in Medicai Research, publicado cm Oxford, 
1987. 

2 2 Filósofo da Etowling Green State University, autor de Interests and Rights: The Case 
against Animais, publicado em Oxford, 1980. 

2 3 "... Na práctica, considero ser mais importante a afirmação do valor científico de um 
experimento, o conhecimento ou benefício a ser alcançado, o sofrimento (caso haja 
algum) envolvido, e a questão de como contrabalançar tudo isso. Isso é, cm último 
caso, um problema moral, e uma questão de responsabilidade a ser assumida pelos 
cientistas e pelo resto da sociedade na tarefa humana característica de superação da 
ignorância e minimização do sofrimento." Sir William Paton/R.G.Frey. Viviseclion. 
Morais and Medicine: an Exchange. In: REGAN, Tom/ SINGER, Peter. Anima) Rights 
and Human Obligation. 2 n d . New Jersey: Prentice Hall, 1989, p. 235. 

2<* Ibid., p. 236. 
2 5 Cf. Idem, Ibid., p. 223-230. 
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tos de natureza verdadeiramente terapêutica, podem ser causados, do 
mesmo modo, em seres humanos. Outros experimentos, com finalidades 
não-terapêuticas, devem ser abolidos. Experimentos extremamente dolo
rosos, de altíssimo risco e resultados duvidosos, não devem ser realizados 
nem em humanos nem nos animais. No entender de Frey, sustentando a 
mesma tese defendida por Singer, se algum experimento é considerado 
digno de ser conduzido em modelo animal, isso lhe confere dignidade 
para ser introduzido na clínica humana. Por outro lado, o mercado não 
necessita de nenhum novo produto cosmético, de higiene, limpeza ou 
conservação, para atender a qualquer necessidade premente. Frey não 
reconhece, no entanto, contrariamente a Peter Singer, o dever de respeito 
aos animais em nome de seus interesses. 

6. Iguais são os que têm interesses. Necessidades iguais não configu
ram interesses semelhantes 

Para afirmar que humanos têm interesses a serem respeitados, e ani
mais não-humanos não os têm, Frey vincula o conceito de interesse ao de 
querer. A este, de acordo com o conceito proposto por Frey, agregam-se, 
ainda, dois outros: o de desejo e o de necessidade. E possível que um ser 
vivo tenha necessidades, tais como as de nutrição, compartilhadas por 
plantas e animais; água, alimento e ar, são exemplos do que deve dispor 
um ser vivo para preservar-se, sem que tenha, no entanto, desejos. Para 
que um ser tenha desejos é preciso ser capaz de crenças. Essas só são 
possíveis a seres dotados de linguagem. Os animais não têm interesses, 
embora tenham necessidades. Não têm conhecimento de suas próprias 
necessidades, pois não são capazes de crer em coisa alguma, nem mesmo 
na existência dos meios que as possam satisfazer. Destituído de tal capa
cidade, a de crer, nenhum animal pode desejar. Em não sendo capaz de 
desejar, não há interesses que possa cultivar. Frey admite que sua tese é 
controversa. Convida-nos a pensar sobre ela. Aceito o convite, encontra
mos suas raízes cartesianas. 

Ao modo de R. G. Frey, que não reconhece o dever de respeito a 
interesses de seres destituídos de linguagem, sejam animais humanos ou 
de outra espécie, não os incluindo, pois, na consideração moral, Alan 
Whi te 2 6 critica o uso indiscriminado, em relação aos animais em geral, da 

full language of rights. No seu entender, "nenhum critério, expresso em 
termos de características substantivas, é logicamente suficiente e necessá
rio em si mesmo para a posse potencial ou real de um direito," 2 7 razão 

2 6 Professor de Filosofia da Universidade dc Hull. 
2 7 WHITE, Alan. Why Animals Cannot Have Rights. In: REGAN, Tom/ SINGER, Peter. 

Animal Rights and Human Obligation. 2 n d . New Jersey: Prentice Hall, 1989, p. 119. 
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pela qual se o p õ e ao emprego da " l inguagem plena dos d i re i tos" em rela
ç ã o aos animais . 

7 . A atribuição de direitos. Iguais são sujeitos-de-direitos. 

A l a n W h i t e estabelece o que seja ter direitos e a e x i g ê n c i a inerente à 
a t r i b u i ç ã o dos mesmos. Tais e x i g ê n c i a s , por n ã o serem percebidas por 
certos i n d i v í d u o s , os exc luem inevi tavelmente da comunidade de sujei
tos-de-direitos. 

"De um direito, diz-se que é algo para ser exercido, recebido, gozado ou 
dado, que pode ser declarado, exigido, atribuído, reivindicado, assegu
rado, renunciado, abdicado; pode haver um direito de fazer isso e aqui
lo, ou de ter isso ou aquilo feito em favor de alguém, estar em um certo 
estado, ter uma certa emoção , ou adoptar uma certa atitude. U m direito 
é relativo, e contrapõe-se, a um dever, a uma obrigação, a um privilégio, 
a um poder, a uma responsabilidade. U m sujeito possível de direito é, 
então, o que propriamente pode ser expresso nessa linguagem; isto é, 
aquele, do qual se pode inteligivelmente dizer, seja verdadeira ou falsa
mente, que é capaz de exercer, usufruir etc. um direito, ter um direito a 
tais coisas diversas, ter deveres, privilégios etc. Além disso, (...) uma 
condição necessária para que um ser qualquer seja capaz de ter um 
direito a V , é que seja capaz de V " 2 8 

N a c o n c l u s ã o de sua r e f l e x ã o , W h i t e c i rcumscreve o uso "pleno da 
l inguagem dos d i re i tos" , ao â m b i t o das pessoas. 

"Na linguagem plena de um 'direito' apenas uma pessoa pode, logica
mente, ter um direito, porque somente uma pessoa pode ser sujeito de 
tal predicação. Direitos não são o tipo de coisas às quais não-pessoas 
possam estar sujeitas, ainda que seja correcto tratá-las de certo modo. 
Isso não exclui, como o afirmam alguns, bebés, crianças, deficientes 
mentais, comatosos, mortos, nem gerações ainda não-nascidas. Cada um 
desses pode ser, por razões várias, empiricamente incapaz de exercer 
plenamente o papel de sujeito de direito. Mas, enquanto são pessoas -e 
é significativo que pensamos e falamos deles como pessoas jovens, 
deficientes, incapacitadas, mortas, não nascidas- são logicamente sujei
tos potenciais de direitos, em relação aos quais a linguagem plena dos 
direitos pode significativamente, embora incorrectamente, ser usada." 2 9 

W h i t e , conforme se pode ver na c i t a ç ã o acima, reconhece que afir
mamos que tais seres s ã o pessoas e dessa a f i r m a ç ã o deduzimos tudo o 

2 8 Idem, Ibid., p. 120. 
2 9 Ibid. 
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mais a seu respeito. Ou seja, é porque afirmamos que são pessoas que os 
reconhecemos como sujeitos de direitos. Nessa via, uma estratégia de 
defesa dos animais pode ser, então, reconhecer e afirmar sua personalida
de jurídica e moral. Animais que possuam características de pessoas, a 
exemplo de sujeitos humanos não-paradigmáticos, devem ser incluídos na 
comunidade moral e jurídica. Seguimos, desse modo, a proposta apresen
tada por Singer em Etica Prática, não com respeito ao reconhecimento de 
direitos para os animais, mas com respeito à atribuição do status de pes
soas a pelo menos muitos deles, o que nos obriga ao reconhecimento de 
deveres morais, o da igual consideração, por exemplo, em relação a eles. 
White, é claro, não percebe desse modo. Na esteira da tese contractual i sta 
clássica, White entende que atribuir um direito implica em afirmar à pes
soa deveres, privilégios e obrigações. Para que alguém seja sujeito de um 
direito deve ser capaz de assumir de forma responsável, na comunidade 
que lhe concede tal direito, as liberdades que esse mesmo direito lhe 
assegura. Em relação aos animais, White escreve: 

"...ainda que a sensibilidade ou a capacidade de sofrer fossem necessárias 
à posse potencial de um direito a algo relevante para elas, tal como o 
direito à protecção contra o sofrimento -dado que um direito a V implica 
ser logicamente capaz de V - essas mesmas características3 0 não seriam 
suficientes. O facto de que um animal pode sofrer de dores intensas, ou, 
um homem sofrer de dúvidas, não prova, em si mesmo, que aquele ou 
este sejam capazes do direito à protecção contra as mesmas."31 

White não submete o estabelecimento de direitos à posse de alguma 
capacidade, seja essa qual for, por exemplo, o direito de não sofrer, à sen
sibilidade. No seu entender, o aparato jurídico-político não pode oferecer 
protecção ou garantia alguma de não-sofrimento, a um ser sensível. Indiví
duos podem sofrer, por razões as mais diversas e de modo bastante subjec
tivo. Somos todos dotados de um aparato psíquico que nos torna capazes da 
experiência da dor e do sofrimento. Isto nos iguala. Embora todos possam 
sofrer com determinada experiência, o motivo pelo qual cada um sofre nem 
sempre é o mesmo. Para além das experiências compartilhadas há uma 
diversidade de outras, não compartilháveis. O Estado não pode, no caso 
dessas últimas, comprometer-se a dar protecção individual, no caso de 
situações subjectivas singulares que desencadeiam sofrimento em determi
nados indivíduos. O sujeito não pode reivindicar do poder judiciário pro
tecção frente sua própria condição, ou seja, frente a determinações biológi
cas, culturais e mentais, que o constituem como natureza sensível. 

3 0 Entre parênteses da Autora. 
3' Ibid., p. 121. 
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Concordo com White que os direitos não devam ser subsumidos à 
posse de habilidades. Ou, dito de outro modo, que habilidades, pura e 
simplesmente, não instituem direitos. A habilidade de nocautear um indi
víduo com um único gesto não confere ao forte o direito de o fazer, a não 
ser em condições regulamentadas, como ocorre na luta de boxe. Com
preendo perfeitamente, por outro lado, que a habilidade de mover pernas 
e braços não institui um direito de não sofrer paralisias, assim como a 
habilidade de falar não institui o direito de não ficar mudo, e a de ouvir, o 
direito de não ficar surdo. Nesses pontos não tenho problemas com White. 

A vulnerabilidade da vida animal e a fragilidade do equilíbrio bioló
gico, emocional e ambiental que possibilitam o bem-estar, em seres dota
dos de sensibilidade e de consciência dão origem à necessidade de se 
instituir direitos. Não por ser hábil, andante, falante e ouvinte, mas, por 
ser frágil, e por correr o risco de perder qualquer dessas habilidades, num 
segundo, devido a uma agressão, acidente ou doença, é que o animal, 
humano e não-humano, necessita de direitos, inclusive o de não ter sua 
capacidade de movimento, de expressão e de audição, destruída por actos 
directos (inflição), ou por negligência, de outros. Ao abordar a violência, 
os direitos humanos, os direitos dos animais e a questão da justiça, está-se 
a tratar da protecção devida a seres vulneráveis à acção de outros. É da 
condição de vulnerabilidade dos seres animados que se está a falar. Isso 
White não leva em conta. 

White confunde-se, penso, devido à ficção, criada por ele mesmo, de 
que os defensores dos animais estão a reivindicar para todos os seres 
sensíveis o direito de não sofrer, algo que, diga-se de passagem, ninguém 
o faz. Ao reivindicar o direito de não ser maltratado, o que se está a afir
mar é o não-direiío humano de tirar, através de actos de negligência ou 
violentos, os meios e as condições que propiciam ao ser sensível em 
questão a integridade necessária ao seu bem-estar. Tal reivindicação refe
re simplesmente ao direito de ser protegido contra aqueles actos alheios 
que provocam dor e sofrimento, seja por inflição directa, seja por priva
ção. Essa questão White parece não ter mesmo percebido. 

8. Marginalidade moral. Iguais são capazes de contrato. 

Há outros filósofos que negam explicitamente direitos aos animais. 
Jan Narveson, por exemplo, justifica sua recusa em atribuir direitos aos 
animais, alegando que estes não podem firmar contratos. Humanos só 
têm deveres em contrapartida por algum benefício definido e garantido 
através de contrato. 3 2 O contractualismo, configurado na posição defendi-

3 2 "... animais não têm direitos (...) humanos de modo geral nada têm a ganhar em abster¬
-se voluntariamente (por exemplo) de matar animais ou de 'tratá-los como meros 
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da por Narveson, cria o problema lógico e ético de traçar a linha divisória 
que separa seres dignos de consideração moral, dos demais, indignos da 
mesma, no âmbito da própria comunidade humana. 

Narveson, para proteger-se das críticas que sua posição desencadeia, 
tanto por parte dos contractualistas quanto dos utilitaristas, estabelece 
algumas distinções entre a condição dos seres "humanos marginais", 
conforme sua própria designação, destituídos das capacidades que tornam 
um indivíduo sujeito de direitos, isto é, capaz de contratos, e a dos demais 
animais. Em resposta à questão levantada pelos utilitaristas, qual seja, a 
da liberdade que os "humanos normais" teriam, de acordo com sua posi
ção, de fazer aos "humanos marginais", em razão da incapacidade destes 
últimos para fazer contratos de não-abuso e não-agressão, o que não 
admitem que seja feito contra si, Narveson argumenta: 

"... Por um lado, de um modo geral temos pouco ganho em tratar mal a 
tais pessoas, e, muitas vezes, temos muito a ganhar em tratá-las bem. 
Por outro, humanos marginais são invariavelmente membros de famí
lias, ou membros de outros grupos, nos quais se tornam objecto de amor 
e de interesse, por parte de outros membros desses grupos. Mesmo que 
houvesse um interesse em tratar mal uma pessoa marginal em particular, 
haveria outras que teriam interesse em que ela fosse tratada bem e estas 
são, claramente, em função de premissas contractualistas, membros da 
comunidade moral." 3 3 

Narveson apela ao facto de existir, regra geral, à volta de um deter
minado "humano marginal", quem se interesse por seu bem-estar. Esse 
motivo basta para que, no seu entender, não façamos àquele, algo que lhe 
faríamos, caso não houvesse ninguém, à sua volta, interessado em seu 
bem-estar. Concluí-se, do raciocínio de Narveson, que é do interesse de 
um terceiro, portanto, indirectamente (indirect duty of justice), que deriva 
a obrigação de abster-se de actos cruéis contra o primeiro. 

Com a defesa da posição de Narveson surge o problema de se garan
tir a moralidade do sujeito, quando não há ninguém interessado no bem¬
-estar de um determinado indivíduo, humano ou não. Nesse caso, cessa o 
constrangimento moral, naquele que sabe da vulnerabilidade do outro. Se 
não temos deveres morais directos para com "humanos marginais", então, 
tudo é permitido quando esses não têm quem os acolha ou socorra. Jus
tamente essa é a porta de saída moral que autoriza todo abuso contra seres 
sem tutores. Os adolescentes brasileiros que queimaram vivo o índio Gal-

mcios'. E por outro lado, animais não podem de modo algum fazer contratos conosco, 
ainda que assim o queiramos." Jan NARVESON. A Defense of Meat Eating. In: REGAN, 
Tom/ SINGER, Peter. Animal Rights and Human Obligation. 2 n d . New Jersey: Prentice 
Hall, 1989, p. 193 

3 3 Idem, Ibid., p. 194-195. 
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dino, quando este, ao viajar à Brasília para uma reunião na qual discutir-
-se-iam os direitos indígenas, por não ter dinheiro para pagar um pernoite 
em hotel, foi dormir ao abrigo de uma paragem de autocarro, evidenciam 
com seu acto os riscos de se adoptar a tese de Narveson. 

Uma tal forma de argumento legitima o abandono de seres vivos, em 
estado de necessidade, portanto, fragilizados e ameaçados pelo ambiente 
natural e social no qual têm de viver. Ao discutirmos a relatividade moral 
da condição animal, acabamos por tocar na relatividade da argumentação 
moral tradicional, que expõe, igualmente, humanos e não-humanos, ao 
abuso e exploração, quando não há autoridade alguma (jurídica e moral) 
que se interesse por seu bem-estar ou pela preservação de sua vida. O 
contractualismo clássico acaba por prestar um desserviço à defesa dos 
direitos humanos, dos animais, e do meio ambiente. Se esses não têm 
tutores directos, que os possam proteger em suas cláusulas contratuais, 
estarão perdidos. O que Narveson não declara, mas evidencia em sua 
tese, é que só há dois conceitos possíveis na moralidade tradicional: o de 
sujeito de direitos, e o de "coisas". Para se ter protecção moral, no mode
lo narvesoniano, há que se ter a protecção de um superior, um proprietário. 

9. Moralidade, dependência. Iguais são os mais próximos 

O apelo à consideração moral de um sujeito, em nome da comunidade 
que o envolve, aparece igualmente na posição de Lawrence C. Becker,3 4  

para o qual não apenas os animais, mas todos os demais seres humanos 
que não pertencem ao círculo mais íntimo do agente moral, estão excluí
dos de qualquer dever de consideração por parte desse agente. Becker 
atribui tal exclusão a uma necessidade de estruturação do carácter moral, 
de acordo com uma regra que denomina a da distância social. 

A necessidade de respeitar a distância social como constitutiva da 
moralidade humana, no entender de Becker, expressa-se claramente no 
acto de, "... em nossas relações sociais, darmos prioridade aos interesses 
dos que se encontram mais próximos de nós, em detrimento dos interes
ses dos mais distantes." Com relação aos animais, o Autor conclui: 

"... Animais estão tipicamente mais 'distantes' de nós, do que seres 
humanos. Assim, sustentar que as pessoas devem ter os traços constitu
tivos da virtude, é sustentar, consequentemente, que as pessoas devem 
(tipicamente) dar prioridade aos interesses de membros de sua própria 
espécie." 3 5 

3 4 Professor de Filosofia no Hollins College e Editor Geral da Encyclopedia of Ethics 
Project. 

3 5 Lawrence C. BECKER. The Priority of Human Interests. In: REGAN, Tom/ SINGER, 
Peter. Animal Rights and Human Obligation. 2 l l d . New Jersey: Prentice Hall. 1989. 
p. 87. 
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Lawrence Becker entende por relação, o tipo de interacção da qual 
se pode dizer que: 

"... os seres agem uns em favor de, com, ou, contra os outros.(...) A 
relação causal (de interdependência) que temos com certos micro orga
nismos simbióticos não é uma relação (sic) nesse sentido. (...) De modo 
similar, nossa dependência do oxigénio não pode ser analisada em ter
mos de uma dependência social, nem a relação causal entre nós e os 
vegetais. Mas, podemos ter relações, no sentido referido, com muitos 
tipos de animais, e. praticamente, com todos os seres humanos. Nessas 
relações, nosso reconhecimento verdadeiro da dependência é um dos 
factores que determina a distância social. E, quanto maior a dependên
cia, menor a distância social."36 

Há, de acordo com o conceito de interacção proposto por Becker, 
uma relação de dependência entre humanos e animais, e não apenas entre 
humanos e animais de estimação. Becker afirma existir em humanos uma 
preferência por interacções com humanos e não com animais. Assim, os 
deveres morais ficam adstritos à comunidade da qual fazemos parte. Não 
os devemos estender, a não ser excepcionalmente, a seres que não fazem 
parte da comunidade humana. É nesta que privamos da existência com 
seres que se nos assemelham. 

Becker parece não dar-se conta dos desdobramentos de seu próprio 
conceito de relação. Se, conforme o afirma, temos uma relação sempre 
que fazemos algo em favor de, com, ou, contra alguém, então, é possível 
dizer que temos uma relação com todos os seres afectados, positiva ou 
negativamente, por nossos actos e decisões, independentemente de estar
mos ou não a privar a vida com tais seres, na intimidade social ou 
ambiental. Das práticas de criação e manejo experimental e industrial 
pode-se dizer que são ou não acções favoráveis aos animais, conh-árias 
aos animais, ou dependentes dos animais. 

10. Moralidade, coerência. Iguais somente interesses animais não-
-concorrentes com os humanos 

J. A . Gray reconhece, à partida, que, ao agir de acordo com um prin
cípio ético, não se deve discriminar. Se, por exemplo, um princípio proíbe 
infligir dor, deve-se aplicá-lo sem estabelecer qualquer linha divisória 
especista. Mas, na concepção de Gray, há que se distinguir entre princí
pios morais e escolhas morais. No seu entender, tudo adquire outro signi-

36 Ibid. 
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ficado, quando, por exemplo, se compara a dor sofrida por um humano, à 
sofrida por um outro animal. 

"... Não quero questionar a tese de que princípios éticos não devem ser 
estabelecidos em função de espécies. 3 7 Se é errado infligir desnecessa
riamente dor, é igualmente errado infligir dor a um ser humano, a um 
rato ou a uma aranha. Mas, a situação muda claramente quando se trata 
de escolhas morais, entre o sofrimento experimentado por um ser 
humano, e o experimentado por membros de outras espécies; na verda
de, a situação é claramente diferente quando se trata de escolher entre o 
sofrimento de dois indivíduos diferentes, ainda que os dois pertençam à 
espécie humana."38 

Gray refere-se aos casos nos quais o interesse em não sofrer dor, por 
parte de um determinado indivíduo, confronta-se com o interesse em não 
sofrer dor, por parte de outro. Se obedecemos ao princípio moral utilita
rista que ordena não infligir dor, ou eliminar a dor sentida, ambos os seres 
devem receber nossa atenção, e ter, cada um deles, sua dor eliminada. 3 9 

Pode ocorrer, no entanto, que não seja possível respeitar o princípio em 
relação aos dois seres em questão. Uma decisão moral impõe-se. A de 
escolher qual dos dois seres em questão terá seu interesse em não sofrer 
dor, atendido, e qual dos dois não o terá. 

Peter Singer discute atentamente casos dessa natureza, e propõe o 
principio da igual consideração de interesses semelhantes como saída para 
a resolução de tais conflitos morais, seguido do emprego do princípio da 
diminuição da utilidade marginal, quando escasseiam recursos para aten
der a demandas concorrentes.110 Mas, é preciso lembrar, em primeiro lugar, 
que os interesses são de facto concorrentes somente se forem semelhantes. 
Interesses distintos, dado que podem ser atendidos com meios também 
distintos, não devem ser colocados frente à frente, como se concorressem 
entre si. U m exemplo: o interesse de um homem em usar um tipo de creme 
de barbear, não pode ser colocado como um interesse que concorra, natu
ralmente, com o interesse de um coelho em viver e não ser cegado nem 

3 7 Gray certamente refere, aqui, à tese de Richard D. RYDER, de que tratamos os animais 
sem consideração, por os discriminar em função de não pertencerem à nossa espécie. 
Tal discriminação, denominada especismo, também é denunciada por Peter SINGER. 
Cf. abaixo, na posição abolicionista, as teses de ambos os filósofos e a referência de 
suas obras, 

3 8 J. A. Gray. In Defense of Speciesism. In: BAIRD, Robert & ROSENBAUM, Stuart E. 
(Eds.) Animal Kxperimentation; lhe Moral issues. Amherst/NY: Prometheus Books. 
1991, p. 68. 

3 9 Tese defendida por Peter SINGER em seu livro Ética Prática. 
4 0 Sugiro a leitura do Cap. 2, Da Igualdade e suas Implicações, de Etica Prática, (São 

Paulo: Martins Fontes) para estudo da tese dc SINGER. 
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morto dolorosamente pelos testes L D 5 0 e Draize. Interesses de naturezas 
distintas devem ser atendidos distintamente. O interesse em viver, dos ani
mais, tem sido colocado como "r ival" e "concorrente" com os interesses 
financeiros da indústria de cosméticos, e como concorrentes com os inte
resses cosméticos de consumidoras e consumidores de tais produtos. 

Gray afirma que o emprego do princípio que ordena não infligir dor 
complica a decisão do sujeito moral, quando este tem o dever de minimi
zar ou eliminar a dor de determinado indivíduo, e, para cumprir seu dever 
a única alternativa é causar dor em outro. Estamos diante da questão dos 
testes de drogas em modelo animal antes de serem liberadas para consu
mo humano. A argumentação de Gray está perfeitamente correcta, se, 
deliberadamente, não consideramos que na busca de drogas para a elimi
nação ou minimização da dor ativemo-nos, nas últimas décadas, a inves
tigar num único modelo, qual seja, no que implica infligir dor e morte aos 
animais. Tal argumento se sustenta na convicção de que, para minimizar 
ou eliminar a dor humana, portanto, para atender ao interesse humano em 
não sofrer, o único recurso é infligir dor e morte a animais de outras 
espécies. Vemos, aqui, onde nos leva a confusão de interesses ou o esta
belecimento de concorrências desleais, entre interesses humanos e ani
mais. Gray trabalha com a hipótese de que só há uma forma de eliminar a 
dor em humanos: fazendo investigações que causam dor, sofrimento e 
morte em animais. Mais uma vez podemos verificar a falta de lógica na 
adopção do silogismo: seres humanos têm horror à dor, logo têm direito 
de causar dor em animais para buscar alívio para a própria. De uma certa 
premissa, a de que não suportamos a dor, não se pode concluir que, então, 
e por essa razão, a devemos produzir nos animais. A moral vigente ali
menta-se de tais absurdos lógicos. 

O Autor, do mesmo modo como o fazem outros filósofos morais tra
dicionais, não leva em conta que a limitação da investigação de terapêuti
cas para a dor humana a um único modelo, o animal, é de ordem históri
ca, não moral. Em outras palavras, o cientista não está, como o pretende o 
Autor, moralmente obrigado a infligir dor aos animais como se esta fosse 
não apenas a única, mas a verdadeira hipótese para encontrar alívio para a 
dor humana. A restrição à qual os cientistas se submetem é histórica. Ela 
resulta, no mínimo, da indiferença filosófica e científica que caracterizou, 
nos últimos séculos, a atitude humana frente à dor animal, quando não, da 
falsa convicção, espalhada pela própria ciência ao redor do mundo, de 
que animais nada sentem. Também Gray, como j á o vimos em Becker, 
recorre a explicações biológicas deterministas para esclarecer por que as 
escolhas morais privilegiam o interesse de membros de nossa espécie, em 
detrimento do interesse de membros de outras espécies. 

Os filósofos, por sua vez, incapazes de oferecer lenitivo ao sofrimen
to humano, acabam por considerar justificável infligir dor e sofrimento 
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aos animais de outras espécies em nome da necessidade humana de 
minimizar ou eliminar a própria dor. De todas as experiências de um ser 
sensível, essas duas, a dor e o sofrimento, quando impossíveis de serem 
controladas ou extintas, levam muitos humanos a suplicar pela eutanásia. 
A dor e o sofrimento são experiências devastadoras para um ser dotado 
de sensibilidade e de autoconsciência, humano e animal. Por essa razão a 
ética prática as leva a sério. Mas, justamente por ser a mais fundamental 
das questões da moralidade, pelo menos para os utilitaristas, o emprego 
de conceitos tais como os de dor e sofrimento acaba por tornar-se alvo 
das críticas dos filósofos de outras tendências. 

11. Objetividade do sofrimento. Igualdade só com total objetividade 
dos conceitos 

Wil l iam Timberlake critica os defensores dos animais, e em especial 
a Peter Singer, por não definir sofrimento e, ainda assim, supor, ao 
defender eticamente os animais, que todo procedimento científico expe
rimental causa sofrimento. "... N ã o há uma definição ou análise do sofri
mento, e raramente esses grupos apresentam evidências consensuais, 
requeridas para a atribuição de sofrimento no caso humano." 4 1 Timberla
ke dirige sua crítica contra o uso indiferenciado do conceito de dor e 
sofrimento, e contra a falta de uma definição objectiva desses conceitos. 
Em não havendo tal definição, cada um considera dolorosa, ou capaz de 
causar sofrimento, a experiência que julga, subjectivamente, como tal. 

Tanto a dor quanto o sofrimento podem variar de intensidade ou de 
significado, dependendo do sujeito que as experimenta. Ao se afirmar que 
um determinado acto causa dor ou sofrimento a um determinado animal 
corre-se o risco de errar, pois é possível que tal acto lhe seja indiferente. 4 2 

Timberlake questiona, por exemplo, certas leis, aprovadas para o trans
porte de "primatas nào-humanos" , e uma série de outras exigências feitas 
em relação ao tratamento que deve ser dispensado a esses animais. Quan
do se trata das mesmas práticas, mas com outros mamíferos domestica
dos, lembra o Autor , 4 3 os conceitos de dor e de sofrimento são relegados 

4 1 William TIMBERLAKE. The Attribution of Suffering. In: BAIRD, Robert & 
ROSENBAUM, Stuart E. (Eds.) Animal Experimentation; lhe Moral Issues. Am-
herst/NY: Prometheus Books, 1991, p. 71. 

4 2 "... Por não haver um acordo acerca da definição formal de sofrimento, tem havido 
pouco debate coerente sobre a afirmação de que toda experimentação animal produz 
sofrimento, e deve ser, então, imediatamente suspensa. (...) Infelizmente, tentativas 
feitas por juristas e por defensores do bem-estar animal para definir sofrimento tem 
sido geralmente unidimensionais e distorcidas pelo viés da sensibilidade.11 Idem, !bid., 
p. 72. 

4 3 "Embora tais normas e declarações originem-se dos melhores motivos, considere que: 
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ao esquecimento. Confirma-se, desse modo, a discriminação contra ani
mais domésticos, e a eleição dos silvestres, de acordo com os interesses 
políticos mais promissores, como os animais preferidos. 

Na crítica que faz aos defensores de direitos legais para os animais, 
Timberlake joga claramente a luta em defesa dos direitos animais contra a 
luta em defesa dos direitos humanos. O Autor expressa, desse modo, uma 
das críticas mais frequentes feitas contra os animalistas, sustentada até 
mesmo pela Enciclopédia da Igreja Católica, qual seja, a de que, ao 
defenderem os animais, os abolicionistas e bem-estaristas atestam seu 
desprezo ou negligência em relação aos seres humanos. Timberlake pare
ce não perceber que os animalistas lutam pela superação da indiferença 
glacial, típica "daqueles que nada sentem", mesmo sabendo que "crianças 
morrem de fome e muitas pessoas são envenenadas com poluentes", con
forme o denuncia. 

A verdade é que, se os defensores dos animais parassem hoje de 
lutar nessa "ordem das coisas", considerada por Timberlake um desvio na 
prioridade moral, ainda assim, a fome das crianças e a poluição que 
envenena o corpo das pessoas, não seriam erradicadas do mundo. Esses 
dois males não são uma espécie de sub-produto da luta humana em defesa 
dos animais. Eles resultam, sim, da indiferença política que anestesia a 
todos, e vitima igualmente crianças, adultos e animais. Jogar o interesse e 
a miséria dos animais contra as crianças e os pobres contribui imensa
mente para cristalizar a frieza humana, claramente manifesta na omissão 
de todos em relação a tais injustiças. E, pior ainda, ao terem um motivo 
para desprezar os defensores dos animais, os moralmente indiferentes 
encontram algo contra o que podem mover seus sentimentos morais, a 
luta abolicionista. Dessa forma podem manter-se na mesma posição 
moral de indiferença diante do sofrimento animal e humano, como se o 
sofrimento humano resultasse da luta pelos direitos animais, e o sofri
mento animal não tivesse nada a ver consigo e com seus hábitos de con
sumo. 

( 1 ) no mínimo metade dos humanos neste planeta estão expostos regularmente a tais 
condições sem que se registe grande sofrimento; (2) a maior parte dos animais de 
estimação tem sido exposta a tais condições: ainda assim, a maior parte de seus donos 
não considera que os animais tenham sofrido; (3) essas condições existem 
regularmente para muitas populações naturais, e repito, sem que se suponha que 
devamos fazer alguma coisa a esse respeito. O que é ainda mais notável é que, na maior 
parte dos casos, quase não há evidência indicativa de que as regras prescritas são 
efectivas para a redução do sofrimento, ou mesmo de quais são as condições preferidas 
pelos animais afectados." !bid. 
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12. Moralidade, direitos. Iguais só os seres humanos, definitivamente 

Timberlake critica, conforme indicado acima, a defesa de um estatu
to moral para os animais, fundado no conceito de sofrimento que, no seu 
entender, os animalistas abolicionistas ainda não fizeram por bem explici
tar. Desta posição conservadora, também compartilha Carl Cohen, 4 4 filó
sofo moral da universidade da Carolina do Norte, colega de departamento 
de Tom Regan. Assumindo a posição de Alan White, apresentada e criti
cada acima, Carl Cohen investe contra a defesa de direitos morais para os 
animais, e esclarece: 

"Um direito, entendido como tal, é uma exigência, ou uma potencial 
exigência, que uma parte pode apresentar contra outra. Tal exigência 
pode registar uma cobrança contra uma simples pessoa, um grupo, uma 
comunidade, ou (quem sabe) toda a humanidade. O conteúdo da exigên
cia também varia muito: devolução de um empréstimo, não discrimina
ção por parte do empregador, não interferência por parte do Estado, e 
assim por diante. Para compreender plenamente cada direito legítimo, 
precisamos, então, saber quem detém o direito a quê e de quem se cobra 
esse direito." 4 5 

Singer, Linzey e Regan mostram o risco de se limitar apenas aos 
seres humanos dotados de habilidades específicas, nosso reconhecimento 
de deveres morais. Muitos humanos são excluídos. Carl Cohen opõe-se a 
Singer, que ordena a análise cautelosa de cada caso e a consideração das 
particularidades de cada espécie animal, além da singularidade do indiví
duo em questão, antes de se estabelecer direitos. Para Cohen, 

A "... capacidade para o juízo moral, que distingue humanos de animais, 
não é um teste a ser aplicado aos humanos, um a um. Pessoas, que por 
causa de alguma deficiência são incapazes de desempenhar funções 
morais naturais aos seres humanos, não são expulsas, por essa razão, da 
comunidade moral. A questão é de espécie. Humanos são de uma espé
cie tal que só podem ser submetidos a experimentos, com seu consenti
mento voluntário. As escolhas que fazem livremente devem ser respei
tadas, Animais são de uma espécie tal que lhes é impossível, em 
princípio, dar ou recusar consentimento voluntário, ou fazer uma esco
lha moral. O que os humanos, mesmo inaptos preservam, animais 
jamais possuem."46 

4 4 Professor de Filosofia da University of Michigan, adversário da posição de Tom 
REGAN, que defende nossa obrigação moral de estabelecer direilos para os animais, 
caso insistamos em defender direitos morais para humanos não-paradigmáticos. 

4 5 Carl COHEN. The Case for the Use of Animals in Biomedical Research. In: BAIRD, 
Robert M . & ROSENBAUM, Stuart E. (Eds.) Animal Experimentation; the Moral 
Issues. Amherst: NY, 1999, p. 103. 

« Ibid., p. 106. 
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Na via de argumentação adoptada por Cohen, se um ser não é capaz 
de dar nem de negar consentimento a actos que o podem afectar, então, 
não há deveres directos dos sujeitos morais em relação a si. Singer, 
Regan, Ryder e Linzey insistem em apontar o risco ao qual humanos 
incapazes de autodeterminação são submetidos, sob o domínio de tal 
raciocínio ou ju ízo moral. Cohen critica, por sua vez, o que considera ser 
um erro, cometido, no seu entender, por abolicionistas e bem-estaristas, e, 
em especial, por Peter Singer: o de não distinguir entre o sofrimento de 
humanos e o sofrimento de animais. 

Cohen, abolicionista apenas na questão da discriminação racial e 
sexual, assume-se especista, no que respeita à atribuição de valor moral 
ao sofrimento. A linha divisória que garante, na sua concepção, a legiti
midade da consideração moral desigual, é a da espécie biológica dessas 
duas categorias de seres vivos animados: humanos e não-humanos . 4 7 

Contra o utilitarismo, que ordena contrabalançar o peso da experiên
cia da dor e do sofrimento com o peso do benefício obtido, Cohen escreve: 

"Aqueles que afirmam basear sua objecção ao uso de animais na pes
quisa biomédica, por calcularem a somatória de prazeres e dores produ
zidos, cometem um segundo erro, igualmente grave. Mesmo que fosse 
verdade - o que com certeza não é - que as dores de todos os seres 
animados devem ser contabilizadas igualmente, um cálculo utilitário 
convincente requer que pesemos todas as consequências do uso e do 
não-uso de animais em pesquisas de laboratório." 4 8 

A o raciocinar desse modo, Cohen parece esquecer que, na perspecti
va utilitarista, deve-se levar em conta, no cálculo, os interesses de todos 
os afectados pelas decisões e acções. O cálculo não é a mera ostentação 
de poder de quem pretende obter os benefícios da decisão a ser tomada. 
Da perspectiva de quem leva o prejuízo, nenhum ser humano aprova, para 
benefício de outro, acções que impliquem na destruição de seu próprio 
bem-estar, ou de sua integridade física, emocional, moral e ambiental. 
Quando se trata de defender nossos interesses, não gostamos de sacrifí
cios. Mas, parece que apreciamos muito que outros sejam sacrificados 
por nossos interesses. Egoísmo é o termo que designa bem tal gosto. 

4 7 "Entre espécies de vida animada, no entanto - entre (por exemplo) humanos de um 
lado e gatos ou ratos de outro - as diferenças morais relevantes são enormes, e quase 
universalmente apreciadas. Humanos dedicam-se à reflexão moral; humanos são 
moralmente autônomos; humanos são membros da comunidade moral, reconhecem 
exigências legítimas contra seus próprios interesses. Seres humanos têm direitos; o seu 
status moral e muito diferente do de gatos e ratos." Ibid., p. 108. 

4 8 / è / t / , p. 109. 
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Cohen levanta a questão da morte e sofrimento infligidos aos animais 
destinados ao abate para consumo humano, e confronta os interesses dos 
carnívoros, dos que usam produtos de pele, e dos que se divertem às custas 
dos animais, com o interesse na cura de doenças terríveis, e na eliminação 
da dor. Dos defensores dos animais exige, assim, coerência, na luta contra 
toda espécie de sofrimento e morte, não apenas quando afectam os ani
mais.'19 Nesse sentido, o Autor questiona correctamente o uso de dois pesos 
e de duas medidas, por parte dos sujeitos humanos: um peso c uma medida, 
para julgar moralmente os experimentos em modelo animal, outro peso e 
medida para julgar moralmente o consumo de produtos derivados da explo
ração e morte dos animais. Cohen se pergunta: "... Como podem ser julga
dos moralmente válidos os muitos usos comuns dos animais, enquanto seu 
uso na investigação científica é julgado sem valor moral?" 5 0 

Apenas o vegetarianismo radical, isto é, a abstenção total do consu
mo de produtos de origem animal, veganismo, por sua coerência, é reco
nhecido por Cohen. 5 1 Na verdade, os animalistas abolicionistas, como 
bem o estabelece essa expressão, defendem a abolição, por parte dos 
seres humanos, de todos os usos e exploração dos animais. 

Cohen admite algumas obrigações humanas em relação aos animais. 
De modo algum, porém, aceita que os animais tenham quaisquer direitos, 
caso o respeito a esses direitos concorra com o respeito aos interesses e 
necessidades humanos. E, assim, o cálculo que sugere seja feito para 
contrabalançar, de um lado, os benefícios alcançados pelos humanos, e, 
de outro, os danos causados aos animais, não pode basear-se no princípio 
da igualdade moral de interesses humanos e animais, 5 2 conforme o pro-

4 9 "... Anaesthetics and thoughtful animal husbandry render the level of actual animal 
distress in the laboratory generally lower than that in the abattoir. So long as death and 
discomfort do not substantially differ in the two contexts, the consistent objector must 
not only refrain from all eating of animals but also protest as vehemently against others 
eating them as against others experimenting on them. No less vigorously must the critic 
object to the wearing of animal hides in coats and shoes, to employment in any indus
trial enterprise that uses animal parts, and to any commercial development that will 
cause death or distress to animals." Ibid., p. 112. 

50 Ibid. 
5 ! "...Scrupulous vegetarianism, in matters of food, clothing, shelter, commerce, and 

recreation, and in all other spheres, is the only fully coherent position the critic may 
adopt. At great human cost, the lives of fish and crustaceans must also be protected, 
with equal vigor, i f speciesism has been forsworn. A very few consistent critics adopt 
this position. It is the reduction ad abswdum of the rejection of moral distinctions be
tween animals and human beings." Ibid. 

5 2 "...Certamente temos obrigações para com os animais, mas eles não lém nem podem ter 
direitos frente a nós que o experimento possa infringir. Ao calcular as consequências da 
pesquisa animal devemos pesar todos os benefícios alcançados a longo prazo -para os 
animais e para os humanos- e, nesse cálculo, não devemos afirmar a igualdade moral 
de todas as espécies animadas." Ibid., p. 113. 
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põe Singer. Sua posição afina-se, nesse sentido, com a de J. A. Gray. 
Conforme visto acima, Gray não admite que interesses animais concor
ram com interesses humanos. Quando se trata de tomar uma decisão 
moral que envolve dor e sofrimento de indivíduos dessas duas espécies 
distintas, prevalece, na sua compreensão, a atitude especista. Vimos já , 
acima, que a concorrência de interesses humanos contra interesses ani
mais não é necessária. Podemos fazer concorrer quaisquer interesses, 
humanos, contra semelhantes interesses, também humanos. O estabele
cimento da própria concorrência j á indica uma relação de poder comer
cial, na qual uns se encontram em condições privilegiadas para forçar 
outros a ceder, num processo reconhecido desde o Século X I X como 
expropriação de mais-vai ia. 

Em relação aos animais, estamos ainda na mentalidade do século 
X I X . Os interesses de uns devem, na tese dos conservadores, ser coloca
dos em concorrência, com os de outros, sabendo-se de antemão quem tem 
o poder de fazer valer a força para instaurar a concorrência desleal. 

13. Moralidade, deveres. Para além dos limites propostos 

Anne Mary Warren questiona a posição abolicionista de Tom 
Regan, por defender "direitos animais", quando, no seu entender, se pode 
falar do "dever de protecção que os animais podem gozar contra actos 
praticados por humanos", tese, aliás, defendida por Peter Singer, que não 
emprega a categoria direitos em sua luta abolicionista. Para a autora, uma 
questão, analítica, separa defensores e detratores dos direitos animais: "o 
conceito usual de direito moral provavelmente não está suficientemente 
esclarecido, ou carece de precisão, para permitir que se possa determinar, 
simplesmente a partir de sua definição, quem está na posse de um direito." 

No entanto, mesmo que fracasse a tentativa analítica de afirmação de 
direitos aos animais - os conservadores insistem em estabelecer a racio
nalidade e a autonomia morai como fundamentais, para que de um ser se 
possa dizer que tem direitos morais, e os abolicionistas insistem que, nem 
a racionalidade nem a autonomia são critérios necessários ou suficientes 
para a atribuição de tais direitos - ainda assim, afirma Warren, somos 
obrigados a reconhecer que temos deveres em relação aos mesmos. Um 
desses deveres é o de não ser cruel na forma de os tratar: "... A alternativa 
mais aceitável para a tese de que animais têm direitos morais é que, ao 
(declarar que eles) não têm direitos, temos, ainda assim, a obrigação de 
não ser cruéis com eles."5 3 Por crueldade Warren entende "... infligir dor 

5 3 Mary Anne WARREN. Difficulties with the Strong Animal Rights Position. In: 
BA1RD, Robert M . & ROSENBAUM, Stuart E. (Eds.) Animal Experimentation; the 
Moral Issues. Amherst: NY, 1991. p. 97. 
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ou sofrimento, ou ter prazer nessa dor ou sofrimento, ou ser mais ou 
menos indiferente aos mesmos." 5 4 

Diversamente de Cohen, no entanto, que critica os defensores de 
direitos para os animais (animalistas legalistas) por julgar que o princípio 
da igualdade moral não deva ser estendido a seres de outras espécies, 
Mary Anne Warren critica Regan por atribuir direitos morais somente a 
sujeitos de uma vida (direitos animais, para Regan, são para os mamíferos 
com um ano ou mais de vida). A crítica de Warren a Regan inverte a 
crítica de Cohen a este. Cohen afirma que nenhum ser não-humano pode 
ter qualquer interesse, e, pois, quaisquer direitos, caso estes concorram 
com interesses e direitos humanos. Sua posição é absolutista. Direitos 
humanos, sejam eles quais forem, são absolutos. Nenhuma vida não-
-humana, nenhum bem-estar não humano, jamais, poderá ser alçado ao 
mesmo nível do humano. 

Warren não aceita, na proposta de Regan, a atribuição de direitos 
morais apenas aos mamíferos com um ano ou mais de vida - animais, no 
conceito de Tom Regan-, os mesmos direitos morais atribuídos a huma
nos não-paradigmáticos, enquanto ficam de fora outros seres, cujas capa
cidades mentais sequer foram descritas pela ciência: suas emoções , sensi
bilidade, percepção de si mesmos no tempo, projecção de si no futuro 
etc, capacidades que Regan arrola como fundamentais na constituição do 
conceito de animais, ou seja, mamíferos com um ano ou mais de vida, aos 
quais reconhece o status moral de sujeito de uma vida, equivalendo, pois, 
juridicamente, ao de sujeito de direitos. 

Warren sugere que sejam atribuídos direitos morais a todos os seres 
dotados minimamente de sensibilidade. No seu entender, é suficiente que 
estes tenham a capacidade de distinguir entre o que lhes causa bem-estar 
e o que lhes causa desconforto, dor ou mal-estar, para que sua vida sofra 
danos, na inexistência das condições necessárias ao bem-estar. Se, para 
um determinado ser, não há qualquer diferença entre o estado de carência 
e o de satisfação, então, não há porque cuidar para que nada lhe falte. 5 5 

Mas, entre os seres vivos, parece inexistente uma tal espécie. 
Regan sugere a extensão do reconhecimento de direitos morais, ape

nas a sujeitos de uma vida, por possuírem valor inerente. Warren, por 
considerar obscura a teoria de Regan, e, impreciso, o conceito de valor 

5" Idem, Ibid. 
5 5 "... (M)oral rights are protections designed to protect rights holders from harms or to 

provide them with benefits which matter to them. Only beings capable of sentience can 
be harmed or benefited in ways which matter to them, for only such beings like sentient 
animals, unlike mountains, rivers, or species, are at least logically possible candidates 
for moral rights. This fact, together with the need to end current abuses of animals - e. 
g., in scientific research... - provides a plausible case for speaking of animal rights." 
Ibid., p. 98. 
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inerente, sugere a adopção da tese fraca dos direitos animais. Nesse sen
tido, 

"... (1) toda criatura, cujo modo natural de vida inclua a busca de certas 
satisfações, tem o direito de não ser forçada a existir sem a oportunidade 
de buscar essas satisfações; (2) cada criatura, capaz de dor, sofrimento 
ou frustração, tem o direito a que tais experiências não lhe sejam infli
gidas deliberadamente, sem uma razão necessária; e, que (3) nenhum ser 
sensível seja morto sem uma boa razão. No entanto, direitos morais não 
são de modo algum uma questão de tudo ou nada. A exigência de 
razões, requeridas para violar o direito de um organismo não-humano, 
varia, dependendo - entre outras coisas - da probabilidade de que seja 
sentiente e (caso o seja claramente) de seu provável nível de sofistica
ção mental..."56 

No entender de Warren, pode-se reconhecer valor inerente a outros 
seres vivos da natureza - rios, florestas, espécies animais e vegetais -
ainda que não se reconheçam a tais seres direitos morais, ou que, por 
exemplo, não faça sentido dizer que têm um direito (moral) de não ser 
tratados com crueldade. Assim, diversamente de Regan, Warren desvin
cula os dois conceitos, o de valor inerente, e o de direitos, e os atribui 
também, ainda que de modo distinto, a seres aos quais Regan, por os 
vincular não atribui. Segundo Warren, a teoria de Regan obriga a uma 
divisão dos animais em duas categorias: a dos que têm valor inerente e a 
dos que não o têm. A linha divisória sugerida por Regan, a do sujeito de 
uma vida, no entender de Warren, é muito difícil de ser estabelecida em 
relação à maioria dos seres vivos, pois, "pouco ou nada sabemos ainda de 
seu psiquismo". 5 7 Com relação à morte dos animais, Warren defende o 
que reconhece como "posição fraca dos direitos animais", ou seja, que, 
em certas situações de ameaça, seja preservado o direito humano de 
matá-los, enquanto, inversamente, jamais se justifique a morte de um 
humano, para atender ao interesse semelhante de um outro animal. 5 8 
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R É S U M É 

La tradition hébraíque, la philosophic d'Aristote, Timpérialisme romain et le 
christianisme qui les synthétise, ont comme these, non seulement la distinction 
mais la supériorité de la nature humaine face aux autres espéces vivantes. La rai-
son ou la capacité de raisonnement, la conscience et le langage sont des attributs 
exclusifs de Tespece humaine, affirment les philosophes moralistes traditionnels. 
Tous ceux qui les possédent sont égaux. Les autres étres, destitués de ees attributs 
specifiques, sont différents. Cette difference biologique responsable de cette dis
tinction justifie tous les abus et méme la destruction des animaux au profit exclusif 
des humains. A u X V I I siécle la théorie mécaniciste de la nature des organismes 
vivants, appliquée par Descartes aux animaux, a corroboré l 'héritage moral judéo-
-chrétien. Cet article présente d'abord la thése de Descartes sur laque lie la philoso
phic morale traditionnelle se bátit; en deuxiéme place vient la reconstitution des 
arguments conservateurs directe ou indirectement dérivés de cette tradition. Fina-
lement i l montre les risques et les limites de l'adoption de ees arguments en ce qui 
concerne la morale contemporaine, affectant non seulement les intéréts des ani
maux mais aussi ceux des sujets humains non paradigmatiques. 





O QUE É o MONISMO ANÓMALO? 

Ricardo Santos 
Instituto de Filosofia da Linguagem 
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O monismo anómalo é a posição proposta e defendida por Donald 
Davidson, em 1970, num ensaio intitulado "Mental EventS"', como res
posta ao problema central da filosofia da mente, que é o problema de 
saber que relação existe entre a mente e os fenómenos mentais, por um 
lado, e o corpo e o mundo físico em geral, por outro. Ele define-se pela 
conjunção das seguintes duas teses: (1) todo o acontecimento mental é 
um acontecimento físico; e (2) não existem leis psicofísicas estritas. A 
primeira é a tese característica da chamada "teoria identitativa da mente". 
A segunda é a tese típica do anti-reducionismo, i.e. daqueles que conside
ram não ser possível reduzir o mental ao puramente físico. A principal 
novidade introduzida por Davidson reside exactamente em defender a 
conjunção das duas teses. 

§ 1. O monismo anómalo no espaço teórico das filosofias da mente 

De modo a reconstituir um pouco o sentido da inovação introduzida 
pelo monismo anómalo, começaremos por considerar um livro que foi tão 
central para a teoria identitativa da mente como o livro de Gilbert Ryle, 
The Concept ofMind (1949), o havia sido para o behaviourismo. Trata-se 
do livro do filósofo australiano David Armstrong, A Materialistic Theory 
of the Mind, publicado em 1968. Armstrong inicia o livro com uma clas
sificação das teorias da mente. Pretendendo inscrever-se na "tradição da 
moderna filosofia analít ica" e limitar a sua atenção às perspectivas que 
considera serem "opções intelectuais vivas", ele concentra-se sobretudo 
na oposição entre teorias materialistas e teorias dualistas. De acordo com 
a classificação proposta, existiriam apenas dois tipos de teorias materia-

1 Reimpresso cm Davidson, Essays on Actions and Events, Oxford, 1980, pp. 207-225. 

Philosophical 25, Lisboa, 2005, pp. 77-87 
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listas - o behaviourismo e a teoria identitativa da mente. O próprio livro 
de Armstrong, aliás, pretende contribuir para 'sepultar' o behaviourismo 
e impulsionar a teoria identitativa da mente. 

Além dos psicólogos Watson e Skinner, os behaviouristas citados 
por Armstrong são Gilbert Ryle e o Wittgenstein das Investigações Filo
sóficas. Quanto à teoria identitativa da mente, o seu 'nascimento' é mar
cado pela publicação de três artigos no final da década de cinquenta: dos 
filósofos australianos U. T. Place, "Is Consciousness a Brain Process?"2, 
e J. J. C. Smart, "Sensations and brain processes"3, e do filósofo america
no Herbert Feigl, "The 'mental' and the 'physicaP" 4. 

A o caracterizar a oposição entre behaviourismo e teoria identitativa, 
Armstrong sublinha sobretudo a diferente atitude quanto à realidade dos 
estados (ou processos ou acontecimentos) mentais. Enquanto o behaviou
rismo defendia que afirmar que uma pessoa tem estados mentais nada 
mais é do que afirmar que ela se comporta fisicamente de um certo modo, 
ou que tem certas disposições para esse comportamento, e que a imputa
ção de estados mentais internos, anteriores ao, e independentes do, com
portamento, mais não seria do que um mito .filosófico (o mito do "fan
tasma na máquina" denunciado por Ryle), a teoria identitativa da mente, 
embora reconheça a ligação estreita entre a posse de estados mentais e o 
comportamento, pretende distinguir os estados mentais internos da sua 
manifestação, ou expressão, comportamental. Os proponentes da teoria 
identitativa admitem a existência independente (e "testemunhada pela 
introspecção", afirma Armstrong) de estados mentais, enquanto mediado
res efectivos entre o estímulo e a resposta comportamental. Simplesmen
te, eles não seriam entidades fantasmáticas, mas sim estados do cérebro. 
Afinna-se então que os processos mentais são processos físico-químicos 
do sistema nervoso central; ou, de modo mais emblemático, que a mente 
é o cérebro. 

Mas a teoria identitativa da mente enfrentava um sério problema: a 
escassez do nosso conhecimento do funcionamento cérebro. Armstrong 
compara por diversas vezes a asserção "a mente é o cérebro" com a 
asserção "o gene é a molécula de A D N " . Uma coisa, diz ele, é analisar os 
conceitos de gene e de mente, procurando dar uma sua definição explíci
ta: o gene é aquilo (seja isso o que for) que é responsável pela transmis
são das características hereditárias; um estado mental é aquilo (seja isso o 
que for) que é capaz de produzir um certo tipo de comportamento. Outra 
coisa é descobrir que coisa é o gene, e que coisa é essa a que chamamos 

2 British Journal of Psychology 47, 1956, pp. 44-60. 
3 Philosophical Review 68, 1959, pp. 141-156. 
4 Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 2, Minneapolis, 1958. 



O que è o monismo anômalo/ 

"estado mental" e que associamos a esta descrição. Só o trabalho empíri
co de investigação sobre o funcionamento do cérebro pode fornecer uma 
resposta. Ao contrário da biologia (que acumulou evidência suficiente 
para concluir que o gene é a molécula de ácido dioxirribonucleico que 
forma o núcleo da célula), os dados empíricos da neurociência faltam. Só 
se pode especular. Esta especulação assume a forma de interrogação 
sobre a plausibilidade do reducionismo: é plausível que, com um conhe
cimento pormenorizado da fisiologia e dos mecanismos do sistema ner
voso centrai, venhamos a conseguir explicar todas as actividades huma
nas, até as mais complexas como a descoberta intelectual e a criação 
artística, simplesmente com base nas leis desses mecanismos? Que as 
nossas actuais explicações psicológicas (v.g. "Ele quer comer um gela
do") possam ser reduzidas a simples explicações físico-químicas (v.g. 
"Ele encontra-se no estado cerebral c")? 

A situação que daqui resulta para a teoria identitativa da mente é 
precisamente aquela que Davidson reproduz em "Mental Events"5: tanto 
os defensores como os adversários da teoria identitativa concordam que 
ela será verdadeira somente se puderem ser descobertas correlações exac
tas entre processos mentais e processos cerebrais - em duas palavras, leis 
psicofísicas. 

Pois, como escreve Charles Taylor: "É fácil ver por que é que é 
assim: a menos que um dado acontecimento mental seja invariavelmente 
acompanhado por, digamos, um dado processo cerebral, não há espaço 
para sequer debater uma identidade geral entre os dois." 6 

Mas, por outro lado, eram conhecidos fortes argumentos contra a 
possibilidade de reduzir o mental ao físico. E argumentos desenvolvidos 
por materialistas - como Quine, por exemplo. 

No § 45 de Word and Object (3960), Quine refere-se à tese de Bren¬
tano, entretando desenvolvida por Roderick Chisholm, segundo a qual o 
vocabulário psicológico seria irredutível, te. os seus termos não pode
riam ser explicados por recurso aos termos, nem de um vocabulário com
portamental e, muito menos, de um vocabulário estritamente físico. Qui
ne procura mostrar que a indeterminação da tradução (a famosa tese do 
capítulo 2 de Word and Object) implica essa mesma irredutibilidade. E a 
consequência que daí retira não é, obviamente, que devamos abraçar uma 
qualquer forma de dualismo. A conclusão de Quine é radical: numa lin
guagem científica, não há lugar para o vocabulário mental. Não há qual
quer verdade a ser conhecida, que possa ser formulada em tais termos. 

5 Cf. Davidson, 1980, pp. 209 c 212. 
fi Citado em Davidson, 1980, p. 212: "It is easy to see why this is so: unless a given men

tal event is invariably accompanied by a given, say, brain process, there is no ground for 
even mooting a general identity between the two." 
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Repare-se que Quine não põe em causa o enorme interesse que há 
em prosseguir com o estudo do funcionamento do cérebro, nem duvida 
do muito que com isso podemos vir a aprender sobre os padrões de com
portamento dos diversos organismos. O que ele defende é que a posse de 
todo esse conhecimento não irá fornecer uma maneira de reduzir as nos
sas actuais explicações psicológicas a explicações físicas. O resultado 
deverá ser antes o progressivo abandono das chamadas explicações psico
lógicas. 

Portanto, não é afinal verdade que, como pensava Armstrong, o 
reducionismo psicofísico seja uma condição necessária para uma concep
ção materialista do mundo. Como mostra o caso de Quine, podemos não 
acreditar na possibilidade de redução da mente ao corpo e continuarmos a 
ser materialistas. 

Regressando a Davidson, vemos então que, pressuposta uma opção 
clara pelo materialismo, e reconhecido o fracasso do programa behaviou-
rista, pareciam restar-lhe duas possibilidades - ou a teoria identitativa da 
mente ou o eliminativismo quineano. Por um lado, sabemos que David
son aceitou desde cedo a tese de Quine da indeterminação da tradução e, 
por isso, tinha razões para ser favorável às suas implicações anti-
-reducionistas. Mas, por outro lado, há algo que o afastava definitivamen
te do eliminativismo e o aproximava da teoria identitativa - e que era a 
sua interpretação causal dos conceitos mentais. 

Com efeito, em "Actions, Reasons, and Causes"7, Davidson foi um 
dos primeiros a, contra a ortodoxia behaviourista (e wittgensteiniana), 
defender que quando explicamos uma acção pelas razões que o seu agen
te teve para a realizar (nas quais se incluem os seus desejos e as suas 
crenças) estamos a fornecer uma explicação causal. Sinteticamente: as 
razões são causas. Ora, a aceitação da causalidade mental parece ser 
indissociável do realismo a respeito dos estados e processos mentais que 
vimos ser um dos traços distintivos da teoria identitativa da mente. Mas 
se aceitamos a existência independente e a eficácia causal dos processos 
ou acontecimentos mentais, e somos materialistas, temos de defender que 
esses processos e acontecimentos são processos e acontecimentos físicos 
que ocorrem no organismo (presumivelmente no cérebro) do agente. Mas 
como pode haver identidade sem redução? Recorde-se a citação de Tay
lor. 

Precisamente, Davidson escreve em "Mental Events": "Quero des
crever, e argumentar agora em favor de, uma versão da teoria identitativa 
que nega que possam existir leis estritas que relacionem o mental com o 
físico" 8 . A essa versão da teoria identitativa da mente será dado o nome 

7 Reimpresso em Davidson, 1980, pp. 3-19. 
8 Davidson, 1980, p. 212: " I want to describe, and presently to argue for, a version of the 
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de "monismo anómalo" : "monismo" porque defende que tudo é físico; 
"anómalo" porque nega a existência de tais leis. 

Para propor o monismo anómalo, Davidson tem de fazer duas coisas: 
primeiro, mostrar que ele é uma posição possível, ou seja, que não é 
inconsistente, que a teoria identitativa não é incompatível com a negação 
do reducionismo; e depois, explicar por que é que devemos acreditar nele, 
ou seja, dar as razões que justificam que haja uma forte probabilidade de 
o monismo anómalo ser uma teoria verdadeira. 

§ 2. A consistência do monismo anómalo 

O argumento de Charles Taylor, recorde-se, era o de que "a menos 
que um dado acontecimento mental seja invariavelmente acompanhado 
por [...] um dado processo cerebral, não há espaço para sequer debater 
uma identidade geral entre os dois." 

Se supusermos, tal como Davidson, que os acontecimentos são 
objectos, ou melhor, entidades concretas e particulares, espácio-
-temporalmente localizadas e, por isso, literalmente irrepetíveis, então a 
primeira parte da frase de Taylor é, se tomada à letra, um exercício de 
non-sense. Pois que sentido faz supor que um acontecimento particular é 
"invariavelmente acompanhado" por um outro? 

Começamos a apercebermo-nos do absurdo se considerarmos uma 
frase como "Sempre que eu nasço, a minha tia chora". A irregularidade, 
aqui, não é semântica, pois deriva apenas da impossibilidade física de as 
pessoas nascerem mais do que uma vez. No entanto, tal como a minha tia 
pode chorar muitas vezes, também nada impede que eu parta a cabeça em 
diversas ocasiões distintas. A frase "Sempre que eu parto a cabeça, a 
minha tia chora" está completamente em ordem. Mas ela não fornece um 
exemplo de um acontecimento que é "invariavelmente acompanhado" por 
um outro. Considerem o acontecimento particular que foi o partir da 
minha cabeça na noite de Natal de 1968. A minha tia chorou copiosamen
te durante meia hora. Que sentido faria afirmar que sempre que eu parto a 
cabeça na noite de Natal de 1968, aquele choro copioso e de meia hora da 
minha tia (aquele mesmo, e não um outro igualmente copioso e igual
mente prolongado) se segue? 

A situação que Taylor tem em vista é a de um tipo de acontecimento 
(e não um acontecimento particular) ser invariavelmente acompanhado 
por um outro. Ou melhor: é a situação em que sempre que ocorre um 
acontecimento de um certo tipo M ocorre também um acontecimento de 
um outro tipo N. 

identity theory that denies that there can be strict laws connecting the mental and the 
physical.'' 
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Mas uma vez desfeita esta confusão, o argumento de Taylor perde a 
força que parecia ter. Pois é perfeitamente possível que haja identidades 
particulares entre acontecimentos concretos, sem que para isso tenham de 
existir correlações gerais entre tipos de acontecimentos. Consideremos 
um acontecimento a que é de tipo (ou que tem a propriedade, ou que per
tence à extensão do predicado) M, e um acontecimento b que é de tipo N; 
a identidade entre a e b não tem de implicar que todos os acontecimentos 
de tipo M sejam idênticos a acontecimentos de tipo N. 

Ora esta é precisamento a possibilidade que interessa ao monismo 
anómalo . O monismo anómalo afirma que cada acontecimento mental é 
idêntico a um acontecimento físico, mas que não existem correlações 
gerais entre tipos de acontecimentos mentais e tipos de acontecimentos 
físicos. Como só estas correlações permitiriam a redução das explicações 
psicológicas a explicações puramente físicas, a possibilidade do monismo 
anómalo é a possibilidade de uma teoria identitativa não-reducionista. 

Em termos mais concretos, o que esta posição significa é que o acon
tecimento mental que é o eu desejar neste momento estar a ser compreen
dido é idêntico a algum acontecimento físico - presumivelmente, é idên
tico à ocorrência no meu cérebro de um certo processo físico-químico de 
tipo P; mas se amanhã uma outra pessoa, ou eu próprio, estiver a escrever 
um outro texto e, a certa altura, desejar estar a ser compreendida, nada 
garante que esteja também a ocorrer no seu cérebro um processo de tipo 
P. Esse outro desejo, mentalmente semelhante a este meu, pode ser idên
tico a um processo cerebral fisicamente muito diferente daquele que ocor
re agora em mim. 

§ 3. Dependência sem redução: a superveniencia do mental 

Um dos objectivos expressos do reducionismo era tentar confirmar a 
ideia de que toda a actividade mental do homem mais não é do que um 
produto sofisticado de uma constituição física também ela invulgarmente 
complexa do organismo humano. A o rejeitar a possibilidade de redução, 
não estará o monismo anómalo, apesar de tranquilizar a nossa consciência 
filosófica oferecendo-lhe uma ontologia fisicalista, a correr o risco de 
eliminar toda a ideia de dependência do mental relativamente ao físico? 
Para mostrar que assim não é, Davidson associou ao monismo anómalo 
uma tese da superveniência. 

O conceito de superveniência foi utilizado em filosofia moral por 
autores como G. E. Moore e R. M . Hare para descrever a relação entre 
certos termos valorativos como "bom" e os termos descritivos cuja exten
são determinaria a extensão daqueles primeiros. Davidson foi o responsá
vel pela sua introdução em filosofia da mente, e o seu objectivo era o de, 
com ele, conseguir caracterizar uma relação de dependência entre dois 
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conjuntos de propriedades sem possibilidade de redução de um conjunto 
ao outro. 

Esta passagem de "Menta! Events" tornou-se famosa: "as caracterís
ticas mentais são num certo sentido dependentes, ou supervenientes, em 
relação às características físicas. Tal superveniência poderia ser tomada 
como significando que não pode haver dois acontecimentos semelhantes 
em todos os aspectos físicos mas diferentes nalgum aspecto mental, ou 
que um objecto não pode mudar nalgum aspecto mental sem mudar nal
gum aspecto físico. A dependência ou superveniência deste tipo não 
implica redutibilidade" 9. 

A ideia geral é relativamente simples: dado que o mental é determi
nado pelo físico, qualquer diferença nas propriedades mentais de um 
objecto tem de ter na sua base alguma diferença nas suas propriedades 
físicas - sem que, no entanto, se possa identificar, para cada tipo de dife
rença mental, qual é exactamente a sua base física (pois nada nos garante 
que ela seja sempre a mesma). 

§ 4. O argumento em defesa do monismo anómalo 

Sendo o monismo anómalo uma posição logicamente possível, que 
razões temos para acreditar que seja verdadeira? Davidson apresentou um 
argumento em sua defesa, o qual tem as seguintes três premissas: 

(1) todos os acontecimentos mentais interagem causalmente com 
(i.e. são causas ou efeitos de) acontecimentos físicos; 

(2) toda a relação causal tem de ser suportada por uma lei; 
(3) não existem leis com base nas quais se possam explicar ou pre

ver acontecimentos mentais (i.e. não existem leis do mental -
nem psicológicas nem psicofísicas). 

Aparentemente, estas três premissas geram uma contradição. Pois se 
toda a relação causal implica a existência de uma lei e se há relações cau
sais entre acontecimentos mentais e acontecimentos físicos, então parece 
terem de existir leis que relacionem acontecimentos mentais com aconte
cimentos físicos, i.e. leis psicofísicas; mas isso é precisamente o que a 
terceira premissa nega. 

Para mostrar que a contradição é apenas aparente, Davidson socorre¬
-se da distinção entre tipos de acontecimento e acontecimentos particula-

9 Davidson, 1980, p. 214: "mental characteristics are in some sense dependent, or super
venient, on physical characteristics. Such supervenience might be taken to mean that 
there cannot be two events alike in all physical respects but differing in some mental 
respect, or that an object cannot alter in some mental respect without altering in some 
physical respect. Dependence or supervenience of this kind does not entail reducibilily." 
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res, que vimos j á ser crucial na discussão com Taylor. A causalidade é 
uma relação extensional entre acontecimentos particulares. Se o curto¬
-circuito causou o incêndio, e o incêndio foi a maior catástrofe na vida do 
Sr. Herberto, então o curto-circuito causou a maior catástrofe na vida do 
Sr. Herberto. Se uma relação causal se verifica entre dois acontecimentos 
particulares, então ela verifica-se independentemento do modo como eles 
sejam descritos. Por seu lado, as leis são linguísticas, conectam certos 
predicados e afirmam, por exemplo, que todo o acontecimento de tipo F é 
seguido por um acontecimento de tipo G. Assim sendo, os acontecimen
tos instanciam ou não instanciam uma lei dependendo do modo como 
forem descritos. 

Consideremos uma relação que ninguém duvida que é causal: por 
exemplo, o embate da pedra no vidro causou o estilhaçar do vidro. Se isto 
é verdade, e se é verdade que o embate da pedra no vidro é o aconteci
mento que Ricardo receava e que o estilhaçar do vidro é o acontecimento 
que divertiu Rafaela, então é também verdade que o acontecimento que 
Ricardo receava causou o acontecimento que divertiu Rafaela. No entan
to, ninguém considera plausível que esta verdade implique a existência de 
uma lei que diga que, sempre que ocorre um acontecimento que Ricardo 
receia, segue-se-lhe um acontecimento que diverte Rafaela. Apesar disso, 
se aceitamos o princípio do carácter nomológico da causalidade, tem de 
haver uma lei que aquela relação causal instancie. O que muitas vezes 
acontece é que ou não conhecemos essa lei ou, conhecendo a lei, não 
conhecemos as descrições dos acontecimentos causalmente relacionados 
que os colocariam sob ela. A única coisa que aquele princípio exige é 
que, se a causou b, então têm de existir descrições de a e de b tais que a 
frase que resulta de substituirmos, em "a causou ò", os termos "o" e " 6 " 
por essas descrições se segue de uma lei causal. 

Dado este esclarecimento, a sua aplicação às nossas três premissas, 
não só desfaz a aparência de contradição, como gera uma 'prova' do fisi-
calismo, i.e. da identidade entre o mental e o físico. Vejamos como é que 
isso acontece. 

A primeira premissa afirma que todos os acontecimentos mentais 
causam, ou são causados por, algum acontecimento físico. Sejam então m 
e /dois acontecimentos, arbitrariamente escolhidos, o primeiro mental e o 
segundo físico, e tais que m causou/ A segunda premissa, correctamente 
entendida, diz que m e / t ê m de ter descrições tais que, sob essas descri
ções, a relação entre m ef seja uma instância de uma lei. De acordo com a 
terceira premissa, as únicas leis que existem (no sentido estrito de lei) são 
as leis físicas. Mas, para que a relação entre me/possa surgir como uma 
instância de uma lei física, m tf têm de ter descrições físicas. Ora, se m 
tem uma descrição física, então m é um acontecimento físico. Uma vez 
que m foi arbitrariamente escolhido, este argumento é generalizável para 
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todos os acontecimentos mentais que, como m, são causa de algum acon
tecimento físico. Para os acontecimentos mentais que são causados por 
um algum acontecimento físico, o argumento é muito semelhante. Como 
isto (de acordo com a primeira premissa) esgota o domínio dos aconteci
mentos mentais, conclui-se então que todos eles são acontecimentos físi
cos. 

§ 5. O anomalismo do mental 

Como é evidente, esta prova da teoria identitativa é uma prova con
dicional. Admitindo que o argumento é formalmente correcto, o que se 
demonstra é que, se aquelas premissas forem verdadeiras, a teoria identi
tativa da mente não pode deixar de o ser também. Mas serão as premissas 
verdadeiras? 

Em "Mental Events", Davidson limitou-se a defender a terceira pre
missa (a inexistência de leis do mental), Quanto às restantes, ele conside
rou que a primeira é óbvia e que a segunda, apesar de conhecer contesta
ção, é aceite pela maior parte dos (melhores) filósofos. 

Como referimos já , a irredutibiiidade do mental ao físico (e, por isso, 
a impossibilidade de leis psicofísicas) era vista por Quine como uma con
sequência da indeterminação da tradução. Apesar de reconhecer essa 
influência, Davidson elaborou um outro argumento independente em 
defesa dessa irredutibiiidade. Dada a complexidade do argumento, res-
tringir-nos-emos ao que parece ser a sua parte essencial, relativa ao cha
mado holismo do mental, que é a tese segundo a qual o conteúdo de uma 
crença e, em geral, de qualquer atitude proposicional depende do lugar 
que ela ocupa num determinado sistema de atitudes. 

Atribuímos crenças, desejos, intenções e expectativas a pessoas ou 
agentes como modo de interpretarmos e explicarmos os movimentos que 
executam e os sons que proferem em diversas circunstâncias. Mas a rela
ção entre as atitudes atribuídas e os comportamentos que com elas pre
tendemos explicar não é simples nem imediata. A observação de um 
comportamento específico num certo contexto não é nunca razão sufi
ciente para a atribuição justificada de uma atitude particular. O leque de 
atribuições possíveis é muito alargado. A medida que as observações se 
acumulam, o leque vai-se estreitando, mas é importante perceber porquê. 
Isso acontece devido à influência das ligações que cada atitude tem com 
outras atitudes do mesmo agente. Para ser inteligível, a atribuição de uma 
atitude tem, não só de ser adequada ao comportamento observado do 
agente, mas também de ser coerente com o conjunto de outras atitudes 
entretanto j á atribuídas. Para dar um exemplo, consideremos que sentido 
faria afirmar que uma pessoa acredita que há vida em Marte, ao mesmo 
tempo que recusávamos atribuir-lhe a crença de que Marte é um planeta 
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do sistema solar ou, até, a crença de que Marte existe. Cada atribuição 
remete necessariamente para uma série de outras. Pois quando, ao obser
varmos os movimentos corporais de um agente, perguntamos "Que está 
ele a fazer?", estamos ao mesmo tempo a questionar o que eie deseja e 
aquilo em que acredita; e qualquer resposta terá, por sua vez, numerosas 
implicações para outras crenças, desejos e intenções. A interpretação 
psicológica possui, por isso, um carácter holista: ela assume a forma da 
construção de uma teoria que globalmente dê conta do comportamento 
observado, atribuindo à pessoa um sistema de atitudes cujo conteúdo tem 
necessariamente de ser tal que ela irá surgir, à luz da teoria, como sendo 
alguém que, na grande maioria dos casos, é consistente, acredita naquilo 
que é verdade e deseja aquilo que é bom (segundo os nossos critérios de 
consistência, verdade e bem, pois somos nós os intérpretes). 

A consistência do interpretado é, portanto, uma consequência neces
sária das condições de inteligibilidade dos próprios conceitos utilizados 
na interpretação. A o defender isto, Davidson não está a excluir a possibi
lidade de crenças erradas e atitudes irracionais. Simplesmente, atribuições 
particulares de atitudes irracionais só serão elas próprias inteligíveis sobre 
um fundo largamente consistente e racional, com o qual contrastam. O 
erro massivo é impensável , pois ele elimina aquilo acerca do qual se pos
sa estar errado. Davidson não deixa de reconhecer que a racionalidade e 
os princípios que a enformam são normativos, e que as pessoas nunca 
cumprem perfeitamente a norma. O que ele procura mostrar é que a cari
dade, ou seja, o creditar as pessoas com um elevado grau de racionalida
de, não é uma opção que o intérprete esteja em posição de tomar ou não 
tomar. Ela é-Ihe imposta pela própria natureza da tarefa interpretativa. 

Poderia pensar-se que, se incluirmos na evidência para a atribuição 
de atitudes proposicionais o comportamento verbal explícito do agente, 
isso atenuará a necessidade de uma interpretação holista. Pois usaremos o 
que a pessoa diz para descobrirmos aquilo em que acredita, o que deseja, 
que acções realiza, etc. Davidson afirma que, pelo contrário, a dificuldade 
só será acentuada. Pois o problema está, desde logo, em descobrir o que a 
pessoa diz, ou seja, em como interpretar os sons que profere de modo a 
atribuir-lhes um significado. Dadas as frases (sintacticamente descritas) 
proferidas pelo indivíduo, não é possível interpretá-las se desconhecer
mos por completo as suas atitudes a respeito delas (crê que são verdadei
ras, deseja que o sejam, etc) . Se conhecermos as atitudes, podemos inter
pretar as frases. Se conhecermos o significado das frases, podemos 
descobrir as suas atitudes. O reconhecimento desta interdependência tem 
como consequência o alargamento do holismo - o qual tem agora de 
incluir também a interpretação do discurso. A teoria que interpreta o 
comportamento do indivíduo e que, porque obedece ao princípio da cari
dade, tem de o revelar como largamente consistente e racional é uma 
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teoria que dá conteúdo simultaneamente às suas atitudes, acções e pala
vras. 

Davidson afirma que nenhuma teoria simples cumprirá completa
mente estes requisitos. O melhor que se pode conseguir é "um compro
misso mais ou menos acei tável" 1 0 . 

Destas considerações pode derivar-se um poderoso argumento contra 
a possibilidade de conexões nomológicas entre o mental e o físico. Que é 
então o seguinte: 

Se existissem leis psicofísicas, a aplicação dos conceitos psicológi
cos passaria a ser regulada pelos princípios constitutivos da física e deixa
ria de obedecer aos princípios normativos de racionalidade. Mas, uma vez 
que estes são constitutivos (i.e. definem o que é acreditar quep, etc), tais 
conceitos deixariam de ser conceitos psicológicos. Ter-se-ia, pura e sim
plesmente, mudado de assunto. 

Considere-se uma certa lei física com a forma ííílx (Fx —» üx)" e 
suponha-se que conseguíamos estabelecer que o predicado mental "Af ' é 
(não-aci dental mente) coextensivo ao predicado físico " G " Então, pode
ríamos formular a lei psicofísica ""x (Fx —> Mx)n. A existência desta lei 
teria como consequência que a atribuição do predicado mental "Aí" a um 
indivíduo seria independente de que outros predicados mentais são ver
dadeiros dele. Mas esta independência significaria que o predicado "AP 
foi radicalmente descaracterizado. Já não é o mesmo predicado. 

Se este argumento for válido, e as suas premissas verdadeiras, então 
não é possível que os conceitos mentais sejam reduzidos aos conceitos da 
física. Pois se, por hipótese absurda, algum dia essa redução fosse conse
guida, não reconheceríamos nos conceitos alegadamente reduzidos as 
familiares noções de crença, desejo, intenção, expectativa, recordação, 
etc com que todos os dias lidamos para interpretar os outros e orientar a 
nossa acção. 1 1 

A B S T R A C T 

The aim of this paper is to present, in a clear and accessible way, Donald 
Davidson's anomalous monism. I stress that what distinguishes Davidson's mo
nism from other identity theories of the mind is the conjunction of an identity the
sis (viz. every mental event is a physical event) with an anti-reductionist argument, 
according to which there are no strict psychophysical laws. 

0 Davidson, 1980, p. 222: "a more or less acceptable compromise". 
1 Este trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia através de uma 

bolsa de pós-doutoramento (SFRH/BPD/5703/2001). 
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"E porque as [paixões] do corpo são as menores, pode dizer-se em 
geral que, sem elas, há meios para alcançar a felicidade. Contudo, 
de modo nenhum sou de opinião que se deva inteiramente despre
zá-las, nem que devamos ísentar-nos de ter paixões; basta tomá-las 
submissas à razão e, uma vez assim aprisionadas, sàopor vezes tan
to mais úteis quanto mais elas tendem para o excesso." 

Descartes, Carta àprincesa Elisabeth^ 

Afecto e determinação da vontade 

Descartes reconhece a superioridade da moral enquanto expressão 
culminante da sabedoria na medida em que ela regula o funcionamento da 
mais alta faculdade humana, que nos toma partícipes do infinito - a von
tade2. 

A moral coroa o saber humano, eleva o espírito ao seu máximo de 
perfeição, mas o seu estatuto científico é problemático: sob que forma é 
que a moral deriva da física e da metafísica? Uma moral coerentemente 
articulada liga-se a essa física especial que é delineada nas Paixões da 

1 Carta à princesa Elisabeth, 1. 09. 1645. 
2 "Só há a vontade ou o livre arbítrio que eu sinto (experior) ser tão grande em mim que 

não concebo a ideia de qualquer coisa maior, de modo que é principalmente por eia que 
compreendo que trago em mim uma certa imagem e semelhança de Deus." (DESCAR
TES, Meditações sobre a filosofia primeira, introdução, tradução e notas por Gustavo de 
Fraga, Coimbra, Livraria Almedina, 1985, p. 171). Nas citações das Meditações, segui
rei o texto desta edição, facilmente acessível ao leitor, corrigindo a tradução sempre que 
a fidelidade ao sentido do original o justifique. Com efeito, sendo genericamente correc
ta, a tradução de Gustavo de Fraga contém imprecisões e incorrecções que alteram o 
sentido, por exemplo, quando traduz vim volendi (força ou potência de querer) por "von
tade de poder' (p. 173). Nos casos em que haja correcções à referida tradução, será 
incluído entre parêntesis o original latino. 

Plülosophica, 25, Lisboa, 2005, pp. 89-103 
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Alma: não uma física geométrica, mas uma "física" dos afectos e estados 
fisiológicos correspondentes. A questão central que a elaboração da 
moral coloca transforma-se, pois, nesta: há ou não continuidade entre 
psicologia e moral? Como se articula a determinação da vontade com as 
inclinações que a alma experimenta em si mesma? A moral subentende 
algum tipo de passividade ou é acto puro? 

A continuidade entre psicologia e moral é um tópico insuficiente
mente esclarecido pelos comentadores da obra cartesiana. Um extenso 
artigo de D. Kambouchner defronta-se com dificuldades que se mantêm 
em aberto e que, a meu ver, decorrem da insuficiência da tese orientadora 
desse artigo: a tese de que a indiferença é o estado normal da vontade3, 
que, portanto, se determina independentemente das inclinações que 
espontaneamente lhe advêm. 

A abordagem tipicamente cartesiana é aquela que se encontra na 
4. a Meditação e nas 6. a s Respostas, que é retomada, sem correcções assi
naláveis 4 , nas Cartas ao P e. Mesland e se mantém operativa nas Paixões 
da Alma: a vontade determina-se por motivos e razões que a inclinam 
mais para um lado do que para outro. A inclinação aumenta a potência da 
vontade e a liberdade do sujeito moral. Há uma escala da liberdade e da 
força da vontade, que vai do grau mais baixo, a indiferença ou ausência 
total de mot ivação 5 , ao grau supremo, a plena determinação da vontade, 
expressa na disposição infalível para tal ou tal acto. A exemplaridade de 
Cristo na sua condição humana residiu em que ele agiu sempre "infali
velmente e sem nenhuma indiferença" 6 . 

3 "Pelo contrário, é a indiferença, como estado em que ainda estou incerto da verdade ou 
da bondade e, portanto, da minha determinação para escolher tal ou tal das coisas que 
me represento, que constitui o estado ordinário da vontade." (D. KAMBOUCHNER, 
"La liberte chez Descartes et la psychologic" in J.-L. VIEILLARD-BARON, Autoiir de 
Descartes. Le dua/isme de l'âme et du corps, Paris, Vrin, 1991, p. 106. 

4 Como o leitor verificará nas citações das notas 4 e 5 infra, o confronto entre o texto das 
Meditações e o dos Princípios e das Cartas ao P e Mesland, de modo algum aponta no sen
tido da interpretação de Kambouchner no artigo referido: "'Ora, c precisamente esta nega
ção do carácter essencial c constitutivo da indiferença na liberdade humana - liberdade 
assim virtualmente dissociada de toda a faculdade de opção ou poder de escolha - que os 
Princípios e depois as cartas a Mesland se encarregaram de corrigir." (Art. cií., p. 105). 

5 ''Mas aquela indiferença que experimento, quando nenhuma razão me impele mais para 
uma parte do que para a outra, c o grau ínfimo da liberdade e não atesta a sua perfeição, 
mas uma carência no conhecimento ou uma certa negação. Porque, se eu visse sempre cla
ramente o que é verdadeiro e bom, nunca deliberaria sobre o juízo ou a escolha a fazer (de 
eo quod esset judicandum vel eligendum deliberarem) e, assim, embora pudesse ser abso
lutamente livre, nunca poderia ser indiferente." (Meditações, IV, pp. ] 72- í 73). 

6 "E não se deixa de merecer, sc bem que, vendo muito claramente o que se deve fazer, o 
façamos infalivelmente c sem nenhuma indiferença, como fez Jesus Cristo nesta vida. 
Com efeito, podendo o homem não ter sempre uma atenção perfeita às coisas que deve 
fazer, é uma boa acção tê-la e fazer, por seu intermédio, que a nossa vontade siga tanlo a 
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Logo após afirmar a eminência da vontade, na 4. a Meditação, Des
cartes explica em que consiste e qual o seu modo de efectividade: "Com 
efeito, ela [vontade, vo/w«tas]consiste apenas em que podemos fazer ou 
não fazer uma coisa (isto é, afirmar ou negar, seguir ou evitar), ou 
melhor, apenas em que para afirmar ou negar, seguir ou evitar, aquilo que 
o entendimento nos propõe, nos comportamos de modo a não nos sentir
mos determinados a isso por nenhuma força exterior. Porque, não é preci
so, para que eu seja livre, que me possa inclinar para cada um dos lados 
(in utramque partem), mas, ao contrário, quanto mais propendo para um, 
ou porque conheço com evidência que nele se encontram o verdadeiro e o 
bem, ou porque Deus dispõe assim o íntimo do meu pensamento, tanto 
mais livremente o escolho, E, de facto, nem a divina graça nem o conhe
cimento natural diminuem nunca a liberdade, antes a aumentam e corro
boram."1 [ i t . meu]. 

O articulado da 4. a Meditação joga na afinidade entre determinação e 
liberdade e na assimetria entre liberdade e indiferença 8 . Daí a tese expres
sa nas 6. a s Respostas de que a indiferença não é intrinsecamente constitu
tiva da nossa liberdade: "(...) e finalmente a indiferença não pertence à 
essência da liberdade humana, j á que de algum modo não somos livres 
(cum non modo simus liberi), quando a ignorância do que é correcto (rec-
ti) nos torna indiferentes, mas maximamente (maxime etiam) quando a 
percepção clara nos impele a prosseguir alguma coisa."9 

E essa a diferença fundamental entre a liberdade divina e a humana: 
a liberdade divina exerce-se com a mais absoluta indiferença, eviden-

luz do nosso entendimento que ela de modo nenhum seja indiferente. De resto, eu não 
escrevi que a Graça impedia por completo a indiferença, mas unicamente que cia nos faz 
pender mais para um lado que para o outro e, assim, que ela a diminui, embora não 
diminua a liberdade; donde se segue, ao que me parece, que esta liberdade não consiste 
na indiferença." (Carta ao Pe. Mesland, de 2 de Maio de 1644). 
A mesma ideia é retomada em carta ao P e. Mesland, de 9 de Fevereiro de 1645: "E, a 
fim de expor mais completamente a minha opinião, gostaria de notar a este respeito que 
a indiferença me parece significar propriamente o estado em que se encontra a vontade 
quando não é impelida mais para um lado do que para o outro pela percepção da verdade 
ou do bem; e foi nesse sentido que a tomei quando escrevi que o grau mais baixo da 
liberdade é aquele em que nos determinamos às coisas pelas quais somos indiferentes." 
(AT, IV, p. 172). 

7 Meditações, IV, p. ¡72. 
s "Por exemplo, como examinasse nestes dias se existe alguma coisa no mundo e notasse 

que do próprio facto de proceder a este exame se seguia, com evidência, que existo, não 
pude evitar fazer o juízo de que é verdadeiro aquilo que concebo assim claramente. Não 
que fosse coagido por alguma força exterior, mas porque de uma grande luz no meu 
entendimento resultou uma grande propensão na vontade, e assim tanto mais esponta
neamente e livremente acreditei quanto menos fui indiferente a isso." {Meditações, IV, 
p. 174). 

9 6.™ Respostas, AT V I I , p. 433. 
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ciando a omnipotência do acto criador, ao passo que a liberdade humana 
pressupõe j á sempre determinadas condições para o seu exerc íc io 1 0 . 

A determinação não é actualidade pura, mas um processo que se 
desenvolve sob um fundo de passividade*1. Com efeito, a determinação 
não se opera abruptamente e no vazio, mas insere-se no dinamismo de 
uma vontade que não cessa nunca de querer e desempenha uma função 
integradora do eu. 

A tese da unidade da alma joga com a sua diferenciação funcional: 
longe de excluir a distinção das suas faculdades, indica o modo integrado 
do seu funcionamento. O art. 47 das Paixões da Alma é absolutamente 
explícito a este respeito, ao afirmar que "há em nós uma única alma e 
essa alma não tem em si nenhuma diversidade de partes: a mesma alma 
que é sensitiva é racional e todos os seus apetites são vontades". Descar
tes responde assim à ficção daqueles que consideram existir um conflito 
"entre a parte inferior da alma, a que chamam sensitiva, e a superior, que 
é racional, ou melhor, entre os apetites naturais e a vontade" (ibid). O que 
importa elucidar é a ordenação interna às faculdades e reconhecer a von
tade como instância superiormente integradora. 

A vontade é sempre acompanhada de consciência, que pode ser 
meramente operatória e não temático-objectal 1 2 . De igual modo, o acto de 
conhecer não se esgota na pura intelecção, consistindo no juízo, que 
incorpora necessariamente uma dimensão volitiva: "Para o juízo requer¬
-se sem dúvida o entendimento, porque, acerca de uma coisa que não 
percepcionamos de modo nenhum nada podemos julgar. Mas requer-se 
também a vontade, para que seja dado o assentimento à coisa percepcio
nada de algum modo." 1 3 

"E. assim, uma indiferença total em Deus é uma prova muito grande da sua omnipotên
cia. Mas não é assim a respeito do homem, o qual, encontrando já estabelecida e 
determinada por Deus a natureza do bem e da verdade, e sendo a sua vontade tal que só 
pode naturalmente dirigir-se para o que é bom, é óbvio que o homem abraça tanto mais 
livremente o bom e o verdadeiro quanto mais evidentemente os conhece e que nunca c 
indiferente senão quando ignora o que é melhor ou mais verdadeiro ou, pelo menos, 
quando isso se lhe não apresenta tão claramente que de modo nenhum possa duvidar; e 
assim, a indiferença que convém à liberdade do homem é muito diferente daquela que 
convém à liberdade de Deus." (Sextas respostas., p. 280, AT V I I , p. 432). 
Sob este aspecto, discordo dos termos em que Kambouchner opõe inclinação e deter
minação: "Ora, é este carácterpréconstituído que (com a insistência e a inércia correla
tivas) caberá inteiramente em geral às inclinações da vontade, por oposição à variabili
dade da sua exigência e à pura actualidade da sua determinação" (Art. cit., p. 132). 
"Pretendo que temos ideias não só de tudo o que está no nosso entendimento, mas 
inclusive de tudo o que está na vontade. Com efeito, nós não poderíamos querer nada, 
sem saber que o queremos, nem sabê-lo senão por uma ideia; mas não avanço que essa 
ideia seja diferente da própria acção." (Carta a Mersenne, de 28 de Janeiro de 164!. 
AT I I I , p. 295). 

Descartes, Princípios da Filosofia. Apresentação, tradução e comentário por Leonel 
Ribeiro dos Santos, Lisboa, Ed. Presença, 1998, p. 73. (art. 34). 
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O modo de ajustamento entre vontade e entendimento é particular
mente elucidativo da unidade do espírito. Com efeito, a vontade não vem 
juntar-se ao exercício perceptivo da inteligência extrínsecamente, pelo 
que o seu acto não representa uma intromissão abusiva na esfera do 
entendimento. A percepção de uma verdade suscita a adesão do espírito, 
que é dada infalivelmente quando se trata de princípios evidentes como 
"do nada nada se faz", "é impossível que uma coisa seja e não seja ao 
mesmo tempo" 1 4 . A evidência das ideias determina plenamente a vontade, 
inclina-a a assentir espontaneamente: "Sempre que percepcionamos algo 
claramente, espontaneamente lhe damos o assentimento e não podemos 
duvidar da sua verdade"'5. A gnosiología cartesiana não apela à anulação 
da vontade: a recta ratio é solidária de uma vontade livre, não a exclui 1 6 . 

A função do ju ízo , inalienável à vontade, é a certificação do verda
deiro. Não se trata de reduzir a verdade à certeza subjectiva — "o nosso 
espírito não é a medida das coisas ou da verdade" 1 7 - , mas de assumir a 
sua validade no plano subjectivo. O juízo pelo qual a vontade assente ao 
verdadeiro reconhece a sua inteligibilidade: não funda a verdade, confir
ma-a. Há uma realidade própria do inteligível, que se sobrepõe à inteli
gência finita: "Toda a percepção clara e distinta (omnis clara et distincta 
perceptio) é, sem dúvida, alguma coisa e, por conseguinte, não pode ser a 
partir do nada, mas tem necessariamente Deus como autor, quero dizer, 
aquele Deus sumamente perfeito a que repugna ser enganador: e, logo, 
sem dúvida é verdadeira." 1 8 A percepção, naturalmente ajustada à ideia 
que contém objectivamente algum tipo de realidade, dispõe a vontade 
para fazer sua essa ideia: o seu acto inscreve-se na receptividade da inte
ligência, à qual está ordenado: "(...) porque é manifesto pela luz natural 
que a percepção (perceptionem) do entendimento deve preceder sempre a 
determinação da vontade" 1 9. O arbítrio da vontade humana exerce-se em 
condições determinadas, não é arbitrário porque responde sempre à repre
sentação de alguma perfeição. 

14 Princípios da Filosofia, art. 49, p. 
15 Princípios da Filosofia, art. 43, p. 
1 6 A contraposição entre recta ratio e uma vontade intrinsecamente excessiva, nos termos 

de Carlos Süva, remete para um "conflito cartesiano das faculdades", que me parece 
desfasado do texto cartesiano: "A teoria cartesiana das ideias (...) inclina já para esse 
privilegiar da recta ratio, de uma função do entendimento assim pautado, contrastando 
com o desacerto, o excesso da vontade, que constitui fonte de erro." (SILVA, Carlos, 
"A vontade de pensar ou a cogitado segundo o voluntarismo cartesiano", in Leonel 
Ribeiro dos SANTOS, Descartes, Leibniz e a Modernidade, Lisboa, ed. Colibri, 1998, 
p. 75). A referência ao "conflito cartesiano das faculdades" encontra-se ibidem, p. 76. 

17 Carta a Thomas Morus, 5. 02. 1649. 
18 Meditações, IV, pp. 178-179. 
19 Meditações, IV, p. 175. 
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No plano do agir, a vontade desempenha igualmente um papel inte
grador na medida em que ela realiza a apropriação do acto pelo agente: 
no seu nível mais apurado, o querer exerce-se sobre o próprio acto, dan
do-lhe o consentimento da vontade. 

O âmbito da vontade extravasa largamente o do moral. Com efeito, a 
qualidade moral não reside no próprio acto, mas no consentimento volun
tário nesse acto. A moral não é um domínio específico da acção, mas 
uma nova d imensão desta, que incorpora regiões mais arcaicas da vonta
de, constituídas por afectos. 

Há duas modalidades do afecto: emoção e paixão. Descartes marca 
bem essa dist inção nos art. 147 e 148 das Paixões, assinalando a dificul
dade em as destrinçar porque, na vida corrente, andam frequentemente 
juntas. A diferença fundamental reside em que a paixão é uma afecção 
própria da alma enquanto ligada ao corpo, ao passo que a emoção é um 
fenómeno interno da alma, que lhe advém de um modo inteiramente 
espontâneo: "Limitar-me-ei a acrescentar ainda aqui uma consideração 
que me parece muito útil para nos impedir de receber algum incómodo 
das paixões; é que o nosso bem e o nosso mal dependem principalmente 
das emoções interiores que são excitadas na alma tão-só por ela mesma, 
no que diferem dessas paixões que dependem sempre de algum movi
mento dos espíritos; e embora essas emoções da alma andem frequente
mente juntas com as paixões que lhes são semelhantes, também podem 
encontrar-se com outras e, mesmo, nascer daquelas que lhes são contrá
rias" 2 0 . 

Dada a relevância atribuída às "emoções interiores" - que "nos 
tocam de mais perto e têm, por conseguinte, muito mais poder sobre nós 
do que as pa ixões" 2 1 - importa realçar a sua especificidade. A dificuldade 
é agravada pela oscilação do léxico cartesiano, bem patente na definição 
da paixão e respectiva explicação. Por um lado, a emoção é utilizada 
como sinónimo de pa ixão 2 2 , para evidenciar o aspecto pulsional da mes
ma 2 3 ; por outro, a emoção é o reverso da paixão, isto é, a acção da alma 

2 0 Paixões, art. 147. 
21 Paixões, art. 148. 
2 2 "Depois de ter considerado em que é que as paixões da alma diferem de todos os seus 

outros pensamentos, parece-me que se pode em geral defini-las como percepções ou 
sentimentos ou emoções da alma que referimos particularmente a ela e que são causa
das, mantidas c fortalecidas por algum movimento dos espíritos." (Paixões, art. 27). 

2 3 "Podemos designá-las ainda melhor como emoções da alma, não só porque este nome 
pode ser atribuído a todas as mudanças que ocorrem nela, ou seja, a todos os diversos 
pensamentos que lhe advêm, mas particularmente porque de todos os tipos de pensa
mentos que ela pode ter não há nenhuns outros que a agitem e sacudam tão fortemente 
como fazem estas paixões." (Paixões, art. 28). 
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sobre si mesma 2 4. Noutras passagens, Descartes refere paixões que têm a 
sua causa na própria alma 2 5 e que, portanto, exprimem a sua espontanei
dade. 

A oscilação terminológica não revela apenas, nem principalmente, 
imprecisão conceptual, mas também a presença de uma vasta camada 
anímica que exige uma consideração específica. A questão é, pois, esta: 
qual o significado da emoção enquanto modalidade afectiva distinta da 
paixão? Mais uma vez, a indecisão lexical indica que estamos perante 
uma estrutura original. Se bem interpreto, a emoção designa a motivação 
intrínseca da vontade, que se determina segundo uma causalidade ima
nente 2 6. Como toda a actividade mental, é pensamento, mas um pensa
mento racional que não depende de nenhuma influência exterior: "E 
todos esses movimentos da vontade nos quais consiste o amor, a alegria e 
a tristeza, e o desejo, enquanto são pensamentos racionais e não paixões, 
[it. meu] poder-se-iam encontrar na nossa alma, mesmo que ela não tives
se corpo." 2 7 

A emoção situa-se no ponto em que vontade e pensamento racional 
constituem a unidade de dois pólos irredutíveis - afecto e representação. 
A emoção é a componente afectivo-pulsional ligada a uma representação. 
Em sentido genérico, a emoção é um afecto intelectual, por exemplo um 
amor intelectual, distinto de um amor sensitivo: "Para responder ao pri
meiro ponto [O que é o amor], distingo entre o amor que é puramente 
intelectual ou racional e aquele que é uma pa ixão ." 2 8 

A questão que se coloca é esta: a vivência do amor intelectual exclui 
a dimensão sensível do amor ou envolve intrinsecamente um aspecto 
passional? O amor intelectual é um amor puro no sentido ascético que o 
termo adquirirá no final do século, v. g. em Fenelon? O amor inclui o 
prazer ou este situa-se aquém do verdadeiro amor? Admitindo excepções, 

2 4 "Acrescento ainda que elas sâo causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento 
dos espíritos, a fim de as distinguir das nossas vontades, que se podem chamar emo
ções da alma que se referem a ela, mas que são causadas por ela própria, e também a 
fim de explicar a sua causa última e mais próxima, que as distingue uma vez mais dos 
outros sentimentos." (Paixões, art. 29). 

2 5 Após distinguir entre acções e paixões, o autor acrescenla: "(...) as primeiras estão 
absolutamente no seu poder e só indirectamente podem ser mudadas pelos corpos, tal 
como, pelo contrário, as últimas dependem absolutamente das acções que as produzem 
e só indirectamente podem ser mudadas pela alma, salvo quando é ela própria a sua 
causa." [it. meu] (Paixões, art. 41). 

2 6 "Aqueles [pensamentos] a que chamamos suas [da alma] acções são todas as nossas 
vontades posto que nós experimentamos que elas vêm directamente da nossa alma e 
parecem depender exclusivamente dela." (Paixões, art. 17). 

2 7 Carta a Chanut, de 1. 02. 1647. 
2 8 Ibid. 
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Descartes formula muito expressamente o princípio de que o amor inte
lectual dispõe imediatamente o coração aos movimentos que excitam a 
paixão do amor, levando a alma a imaginar o objecto amado com a graça 
que inspira o amor 2 9. No plano natural, aquele que unicamente interessa 
aqui, o amor, incluindo o amor de Deus, é uma experiência do ser huma
no total, pelo que o prazer não é erradicável da vivência amorosa. O 
verdadeiro amor, seja intelectual ou físico, implica excesso, intensifica
ção do desejo, um estado exaltante que não pode deixar de estimular a 
imaginação e os sentidos interiores. Mas como? Como é que a imagina
ção pode exercer-se sobre objectos que estão fora do seu âmbito e que só 
a razão pode apreender? Por exemplo, o amor "natural" de Deus é causa
do pela simples consideração das verdades pelas quais o entendimento 
apreende a bondade de Deus e da obra por ele criada. As perfeições d iv i 
nas não são imagináveis. Por conseguinte, o amor natural de Deus é um 
amor intelectual causado por verdades que não podem ser comunicadas à 
imaginação. Enquanto tal, o amor de Deus transcende a imaginação, mas 
não enquanto esse amor é uma vivência nossa, que pode ser sentida e 
imaginada por quem ama. A distinção entre estes dois planos é claramen
te estabelecida por Descartes: "E verdade que é preciso que a alma se 
desligue muito do comércio dos sentidos para se representar as verdades 
que excitam nela esse amor; daí que não pareça que ela possa comunicá¬
-lo à faculdade imaginativa para fazer dele uma paixão. Mas, não obstan
te, eu não duvido de que ela lho comunique. Porquanto, embora nós não 
possamos imaginar nada do que está em Deus, o qual é objecto do nosso 
amor, podemos imaginar o nosso próprio amor"30 [it . meu]. Por muito 
puro que seja o nosso amor, este inclui sempre uma dimensão fenomeno-
lógica enquanto experiência interior que podemos sentir e consentir. 

A continuidade entre emoção intelectual e paixão é lapidarmente 
expressa no art. 91 das Paixões. Num primeiro momento, o autor distin
gue entre alegria intelectual e alegria-paixão, para, seguidamente, afirmar 
o carácter irradiante da alegria que, graças à imaginação, é sentida tam
bém no corpo: "É verdade que enquanto a alma está junta ao corpo essa 
alegria intelectual não pode deixar de ser acompanhada por aquela que é 
uma paixão; pois logo que o nosso entendimento se apercebe de que nós 
possuímos algum bem, embora esse bem possa ser tão diferente de tudo o 

2 9 "Mas, por via de regra, esses dois amores acham-se juntos: porquamo há uma ligação 
tal entre ambos que, quando a alma julga que um objecto é digno dela, isso dispõe ime
diatamente o coração aos movimentos que excitam a paixão do amor, e quando o cora
ção se encontra assim disposto por outras causas, isso leva a alma a imaginar qualida
des amáveis em objectos nos quais, em qualquer outro momento, ela apenas veria 
defeitos." [it. meu] (Ibid.). 

3 0 Carta a Chanut, de 1. 02. 1647. 
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que pertence ao corpo que não seja sequer imaginável, a imaginação não 
deixa logo de fazer alguma impressão no cérebro, da qual segue o movi
mento dos espíritos que excita a paixão da alegria.'" [it . meu]. 

N ã o se pode humanamente viver sem paixões. Mas isso também não 
seria sequer desejável porquanto significaria reduzir o homem à media
nia. O homem sábio e justo regula as paixões, investe-as para a obtenção 
do maior bem. 

Em si mesmas, as paixões "são todas boas pela sua natureza"3 1. 
Quando bem usadas, conferem à alma um suplemento de vigor, tal como 
o seu mau uso diminui a potência da alma. 

O uso das paixões 

As paixões constituem o ponto de intersecção entre Psicologia e 
Moral , os dois ramos principais da nova antropologia para a qual Descar
tes trabalha nos últimos anos da sua vida. Consciente das dificuldades 
inerentes ao projecto de uma mafhesis unitária apresentado nos Princípios 
da Filosofia, Descartes afirma a existência de um intervalo enorme, uma 
descontinuidade entre física e moral: "Mas, além de que eu de modo 
nenhum pretendo nem prometo que tudo aquilo que escrevi fosse verda
deiro, há um intervalo muito grande entre a noção geral do céu e da terra, 
que eu intentei fornecer nos meus Princípios, e o conhecimento particular 
da Natureza do Homem, da qual ainda não tratei" 3 2 . 

A consideração das paixões acompanha o regresso da pergunta pelo 
homem, que fora abandonada na segunda Meditação, em virtude dos pre
conceitos que transporta consigo e que barram o caminho a uma razão 
metodicamente conduzida. A primeira certeza, eu sou, eu existo1,2, leva à 
pergunta, o que é que eu sou, na qual está implicada a necessidade de 
eliminar as opiniões falsas anteriormente aceites sem discussão 3 4 . A mais 
comum dessas opiniões é a de que eu sou um homem: "Então, o que é 
que eu antes julgava ser? Evidentemente um homem. Mas o que é um 
homem? Direi que é um animal racional? Não, porque depois devia 

3 1 Paixões, art. 211. 
3 2 Carta a Chama, de 15. 06. 1646, AT IV, p. 441. 
3 3 É essa a formulação do cogito nas Meditações: "'De maneira que, depois de ter pesado e 

repesado muito bem tudo isto, deve por último concluir-se que esta proposição Eu sou, 
eu existo, sempre que proferida por mim ou concebida pelo espírito, é necessariamente 
verdadeira." (Meditações, I I , p. 119). 

3 4 "Mas ainda não sei quem sou, eu que agora sou necessariamente. (...) Por isso reflecti
rei agora de novo sobre o que antes acreditava ser, antes dc cair nestes pensamentos. E 
disso vou eliminar depois, pelas razões atrás alegadas, tudo o que puder ser infirmado, 
mesmo em grau mínimo, para que assim apenas reste precisamente aquilo que è certo e 
inabalável." (Meditações, I I , p. 120). 
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investigar o que é animal e o que é racional, e deste modo resvalaria de 
uma questão em várias e mais dif íceis" 3 5 . 

O questionamento cartesiano leva a substituir a resposta, eu sou um 
homem, por esta: eu sou uma coisa que pensa36, uma substância pensante, 
irredutivelmente heterogénea à extensão corporal. O dualismo estrito não 
é compatível com a afirmação do homem entendido como um composto 
psicossomático. O estatuto metafísico do composto é altamente proble
mático. 

O regresso do homem tem implicações metodológicas decisivas: 
confronta Descartes com os limites da análise, introduz uma descontinui
dade na cadeia das razões. A tese de que o homem é um verdadeiro com
posto substancial e não um mero ser por acidente, como pretendia 
Regius, significa que o ser humano é um todo incindível, dotado de ver
dadeira unidade e que, portanto, não pode ser decomposto analiticamen
te 3 7 . É esse o significado de que a união é uma noção primitiva, que não 
pode ser derivada de nenhuma outra 3 8 . 

Do ponto de vista metodológico, a união implica o reconhecimento 
de um plano do saber distinto da ciência geométrico-dedutiva. Trata-se 
ainda de uma evidência, mas um tipo de evidência distinta da intuição 
racional pela qual se apreendem as naturezas simples e que está no início 

3 5 Ibidem. 
3 6 "Mas que sou eu então? Uma coisa pensante." {Meditações, I I , p. 124). 
3 7 A resposta de Descartes a Regius, adepto fervoroso do mecanicismo cartesiano, que 

introduz no curso de Medicina da Universidade de Utreque, é muito elucidativa a este 
respeito: i l E de uma maneira geral, onde quer que a ocasião se apresente, tanto em pri
vado como em público, deves aproveitar para crer que o homem é um verdadeiro ser 
por si e não um ser por acidente (hominem esse verum ens per se, non autem per acci-
dens), e que o espírito está real e substancialmente unido ao corpo, não por posição 
(sitas) ou disposição, como consta do teu último escrito (uma vez que isto merece 
repreensão e em meu entender não é verdade), mas por um verdadeiro modo de união 
(per verum modum unionis), que vulgarmente todos admitem, embora ninguém expli
que que modo seja esse (qualis sit), e portanto também tu não tentas explicar; mas 
podes, como eu na Metafísica, explicá-lo pelo facto de que percebemos que os senti
mentos de dor, e todos os outros, não são puros pensamentos de um espírito distinto do 
corpo, mas percepções confusas desse mesmo espírito realmente unido [ao cor-
po]"(Carta a Regius, Janeiro de 1642, AT I I I , p. 493). 

3 8 "Em primeiro lugar, considero que há em nós certas noções primitivas, que são uma 
espécie de originais, sobre cujo padrão formamos todos os nossos outros conhecimen
tos. E tais noções são muito poucas; com efeito, a seguir às mais gerais, do ser, do 
número, da duração, etc., que convêm a tudo o que podemos conceber, só temos, para o 
corpo em particular, a noção da extensão, da qual decorrem as da figura e do movimen
to; e, para a alma sozinha, temos apenas a do pensamento, na qual estão compreendidas 
as percepções do entendimento e as inclinações da vontade; finalmente, para a alma e o 
corpo juntos, só temos a da sua união, da qual depende a da força que a alma tem de 
mover o corpo e o corpo de agir sobre a alma causando os seus sentimentos e paixões" 
(Carta a Elisabeth, 28. 06. 1643, AT). 
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do raciocínio dedutivo 3 9 . A evidência racional pressupõe o ajustamento 
perfeito entre o pensar e o conteúdo visado, cuja luminosidade o torna 
absolutamente transparente à inteligência. Ora, a efectividade do homem 
como um todo coloca-nos perante um modo especial de inteligibilidade, 
distinto do olhar objectai. A união psicossomática apresenta a evidência 
de uma "experiência certíssima", um "facto último que só podemos obs
curecer ao pretender expl icá- lo" 4 0 . 

Diferentemente de entidades simples como o pensamento ou a 
extensão, consideradas isoladamente, que são apreendidas imediatamente 
pela inteligência, o homem é refractário à conceptualização metafísica. A 
experiência que o homem faz de si próprio como uma realidade integra
da, que vive, ama e se alegra como um todo, abre para um regime de 
inteligibilidade que pode bem ser designado como uma fenomenologia da 
vida. E essa a abordagem proposta nos arts. 5 e 6 das Paixões: focar a 
vida a partir do seu modo próprio de doação, rompendo com a perspecti
va metafísica. A vida apreende-se na imanência do viver, pelo que a mor
te significa a cessação das funções vitais, não no abandono do corpo pela 
alma, segundo um "erro considerável" muito difundido e que é "a primei
ra causa que impediu de explicar bem até hoje as paixões e outras coisas 
que pertencem à alma" 4 1 . A vida é a efectividade do viver, que se desen
rola no "corpo de um homem v ivo" 4 2 . 

A especificidade da vida - e é porventura a razão fundamental pela 
qual Descartes a considera apanágio exclusivo do homem - reside em que 
ela é um fenómeno corporal, mas simultaneamente é pertença do eu. Daí 
que a experiência de si faça intrinsecamente parte do exercício da vida: 
não há vida sem vivência dotada de uma certa qualidade subjectiva. Refe
rida ao homem como seu sujeito, a vida é sentimento do corpo próprio, 

3 9 "(...) noto uma grande diferença entre estes três tipos de noções, já que a alma só se 
concebe pelo entendimento puro; o corpo, ou seja, a extensão, as figuras e os movi
mentos, também se podem conceber pelo mero entendimento, mas muito melhor pelo 
entendimento auxiliado pela imaginação; e, finalmente, as coisas que pertencem à 
união entre a alma e o corpo só obscuramente se concebem pelo mero entendimento, 
ou mesmo pelo entendimento auxiliado pela imaginação, mas conhecem-se muito cla
ramente pelos sentidos." (Ibidem). 

"0 Caria a Arnould, 29. 07. 1648, AT V, p. 222. 
4 1 Paixões, art. 5. 
4 2 "A fim de evitarmos esse erro, consideremos que a norte não acontece nunca devido à 

falta da alma. mas unicamente porque uma das principais partes do corpo se corrompe; 
e julguemos que o corpo de um homem vivo difere tanto do de um homem morto quan
to um relógio, ou outro autómato (ou seja, oulra máquina que se move por si mesma), 
quando está montado e tem em si o princípio corporal dos movimentos para os quais é 
instituído, com tudo o que é requerido para a sua acção, e o mesmo relógio ou outra 
máquina, quando está rompida e o principio do seu movimento cessa dc agir." 
(Paixões, art. 6). 
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uma modalidade do sentir que extravasa o pensamento consciente e cuja 
génese acompanha a formação do novo ser no útero materno: "Eis quatro 
paixões [alegria e tristeza, amor e ódio] que julgo terem sido em nós as 
primeiras, e as únicas que tivemos antes do nascimento; e creio igualmen
te que elas foram então meramente sentimentos ou pensamentos muito 
confusos; porque a alma estava de tal maneira ligada à matéria que ainda 
não conseguia pensar em outra coisa que não em receber as diversas 
impressões provenientes da referida matéria; e se bem que, alguns anos 
depois, ela tenha começado a ter outras alegrias e outros amores, além 
daqueles que dependem exclusivamente da boa disposição e conveniente 
alimento do corpo, não obstante, o que houve de intelectual nas suas ale
grias ou amores foi sempre acompanhado pelos primeiros sentimentos 
que ela tivera deles" 4 3. Muito explicitamente, a paixão é uma manifesta
ção primordial da vida, que atesta a qualidade subjectiva da experiência. 

Tomadas em bloco, as paixões constituem um fundo apetencial que 
dispõe a alma a fazer aquilo que contribui para a saúde e bem-estar do 
corpo e para manter e reforçar a integridade do nosso eu: "(...) o uso de 
todas as paixões consiste em que elas dispõem a alma a querer as coisas 
que a natureza dita serem-nos úteis e a persistir nessa vontade" 4 4. No 
entanto, dada a polaridade da vida anímica, que oscila permanentemente 
entre o positivo e o negativo, o útil e o prejudicial, todas as paixões 
podem ser desviadas da sua função, pervertendo-se45. Daí a necessidade 
de uma regulação das paixões - necessidade tanto mais premente quanto 
o livre jogo das paixões destrói a harmonia e o equilíbrio interior, origi
nando um conflito da alma consigo mesma que dissolve a vontade e 
reduz drasticamente a autonomia do eu. A medicina mentis visa fortalecer 
a vontade e exerce-se fundamentalmente sobre as paixões: "Ora, é pelo 
sucesso destes combates que cada um pode conhecer a força ou a fraque
za da sua alma. Com efeito, aqueles em quem naturalmente a vontade 
pode mais facilmente vencer as paixões e deter os movimentos do corpo 
que as acompanham têm, sem dúvida, as almas mais fortes. (...) E as 
almas mais fracas de todas são aquelas cuja vontade se não determina 
assim a seguir certos ju ízos , mas se deixa continuamente arrastar pelas 
paixões presentes, que, sendo contrárias umas às outras, a puxam alterna
damente para o seu partido e, aplicando-a a combater contra si mesma, 

4 3 Carta a Chamü, 1. 02. 1647. 
4 4 Paixões, art. 52. 
4 5 De facto, todas as paixões podem ser úteis enquanto "fortalecem e fazem durar na alma 

pensamentos que é bom que ela conserve e que, sem isso, poderiam facilmente ser apa
gados", lai como podem ser prejudiciais enquanto "fortalecem e conservam esses pen
samentos mais do que é necessário, ou então fortalecem e conservam outros nos quais 
não é bom deter-se" (Paixões, art. 74). 
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põem a alma no estado mais deplorável que possa existir. Assim, quando 
o medo representa a morte como um mal extremo e que apenas pode ser 
evitado mediante a fuga, se, por outro lado, a ambição representar a infâ
mia desta fuga como um mal pior que a morte, essas duas paixões agitam 
diversamente a vontade, que, obedecendo ora a uma ora à outra, se opõe 
continuamente a si mesma e, assim, torna a alma escrava e infeliz" 4 6 . A 
força do querer (vis volendif1 reside na autonomia da vontade que não 
está sujeita às paixões e as regula pela medida do desejo. 

O desejo é uma paixão especial que, tal como a admiração, a primei
ra das paixões numa ordenação sistemática, não tem contrário, mas por 
uma razão distinta da admiração. Com efeito, esta é desencadeada pela 
surpresa que a novidade ou o insólito geram no espírito, o seu oposto 
sendo a ausência de paixão ou a permanência no estado habitual do sujei
to 4 8 , ao passo que o desejo não tem contrário em virtude da sua própria 
ambivalência que leva a que ele se nos apresente como paradoxal: "Sei 
bem que comummente se opõe na Escola a paixão que tende à procura do 
bem, a única que é chamada paixão, àquela que tende para o mal, que é 
chamada aversão. Mas, na medida em que não há nenhum bem cuja pri
vação não seja um mal, nem nenhum mal considerado como uma coisa 
positiva cuja privação não seja um bem, e em que ao procurar, por exem
plo, as riquezas, se evita necessariamente a pobreza, ao evitar as doenças 
se procura a saúde, e por aí adiante, parece-me que é sempre um mesmo 
movimento que leva à procura do bem e à fuga do mal que lhe é contrário. 
Noto apenas a diferença que o desejo que temos quando tendemos para 
algum bem é acompanhado por amor e, depois, por esperança e alegria; ao 
passo que o mesmo desejo, quando tendemos a afastar-nos do mal contrá
rio a esse bem, é acompanhado por ódio, temor e tristeza; o que é causa de 
que julguemos esse movimento contrário a si mesmo. Mas se quisermos 
considerá-lo quando ele se refere igualmente ao mesmo tempo a algum 
bem para o procurar e ao mal para o evitar, pode ver-se muito evidente
mente que é uma única paixão que faz uma coisa e a outra." 4 9 

4 6 Paixões, art. 48. 
4 7 Meditações, IV, p. 173. 
4 8 "Quando o primeiro contacto com algum objecto nos surpreende e nós julgamos que 

ele é novo ou muito diferente daquilo que anteriormente conhecíamos ou daquilo que 
supúnhamos que ele devia ser, isso faz com que nos admiremos e fiquemos espantados. 
E porque isso pode acontecer antes de sabermos minimamente se esse objecto nos é 
conveniente ou não, parece que a admiração é a primeira de todas as paixões. E ela não 
tem contrário, devido a que, se o objecto que se apresenta não tem em si nada que nos 
surpreenda, de modo nenhum recebemos daí emoção e consideramo-lo sem paixão." 
(Paixões, art. 53). 

4 9 Paixões, art. 87. 
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O desejo também é especial porque se não refere a um certo tipo de 
bens, mas a qualquer bem de que ainda se não goza no presente mas se 
pretende gozar no futuro ou a conservar o bem presente50. Na medida em 
que não está confinado a um campo específico, o desejo acompanha cada 
uma das outras paixões, reforçando-as ou inibindo-as 5 1, a sua eficácia 
traduz-se no grau de passionalidade do sujeito. O desejo ocupa, assim 
uma posição mediadora entre as outras paixões e a vontade: "Mas, porque 
estas paixões só nos podem levar a alguma acção por intermédio do dese
j o que excitam, é particularmente este desejo que devemos ter o cuidado 
de regular; e é nisso que consiste a principal utilidade da moral" 5 2 . 

O desejo é excessivo mas não desordenado. Regular as paixões não 
significa moderá- las porque o excesso de bem introduz um suplemento de 
ordem e de harmonia: "Mas, quando eu disse que há paixões que são 
tanto mais úteis quanto mais elas inclinam para o excesso, quis falar tão-
-só daquelas que são inteiramente boas; o que testemunhei ao acrescentar 
que elas devem estar submetidas à razão. Porquanto há dois tipos de 
excesso: um que, mudando a natureza da coisa e tornando-a de boa em 
má, impede que ela permaneça submetida à razão; o outro que aumenta 
unicamente a sua medida e mais não faz do que torná-la de boa em 
melhor. Assim, a ousadia não tem por excesso a temeridade senão quando 
ela ultrapassa os limites da razão, mas enquanto os não ultrapassa, pode 
ainda ter um outro excesso, que consiste em não ser acompanhada por 
nenhuma irresolução nem nenhum temor" 5 3. 

A qualidade e intensidade do desejo atesta a disposição interior da 
alma, a sua saúde e o vigor da vontade. No domínio da virtude, "a falta 
que habitualmente cometemos não reside nunca em desejar excessiva
mente, mas tão-só em desejar excessivamente pouco" 5 4. Desejo e prazer 
acompanham o exercício de aperfeiçoamento moral, de que faz parte 
intrínseca a satisfação interior. A moral cartesiana é uma arte de viver, 
não um código universal de conduta. 

O que está em jogo é a construção do nosso eu, um itinerário de per
sonalização ou ipseização. A generosidade, definida como "a mais alta 
estima que legitimamente se pode ter por s i " 5 5 , é reconhecida como "a 

5 0 "A paixão do desejo é uma agitação da alma causada pelos espíritos que a dispõe a 
querer para o futuro as coisas que ela representa a si mesma como convenientes. 
Assim, deseja-se não só a presença do bem ausente, mas também a conservação do pre
sente e, além disso, a ausência do mal, tanto daquele que já sc tem como daquele que se 
crê poder receber no futuro." (Paixões, art. 86). 

5 1 Paixões, art. 101. 
5 2 Paixões, art. 144. 
5 3 Carta a Elisabeth, 3. 11. 1645. 
5 4 Paixões, art. 144. 
5 5 Paixões, art. 153. 
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chave de todas as virtudes e um remédio geral contra os desregramentos 
das pa ixões" 5 6 . O essencial passa-se na esfera subjectiva, na relação de si 
consigo. O objecto da generosidade é o lado mais intrínseco da nossa 
ipseidade, "o que mais verdadeiramente nos pertence, isto é, a livre dis
posição das nossas vontades" 5 7. Muito explicitamente, a generosidade 
nasce de uma vontade boa, do sentimento que temos do mérito inerente a 
uma vontade que quer sempre o que se lhe apresenta como melhor 5 8. O 
critério moral é a voz da consciência, o ju ízo que fazemos da situação, 
mesmo que esse juízo seja errado: "cumpre-se sempre o dever quando se 
faz o que se julga ser o melhor, ainda que se julgue muito mal" 5 9 . 

A generosidade evidencia um nexo muito estreito entre psicologia e 
moral ou entre a paixão e a vontade livre, autónoma. Com efeito, como 
refere o art. 161 das Paixões, "podemos excitar em nós a paixão [da gene
rosidade] e depois adquirir a virtude da generosidade", Qual o modo des
sa passagem de um sentimento subjectivo do seu valor ajusta considera
ção do mérito próprio? A resposta é dada em carta ao Pe. Mesland de 2. 
05. 1644: "vendo muito claramente que uma coisa nos é própria, é difícil 
e mesmo, creio, impossível, enquanto se está nesse pensamento, deter o 
curso do desejo". Na medida em que nos identificamos com o ideal do 
nosso próprio eu e o assumimos como parte intrínseca de nós mesmos, a 
nossa vontade dispõe-se à perfeição do seu próprio acto. 

R É S U M É 

Ce travail vise á poser la continuité entre la psychologie et la morale ainsi 
qu'á reconnaítre la discontinuity entre celle-ci et la physique dans la pensée carté-
sienne. En effet, la determination de la volonté consiste en un processus qui se 
déploie sur un fond de passivité. Car la liberté recele des degrés qui vont de 
l'indétermination pure du libre arbitre jusqu'á l'inclination infaillible vers tel ou tel 
acte: ['inclination n'affaiblit ni la puissance de la volonté ni la liberté du sujet mo
ral; tout au contraire elle les accroit. 

Le sage cartésien n'aspire done pas á annihiler ses passions, i l s'attache plutót 
á les régler et á Ies investir afín d'atteindre la perfection, laquelle perfection s'avére 
indissociable de l'excés. Dépourvu de tout objet déterminé, le désir, pour sa part, 
constitue le ressort de cette regulation en ce sens qu'il renforce ou atténue chacune 
des autres passions. 

5 6 Paixões, art. 161. 
5 7 Paixões, art. 158. 
5 8 " A fonte da generosidade é a vontade que sentimos em nós próprios dc usar sempre 

bem o nosso livre arbítrio" (Paixões, art. 158). Cf. Paixões, art. 153. 
5 9 Paixões, art. 170. 





PUSH-PINOV POESIA? 
O P R O B L E M A DA DISTINÇÃO QUALITATIVA 

DOS V A L O R E S NO UTILITARISMO 

Teresa Antunes" 

"Hedonism is, for a sufficiently obvious reason, the first conclusion 
at which any one who begins to reflect upon Ethics naturally 
arrives." 

G. E. Moore, Principia Ethica 

1. E m que consiste a distinção qualitativa dos prazeres? 

À data da publicação de Utilitarianism, j á o ex-amigo de John Stuart 
M i l l , Thomas Carlyle, tinha feito entrar para o anedotário filosófico da 
época a ideia de que o utilitarismo protagonizado por Jeremy Bentham e 
por James M i l l era uma teoria ética mais apropriada para porcos do que 
para pessoas. Sem dúvida que, num certo contexto puritano do séc. X I X 
vitoriano e no das concepções racistas de Carlyle, 1 não é de estranhar que 
a tese de que o prazer é o único bem tivesse entrada automática para a 
categoria de ética porcina. E, portanto, no pano de fundo desta crítica, 
mais panfletária do que filosófica, que Stuart M i l l acabará por afirmar 

* Mestranda dc Filosofia na Universidade de Lisboa. Uma versão deste anigo foi apresen
tada e discutida no âmbito dos trabalhos do Seminário de Orientação de Mestrado, na 
Faculdade dc Letras de Lisboa. Agradeço aos meus colegas os comentários e sugestões 
que sobre ele fizeram, e especialmente, à Prof." Cristina Dcckert, orientadora do Seminá
rio, com quem tanto tenho aprendido sobre ética. O que ainda não aprendi, contudo, só a 
mim se deve. 

1 E conhecida a atribulada relação entre Carlyle e Mi l l , cuja amizade acaba por quebrar-se 
em virtude de Mill não tolerar a atitude racista do primeiro no debate conducente à abo
lição do comercio de escravos nas Índias Ocidentais, onde defendeu, de maneira infame, 
a manutenção do regime esclavagista. Um conjunto dc virulentos artigos publicados na 
imprensa, demonstra bem a imensa diferença moral que passou a separar os dois ex¬
-amigos. (Cf. Thomas Carlyle, "Occasional discourse on the negro queslion", Frazer's 
Magazine, 1849 c John Stuart Mi l l , "The negro queslion", Frazer's Magazine, 1850. 
Disponível cm http://cepa.newschool.edu/het/texts/carlylc/ncgroquest.htin). 

Pliitosopliica, 25, Lisboa, 2005, pp. 105-118 

http://cepa.newschool.edu/het/texts/carlylc/ncgroquest.htin
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que, mesmo um utilitarista, considerará que mais vale ser um ser humano 
insatisfeito do que um porco satisfeito, da mesma maneira que é preferí
vel ser Sócrates insatisfeito do que um louco satisfeito.2 

Contudo, para além da polémica, a célebre afirmação de M i l l trans
porta consigo a ideia de que nem todos os prazeres são intrinsecamente 
iguais em valor, o que constitui uma alternativa, dentro do utilitarismo 
clássico, ao hedonismo total e quantitativo de Bentham. 

Para o utilitarismo clássico, é sabido, há um só critério de moralida
de: o princípio da maior felicidade. De acordo com este princípio, as 
melhores acções são aquelas que tendem a promover, imparcialmente, as 
melhores consequências; e por melhores consequências entende-se a 
maximização da felicidade. O conceito de felicidade é definido como 
prazer e ausência de dor ou sofrimento. Assim, a melhor acção será aque
la que produzir o melhor balanço de prazer sobre dor. 

Mas, uma vez que as experiências agradáveis são muito diversifica
das, há necessidade de arranjar um critério que permita a realização do 
cálculo utilitarista. 

Bentham estipula um critério quantitativo. A associação do hedo
nismo como teoria do valor ao princípio normativo utilitário leva-o à 
conclusão de que, como aquilo que conta é a maximização do prazer, só a 
quantidade de prazer interessa. Evidentemente, há prazeres que podem 
prolongar-se mais do que outros e há prazeres que são mais intensos do 
que outros. Portanto, no prato da balança, pesarão mais. Contudo, se 
aumentarmos a quantidade de prazeres menos duradoiros ou menos inten
sos, haverá uma altura em que o prato da balança onde se encontram aca
bará por pesar mais do que o prato dos prazeres mais intensos e mais 
duradoiros. E nisto que consiste o hedonismo total de Bentham, apoiado 
num critério exclusivamente quantitativo e que se pode resumir na sua 
expressão célebre de que "um jogo de push-pin vale tanto como poesia", 
se alguém tirar do jogo um prazer tão intenso ou duradoiro como alguém 
que leia Camões . 

Para se compreenderem melhor as implicações do hedonismo quan
titativo de Bentham, socorramo-nos da experiência proposta por Roger 
Crisp que retoma, não o porco, mas a platónica ostra do Filebo? Supo
nhamos que somos uma alma no céu à espera de encontrar uma vida na 
terra. Quando o anjo encarregue da distribuição das vidas aparece, infor
ma-nos que existem duas vidas disponíveis para nós: a do compositor 
Joseph Haydn e a de uma ostra. Para além da composição musical, Haydn 
terá uma vida cheia de experiências intensas, como o reconhecimento 

2 Cf. Stuart M i l l , Utilitarianism, Indianapolis/Cambridge, Hackett, 1997, 2.6. 
3 Cf. Roger Crisp, Mill on Utilitarianism, London/New York, Routedge, 1997, p. 24; Cf. 

Platão, Filebo, 21a-21d. 
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geral, uma vida afectivamente preenchida e muito interesse pelo desporto. 
Por sua vez, a ostra terá uma vida repleta de plenos prazeres sensuais, 
tanto quanto é possível a vida de uma ostra ser plena e agradável. O anjo, 
ansioso por se desembaraçar da vida da ostra, faz um acordo connosco: se 
escolhermos ser a ostra, ele prolongará a nossa vida tanto tempo quanto 
quisermos, ao passo que Haydn morrerá aos 77 anos de idade. 

De acordo com a perspectiva de Bentham, torna-se óbvio que deve
ríamos escolher a vida da ostra, pois o acumular de anos dos seus peque
nos prazeres acabaria por produzir uma quantidade maior de prazer do 
que os 77 anos de prazeres intensos de Haydn. 

Contudo, poderemos achar que tal conclusão não é nada óbvia: a 
maior parte de nós escolheria a vida de Haydn porque consideraria que o 
valor das duas vidas não é comparável . Por outras palavras, os prazeres 
experienciados por Haydn são mais valiosos do que os experienciados 
pela ostra, mesmo que os segundos sejam em muito maior quantidade que 
os primeiros. É precisamente esta a ideia de John Stuart M i l l e a génese 
da sua distinção qualitativa entre prazeres inferiores e prazeres superio
res. Uma vez que o parágrafo onde essa distinção é introduzida tem sido 
objecto de tão cerradas críticas, valerá a pena citá-lo por inteiro: 

E perfeitamente compatível com o princípio da utilidade reconhecer o 
facto de que alguns tipos de prazer são mais desejáveis e mais valiosos 
do que outros. Seria absurdo que, ao avaliarmos todas as outras coisas 
consideramos a qualidade a par da quantidade, supuséssemos que a ava
liação do prazer depende apenas da quantidade. 
Se me perguntarem o que quero dizer com diferença de qualidade nos 
prazeres, ou o que toma um prazer mais valioso do que outro, simples
mente como prazer, exceptuando a sua maior quantidade, só há uma 
resposta possível. De dois prazeres, se houver um pelo qual todos ou 
quase todos aqueles que experienciaram ambos mostram uma vincada 
preferência, independentemente de qualquer sentimento de obrigação 
moral para o preferirem, esse é o prazer mais desejável. Se um dos dois 
é colocado, por aqueles que têm um conhecimento adequado de ambos, 
tão acima do outro de tal modo que o preferem, mesmo sabendo que ele 
acarretará uma soma maior de dissabores, e não o trocariam por nenhu
ma quantidade do outro prazer de que a sua natureza é capaz, temos jus
tificação suficiente para atribuir ao prazer preferido uma qualidade 
superior tal que reduz o peso da quantidade ao ponto de esta se tornar, 
por comparação, quase insignificante.4 

4 Mi l l , Utilitarianism, 2.6. 
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2. Por que é que a distinção introduzida por Mili é problemática? 

São dois os erros que têm sido imputados a M i l i com base na passa
gem acabada de citar. O primeiro, célebremente denunciado por G.E. 
Moore, consiste no facto de que a introdução da distinção qualitativa 
redunda num dilema. 5 O segundo erro prende-se, não com questões lógi
cas, mas sim com a circunstancia de que tal distinção afronta algumas 
intuições éticas importantes, nomeadamente, a não-aceitação de concep
ções elitistas que conduziriam a discriminações insustentáveis. 

Comecemos pelo dilema. 
De acordo com Moore, se os prazeres superiores são mais valiosos 

porque produzem mais prazer, então não se abandona o hedonismo quan
titativo de Bentham; mas se M i l l pretende ir além de Bentham, propondo 
aquilo que poderíamos chamar um hedonismo mitigado, então isso quer 
dizer que os prazeres superiores são mais valiosos do que os prazeres 
inferiores por outra qualquer razão que não a de serem mais aprazíveis. 
Ora, a ser assim, ultrapassar-se-ia o hedonismo quantitativo mas à custa 
do abandono do princípio da utilidade, que estipula que o bom é-o apenas 
porque produz prazer. Se M i l l pretender manter-se hedonista tem de dei
xar cair a distinção entre prazeres inferiores e prazeres superiores; se, por 
outro lado, mantiver que a qualidade dos prazeres é relevante, então não 
poderá defender que só o prazer conta. Por outras palavras, o dilema de 
M i l l consiste em tornar inconsistente o princípio do utilitarismo clássico, 
sendo impossível, portanto, uma versão mitigada do hedonismo que o 
suporta. 

Quanto à segunda acusação imputada, pode formular-se nos seguin
tes termos: se os prazeres intelectuais - que são os que M i l l tem em men
te quando fala de prazeres superiores - são mais valiosos do que os praze
res sensitivos (os prazeres inferiores), então deveremos, de acordo com o 
princípio da maximização do bem, dar mais importância à vida dos seres 
capazes de experienciar prazeres intelectuais, ou seja, à vida dos seres 
humanos. O risco que se corre aqui é, segundo os autores preocupados 
com as questões de ética animal e ambiental, o de se ver justificado um 
inaceitável preconceito especista.6 Mas, por coerência de raciocínio, 

5 Anteriormente, j á outros autores, como Sidgwick, tinham denunciado o problema. Con
tudo, foi a formulação de Moore que mais se popularizou. Cf. G. E. Moore, Principia 
Ethica, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, Cap. I I I , §48. 

6 "Espccismo" é o conceito utilizado por Peter Singer para enquadrar a atitude humana 
face aos animais, mostrando que a ausência de preocupações éticas que lhes votámos ao 
longo da história mais não é do que uma forma de discriminação preconceituosa, seme
lhante ao racismo e ao sexismo, resultante do facto de os animais pertencerem a uma 
espécie diferente da nossa. (Cf. Peter Singer, Animai Liberation, Nova Iorque, New 
York Rcview ofBooks, 199CP, p. 9). 
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deveremos também atribuir mais valor, de entre o conjunto dos seres 
humanos, à vida daqueles que apreciam e perseguem os prazeres intelec
tuais. Ora, a ser assim, estaríamos a abrir caminho para um elitismo pou
co aceitável, na medida em que poderíamos justificar discriminações com 
base nas capacidades e nos interesses das pessoas. O problema do espe-
cismo e do elitismo ganha ainda maior importância se considerarmos que 
é comum a muitos utilitaristas contemporâneos, mas também a Bentham 
e M i l i , a preocupação pela igual consideração de interesses semelhantes 
de todos os seres sencientes, sejam humanos ou não. 

Vejamos, no entanto, e em primeiro lugar, o que se pode dizer sobre 
o alegado dilema. 

3. E o dilema inultrapassável? 

Têm sido várias as tentativas de resolver o dilema da distinção quali
tativa dos prazeres. De entre as múltiplas propostas, umas há que apostam 
na demonstração de que, afinal, estamos perante um pseudo-dilema. É 
essa a via escolhida, por exemplo, por Roger Crisp. Mais adiante, porém, 
veremos que autores como Peter Singer, optam por mostrar que, apesar 
da intuição de M i l l acerca dos valores ser plausível, esta implica a neces
sidade de abandonar o hedonismo estrito do utilitarismo clássico. 

Pelo meio, teremos oportunidade de discutir uma terceira interpreta
ção dos argumentos de M i l l . 

3.1 A solução de Roger Crisp 

Na obra j á citada anteriormente, este autor sugere que M i l l pode 
ultrapassar o dilema porque, de facto, pode manter-se um hedonista total. 
A argumentação de Crisp parte da definição de hedonismo para, a seguir, 
concluir que o entendimento de M i l l sobre os diferentes tipos de prazer 
mantém-se fiel a essa definição. 7 

Assim, para o hedonismo total, o bem-estar consiste apenas em ter 
experiências agradáveis e aquilo que faz com que essas experiências 
sejam boas é apenas o facto de serem agradáveis. 

Ora, Stuart M i l l pode sugerir que os prazeres superiores são valiosos 
apenas por causa da sua capacidade de serem agradáveis, sem qualquer 
outra razão que não a de darem mais prazer. Por mais que incrementemos 
a quantidade dos prazeres inferiores, a natureza dos primeiros faz com 
que produzam sempre mais prazer do que todos os prazeres inferiores 
juntos. 

7 Cf. Crisp, Mill on Utilitarianism, pp. 31-35. 
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Um exemplo culinário talvez possa ajudar a compreender a tese de 
Crisp: suponhamos que tanto comer cenouras cruas como comer bolo de 
chocolate são experiências agradáveis para mim. Isto é, sempre que como 
cenouras cruas e sempre que como bolo de chocolate obtenho prazer. 
Contudo, comer bolo de chocolate dá-me mais prazer do que comer 
cenouras cruas. Mas mais ainda, por mais cenouras cruas que coma, não 
consigo igualar o prazer que sinto ao comer uma só fatia de bolo de cho
colate. Quer isto dizer que o critério da minha escolha entre comer cenou
ras cruas e comer bolo de chocolate deixou de ser o prazer que ambas as 
experiências me dão? Não , pelo contrário: se eu prefiro comer o bolo é 
justamente, apenas e só, porque me dá prazer. O que se passa é que há 
algo na natureza do bolo de chocolate que me proporciona mais prazer do 
que a natureza das cenouras cruas; e eu prefiro o bolo de chocolate, não 
porque tem uma natureza diferente, mas porque isso me propicia uma 
experiência mais agradável. 

Isto não significa que nunca se opte por comer cenouras cruas. Pode 
não existir bolo de chocolate disponível, pode-se ter enjoado momenta
neamente o bolo de chocolate ou é provável que se tenha conhecimento 
de que se não comermos cenouras de vez em quando ficaremos doentes, o 
que, entre outras coisas, pode provocar que não se possa comer mais bolo 
de chocolate. 

Crisp chama a atenção, e bem, que Stuart M i l l não entende que os 
termos "inferiores" e "superiores" sejam mutuamente exclusivos;8 são 
antes termos relativos: comer uma bela fatia de bolo de chocolate frente à 
lareira num dia de Inverno é, comparado com comer cenouras cruas, um 
prazer superior; mas talvez não trocássemos a possibilidade de ler belos 
romances por todos os bolos de chocolate com lareira incluída; neste 
caso, o prazer que antes era superior passa a ser inferior quando compa
rado com outro. 

Ainda assim, mesmo que aceitemos esta proposta de interpretação, é 
lícito perguntar o que é que há de especial na natureza dos prazeres supe
riores para que produzam sempre um maior grau de prazer. Mas a esta 
objecção, Stuart M i l l poderia sempre responder: é assim porque é assim. 
Tal resposta parece-nos legítima, uma vez que o critério ético que está 
aqui a ser utilizado é o do prazer que as experiências nos causam e não o 
da natureza dessas experiências. 9 Quem estiver interessado poderá inves-

8 Cf. Crisp, Mill on Utilitarianism, p. 30. 
9 Cf. Crisp, Mill on Utilitarianism, p. 34, apesar de advertir que ' I f nobility, for example, 

can affect value independently o f pleasure but only in its presence, the reason for its 
being unable to add value when pleasure is absent remains obscure" (Crisp, Mill on 
Utilitarianism, p. 35, nota 10). O que pretendemos sublinhar, contudo, é que o aspecto 
obscuro a que Crisp se refere não põe em causa o essencial da tese. 
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tigar o porquê de serem essas e não outras as experiências que nos cau
sam mais prazer. Mas ao utilitarista ético bastará certificar-se que assim 
é, por forma a estabelecer os melhores princípios de acção. 

Deste modo, M i l l pode ir além de Bentham, mas mantendo-se um 
hedonista total. 

3.2 A caminho de um utilitarismo das preferências? 

Suponhamos, agora, que por uma catástrofe genética sem preceden
tes, todos os seres sencientes, incluindo os seres humanos, deixarão de ter 
acesso às experiências agradáveis de forma directa. Contudo, os cientistas 
conseguiram inventar máquinas de reproduzir experiências com uma 
fidelidade notável. Infelizmente, só é possível construir um modelo de 
máquina entre três possíveis: 

A - O modelo que apenas reproduz prazeres sensitivos 
B - O modelo que apenas reproduz prazeres intelectuais 
A + B - O modelo que reproduz tanto prazeres sensitivos, como pra

zeres intelectuais. 

Perante este cenário, o que deveríamos fazer se fossemos utilitaristas 
clássicos? 

A nossa sugestão é que, se tomássemos um ponto de vista imparcial, 
tal como exige o utilitarismo, deveríamos escolher construir o modelo 
A + B , pois seria aquele que, independentemente de quem é o utilizador, 
conseguiria gerar maior quantidade de prazer, isto é, probabilisticamente, 
este modelo tem mais hipóteses de produzir mais felicidade. Não porque 
os prazeres intelectuais sejam "superiores", mas porque estamos a adi
cionar mais possibilidades de experiências agradáveis. 

Podemos agora estabelecer uma analogia entre os três modelos de 
máquinas e as várias espécies de seres sencientes. O modelo A corres
ponde ao que acontece com grande parte dos animais não humanos; o 
modelo B, tanto quanto sabemos, não corresponde a nenhum ser existente 
e o modelo A + B corresponderá, pelo menos, aos seres humanos. Ora, 
poderíamos continuar, o que nos interessa no modelo A + B não é o facto 
de os prazeres sensitivos serem desprezíveis (achar isso, seria subtrair 
uma fonte de prazer), mas sim o facto de nos abrir o leque de possibilida
des. A maior parte dos animais não tem acesso aos prazeres intelectuais; 
mas nós temos acesso aos prazeres sensitivos. Ora, se tendo conhecimen
to das duas realidades, optamos pela versão mista, então é razoável supor 
que esse estado de coisas é mais valioso. 

A hipótese gerada por este caso imaginário revela um aspecto suple
mentar em relação à interpretação de Roger Crisp: o de que há uma con-
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vergêncía entre a distinção qualitativa e a distinção quantitativa dos praze
res. Essa convergência explica-se peia similitude do critério utilizado para 
proceder a qualquer dos tipos de distinção. Com efeito, é o próprio Stuart 
M i l l quem sublinha que o critério por ele introduzido para saber quais são 
os prazeres qualitativamente superiores é, precisamente, o mesmo que é 
utilizado para descobrir quais são aqueles que, em quantidade, produzem 
mais estados aprazíveis. Esse critério único é o do nosso juízo de preferên
cia, enquanto indivíduos que detêm um ponto de vista privilegiado: 

Deste veredicto dos únicos juízes competentes, parece-me não poder 
haver qualquer apelo. Sobre a questão de saber, de entre dois prazeres, 
qual é o mais precioso, ou qual de dois modos de existência é o mais 
gratificante [ . . . ] , o juízo daqueles que estão qualificados pelo conheci
mento de ambos, ou, caso discordem, o da maioria de entre eles, tem de 
ser admitido como final. E não é necessária grande hesitação para acei
tar este juízo respeitante à qualidade dos prazeres, uma vez que não há 
outro tribunal a que recorrer mesmo na questão da quantidade. Que 
outra forma temos de determinar qual de duas dores é a mais aguda, ou 
a mais intensa de duas sensações agradáveis, senão a do sufrágio geral 
daqueles que estão familiarizados com ambas? [...] Quando, portanto, 
esses sentimentos e esse juízo declaram que os prazeres que derivam 
das faculdades superiores são preferíveis como tais, independentemente 
da questão da intensidade, àqueles de que a natureza animal, apartada 
das faculdades superiores, é susceptível, devem ser, neste domínio, 
igualmente atendidos.10 

Supomos que é lícito depreender deste parágrafo, em conjunto com o 
anteriormente citado, que M i l l está a considerar que quantidade e quali
dade são duas maneiras de operacionalizar o verdadeiro instrumento do 
cálculo utilitarista: devemos maximizar o que for o objecto daquilo a que 
chamaríamos hoje preferências racionais ou informadas, e que M i l l 
designa como a escolha dos "juízes competentes1' - aqueles cujo ju ízo é 
"certificado pelo conhecimento de ambos [os tipos de prazer]". 

Quando as preferências dos ju ízes competentes recaem sobre um 
determinado tipo de prazer que não trocariam por nenhuma quantidade de 
outro e quando há um consenso tão generalizado e definitivo, então, por 
razões práticas, poderemos dizer que são qualitativamente diferentes. Isto 
não significa que umas vezes a quantidade conta e outras vezes não. Sig
nifica que é uma maneira prática de aplicar a ideia de que se trata de uma 
preferência sistematicamente reiterada por um determinado tipo de praze
res, por parte dos indivíduos mais habilitados para exercerem a compara
ção. 

M i l l . Utilitarianism, 2.8, primeiro e segundo itálicos nossos. 
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Apesar de não ser consensual encarar M i l i como um precursor do 
utilitarismo das preferências, esta parece-nos ser uma interpretação bas
tante plausível, permitindo, para além do mais, explicar por que é que o 
autor não escorrega em erros demasiado óbvios ." 

Mas o segundo problema que apontámos à teoria de M i l l permanece. 
No caso do nosso exemplo imaginário, os seres humanos são os "juízes 
competentes". Será que isso indica, necessariamente, uma atitude antro
pocêntrica? Se, pelas razões apontadas, considerarmos as experiências 
humanas mais valiosas do que as de outros seres sencientes, será que 
estamos a cair num especismo nefasto? Julgamos que tudo dependerá do 
que nos motivar racionalmente a achar isso. A proposta de Peter Singer 
ajudará a esclarecer este ponto. 

3.3. O utilitarismo de Peter Singer 

E uma leitura possível de Singer entender a sua opção pelo utilita
rismo das preferências como uma tentativa de escapar à acusação de 
hedonismo total, motivo que teria levado M i l l à distinção entre prazeres 
inferiores e prazeres superiores. 

O utilitarismo das preferências, defendido por Singer, difere do utilita
rismo clássico apenas na medida em que o valor a promover " [ . . . ] ser aqui
lo que, ponderadas as alternativas, aprofunda os interesses dos afectados, e 
não meramente o que aumenta o prazer e reduz o sofrimento". 1 2 Concomi
tantemente, existe a obrigação de adoptar o princípio da igualdade de con
sideração de interesses, que implica que interesses semelhantes tenham 
valor semelhante, independentemente de quem é o sujeito desses interesses. 

A vantagem desta abordagem é que não limita a maximização de 
boas consequências à procura do prazer, portanto, não pode ser acusada 
de estrito hedonismo. Contudo, o aumento do prazer e a diminuição da 
dor continuam a ser aspectos centrais desta versão, uma vez que consti-

1 1 Roger Crisp, por exemplo, rejeita esta interpretação (Cf. Mill on Utilitarianism, p.59), 
mas ela partilhada, entre outros, por Soshichi Uchii, professor na Universidade de 
Quioto, que acrescenta que "the question of'the quantity' or 'the quality' of pleasures 
belongs to evaluative questions not to factual or descriptive questions; and what con
nects a description to an evaluation are nothing but each individual's preferences". A 
ser assim, fica também explicada a alegada falácia naturalista de deduzir valores a par
tir de factos, que também Moore imputou a Mil l . (Cf. Soshichi Uchii, "Utility and 
Preferences", comunicação apresentada no Symposium on John Stuart Mill, Japan As
sociation for the History of Economic Thougt, Outubro de 1998. Disponível em 
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~suchii/util&pref.E.html). 

1 2 Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 19972, p.14. A 
tradução usada no corpo do texto é a da versão portuguesa da obra (Ética prática, trad. 
Álvaro Augusto Fernandes, revisão científica de Cristina Beckert e Desidério Murcho, 
Lisboa, Gradiva, 2000). 

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~suchii/util&pref.E.html
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tuem interesses básicos de todos os seres sencientes. Poder-se-á, então, 
perguntar se existe uma diferença substancial entre o utilitarismo clássico 
e o utilitarismo baseado em preferências ou interesses. A resposta tenderá 
a ser negativa se, além do mais, aceitarmos a interpretação proposta no 
ponto anterior. 1 3 Mas, por isso mesmo, o problema da distinção qualitati
va dos valores volta a espelhar-se, desta feita, na teoria singeriana. 

No caso de Singer, há que distinguir dois planos e dois tipos de pro
blemas: o plano da satisfação de interesses semelhantes - cuja questão 
problemática que convoca é a de saber se é permissível algum grau de 
parcialidade para com os que nos são mais próximos ou para com os da 
nossa espécie; e o plano da satisfação de interesses dissemelhantes - que 
levanta a questão de saber se há interesses que são mais valiosos do que 
outros por causa da sua natureza ou, por outras palavras, saber se há vidas 
mais valiosas do que outras. É neste segundo piano que se joga o proble
ma levantado por M i l l . Apesar disso, vejamos o que se passa também no 
primeiro plano apontado. 

O plano dos interesses semelhantes: Para Singer, um certo grau de 
parcialidade nos nossos juízos éticos será permissível se for sancionado 
ao nível crítico do raciocínio moral. Ou seja, a permissividade de satisfa
zer determinada preferência de alguém (ou de alguns) em vez da prefe
rência de outros pode justificar-se utilitaristicamente, embora por razões 
indirectas: pelos efeitos que podem existir sobre terceiros ou pela ampli
ficação de um determinado efeito com relevância para o cálculo militaris
ta. Pegando num exemplo algo bizarro colocado ao próprio Singer, peran
te uma dor de dentes de um rato e uma dor de dentes de uma criança, é 
permissível dar mais valor à da criança porque não o fazer iria criar uma 
angústia acrescida aos pais - aumentando o número de preferências insa
tisfeitas - ou porque impediria a criança de satisfazer outros interesses 
como, por exemplo, o de ir à escola.1 4 

Note-se que esta opção não implica que se dê sempre mais valor aos 
interesses dos seres humanos ou de outros seres auto-conscientes. Tudo 
depende das circunstâncias fazerem pender o agregado de interesses não 
satisfeitos para o seu lado. Como é evidente, se pudermos tratar a dor de 
dentes do rato, sem aumentar o sofrimento geral, devemos fazê-lo. 

3 Singer é o primeiro a admitir essa possibilidade: "It was, however, been suggested that 
classical utilitarians like Bentham and John Stuart Mill used 'pleasure' and 'pain' in a 
broad sense that allowed them to include achieving what are desired as a 'pleasure' and 
the reverse as a 'pain'. I f this interpretai ion is correct, the difference between classical 
utilitarianism and utilitarianism based on interests disappears." (Practical Ethics, p. 14.) 

4 Cf. Arneson, "What, i f anything, rends all humans morally equal?" e Singer, "A Re
sponse", in Dale Jamieson (Ed.), Singer and his critics, Oxford, Blackwcll, 1999, 
pp. I06e295. 
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O plano dos interesses dissemelhantes: Neste plano, por seu turno, 
interroga-se se é legítimo dar mais valor a um conjunto de interesses do 
que a outro, ou considerar que há vidas que valem mais do que outras. 
Singer afirma que sim, se pudermos arranjar um ponto de vista neutral a 
partir do qual estabeleçamos uma preferência. Precavidos com esse ponto 
de vista, se preferirmos um tipo de vida a outro, então é legítimo que lhe 
seja concedido mais valor. Novamente, esse tipo de vida não é mais 
valioso por causa da sua natureza, mas sim porque a preferimos. Se não a 
preferíssemos, a natureza dessa vida não a tornaria mais valiosa. 

Por outras palavras, se existirem condições para ajuizarmos num 
piano neutral (ou o "juiz competente1' de que fala M i l i ) e concluirmos que 
qualquer ser nessas condições preferiria ter um determinado conjunto de 
interesses em vez de outro, então o primeiro tem mais valor, não porque é 
melhor ou mais digno, mas porque é o preferido. 

Esta hipótese é claramente exposta num parágrafo de Practical 
Ethics, justamente intitulado " A comparação do valor de vidas diferen
tes", que, curiosamente, não tem suscitado grandes comentários. Nele, 
Singer sugere que se for possível imaginar, simultaneamente, o que é ser 
um cavalo e o que é ser um ser humano, algo como um estado em que 
não somos nem cavalos nem seres humanos, mas lembrando-nos da expe
riência de sermos quer um quer outro, então, estaríamos em condições de 
tomar um ponto de vista neutral. Se nesse estado julgarmos que seria 
preferível ser-se um ser humano em vez de um cavalo, "podemos achar 
que faz sentido a ideia de que a vida de uma espécie de animal possui 
mais valor que a vida de uma outra; e se assim for, a afirmação de que a 
vida de todo o ser tem igual valor é muito frágil". 1 5 A explicação para a 
nossa preferência, sugere Singer, parece estar ligada ao facto de, tal como 
na nossa máquina de experiências, um mais alto grau de racionalidade e 
de auto-consciência permitir um "leque de experiências mais vasto". 1 6 

Deste exercício imaginativo, Singer segue para a avaliação da distin
ção de Stuart M i l l entre prazeres inferiores e prazeres superiores, a partir 
do famoso parágrafo j á citado. O aspecto mais importante da sua análise 
prende-se com a chamada de atenção para o facto de que o argumento 
fornecido por M i l l para se preferir a vida do ser humano à do porco é 
análogo ao que é fornecido para se preferir a vida de Sócrates à do louco. 
Se, como relembra Singer, considerarmos que o significado corrente do 
termo "louco" no séc. X I X é o equivalente à nossa expressão "doente 
mental", talvez se torne mais claro por que é que podem existir preferên
cias legítimas por um determinado tipo de vida. 1 7 E se nós preferimos ser 

1 5 Singer, Practical Ethics, p. 107. 
1 6 Singer, Practical Ethics, p. 107. 
1 7 Singer, Practical Ethics, p. 108. 
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Sócrates a ser o louco (ou se preferimos a vida de Haydn à da ostra, a 
máquina A + B aos outros dois modelos ou o ser humano ao cavalo), então 
por que não assumir que achamos essas vidas mais valiosas, justamente 
porque são essas que preferimos? Apesar de o autor acabar por dizer que 
talvez esta seja ainda uma questão em aberto, julgamos que o raciocínio é 
plausível e consistente com o utilitarismo. 

Na conclusão da sua análise, Singer faz notar, porém, que o utilita
rismo das preferências está mais apto a defender a tese do valor diferente 
de vidas diferentes do que o utilitarismo clássico, na medida em que não 
parece ser óbvio que os seres com maior grau de racionalidade sejam 
mais capazes de serem felizes e, ao mesmo tempo, ser mais difícil de 
preencher essa capacidade nesses seres. Mas, se como o próprio M i l l 
afirma, o termo ''felicidade" for permutável com o termo "interesse", essa 
objecção desvanece-se.18 

4. Elitismo, especismo e antropocentrismo 

Se aceitarmos como válidos os argumentos expostos até agora, pode
remos concluir que a distinção qualitativa de prazeres ou de interesses é 
consistente com o utilitarismo. Contudo, fica ainda por esclarecer se uma 
teoria militarista que admita a distinção qualitativa conseguirá evitar a 
legit imação de atitudes morais condenadas pelos seus autores. 

N o caso de Stuart M i l l , o problema mais evidente com que se debate 
parece ser a visão elitista a que conduz a "superioridade" dos prazeres 
intelectuais. No entanto, é necessário lembrar a outra obra de M i l l , On 
Liberty, onde se defende a liberdade de seguirmos os nossos próprios 
interesses e ideias e o direito supremo à liberdade de expressão. Seria, 
portanto, uma contradição clamorosa que o mesmo autor achasse por bem 
discriminar os indivíduos com base nos prazeres que preferem perseguir. 

A explicação para a aparente contradição prende-se com o facto de, 
para M i l l , a moralidade ser apenas uma pequena e muito restrita esfera da 
actividade humana. Como nos é explicado no último capítulo de Utilita¬
rianism, apenas nessa área é permitido dizer que devemos fazer isto ou 
que não devemos fazer aquilo. E só quando consideramos que um deter
minado acto deve ser punido é que a questão da obrigatoriedade se colo
ca. A necessidade de punição, por seu turno, só se justifica quando estão 
em causa interesses vitais ou de auto-protecção de outros indivíduos. 
Portanto, todos os restantes actos da vida humana devem permanecer 
isentos de qualquer ju ízo público ou pol í t ico . 1 9 

1 8 " [ . . . ] lhat laws and social arrangements should place the happiness or (as, speaking 
practically, it may be called) the interests of every individual as near as possible in 
harmony with the interest of the whole." (Mil l , Utilitarianism, 2.17, itálico nosso.) 

1 9 Cf. Mi l l , Utilitarianism, 6. Sobre esle assunto, veja-se também, por exemplo, Ross 



Push-Pin ou poesia? 117 

Mas se esta justificação não bastar, facilmente se percebe que a 
defesa do elitismo seria contrária ao próprio princípio utilitarista. Se se 
forçassem as pessoas a escolher actividades intelectuais que elas não 
desejam, a coerção seria um factor de diminuição do prazer. Não esque
çamos que o que importa não são as actividades em si, ou as experiências 
que delas decorrem, mas sim, o prazer que delas se obtém. Se ler poesia 
não suscitar prazer em alguém, então não se trata de algo valioso para 
essa pessoa. 

Do mesmo modo, a maior parte dos animais não humanos não tem 
acesso às experiências geradoras de prazeres superiores; logo, e seguindo 
o mesmo raciocínio que seguimos para os seres humanos, não decorre 
daqui nenhuma possibilidade de discriminação. 

Relativamente à posição adoptada pelo utilitarismo das preferências, 
é o próprio Singer quem explica por que é que aceitar uma tal distinção 
não é necessariamente uma atitude especista ou mesmo antropocêntrica. 
Isso aconteceria se, ao preferirmos uma vida a outra, o fizéssemos com 
base na justificação de que é a vida, ou a preferência, da nossa espécie, e 
que todo o valor está do nosso lado. Ora, tal não é o caso. No fundo, seria 
pensar que pelo facto de preferirmos ser saudáveis a ter uma deficiência 
profunda, então estaríamos a significar que os indivíduos com deficiên
cias profundas não têm qualquer valor. E acrescente-se que a maior parte 
de nós não tem a experiência do que é ser um deficiente profundo, mas tal 
não impede, parece-nos, que a nossa preferência pela saúde seja, não só 
inteligível, como sinceramente não egocentrada. No entanto, de um ponto 
de vista utilitarista, o reconhecimento do valor diferente de vidas diferen
tes pode constituir uma boa razão para incrementar a satisfação dos inte
resses próprios das vidas que, por si só, j á são mais frágeis e desprotegi
das. 

Quando não há conflito de interesses, uma teoria agregacionista 
como a de Singer, manda que todos os interesses contem, sejam humanos 
ou não, e que se promova a maximização da sua satisfação. Quando os 
interesses conflituem, teremos de arranjar um critério para decidir. Seja 
ele qual for, a sua legitimidade só pode fundar-se na imparcialidade. Se 
tivermos de escolher entre vidas diferentes porque ajuizámos, imparcial
mente, que uma é mais valiosa do que a outra (ou seja, que ao escolher
mos uma estamos a satisfazer um maior conjunto de preferências), então, 
a acusação de especismo não colhe. 

Poderíamos, ainda assim, objectar que todas as justificações avança
das até agora enfermam de um condenável antropocentrismo, na medida 
em que pressupõem que as experiências dos outros seres sencientes 

Harrison, '"Bentham, Mi l l and Sidgwick" in Bunnin e Tsui-James (Ed.), The Blachvell 
Companion to Philosophy, Oxford, Blackwcll, 1998, pp. 631-633. 
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podem ser entendidas à imagem e semelhança das nossas, quando, na 
verdade, a experiência de um cheiro, por exemplo, poderá significar coi
sas diferentes para um homem ou para um cão. Mas a questão está, preci
samente, em saber se a tomada de um ponto de vista antropocentrado, 
quando desvinculado do preconceito especista e no seu aspecto puramen
te epistemológico, é ou não, eticamente inaceitável. A discussão deste 
assunto terá de interrogar se há sequer alternativa, ou se critérios basea
dos na similitude das estruturas psico-físicas das diferentes espécies não 
são suficientemente satisfatórios para justificar prosseguir a reflexão. No 
presente caso, tudo dependerá, por exemplo, de aceitarmos ou não a 
experiência mental de Singer ou a ideia do ju i z competente de M i l ! . 
Admitimos as dificuldades práticas. Mas se não pudermos permitir um 
razoável grau de analogia entre as nossas experiências sensíveis e as dos 
outros animais, como poderemos manter que os animais, ou quaisquer 
outros que não nós próprios, sentem e sofrem? 

Em suma, push-pin ou poesia? Certamente, ambos. Mas talvez por
que sabemos que, para além dos prazeres dos jogos infantis, podemos 
continuar a deliciar-nos com tudo o resto. 

A B S T R A C T 

The purpose o f this paper is to present the classical problem o f knowing i f 
utilitarianism can admit a qualitatively distinction o f pleasures or interests, 
introduced by John Stuart M i l l , besides the quantitatively distinction supported by 
Jeremy Bentham. Moreover, it tries to clarify i f the quantity theory o f values is 
consistent wi th utilitarianism and, even so, i f its acceptance does not prevent 
utilitarians from condemning elitism and speciesist prejudice, as many of them 
actually do. The claim, here, is that utilitarians can probably still hold that 
condemnation. 



L I B E R D A D E E D I R E I T O S HUMANOS 
NO PENSAMENTO DE RICHARD P R I C E 

José Gomes André' 

1. Richard Price, ilustre desconhecido 

Pastor presbiteriano, filósofo moral, pensador político, economista e 
ensaísta, Richard Price (nascido em 1723 em Tynton, Gales, e falecido 
em 1791 em Londres) é uma das mais multifacetadas figuras da Inglaterra 
de Setecentos. Filho de Rice Price, um ortodoxo pastor calvinista, 
Richard Price estudou na sua juventude em academias dissidentes, onde 
travou conhecimento com o pensamento de autores como Locke e New
ton. Após concluir a sua instrução, tornou-se capelão de uma família par
ticular em Newington (em 1744) e posteriormente pastor presbiteriano na 
mesma cidade (em 1757), profissão que desempenharia até ao final da 
sua vida. 

Apesar da rigidez dos ensinamentos religiosos do seu pai, cedo 
demonstrou inclinação para um ideal mais liberal, tanto em assuntos teo
lógicos como políticos. Disso é exemplo a sua primeira publicação 
conhecida, um importante tratado de filosofia moral, intitulado A Review 
qf the Principal Questions and Difficulties in Morais (1758), no qual 
advoga uma teoria ética de carácter racionalista, defendendo, contra o 
subjectivismo e o voluntarismo, a objectividade e racionalidade do juízo 
moral 1 . A divulgação deste escrito e a sua eleição para a Royai Society 
em 1765 tornam Price publicamente conhecido. Em meados de 1760 
começa a frequentar vários círculos intelectuais importantes, nos quais 
conhece figuras como Benjamin Franklin, John Adams e Joseph Pries¬
tley, estabelecendo amizades que perdurarão longos anos. 

* Doutorando em Filosofia da Politica e do Direito na Faculdade de Letras da Universida
de de Lisboa. 

1 Cf. PRICF., Richard, A Review of the Principal Questions and Difficulties in Morals. 
Oxford University Press, 1948 (reimpressão da edição original de 1758). 

Phiiosophica, 25, Lisboa, 2005, pp. 119-145 
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Sobretudo por influência de Priestley, familiariza-se com o movimen
to dos Rational Dissents e com os seus ideais fundamentais - o protesto 
contra a falta de privilégios sociais dos Dissidentes e a exigência de uma 
reforma das instituições governamentais em geral - com os quais se identi
fica. Ao longo dos trinta anos seguintes, tornar-se-á um dos mais importan
tes teóricos desse movimento, pugnando pela defesa da liberdade religiosa 
e o direito à livre investigação, nas suas mais variadas formas. 

No âmbito dessas reivindicações, participa nas acções civis de 1772 
(The Feathers Tavern Petition) e do final da década de 1780, as quais 
reclamavam ao Parlamento a supressão dos Test and Corporation Acts, 
leis do século X V I I que limitavam o desempenho de cargos públicos, 
fazendo-os depender da aceitação c juramento de uma série de preceitos 
da Igreja Anglicana com os quais os Dissidentes estavam em desacordo 
(como a doutrina da Santíssima Trindade, por exemplo). Já antes, em 
1769, esteve ao lado de John Wilkes no polémico caso da sua exoneração 
(acusado de difamação após a publicação de um libelo crítico da conduta 
do Rei, Wilkes seria posteriormente eleito ao Parlamento e dele expulso 
pela Câmara dos Comuns), denunciando Price o comportamento das 
autoridades como uma violação da constituição inglesa e dos mais bási
cos princípios da liberdade c iv i l e política. 

A par do seu empenhamento em causas públicas, Price continua a 
dedicar-se com afinco ao estudo de matérias diversificadas. Em 1767 
publica Four Dissertations, obra de carácter teológico onde expõe uma 
visão providencialista da história a partir da leitura dos escritos bíblicos. 
Em 1771, dá à estampa Observations on Reversionary Payments, texto de 
economia política, no qual discute a precária situação das finanças públi
cas inglesas e o melhor método de solucionar o problema. Mais tarde, em 
1778, surge ainda A Free Discussion of the Doctrines of Materialism and 
Necessity, edição da correspondência trocada entre Price e Priestley sobre 
o tema. 

Por esta altura é j á uma figura amplamente conhecida em Inglaterra 
e na América, devido à publicação de dois escritos (Observations on the 
Nature of Civil Liberty, em 1776, e Additional Observations on the Natu
re and Value of Civil Liberty, em Mil2), nos quais criticava abertamente 
a posição britânica face aos acontecimentos revolucionários na América, 
defendendo a causa dos colonos e o seu direito à autodeterminação. O 
mesmo tema será posteriormente abordado numa outra obra relevante 
para a compreensão do seu pensamento político: Observations on the 
Importance of the American Revolution (1785). Estes textos foram muito 

2 Estas obras seriam republicadas conjuntamente em 1778 num único volume denominado 
Two Tracts on Civil Liberty, the War with America and the Debts and Finances of the 
Kingdom: with a General Introduction and Supplement. 
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bem recebidos não só entre a elite intelectual (como acontecera com as 
suas obras prévias), mas também pelo público em geral, facto que contri
buiu para a difusão da fama de Price como "eminente defensor da liber
dade"3. 

Na sequência do que acontecera com a questão americana, Price 
recebe t ambém a Revolução Francesa com agrado, julgando reconhecer 
nela um evento central na luta pela conquista dos direitos humanos. Nes
se contexto, e a convite da Society for Commemorating the Revolution in 
Great Britain, profere em 1789, por ocasião do centésimo primeiro ani
versário da Glorious Revolution, um famoso sermão (mais tarde publica
do) - A Discourse on the Love of Our Country - no qual enaltece os 
acontecimentos revolucionários em França, que considera inspirarem-se 
no modelo da revolução inglesa de 1688. No mesmo discurso, enuncia 
sinteticamente o seu credo político: a ideia de que a soberania reside no 
povo, de que a autoridade dos governantes deriva do seu livre consenti
mento, e de que o dever dos mesmos é respeitar e proteger os direitos 
fundamentais dos cidadãos. 

A Discourse... teve enorme repercussão em Inglaterra, contribuindo 
para a divulgação e positiva aceitação da Revolução francesa nesse país. 
Por outro lado, a obra de Price estaria na origem de uma das mais célebres 
e prolíficas discussões especulativas do séc. X V I I I , que recebeu um decisi
vo impulso aquando da publicação em 1790 de Reflections on the Revolu
tion in France, a acutilante resposta de Edmund Burke ao sermão de Price. 

Burke, reconhecido membro da Câmara dos Comuns e autor de 
diversas obras de âmbito filosófico e político, sentiu-se chocado com o 
elogio priceano da Revolução Francesa e a sua enunciação de um ideal 
liberal que visava, em última instância, promover uma revisão do sistema 
político britânico. Burke via na Revolução Francesa uma súbita, injustifi
cada e mal fundamentada tentativa de substituir a todo o custo a ordem 
social, política e legal estabelecida ao longo de séculos, sem olhar aos 
critérios do realismo político, da experiência e da tradição, apoiando-se 
unicamente numa visão metafísica da sociedade e das instituições que 
manifestamente não era conciliável com a situação concreta em que a 
França e as suas populações se encontravam. Na sua óptica, este corte 
abrupto com o passado, i.e., com as experiências políticas e a organização 
social que estavam na base da sua existência secular, anunciava necessa
riamente o fracasso da revolução tomada no seu todo 4. 

3 A obra Two Tracts on Civil Liberty vendeu 60 000 cópias, um número verdadeiramente 
notável para a época, sendo alvo de cinco edições num período inferior a dois anos. Cf. 
PORTER, Roy; The Creation of the Modem World. The Untold Story of the British 
Enlightenment. New York-London, W.W.Norton & Company, 2000, p. 402 

4 Cf. BURKL, Edmund, Reflections on the Revolution in France [1790]. Oxford-New 
York, Oxford University Press, 1993, p. 35 etpassim. 
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Por outro lado, Burke criticava a concepção política de Price, fazen
do sobrepor à sua defesa popular da origem do governo uma doutrina que 
destacava o peso histórico da monarquia e o valor inestimável da tradição 
como os verdadeiros garantes da legitimidade e da eficácia das institui
ções governativas 5. 

Em resposta ao texto conservador de Burke foram publicadas num 
curto espaço de tempo dezenas de respostas, cuja lista de autores incluía 
nomes famosos da cena intelectual britânica: Thomas Paine, Mary Wol l -
stonecraft, Joseph Priestley, Catherine Macaulay, James Mackintosh, 
Wi l l i am Godwin, entre muitos outros 6. Estes textos debatiam as visões de 
Price e de Burke sobre a Revolução Francesa, mas não se esgotavam 
numa simples defesa ou crítica das mesmas. Pelo contrário, essa discus
são era apenas o ponto de partida para reflexões gerais sobre filosofia 
política, que incluíam digressões acerca da ideia de revolução, da origem 
e legitimidade do governo, da natureza dos direitos individuais, da rela
ção entre governantes e governados, da organização do Estado e da 
sociedade, etc, tendo sempre em vista os problemas concretos levantados 
pela nova ordem política trazida pelas revoluções americana e francesa. 

Merece destaque que textos célebres como Righls o/Man [1791-92], 
de Thomas Paine - notável apologia do republicanismo, dos direitos natu
rais dos indivíduos e das gerações futuras - , Vmdication of the Rights of 
Men, de Mary Wollstonecraft [1790] - porventura a mais corrosiva 
denúncia do discriminatório sistema inglês de protecção da propriedade e 
da injustiça social por ele provocada - , ou ainda Letters to Edmund Burke 
[1790], de Joseph Priestley - veemente defesa da tolerância universal e 
dos direitos dos homens - , tenham surgido na sequência de um profícuo 
debate iniciado (ainda que involuntariamente, é certo) pela voz e pela 
pena de Richard Price, figura que não merecia o esquecimento a que tem 
sido votado pela comunidade intelectual 7. 

5 IDEM, ibidem, essencialmente pp. 15-34. 
6 Calcula-se que, entre panfletos, artigos de jornais e opúsculos de vária ordem, lenham 

sido publicadas cerca de uma centena c meia de respostas aos textos de Price e Burke. 
Uma antologia que contém alguns títulos indispensáveis pode ser encontrada em Burke, 
•Paine, Godwin and the Revolution Controversy (ed. Marylin Butler). Cambridge Uni
versity Press, 1984. A literatura crítica sobre esta discussão é muito vasta. Destaque-se: 
DEANE, Seamus, The French Revolution and Enlightenment in England. Cambridge 
(USA), Harvard University Press, 1988, pp. 158-175; e ainda GOODWIN, Albert, The 
Friends of Liberty: the English Democratic Movement in the age of the French Revolu
tion. London, Hutchinson, 1979. 

7 E muito escassa a bibliografia dedicada ao pensamento de Price. A obra fundamental c 
THOMAS, D.O., The Honest Mind: The Thought and Work of Richard Price. Oxford 
University Press, 1977. Em vários artigos e livros gerais sobre o pensamento político 
britânico do séc. X V I I I são efectuadas abordagens indirectas à sua obra: vide por exem
plo DICKINSON, H.T., Liberty and Property. Political Ideology in Eighteenth-Century 
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2. Enunciação de um problema: liberdade e direitos humanos no 
pensamento de Price 

O pensamento de Price cruza múltiplas influências, desde a tradição 
republicana inglesa do séc. X V I I (John Milton, James Harrington, Alger
non Sidney, etc.) aos filósofos morais da primeira metade de Setecentos 
(Joseph Butler, Frances Hutcheson, entre outros), as quais são combina
das de uma forma peculiar com as novidades emergentes quer da expe
riência política americana, quer dos eventos revolucionários em França 8 . 
Desta conjugação de influências não resulta, todavia, uma simples refor
mulação teórica de modelos previamente delineados, mas, ao invés, um 
pensamento em muitos aspectos original e inovador, nomeadamente no 
que respeita à discussão em torno do problema da liberdade e dos direitos 
humanos. 

Price é o principal representante em Inglaterra de um movimento 
especulativo emergente na segunda metade do séc. X V I I I , que, por via do 
amadurecimento do jusnaturalismo e do contratualismo de Seiscentos, 
perspectiva as estruturas fundamentais da vivência política das socieda
des - nomeadamente a natureza da soberania, da ordem governativa e da 
protecção e usufruto das liberdades dos cidadãos - a partir de uma leitura 
dos direitos [rights] dos indivíduos, considerados humana e universal
mente como atributos naturais de cada sujeito, abandonando de alguma 
forma a anterior tendência de interpretação dos mesmos a partir da tradi
ção britânica das liberdades [liberties], consideradas como privilégios ou 
concessões dos governantes aos seus súbditos. 

Embora nos seus primeiros escritos (sobretudo, em Britain's Hap-
pinness and the Proper Improvement of It, um sermão de 1759) encon
tremos ainda referências a essa tradição das "liberdades inglesas", consi
deradas por Price as pedras-angulares do sistema político britânico e 
exemplos notáveis da superioridade moral da Inglaterra e da sua excep
cionalidade no mundo civilizado, alguns anos mais tarde, num contexto 
muito distinto (a revolta das colónias americanas e a infeliz intervenção 
britânica), essa concepção é abandonada de forma definitiva, afirmando 
Price serem os direitos humanos urna propriedade natural e inalienável do 

Britain. Methuen, 1977; PORTER, Roy, The Creation of the Modern World. The Untold 
Story of the British Enlightenment. New York-London, W.W.Norton & Company, 2000. 
Em Portugal, são praticamente inexistentes os estudos sobre Price. Atente-se, todavia 
em: SOROMENHO-MARQUES. Viriato, "«Liberdades e Direitos» no horizonte da sobe
rania", Philosophica, n.°15 (2000), pp. 151-375 

8 Sobre a formação do pensamento de Price e as suas influências, vide THOMAS, D.O., 
"Introduction" to PRICE, RICHARD, Political Writings. Cambridge University Press, 1991, 
pp. iii-xxii e ainda "Price, Richard", in YOLTON, John, et ai (eds.), The Dictionary of 
Eighteenth-Century British Philosophers, vol. 2, Bristol (UK), Thoemmes Press, 1999, 
pp. 708-715 
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sujeito e a liberdade um direito natural do indivíduo, não uma cedência 
do governante ou um simples privilégio social, como o atesta o tratado de 
1777, Additional Observations on the Nature and Value of Civil Liberty9, 

Nos anos seguintes, quer em sermões de ocasião (desde A Fast Ser¬
mon, de 1781, até ao j á referido Discourse.,,de 1789), quer em textos 
propriamente filosóficos (sobretudo em Observations on the Importance 
of the American Revolution), Price intentará construir uma filosofia ali
cerçada na defesa incondicional do valor dos direitos humanos e numa 
explicitação do conceito de liberdade, interpretado pelo nosso autor como 
fundamento da dignidade humana. O objectivo deste estudo é procurar 
reconstituir as linhas fundamentais da sua argumentação - nomeadamente 
analisando o conceito de liberdade nas suas várias matizes - e com isso 
expor as teses essenciais de Price no que respeita à problemática do signi
ficado e valor dos direitos humanos. 

Propomos partir de um ponto de vista complexo para chegar a uma 
conclusão simples. Inicialmente é possível entrever na abordagem de 
Price a existência de uma dupla consideração do conceito de liberdade: 
por um lado, uma perspectiva eminentemente privada, que situa a liber
dade no plano da intimidade do indivíduo, numa tripla acepção - liberda
de física, moral e religiosa - à qual correspondem três matizes dessa 
vivência particular da liberdade (o domínio somático de si, o direito a agir 
de forma autónoma e o direito à liberdade de consciência em assuntos de 
fé); por outro lado, uma perspectiva eminentemente pública, que situa a 
liberdade no plano da acção manifesta do indivíduo, cuja acepção fun
damental (a ideia de uma liberdade civil) compreende um exercício efec
tivo e explícito dessa mesma liberdade num espaço colectivo de convi
vência (a sociedade e os assuntos que estão relacionados com o governo 
da mesma) - nomeadamente através da liberdade de discussão e de 
expressão, do direito a participar nos assuntos políticos da comunidade, 
da livre prática do culto religioso, etc. 

A medida que avançarmos na nossa investigação, procuraremos 
mostrar como esta dupla matriz da liberdade, à primeira vista considerada 
na sua indiscutível especificidade, acaba todavia por ser concebida por 
Price sob a óptica de uma necessária complementaridade, dado que a 

9 Pela sua relevância, o seguinte excerto merece ser citado: "Civil liberty (it should be 
remembered) must be enjoyed as a right derived from the Author of nature only or it 
cannot be the blessing which merits this name. I f there is any human power which is 
considered as giving it, on which it depends, and which can invade or recall it at pleas
ure, it changes its nature and becomes a species of slavery.", PRICE, Richard, Additional 
Observations on the Nature and Value of Civil Liberty, in Political Writings (ed. D.O. 
Thomas), Cambridge University Press, p. 77 (esta edição de Political Writings, que 
recolhe uma série de textos fundamentais de Price, encontra-se disponível em 
www. constitution. org/price/price_. htm) 
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liberdade, primariamente entendida sob o ponto de vista dos direitos dos 
sujeitos considerados na sua individualidade, adquire apenas um signifi
cado pleno se se efectivar num exercício prático comunitariamente efec
tuado, ou seja, se se objectivar numa expressão fáctica e pública dos 
mesmos. 

O tema dos direitos humanos surgirá contextualizado nesta análise 
do conceito de liberdade - ressaltando dela, aliás, como uma questão 
nevrálgica do pensamento de Price - sendo definidos na sua essência 
simultaneamente como condição e expressão da dignidade e felicidade 
humanas, ao mesmo tempo predicados naturais de uma singularidade que 
se pretende cultivada e efectivação pública que contribui para um enri
quecimento da sociedade no seio da qual se objectivam. 

3. A liberdade privadamente considerada. 

Em 1776, na sequência dos eventos conturbados que se viviam nas 
colónias americanas, Price publicou Observations on the Mature of Civil 
Liberty, obra na qual construía uma argumentação em favor do direito 
dos colonos à emancipação da metrópole, baseada na ideia de que a 
Inglaterra tinha violado um direito natural das comunidades residentes no 
Novo Mundo - o direito a se autogovernarem de acordo com as normas 
por elas elaboradas e a serem representadas nos órgãos de soberania por 
delegados por elas escolhidos (o que não era o caso das colónias na sua 
relação com a Inglaterra) 1 0. 

Sustentando essa argumentação encontrava-se uma reflexão acerca 
da natureza e significado do conceito de liberdade, que nos interessa par
ticularmente para o nosso estudo. Segundo Price, a noção de liberdade 
comporta quatro acepções essenciais: liberdade física [physical], moral 
[moral], religiosa [religious] e c ivi l [civií]u. As três primeiras podem ser 
agrupadas na determinação privada da liberdade e é sobre elas que nos 
deteremos por agora. 

Subjacente a estas subdivisões do termo "liberdade" encontra-se um 
denominador comum: a ideia de autogovernação ou de autodirecciona-
menton. Na óptica de Price diz-se de um indivíduo que é livre se este 
dispuser de condições para autonomamente controlar as suas disposições 
físicas e intelectuais, ou, por outras palavras, se, mesmo na presença de 

1 0 Cf. PRICE, Richard, Observations on the Nature of Civil Liberty, in Political Writings. 
pp. 30-46 

11 Cf. IDEM, ibidem., pp. 21-22 
12 Vide: "(...) according to these definitions of the different kinds of liberty there is one 

general idea (hat runs through them all: the idea of self-direction or self-government.", 
IDEM, ibidem., pp. 22 
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coacções externas, o sujeito orientar a sua conduta exclusivamente 
segundo os ditames da sua consciência. 

A referência à liberdade física situa-se na tradição da filosofia britâ
nica - parafraseando Price um dos seus maiores vultos, Thomas Hobbes — 
quando a considera como a possibilidade de um indivíduo agir sem que 
nenhum constrangimento exterior a ele o impeça de executar essa 
a c ç ã o ! 3 , aludindo Price a um "princípio de espontaneidade" (aprincipie 
of spontaneity) que se encontra na própria génese dessa autodetermina
ç ã o 1 4 . 

A mesma lógica é mencionada a propósito da liberdade moral, 
entendida como a capacidade de o indivíduo dirigir a sua acção de acordo 
com os princípios morais que, através do conhecimento da virtude, o 
homem possui 1 5. Em sentido estrito, uma acção moral livre é aquela pela 
qual o sujeito, de uma série de realizações possíveis, opta por uma deter
minada conduta sem que factores externos ou princípios contrários aos 
sentimentos morais do indivíduo contribuam para essa mesma decisão 1 6 . 
A ideia-chave do conceito de liberdade volta a estar presente: a liberdade 
moral não é mais que um autodireccionamento da vontade. 

A reflexão priceana acerca da liberdade religiosa é também devedora 
de outra relevante figura do pensamento inglês: John Locke. Na esteira 
das reflexões que este levou a cabo em A Letter Concerning Toleration 
(1690), Price considera que os assuntos relacionados com crenças religio
sas estão, pela sua própria natureza, fora do âmbito da intervenção dos 
magistrados civis, remetendo exclusivamente para as convicções indivi
duais e os "ditames da consciência" (dictates of conscience) - utilizando 
uma expressão comum na época 1 7 . A esta concepção acrescenta-lhe Price 
uma outra, que sustenta ser a verdade - e em particular a que concerne 

1 3 Cf.: "By LIBERTY, is understood, according to the proper signification of the word, the 
absence of externall Impediments: which Impediments, may oft take away part of a 
mans power to do what hee would; but cannot hinder him from using the power left 
him, according as his judgement, and reason should dictate to him.", HOBBES, Thomas, 
Leviathan [1651]. Cambridge University Press, 1991, cap. XIV, p. 91 

1 4 PRICE, Richard, Observations on the Nature of Civil Liberty, op.cit, p. 21 
, 5 Na obra A Review of the Principal Questions and Difficulties in Morals (1758), Price 

sustenta que a virtude é uma ideia absoluta passível de ser conhecida pela mente humana, 
a qual, uma vez na posse do homem, o incita a agir de acordo com o conteúdo da mesma. 
Cf. YOLTON, John, et ai (eds.), op.cit., pp. 712-713 

1 6 A par das eventuais coacções externas (tutores, autoridades religiosas, etc), Price 
refere-se a uma coacção interna capaz de exercer idêntica subjugação de uma livre 
auto-determinação moral - as paixões que turvam a análise do indivíduo e silenciam o 
conselho da virtude, levando-a a exercer um comportamento indigno. Vide PRICE, 
Richard, Observations on the Nature of Civil Liberty, op.cit., p. 22 

1 7 Cf. IDEM, ibidem, pp. 22-23; Cf. LOCKE, John, A Letter Concerning Toleration. New 
Haven/London, Yale University Press, 2003, p. 219 etpassim. 
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aos credos religiosos - um conteúdo que cada indivíduo deve estar apto a 
procurar autonomamente. Efectivamente, a verdade, como escreve em 
Observations on the Importance of the American Revolution, não pode 
ser alvo de um ensinamento, mas apenas de uma busca e de uma investi
gação pessoais, na medida em que não se trata de uma posse objectiva 
posteriormente t ransmissível 1 8 . Por outro lado, a adesão a uma determi
nada crença religiosa só é absoluta se ela se realizar sem a contribuição 
de coacções externas; caso contrário, essa adesão não passa de um sim
ples assentimento sem efectividade moral e racional. 

Estas observações sobre a liberdade religiosa decorrem em torno de 
um tema fulcral da especulação setecentista (especialmente na Grã¬
-Bretanha) — a reivindicação do inalienável direito ao "livre exame" [free 
inquiry], a qual emergiu essencialmente a partir das lutas dos Dissidentes 
contra as autoridades da Igreja Anglicana, e que se vulgarizou na segunda 
metade do séc. X V I I I , maioritariamente através dos escritos de autores 
como Benjamin Hoadly, Andrew Kippis ou Joseph Priestley 1 9, os quais, tal 
como Price, viam na promoção da livre investigação e do direito do indiví
duo a interrogar-se sem quaisquer restrições sobre os princípios essenciais 
da crença religiosa uma condição fundamental para o aperfeiçoamento e 
evolução do ser humano e, por inerência, da humanidade em geral 2 0. 

A liberdade, considerada nestas três acepções, é em resumo a possi
bilidade de o homem não ter que subordinar a sua acção ou a sua vontade 
sem o consentimento próprio, ou, numa formulação positiva, é a capaci
dade de o homem orientar as suas decisões (digam elas respeito a um 
movimento físico, a uma acção moral ou a uma crença religiosa) através 
de uma deliberação para a qual concorrem apenas as suas disposições 
individuais. Ser livre é, em síntese, nas palavras de Price, "(.. .) «estar apto 

1 8 Cf. PRICE, Richard, Observations on the importance of lhe American Revolution, 
op.cit., p. 126 e ss. 

1 9 Este não é contudo um tema exclusivo dos pensadores ingleses. Vários filósofos de outras 
nacionalidades, como Voltaire, Fichte ou Humboldt, enlre outros, debruçaram-se sobre 
esta problemática, embora a sua abordagem decorresse sob a égide de uma orientação 
primariamente secular, detendo-se portanto essencialmente sobre a questão da liberdade 
de pensamento em geral e não tanto no problema do "livre exame" em matéria religiosa. 
Vide FICHTE, Johann G., Zurückforderung der Denkfreiheit [1793], in Gesamtausgabe 
der Bayerischen Akademie de'- Wissenschaften (ed. R. Lauth e H. Jacob). Stuttgart - Bad 
Cannstatt, Fromann (Günther Holzboog), vol. I , tomo 1, 1964, pp. 163-192; HUMBOLDT, 
Wilhelm von, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bes
timmen [1792]. Wuppertal, Marées-Verlag, 1947, pp. 64-82; VOLTAIRE, Trade sur ia 
Tolerance [1763]. Paris, Gam:er-Flammarion, 1993 

2 0 Sendo de grande dificuldade o acesso às obras de Hoadly e Kippis, recomenda-se a con
sulta do texto fundamental de Priestley para esta problemática, An Essay on the First 
Principles of Government, in PRIESTLEY, Joseph, Political Writings. Cambridge, Cam
bridge University Press, 1993,pp. 1-127 (cf. essencialmente pp. 52-66e 114-121). 
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a agir ou abster-se de agir, tal como considerarmos melhor» ou «sermos 
senhores das nossas próprias resoluções e compor tamento .» 2 1 . 

A liberdade revela-se, assim, antes de mais, como um exercício da 
autonomia e independência do sujeito. O que nos conduz à tese anterior
mente avançada de que a liberdade, considerada numa primeira matriz 
especulativa, remete para a esfera de uma actividade privada. Nesta pri
meira consideração, Price condena tudo aquilo que surge associado a uma 
exterioridade, entendida como uma forma de restrição e limitação da 
individualidade do sujeito, não hesitando mesmo em identificar essa exte
rioridade como uma forma de opressão que força o indivíduo a uma ser
v idão 2 2 . O exercício da liberdade restringe-se, por conseguinte - e subli
nhamos que se trata aqui de um primeiro olhar sobre a doutrina de Price -
a uma referência de si a si, a uma efectivação de uma autonomia plena
mente autodireccionada e auto-orientada, a uma realização triplamente 
assumida de um eu que individualmente se revela autosuficiente. 

Importa neste contexto descobrir qual é a origem dessa independên
cia, ou seja, qual o fundamento dessa liberdade entendida enquanto auto
nomia individual. Apenas desta forma poderemos desvendar se a liberda
de se esgota na referida autosuficiencia do indivíduo ou se, pelo 
contrário, ela implica naturalmente uma acção prática e socialmente exer
cida, na qual a dimensão do outro (o outro-indivíduo e o outro-colectivo) 
se encontra intrinsecamente presente. 

4. O indivíduo aberto ao outro: da igualdade natural ao amor ao 
próximo. 

A resposta surge no ensaio de 1777, Additional Observations on the 
Nature and Value of Civil Liberty, numa reflexão em torno da ideia de 
"igualdade natural da humanidade" (natural equality of mankind) e de 
" independência do homem" (independence of man)23, pensadas na sua 
relação com a acção prática do indivíduo. 

Price começa por rejeitar duas noções estruturantes das comuns 
especulações sobre o tema: em primeiro lugar, a ideia de que a igualdade 
entre os homens foi estabelecida apenas com o surgimento da sociedade 
c iv i l ; em segundo lugar, a convicção de que no estado de natureza prévio 

2 1 "(...) «is to be able to act of forbear acting, as we think best» or «to be masters of our 
own resolutions and conduct.))", PRICE, Richard, Additional Observations on the Na
ture and Value of Civil Liberty, op.cit., p.76 

2 2 Cf : "As far as, in any instance, the operation of any cause comes in to restrain the 
power of self-government, so far slavery is introduced.", IDEM, Observations on the 
Nature of Civil Liberty, op.cit., p. 23 

2 3 Cf. PRICE, Richard, Additional Observations on the Nature and Value of Civil Liberty, 
op.cit., pp. 85-86 
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ao surgimento da sociedade c iv i l as relações entre os seres humanos se 
baseavam numa lógica de domínio/obediência, consoante a autoridade ou 
superioridade que um indivíduo possuía sobre um outro 2 4 . 

Ao contrário destas concepções, Price considera que a igualdade 
entre os homens é intrínseca à condição humana - e que, portanto, a 
organização da sociedade c iv i l limita-se a prolongar e a fixar esse estatuto 
originário - baseando-se na ideia de que todo o homem usufrui natural
mente de plena autonomia sobre a sua individualidade e não pode nunca 
abdicar da sua liberdade e independência - i.e., não pode sujeitar-se a um 
outro indivíduo ou privar-se dos seus direitos naturais - sem o contributo 
da sua livre vontade: 

"(...) o significado dela [a máxima «que todos os homens são iguais»] é 
que nenhum deles é constituído pelo autor da natureza vassalo ou súbdi
to de um outro, e que [nenhum deles] dispõe de um direito para impor a 
sua vontade sobre ele ou para, sem o seu consentimento, lhe retirar uma 
parte da sua propriedade ou privá-lo da sua liberdade."25. 

A autonomia do indivíduo não é uma conquista social do sujeito ou 
uma cedência do magistrado c iv i l ; ao invés, ela radica no âmago da con
dição humana originariamente considerada. É significativo que a partir 
daqui Price infira o conceito de igualdade natural - a tal ponto que se 
refere a ela como um conceito correlativo de "independência do homem" 
- definindo ambos como predicados fundamentais da existência humana, 
como os seus "direitos essenciais" [essential rights]26. 

Não nos deve surpreender que o faça. Mesmo anteriormente, ao 
reflectir sobre a tripla acepção da liberdade (física, moral e religiosa), 
Price sugeria j á que a independência do homem - entendida no sentido de 
uma autonomia natural - constitui o cerne da noção de dignidade huma
na, na medida em que a liberdade (afinal, outro termo equivalente de 
independência) funda a possibilidade de uma existência moral do indiví
duo e a ideia de um sujeito responsável, apto a praticar acções virtuosas 
ou reprováveis e capaz de responder por elas. Assim se compreende a 
afirmação de que a liberdade "(.. .) é o fundamento de todas as honras, e o 
principal privilégio e glória das nossas naturezas ( . . . ) " 2 ? e ainda "(..,) o 

2 4 Cf. IDEM, ibidem, pp. 85-86 
2 5 '"(...) the sense of it [the maxim «that all men are equal»J is that no one of them is 

constituted by the author of nature the vassal or subject of another, or has any right to 
give law to him, or, without his consent, to take away any part of his property, or to 
abridge him of his liberty.", IDEM, ibidem, p. 86 

2(> Cf. IDEM, ibidem., p.86 
2 7 "(...) is the foundation of ail honours, and the chief privilege and glory of our natures 

(...)", IDEM, Observations on the Nature of Civil Liberty, op.cit., p. 23. 
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fundamento de toda a felicidade e dignidade dos homens como agentes 
morais e racionais [reasonable] (,..)"28. 

Importantes conclusões devem ser retiradas destas observações. Em 
primeiro lugar, devemos destacar o modo como Price estabelece argu
mentativamente o correlato lógico liberdade-independência-igualdade, 
como se de conceitos sinónimos se tratassem. A chave dessa leitura radi
ca na definição do sujeito como um indivíduo autónomo, na medida em 
que a ela corresponde de imediato a ideia de liberdade latu sensu, a qual 
comporta por sua vez a noção de independência (o direito do sujeito a 
não abdicar da sua individualidade e autodeterminação), e a partir das 
quais é necessário concluir a existência de uma igualdade natural, visto 
que nenhum indivíduo possui originariamente o direito de exercer sobre 
um outro um domínio sem que este por sua vez o consinta livremente, 
pelo que naturalmente não podem existir relações de domínio/obediência 
(i.e., condições de desigualdade) baseadas na eventual superioridade ou 
autoridade de um sujeito sobre o outro. 

Em segundo lugar, devemos sublinhar que o elogio e defesa dos 
direitos humanos possui justamente os seus alicerces nesta concepção de 
dignidade humana, construída a partir de uma ideia de liberdade e de 
independência como atributos naturais do indivíduo. A grande contribui
ção de Price para a discussão em torno da problemática dos direitos 
humanos, tal como ela foi considerada no último quartel de Setecentos, 
radica justamente na forma como eles são pensados a partir do conceito 
de pessoa - visto que emanam da condição livre e individual do sujeito -
e não apenas como predicados sociais ou civis. 

Eis uma questão fundamental: toda a reflexão em torno da liberdade 
c iv i l (sobre a qual nos debruçaremos mais exactamente no ponto 5) só 
adquire um significado pleno no âmbito desta meditação sobre o conceito 
de pessoa, sobre a ideia de um ser humano autónomo, autodeterminado e, 
por isso, possuidor de uma série de direitos. A reivindicação das liberda
des civis - indubitavelmente o tema primordial da especulação priceana -
só é sustentável e legítima na sequência da compreensão de que existem, 
antes de mais (no sentido de uma originariedade incondicionada, de uma 
naturalidade primeva), liberdades individuais que o ser humano, pela sua 
condição, deve inquestionavelmente usufruir. O gozo de liberdades civis 
- ou seja, dos direitos que cada sujeito deve legitimamente desfrutar no 
âmbito de uma vivência em comunidade - são apenas a consequência e 
efectivação lógicas do reconhecimento dessa posse29. 

"(...) the foundation of all happiness and dignity of men as reasonable and moral agents 
(...)", IDEM, Additional Observations on the Nature and Value of Civil Liberty, op.cit., 
p. 83 
Da nossa argumentação não deve ser concluída a ideia de que em Price os direitos 
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Em terceiro lugar, importa salientar que o essencial da argumentação 
de Price acerca da condição e dignidade humanas remete, não propria
mente para o campo da antropologia, mas para o da ética, pois o que o 
nosso autor sublinha aqui é sobretudo uma determinada visão das rela
ções entre os seres humanos, baseada na ideia de um respeito mútuo entre 
os indivíduos e no reconhecimento da autonomia e independência do 
outro. Estamos perante uma ideia de pessoa que, partindo da definição e 
elogio da singularidade de cada indivíduo - como um ser naturalmente 
possuidor de direitos inalienáveis - surpreende na condição do mesmo 
uma abertura ao outro. 

É legítimo interrogar: trata-se de uma atitude eminentemente passiva 
ou primordialmente activa? Dito de outro modo: esta atenção perante o 
outro, este respeito pelos seus direitos e pela sua independência comporta 
uma posição de simples reconhecimento, ou, pelo contrário, compreende 
um movimento de aproximação afectiva? A resposta a esta questão é de 
grande importância no âmbito do nosso estudo. O que está em causa é 
ainda o problema que enunciámos no final do ponto anterior: este concei
to de liberdade primariamente privado, que destaca a ideia do sujeito 
como um individuo, autónomo e independente, implica um ensimesma-
mento ou consagra a hipótese - ou até mesmo a exige - de uma relação 
prática com o outro? 

A resposta de Price é clara: a liberdade do indivíduo só se torna ver
dadeiramente plena quando traduzida numa dimensão prática, na qual a 
interacção com o outro desempenha um papel vital. Esta ideia é sugerida 
desde logo nos seus primeiros escritos. Na j á referida obra Additional 
Observations on the Mature and Value of Civil Liberty, Price sustenta que 
o exercício da liberdade individual deve obedecer a um princípio essen
cial - o respeito pela liberdade dos outros indivíduos: 

individuais e civis são idênticos. Em primeiro lugar, porque, como é nosso objectivo 
demonstrar neste estudo, eles correspondem a duas matrizes de liberdade, tal como as 
enunciámos inicialmente {embora a liberdade de discussão decorra da liberdade de 
pensamento, elas não são exactamente indistintas; o mesmo se aplica à prática do culto 
e à liberdade de consciência, visto que a primeira depende da segunda mas é mais 
extensa que ela). Em segundo lugar, porque para Price nem todos os indivíduos pos
suem objectivamente os mesmos direitos civis, embora todos possuam os mesmos 
direitos individuais. Neste sentido a sua reflexão encontra-se ainda algo subsidiária das 
limitações do seu tempo, nomeadamente no que respeita à visão da condição feminina 
e aos privilégios dos não-proprietários. Price considera que apenas os sujeitos passíveis 
de se tornarem "agentes independentes" na sociedade podem usufruir de determinados 
direitos civis (como o direito ao voto, o direito a ser eleito para o Parlamento, etc), 
embora direitos individuais como o direito à liberdade de consciência ou à liberdade de 
pensamento devam ser desfrutados por todos os indivíduos, mesmo aqueles que não 
podem ser considerados propriamente "cidadãos activos". Nesse sentido é possível 
falar dc uma universalização dos direitos individuais, mas não dos direitos civis. Sobre 
esta problemática, vide IDEM, Observations on the Nature of Civil Liberty, op.cit., 
p. 24; Additional Observations on the Nature and Value of Civil Liberty, op.cit, p. 80 
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"(.-) é uma máxima verdadeira universalmente, «que se ninguém fizer 
nada que prejudique [moles!] os outros, os outros não devem fazer nada 
que o prejudique». Todos têm um direito à livre e imperturbável fruição 
[possession] dos seus bons nomes, propriedades e vidas (...)"3° 

Esta consideração é aqui enunciada ainda na sua forma primordial
mente negativa mas o seu ponto de partida - a ideia de que todos os indi
víduos possuem direitos inalienáveis - insinua desde logo que as acções 
de cada sujeito devem ter em atenção que o livre usufruto dessa disposi
ção por parte dos restantes indivíduos não deve ser restringido, ou por 
outras palavras, que as acções individualmente levadas a cabo implicam 
originariamente uma consideração em relação ao outro. 

Em textos mais tardios, nomeadamente na sua obra fundamental, 
A Discourse on the Love of Our Country, Price torna-se mais taxativo. 
Nesse sermão ele começa por realizar uma análise do Cristianismo, elo-
giando-o como uma "religião da benevolência universal" {a Religión of 
Universal Benevolence)31, cujo ideal fundamental - o amor ao próximo -
consigna uma relação intersubjectiva tolerante, por um lado, e activa, por 
outro; uma acção ao mesmo tempo caridosa e afectivamente aproximati
va, necessária à construção de uma afinidade que não honra apenas a 
liberdade de cada um como efectivamente a coloca em prática. 

Price vai ainda mais longe e afirma mesmo que o respeito pelo outro 
indivíduo como seu semelhante e a efectivação desta relação de amor ao 
próximo é o alicerce crucial da paz e da tolerância universais e pedra 
angular dos direitos dos homens: 

"Eles [Jesus e os Apóstolos] colocaram tanto ênfase na necessidade de 
amar todos os homens, mesmo os nossos inimigos, e fizeram de uma 
caridade ardente e extensa uma parte essencial da virtude, que a religião 
que eles professaram (...) poderia ser chamada a Religião da Benevolên
cia. Nada poderia ser mais favorável [friendly] aos direitos gerais da 
humanidade, e fosse isso devidamente observado e praticado, o homem 
consideraria o outro homem como seu irmão, e toda a animosidade que 
de momento se verifica entre nações em conflito seria abolida."32 

%••) it is a maxim true universally, 'that as far as any one does not molest others, 
others ought not to molest him'. A l l have a right to the free and undisturbed possession 
of their good names, properties and lives (...)", IDEM, Additional Observations on the 
Nature and Value of Civil Liberty, op.cit., p. 81 

Cf. IDEM, A Discourse on the Love of Our Country, in Political Writings, pp. 179-180 
"They [Jesus and the apostles] have laid such stress on loving all men, even our ene
mies, and made an ardent and extensive chanty so essential a part of virtue, that the re
ligion they have preached may (...) be called the Religion of Benevolence. Nothing can 
be more friendly to the general rights of mankind, and were it duly regarded and prac
tised, every man would consider every other man as his brother, and all the animosity 
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Adiante, Price refere-se a algo que poderíamos denominar como a 
espiral da tolerância, que caracterizaria a dinâmica do agir tal como a 
procurámos descrever. Price menciona que o indivíduo deve cultivar, 
antes de mais, um respeito por si mesmo, alicerçado numa crença nas 
suas disposições e capacidades, por outras palavras, num esforço de pre
servação da sua liberdade. De certo modo, esta atitude equivaleria ao 
exercício da liberdade tal como a considerámos na sua dimensão íntima e 
privada. Mas Price - como temos vindo a defender neste capítulo - não 
circunscreve a sua reflexão a essa matriz autoreferencial da liberdade, 
afirmando que à auto-estima se deve seguir uma prática de caridade, soli
dariedade e benevolência para com o outro, num esforço de realização do 
respeito mútuo entre os indivíduos, o qual se deve estender a uma esfera 
cada vez mais lata: na visão cristã de Price, o amor ao próximo e a inte
racção subjectiva efectivain-se na relação e no respeito para com a famí
lia, para com os amigos, para com os compatriotas e, em última instância, 
para com as nações de todo o mundo e os seus habitantes3 3. 

Esta observação é o culminar de um segundo modo de perspectivar a 
liberdade, j á não apenas como expressão de uma individualidade autó
noma e aparentemente auto sufi ciente, mas como uma individualidade 
aberta ao outro, que se descobre na relação intersubjectiva, na efectiva
ção prática de uma independência natural que só se completa na confron
tação com um outro indivíduo, o qual reconhece, por sua vez, como 
alguém digno de respeito, simultaneamente autónomo e acessível à rela
ção. 

Mas esta não é, todavia, a última palavra de Price: este segundo 
olhar sobre o conceito de liberdade não corresponde ainda à segunda 
matriz da liberdade tal como a enunciámos no início deste estudo; é antes 
um momento de transição entre a liberdade privadamente considerada e a 
liberdade publicamente entendida. Na verdade, esta ideia de um sujeito 
aberto ao outro é apenas a ponta de um icebergue que posteriormente se 
revelará na sua totalidade, e que permitirá entrever a liberdade como rea
lização essencialmente prática. Isto porque o exercício da liberdade só se 
torna verdadeiramente pleno quando ela traduz, não apenas uma postura 
em relação ao outro, mas uma acção que se dirige e situa no seio da 
comunidade considerada no seu todo. A acção livre revelar-se-á assim na 
sua plenitude como um acto social - ou, na linguagem própria do séc. 
X V I I I , e no caso específico de Price - como um acto civi l . 

that now takes place among contending nations would be abolished.", IDEM, A Dis
course on the Love of Our Countiy, op.cit., p. 180 

3 3 Cf. IDEM, ibidem., pp. 180-181 
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5. A liberdade civil ou a liberdade publicamente considerada. 

O conceito de liberdade civi l perpassa por toda a obra de Price, cujo 
objectivo principal é justamente efectuar uma correcta explicitação e 
apologia dessa mesma noção. Embora a sua argumentação se encontre 
disseminada por vários textos é possível sintetizá-la numa formulação 
homogénea que nos permita prosseguir o nosso estudo nela alicerçados. 

A liberdade c iv i l constitui um prolongamento lógico da análise ela
borada a propósito das restantes matizes da liberdade (física, moral e 
religiosa), revelando por isso na sua origem a mesma dinâmica que aque
las - a afirmação inquestionável da capacidade de o indivíduo se autodi-
reccionar e se autodeterminar - aplicando-se, aqui, todavia, às questões 
que dizem respeito à estrutura, organização e vivência da comunidade, ou 
seja, aos assuntos civis propriamente ditos. E, neste âmbito, a liberdade 
civi l - considerada como uma propriedade natural e inalienável do indi
víduo - compreende dois significados matriciais: o direito a ser membro 
de uma comunidade que se autogoverna e a possibilidade de participar de 
alguma forma no governo da mesma 3 4. É neste quadro problemático que 
se deve situar a nossa reflexão sobre a ideia de uma liberdade civil ou 
publicamente considerada. 

i) Na sequência da sua reflexão sobre a igualdade natural dos indiví
duos, e depois de afirmar serem a independência e a possibilidade de se 
autodeterminar predicados constitutivos e verdadeiramente essenciais da 
condição humana, não surpreende que encontremos em Price uma teoria 
do governo que destaca o povo como fonte e origem de soberania, que 
considera os governantes como estando ao seu serviço e que portanto 
afirma taxativamente serem preferíveis regimes assentes num ideal de 
representação (republicanos ou mistos), em detrimento dos governos 
monárquicos absolutistas ou simplesmente despóticos, ideal esse que 
corresponde à noção de autogoverno tal como o pensa o nosso autor. 

Price enuncia os seus princípios como se de uma evidência racional 
se tratasse: é lógico que a autoridade civi l é legítima apenas se criada e 
consentida livremente pelo povo; é lógico que os governantes devem 
orientar a sua conduta em função de uma dinâmica de serviço do indiví
duo e da comunidade em geral (para o qual são designados); é lógico que 
um governo livre deve assentar no primado da lei, no respeito pela vonta
de do povo, na eficácia dos tribunais e na protecção dos direitos indivi
duais 3 3. Porém, toda esta evidência esconde uma série de concepções 

Cf. IDEM, Observations on the Nature of Civil Liberty, op.cit., pp. 21-27; Additional 
Observations on the Nature and Value of Civil Liberty, op.cit., pp. 76-82 
Estas idéias encontram-se dispersas por toda a obra política de Price. Cf. essencialmente 
Britain "s Happiness and the Proper Improvement of It, in Political Writings, pp. 3-5; Ob-
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invulgares, que, é certo, conheciam uma notável divulgação do lado de lá 
do Atlântico, mas que eram ainda criticadas por boa parte da comunidade 
filosófica no Velho Continente e desprezadas pela quase totalidade dos 
monarcas europeus. 

Merecem destaque essencialmente duas dessas ideias. Em primeiro 
lugar, a referência ao consentimento do povo como condição necessária à 
edificação legítima de uma autoridade governativa 3 6. Price considera, na 
sequência da sua reflexão sobre a natureza da liberdade, que o indivíduo 
não deve de nenhuma forma ser coagido exteriormente a exercer uma 
determinada acção ou comportamento sem a sua vontade. Ora, esta 
máxima é também aplicável à organização das comunidades políticas, na 
medida em que é nesse contexto plural que a sua acção individual se tor
na efectiva; pelo que a entidade que detém o poder para controlar os 
assuntos que se referem à vivência do indivíduo numa determinada 
comunidade devem ser autorizadas pelo seu consentimento. E, como 
consequência da teoria da igualdade natural anteriormente exposta, esta 
ideia estende-se a todos os sujeitos que compõem a comunidade. 

E neste sentido que podemos falar da necessidade de um "consenti
mento comum" [common cortsenf] capaz de tornar um governo legítimo -
um governo livre [a free government], nas palavras de Price 3 7 - o qual é 
assim entendido como uma criatura do povo e não como uma força auto-
justificada ou autosuficiente; cujas leis podem ser ditas como realizações 
do próprio povo (Price refere que num estado livre "cada homem é o seu 
próprio legislador" 3 8) e não como imposições de um governante estranho, 
distante e independente dos cidadãos; e cujo objectivo deve ser, antes de 
mais, a protecção das liberdades e garantias fundamentais dos indiví
duos 3 9. O que nos conduz a uma segunda ideia vital. 

Na óptica de Price, não só a noção de um "governo livre", ou 

servalions on the Nature of Civil Liberty, op.cit, pp. 15-16, 23-24; Additional Observa
tions on the Nature and Value of Civil Liberty, op.cit., pp. 78-81; Obsen-ations on the im
portance of the American Revolution, op.cit., pp. 117 e ss., The Evidence for a Future Pe
riod of Improvement in the State of Mankind, op.cit., pp. 164-175, A Discourse on the 
Love of Our Country, op.cit., pp. 184-192. 

3 6 Cf. IDEM, Two Tracts on Civil Liberty (Introduction), Political Writings., pp. 16-17. 
Observations on the Nature of Civil Liberty, op.cit., pp. 23-24, A Discourse on the Love 
of Our Country, op.cit., p. 184 ess. 

3 7 Para o termo "common consent", cf. IDEM, Observations on the Nature of Civil Lib
erty, op.cit., p. 24; IDEM, Observations on the Importance of the American Revolution, 
op.cit,, p. 119; para o conceito de "free government", cf. IDEM, Additional Observa
tions on the Nature and Value of Civil Liberty, op.cit., p. 76 e ss. 

3 8 "(...) in every free state every man is his own Legislator", IDEM, Observations on the 
Nature of Civil Liberty, op.cit., p . 24 

3 9 cf. IDEM, A Discourse on the Love of Our Countiy, op.cit., p. 184 
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melhor, de uma sociedade livremente governada, é a única que adquire 
legitimidade em função de uma leitura racional da natureza humana, 
como ela é a forma de organização social e política que melhor potencia 
os direitos humanos e a liberdade natural dos indivíduos. Na verdade, a 
liberdade - na qual assenta a dignidade humana - permanece agrilhoada 
em regimes despóticos, não porque o homem não seja livre (é-o congeni
tamente), não porque ele tenha abdicado da sua liberdade (ela é inaliená
vel), mas porque não existem condições objectivas para que ele possa 
plena e verdadeiramente exercer essa mesma liberdade. Observa Price, 
numa obra tardia de 1787 (The Evidence for a Future Period of Im¬
provement in the State of Mankind): 

"Governos livres, pelo contrário, exaltam o carácter humano. Eles con
ferem um sentimento de dignidade e de importância aos governados, e 
aos governantes um sentido de responsabilidade, o qual tem uma ten
dência para os manter dentro dos limites do seu dever, e a ensiná-los 
que eles são mais propriamente os servidores do público do que os seus 
governantes." 4 0. 

Assistimos neste excerto ao estabelecimento de mais um dos impor
tantes correlatos lógicos frequentes na obra priceana. O princípio - in i 
cialmente simples - de que a liberdade civi l significa o direito de um 
indivíduo a participar de uma comunidade que se autogoverna, acaba por 
esconder uma implicação necessária de grande relevância no âmbito de 
uma filosofia política (e j á não apenas de uma ética, como referíamos há 
pouco): que, na verdade, só existe propriamente liberdade c iv i l se houver 
um espaço comunitário organizado de tal modo que os direitos indivi
duais e as liberdades privadamente consideradas sejam respeitados insti
tucionalmente, i.e., pelas autoridades governativas e pelos órgãos de 
poder, os quais devem honrar e tudo fazer para que esses privilégios natu
rais se possam exercer objectivamente. Ou, por outras palavras, que só há 
verdadeiramente liberdade c iv i l se existir uma estrutura política que asse
gure a possibilidade de o indivíduo praticar os seus direitos naturais, 

"Free governments, on the contrary, exalt the human character. They give a feeling of 
dignity and consequence to the governed, and to the governors a feeling of responsibility 
which has a tendency to keep them within the bounds of their duty, and to teach them that 
they are more properly the servants of the public than its governors.", IDEM, The Evi
dence for a Future Period of Improvement in the State of Mankind, op.cit., p. 164; Cf. 
com o seguinte excerlo: "Civil governors are properly the servants of the public and a 
King is no more than the first servant of the public, created by it, maintained by it, and re
sponsible to it; and all the homage paid him is due to him on no other account than his re
lation to the public. His sacredness is the sacredness of the community. His authority is 
the authority of the community (...)", IDEM, A Discourse on the Love of Our Country, 
op.cit., p. 185 
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impedindo que estes sejam remetidos à esfera de uma simples formulação 
abstracta e inconsequente. 

Por outro lado, esta tese invoca uma faceta da natureza do poder até 
aí praticamente imaculada nas reflexões políticas: a ideia de que é legíti
ma e necessária uma responsabilização dos governantes. Trata-se de uma 
concepção tão lógica quanto subversiva: numa época em que os princi
pais monarcas europeus, obedecendo ao desejo de expandirem os seus 
territórios e assim aumentarem a sua fama e glória pessoais, sacrificavam 
milhares de pessoas enviando-as para conflitos inúteis e sangrentos, num 
período em que violavam direitos fundamentais dos indivíduos para 
financiar esses mesmos conflitos ou até simplesmente para permitir a 
manutenção de práticas inerentes ao Ancien Regime (pensemos por 
exemplo na escravatura praticada nas colónias das grandes potências), 
Price vem invocar a legitimidade que assiste o povo a reclamar aos 
governantes que assumam os seus actos, sublinhando que, na ausência de 
um comportamento digno dos mesmos - ou, mais especificamente, no 
desrespeito do objectivo primordial da sua conduta (a protecção dos inte
resses da comunidade e a salvaguarda dos direitos e liberdades dos indi
víduos) - é lícito ao povo revoltar-se e substituí-los. 

É a convicção de que essa legitimidade radica na própria definição 
de "governo l ivre" - um governo ao serviço do povo - que leva Price a 
interpretar a Glorious Revoiution de 1688 como um momento em que o 
povo, revoltando-se contra a incapacidade do Rei Jaime I I em defender os 
ideais, interesses e direitos dos cidadãos ingleses, reclamou a sua expul
são e substituição por Guilherme de Orange, conquistando aí os princí
pios fundamentais da estrutura autogovernativa britânica futura, a qual 
Price sintetiza numa célebre enunciação: 

"Façamos o possível para não esquecer em particular os princípios da 
Revolução. (...) Tomarei nota apenas dos três seguintes: 
Primeiro, o direito à liberdade de consciência em matéria religiosa. 
Segundo, o direito a resistir ao poder na existência de abusos [do mes
mo]. 
Terceiro, o direito a escolher os nossos governantes, a despedi-los por 
conduta indigna e a formar um governo para nós próprios." 4 1 

No fundo, este elogio dos direitos dos cidadãos não é mais que a 
forma acabada da argumentação previamente definida em torno do con-

"Let us, in particular, take care not to forget the principles of the Revolution. (...) I will 
only take notice of the three following: First, the right to liberty of conscience in religious 
matters.; Secondly, the right to resist power when abused.; And Thirdly, the right to chuse 
our own governors, to cashier them for misconduct, and to frame a government for our
selves.", IDEM, A Discourse on the Love of Our Country, op.cit., pp. 189-90 
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ceito de liberdade: uma lógica de autodeterminação, uma dinâmica de 
autogoverno, um exercício propriamente dito de uma autonomia natural e 
inalienável que acompanha o indivíduo na sua condição originária. 

i i ) A ideia de que cabe ao povo um papel determinante na regulação 
do comportamento dos governantes aponta j á para aquela que designámos 
ser a segunda acepção do conceito de liberdade c iv i l : o direito de um 
indivíduo a participar de alguma forma no governo da comunidade em 
que se insere. 

Ele está primeiramente implícito no desenvolvimento formal da teo
ria priceana da origem e natureza do governo, nomeadamente quando o 
nosso autor sublinha que o poder deve ser limitado por algo que podería
mos designar como o controlo popular. Price recebe na sua reflexão 
influências variadas - nomeadamente uma corrente emergente em mea
dos do séc. X V I I em Inglaterra 4 2 e muito divulgada em território ameri
cano (por via de teóricos ingleses como Locke, Algernon Sidney e John 
Trenchard 4 3) - que considerava existir uma propensão natural na essência 
do governo a que este se tornasse corrupto, e que, de algum modo, era 
inevitável que os detentores do poder se transformassem em tiranos a 
menos que existissem mecanismos próprios que limitassem a esfera da 
sua acção e controlassem comportamentos eventualmente abusivos dos 
direitos dos c idadãos 4 4 . A variedade da especulação em torno deste tema 
centra-se justamente na discussão em redor da definição dos contornos 
desses mecanismos. 

A maioria dos autores, na esteira de Locke, insistiam na necessidade 
de criar instrumentos institucionais que criassem um equilíbrio na própria 
estrutura do governo, através de uma lógica de mútua vigilância e mútua 
partilha de poder - a que propriamente se chamou checks and balances -
concepção que seria bem recebida sobretudo na América (em autores 
como James Madison, por exemplo 4 5). 

4 2 Essencialmente por via do pensamento político dos Levellers (desenvolvida sobretudo 
pelo seu principal teórico, John Lilburne). Vide, a este propósito, SHARP, A. (ed.), The 
English Levellers. Cambridge, Cambridge University Press, ¡998 e ainda MILLER, 
John, The Glorious Revolution. London/New York, Longman, 19948 

4 3 Cf. POCOCK, J.G.A., "Political Thought in the English-speaking Atlantic, 1760-1790", 
in POCOCK, J.G.A. (ed.), The Varieties of British Political Thought, 1500-1800, Cam
bridge University Press, 1993, pp. 256 e ss. 

4 4 A formulação priceana desta tese encontra-se em A Fast Sermon {Political Writings, 
p. 109) 

4 5 Cf. HAMILTON, A.; JAY, J.; MADISON, J., The Federalist Papers. O Federalista. 
Trad. port. Viriato Soromenho-Marques e João C. S. Duarte. Lisboa, Edições Colibri, 
2003 e ainda MEYERS, M. (ed.), The Mind of the Founder: Sources of the Political 
Thought of James Madison. Hanover/London, Brandis University Press/University 
Press of New England, 1988 
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Em certa medida, Price é também influenciado por esta corrente. 
Como dissemos inicialmente, a experiência americana muito contribuiu 
para a formação do seu pensamento político e a ideia da importância dos 
checks and balances, consignada nas leis fundamentais dos Estados 
recém-independentes e na Constituição federai de 1787, era reconhecida 
por Price como sendo de notável valor: provam-no várias referências nos 
seus textos a esses exemplos vindos do outro lado do At lânt ico 4 6 . Porém, 
Price considerava que o controlo dos governantes deveria assentar, não 
tanto em protecções constitucionais ou legais, mas antes no corpo orgâni
co que funda a sua legitimidade: o povo. Este facto explica-se essencial
mente porque existe em Price uma razoável desconfiança na efectividade 
dos documentos escritos e na eficácia do primado da lei, que o levaria a 
pensar que eram necessárias outras formas de protecção contra os abusos 
das autoridades governativas4 7. É neste contexto que surge o apelo de 
Price para que o povo se mantenha atento e vigilante ao comportamento 
dos governantes, e pronto a resistir a violações manifestas dos seus direi
tos. Afirma Price em A Fast Sermon: 

"Nada corrompe mais que o poder. Nada é mais usurpador e, por conse
guinte, nada requer ser mais vigiado e contido. A segurança de um povo 
livre depende inteiramente do modo como ele mantém uma vigilância 
constante e suspeitosa; assim que ele deixar de ser lesto a alarmar-se, 
está perdido."4 8. 

A alusão ao papel dos cidadãos na manutenção de um estado livre -
sintetizados neste excerto - sublinha a essência da segunda componente 
da liberdade c iv i l : a ideia de uma participação objectiva do indivíduo nos 
assuntos civis, j á não apenas ao nível da sua legitimação teórica, mas da 
sua efectividade prática. Estamos, pois, perante a noção de uma liberdade 
exercida, posta em acção no contexto da vivência comunitária do sujeito, 
que se traduz por uma participação activa do mesmo no normal funcio
namento desta. Price refere alguns exemplos de como pode decorrer essa 
intervenção, dos quais merecem destaque o direito a uma livre prática do 
culto e o direito ao pleno exercício da liberdade de discussão e da liber
dade de expressão. 

4 6 C f PRiCE, Richard, Observations on the Importance of the American Revolution, 
op.cit., pp. 136, 143-144 etpassim. 

4 7 Cf. IDEM, Two Tracts on Civil Liberty (Introduction), op.cit., pp. 16-17 
4 8 "Nothing corrupts more than power. Nothing is more encroaching and, therefore, nothing 

requires more to be watched and restrained. The safety of a free people depends entirely 
on their maintaining a constant and suspicious vigilance, and as soon as they cease to be 
quick at taking alarms, they arc undone.", IDEM, A Fast Sermon, op.cit., p. 109 
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A defesa da livre prática do culto religioso é um tema central na 
reflexão de Price, que atravessa literalmente a sua obra, desde os primei
ros escritos até aos últimos sermões da década de 1780. Ainda em 1759, 
em Britain 's Happiness and the Proper Improvent of It, Price considera 
que a liberdade religiosa consigna dois significados que se complemen
tam e que são inseparáveis: a liberdade de consciência, i.e., o direito que 
assiste cada indivíduo a aceitar por livre vontade uma determinada dou
trina religiosa, e a livre prática do culto, a qual deve poder estar em con
sonância com o usufruto da primeira, ou seja, que deve permitir ao indi
víduo expressar livre e integralmente as convicções inerentes aos seu 
credo 4 9. 

Num texto mais tardio - Observations on the Importance of the Ame
rican Revolution (1785) - Price dedica um capítulo à problemática da 
liberdade religiosa, onde acrescenta uma ideia fundamental a esta primei
ra defesa do direito à livre expressão em assuntos de fé. Price considera 
ser necessário proceder a uma substituição do conceito de "tolerância" 
pelo de "liberdade de consciência", visto o segundo possuir maior exten
são que o primeiro. Na óptica do nosso autor, "tolerância" expressa da 
parte do sujeito que a pratica apenas um sentimento de anuência, de acei
tação passiva, em resumo, de simples concessão, quando, referindo-se à 
profissão de convicções religiosas, o que está em causa é reconhecer acti
va e positivamente um direito inalienável do indivíduo, o qual deve ser 
designado por "liberdade de consciência" 5 0 . 

Aquilo que poderia parecer uma simples questão linguística acaba 
por esconder um problema bem mais crucial, na medida em que existe 
uma relevante diferença de conteúdo entre estes dois conceitos: a "tole
rância" comporta um misto de indiferença e discriminação, sendo própria 
de sociedades e regimes que tendem a impedir - de formas mais ou 
menos obscuras - a profusão de um determinado credo em detrimento de 
um outro 5 1 ; a "liberdade de consciência", pelo contrário, é característica 
de uma sociedade plural e de um regime que não só permite como aceita 

Cf. IDEM, Britain 's Happiness and the Proper Improvement of It, op.cit., p. 2 
Cf. IDEM, Observations on the Importance of the American Revolution, op.cit., pp. i 30 
e ss. 

Um exemplo desse comportamento é o próprio caso da Inglaterra, na qnal o peso da 
Igreja Anglicana era muito significativo, ofuscando um suposto direito de outros credos a 
usufruir de tolerância - como o autorizava a Lei da Tolerância [Toleration Act] de 1689 -
que na prática não se verificava, justamente porque a relação institucional da Igreja e do 
Estado tornava parcial a interpretação desse documento, resultando dela na prática um 
desrespeito da parte das autoridades para com todos os credos que possuíam diferenças 
doutrinais em relação à Igreja Oficial. Sobre este problema vide WATTS, Michael, The 
Dissenters. From the Reformation to the French Revolution. Oxford, Clarendon Press, 
1978, p. 285 et passim. 
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a existência de uma multiplicidade de credos e práticas religiosas, e que 
limita a sua acção à protecção da própria liberdade de consciência contra 
todos os actos potencialmente hostis à mesma. 

Na sequência desta argumentação, Price apela à necessidade de se 
impedirem a constituição de "religiões institucionalizadas" [religious 
establishments], ou seja, de se obstar à edificação de Igrejas Oficiais pro
tegidas pelo regime governativo, na medida em que este, como vimos 
anteriormente, não possui nenhuma legitimidade para intervir em maté
rias religiosas, pelo que se deve manter um Estado laico, não benefician
do nem desfavorecendo os diversos credos religiosos. A manutenção 
dessa laicidade representa para Price uma condição sine qua non para a 
preservação da liberdade (a qual necessita de um espaço de realização 
sem restrições, sem discriminações ou hostilidades), para o desenvolvi
mento integral do indivíduo e, em última instância, para o progresso da 
Humanidade 5 2. 

Na raiz deste elogio de uma sociedade plural e de um regime laico 
encontra-se uma preocupação central com a possibilidade de o indivíduo 
intervir livremente na vivência da comunidade, a qual deve ser positiva
mente tolerante, aberta ao sujeito e à irrestrita expressão pública das suas 
convicções mais profundas. 

E igualmente essa preocupação que subjaz à reflexão priceana sobre 
o valor e importância da liberdade de discussão e da liberdade de expres
são, que surgem tematizadas correlativamente. Trata-se também de um 
tema vital na especulação do nosso autor, inicialmente perspectivado na 
sua relação com o direito ao livre exame [free inquiry] em assuntos reli
giosos e com a natural efectivação dessa reflexão, concretizável na práti
ca do culto ou na livre profissão pública das suas crenças. 

Posteriormente, Price abordará esses problemas numa outra óptica: a 
da participação do indivíduo nos assuntos civis. E essa matriz que sur
preendemos em textos como Observaüons on the Importa/ice of the Ame
rican Revolutiott — no qual Price se refere à liberdade de discussão relati
vamente a "todas as matérias especulativas" (a/! specidative matters) e 
não apenas no que respeita ao livre exame religioso 5 3 - ou em The Evi¬
dence for a Future Period of Improvement in the State of Mankind - obra 

5 2 Cf. PRICE, Richard, Observations on the Importance of the American Revolution, 
op.cit., p. 133 

5 3 Cf. IDEM, ibidem, p. 125. Logo nesta obra, Price descreve a liberdade de discussão 
num sentido amplo, considerando que ela engloba tanto o direito de expressão pro
priamente dito, como a liberdade de publicação de escritos de teor especulativo ou de 
índole critica. Vide o seguinte trecho: "In liberty of discussion, I include the liberty of 
examining all public measures and the conduct of all public men, and of writing and 
publishing on all speculative and doctrinal points.", IDEM, Observations on the impor
tance of the American Revolution, op.cit., p. 125 
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na qual o nosso autor se reporta à "investigação diligente" {diligent 
inquiry) e à "l ivre discussão" (Jree discussion) como requisitos funda
mentais para o aperfeiçoamento individual dos seres humanos e como 
condições necessárias ao progresso da civil ização 5 4 . É, porém, no seu 
último sermão, A Discourse on the Love ofOur Country, que se debate de 
forma mais sistemática esta leitura civil da liberdade de discussão e de 
expressão. 

Na perspectiva de Price, para que uma nação se mantenha virtuosa e 
livre, é vital que seja possível ao cidadão emitir e comunicar livremente 
as suas opiniões sobre os assuntos do governo e da sociedade em geral: 
esse é o meio natural que lhe assiste para denunciar eventuais abusos das 
autoridades ou alertar para a necessidade de se corrigirem injustiças ou 
deficiências na acção do governo. Por outro lado, o conhecimento - a 
busca da verdade, da livre investigação - e o direito de expressar livre
mente as suas convicções surgem aqui pensados como armas críticas 
insubstituíveis: são eles que possibilitam a reflexão criteriosa, o juízo 
independente e ponderado, a discussão e a análise apuradas, sem as quais 
um governo abusivo ou incompetente passaria impune. Ao invés, uma 
sociedade marcada pelo silêncio dos seus cidadãos fomentaria a ignorân
cia, a intolerância e a tirania. Neste contexto, afirma Price: 

"Todo o grau de esclarecimento [iilumination] que possamos comunicar 
causará o melhor bem. Ajuda a preparar as mentes dos homens para a 
recuperação dos seus bens e apressa o derrube do clericalismo [priest¬
craft] e da tirania. Em resumo, podemos, neste caso, ficar a conhecer o 
nosso dever a partir da conduta dos opressores do mundo. Eles sabem 
que a luz lhes é hostil e, por conseguinte, esforçam-se para manter os 
homens na escuridão. (...) Remova-se a escuridão na qual eles envolvem 
o mundo e as suas usurpações serão expostas, o seu poder subvertido e o 
mundo emancipado."55 

N o Discourse, Price realiza um verdadeiro elogio da busca do 
conhecimento (o qual não pode sobreviver sem a liberdade de discussão 
ou sem o debate publicamente exercido) bem como da liberdade de 

Cf. IDEM, The Evidence for a Future Period of Improvement in the State of Mankind, 
op.cit., p. 165 

"Every degree of illumination which we can communicate must do the greatest good, it 
helps to prepare the minds of men for the recovery of their rights, and hastens the over
throw of priestcraft and tyranny, in short, we may, in this instance, learn our duty from 
the conduct of the oppressors of the world. They know that light is hostile to them, and 
therefore they labour to keep men in the dark. (...) Remove the darkness in which they 
envelope the world and their usurpations will be exposed, their power will be subverted, 
and the world emancipated.", IDEM, A Discourse on the Love of Our Country, op.cit., 
p. 182 
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expressão - no fundo, o direito que assiste os homens a concretizarem e a 
tornarem visíveis as suas reivindicações e desejos, convicções e preocu
pações - entendidas como instrumentos vitais para a manutenção de uma 
sociedade transparente e livre, culta e emancipada. De certo modo, esta
mos perante um convite à "saída da menoridade", tal como Kant o havia 
afirmado no célebre opúsculo de 1784, Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklãrung?, afinal, motivado pelo mesmo desejo de assistir ao triunfo da 
autonomia do indivíduo e à progressiva ilustração da sociedade, valores 
indiscerníveis de uma cidadania plenamente assumida e exercida 5 6. 

Embora de uma forma menos entusiástica, Price menciona outras 
formas de legítima participação do indivíduo nos assuntos civis, nomea
damente os direitos relacionados com a eleição e formação dos corpos 
governativos, nos quais os cidadãos se devem empenhar5 7. Todavia, nesta 
matéria o reformismo de Price cede a uma tendência (surpreendentemen
te?) imobilista e conservadora: embora se refira à necessidade de se tor
nar a representação parlamentar - "base da liberdade constitucional" (the 
basis of constitutional liberly) - mais "justa" [fair] e "equitativa" [equaJ]^, 
nunca Price se pronuncia a favor de um alargamento do voto à s mulheres 
ou a não-proprietários. No entanto, não restam dúvidas de que o nosso 
autor pretendia conferir ao povo um importante papel na estrutura gover
nativa: é neste âmbito que melhor se compreende a sua preocupação com 
a necessidade de tornar a Câmara dos Comuns - na época sujeita a várias 
manipulações por parte da Câmara dos Lordes e sobretudo pelo monarca 
- menos subserviente ao poder executivo e mais próxima do povo, ou 
seja, mais independente e mais capaz de dar resposta às necessidades e 
desejos dos cidadãos por ela representados59. 

6. Conclusão ou a liberdade complementariamente considerada 

Descrevemos no capítulo anterior o segundo olhar de Price sobre a 
natureza da liberdade, o qual sublinha a sua intrínseca publicidade. Quer 
nas formas de participação estruturantes (a ideia do consentimento popu
lar, o direito de resistência, as liberdades inerentes à vivência num regime 
respeitador dos direitos dos cidadãos), quer nas formas de participação 
objectivas (a prática do culto religioso, a liberdade de discussão e a liber
dade de expressão), a liberdade revela-se como um exercício manifesto, a 

5 6 Cf. KANT, Immanuel, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in Werkausgabe 
(ed. Weischedel), vol. XI (teil I). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1968, p. 53 

5 7 Cf. PRICE, Richard, A Fast Sermon, op.cit., p. 111 
5 8 Cf. IDEM, A Discourse on the Love of Our Country, op.cit., p. 192. 
5 9 Cf. IDEM, Additional Observations on the Nature and Value of Civil Liberty, op.cit., 

p. 97 
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realização integral de um sujeito emancipado e aberto à participação na 
vida comunitária, plenamente envolvido no tecido social e na governação 
do mesmo. 

Chegados ao f im da nossa investigação, importa dizer que este 
segundo modo de perspectivar o conceito de liberdade não significa que a 
ideia de uma liberdade privada, tal como a descrevemos inicialmente, 
esteja errada, apenas que ela é incompleta. Na génese da liberdade 
encontra-se a individualidade do sujeito; por isso ela naturalmente come
ça por ser de natureza privada, remetendo para uma experiência solipsis-
ta. Todavia, na sua essência ela revela uma abertura ao outro e à comuni
dade, e um impulso que reclama a aproximação a uma dimensão prática 
que só a acção pública finalmente torna plena. 

Esta dupla matriz da liberdade não implica por isso a existência entre 
elas de uma ruptura, ou de uma oposição. Trata-se antes de duas faces de 
uma mesma moeda: a liberdade civi l não representa uma supressão da 
liberdade privada, mas a sua efectiva concretização. Por conseguinte é 
apenas possível falar de uma complementaridade, a qual, aliás, não só se 
aplica à leitura particular do conceito de liberdade, mas traduz igualmente 
a posição do indivíduo no seio da comunidade considerada toto genere. 
Uma posição que se caracteriza pela afirmação da singularidade do sujei
to e, ao mesmo tempo, pelo exercício de acções concretas que visam 
promover o bem público e contribuir em geral para o aperfeiçoamento e 
desenvolvimento da sociedade na qual esse mesmo indivíduo se insere. A 
mais feliz expressão desta simultaneidade encontra-se porventura no 
seguinte trecho de A Discourse on lhe Love of Our Country. 

"(.. .) devemos promover, da melhor maneira, o nosso próprio interesse 
privado tal como o interesse do nosso país, pois quando a comunidade 
prospera os indivíduos que a compõem têm de prosperar com ela." 6 0 . 

O excerto refere-se a um dos temas mais fecundos da especulação 
setecentista - o problema da conjugação dos interesses privados com os 
interesses públicos - mas o que está aqui essencialmente em causa é ain
da um modelo ético, político e antropológico que pensa a liberdade 
humana no quadro de uma ambivalência semântica como uma acção 
individual publicamente exercida. Também por isso a questão dos direi
tos humanos adquire apenas um sentido integral quando compreendida na 
sua concomitante afirmação: expressão fáctica. objectiva e social possível 
pelo reconhecimento de uma pertença originária, radical e inalienável. 

"(...) we shall promote, in the best manner, our own private interest as well as the interest 
of our country, for when the community prospers the individuals that compose it must 
prosper with it.", IDEM, A Discourse on the Love of Our Country, op.cit, p. 195 
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Qualquer que seja a óptica da abordagem à reflexão priceana sobre o 
tema dos direitos humanos e da liberdade, eia deve ter como ponto de 
partida o reconhecimento desta complementaridade, que se situa para 
além das comuns dicotomias. 

A B S T R A C T 

This paper is concerned with the political philosophy o f Richard Price, ana
lysing the way this author has developed the concept o f liberty and the problem of 
human rights. 

The theme o f liberty w i l l be interpreted in a double perspective: a) in a pri
vate dimension, that sets liberty in the inner side o f the individual; b) in a public 
dimension, that places it in the domain o f a manifest action o f the individual. We 
w i l l try to show how this double outlook o f liberty is conceived under the optics o f 
a necessary complementarity, since liberty, which is primarily understood as a 
feature o f the subject taken as an individual, acquires only a full meaning when she 
becomes efective in a comunitary field, as a social and political expression. The 
concept o f human rights w i l l appear located in this analysis, being defined simulta
neously as condition and expression o f the human dignity and happiness, at the 
same time natural attributes o f an individual that should be cultivated and public 
effectiveness that contributes to the development o f society. 





M E N T E HUMANA E ANIMAL - As PERSPECTIVAS 
DE SUSANNE L A N G E R E ANTÓNIO DAMÁSIO 

Manuel Teles* 

1. Duas Posições Sobre Mente Animal - Ressonâncias Éticas 

Torna-se difícil sacudir preconcepções individuais e culturais quan
do o problema é o de saber até que ponto a nossa sofisticação mental nos 
distingue como espécie. Das duas uma: ou aceitamos a premissa orgulho
samente antropocêntrica de que nenhum outro animal possui em grau 
algum capacidades humanas consideradas «superiores», no âmbito da 
cognição, da comunicação, das relações de afecto, etc; ou assumimos a 
dissolução das barreiras, firmados na ideia continuista de que pelo menos 
alguns animais partilham connosco - num grau de menor elaboração e 
complexidade, é claro — essas mesmas capacidades. 

Pelo seu rigor científico e filosófico, Susanne Langer e António 
Damásio revelam-se bons candidatos para validar cada um destes posi
cionamentos: Langer procura, acima de tudo, enfatizar a excepção que 
somos; por seu lado, Damásio expõe faculdades várias que possuímos em 
comum com outras espécies. 

Estes dois tipos de abordagem têm sido nas últimas décadas sistema
ticamente adoptados por éticas, ora críticas, ora legitimadoras de um 
"status quo" que teima em tirar vantagem da exploração animal. Da 
minha parte, creio que as implicações em torno do estudo da mente ani
mal nos obrigam a uma profunda reexaminação axiológica: nas socieda
des modernas, a atribuição do respeito que idealmente preconizamos para 
nós, seres humanos, cimenta-se no valor assumido da nossa natureza 
mental; tanto assim que quando se defendem os direitos legais de um ser 
humano mentalmente incapaz, ficcionamos a sua competência mental. 

" Doutorando de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Phiiosophica, 25, Lisboa, 2005, pp. 147-168 
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Embora polémica, a questão coloca-se; caso existam indivíduos não-
-humanos dotados de capacidades mentais análogas às nossas, deveremos 
respeitá-los tal como respeitamos os nossos semelhantes humanos? 

O presente estudo tenciona apurar, em virtude dos factos hoje dispo
níveis, se tais indivíduos existem e a que espécies pertencem. A meu ver, 
isso implica fundamentar duas proposições empíricas distintas. Formulo a 
primeira proposição do seguinte modo: Determinados animais não-
-humanos satisfazem os requisitos suficientes para que lhes sejam atri
buídas capacidades mentais análogas a capacidades humanas elevadas. 
Refiro-me justamente às capacidades que Langer, num ataque acirrado ao 
que apelida de «antropomorfismo ingénuo», recusa atribuir a animal 
algum (salvo raras excepções, como teremos oportunidade de ver): (1) 
sentido de individualidade, (2) memória e previsão alargadas, (3) motiva
ção altruística, (4) conceptualização, e (5) linguagem simbólica. Estes são 
os principais marcos que, nas suas palavras, distinguem a mente humana 
{mind) da mera mentalidade animal {menlality). Damásio, todavia, soube 
desbravar um território de pesquisa neurocientífica cujos resultados suge
rem que várias espécies possuem as capacidades (1), (2) e (3); além disso, 
certas experiências comportamentais (neste ponto, recorro a dois casos 
relatados por Steven Wise) parecem provar que pelo menos algumas des
sas espécies possuem as capacidades (4) e (5). 

Com o amparo teórico e empírico assim proporcionado, procurarei 
lançar uma crítica a Langer - uma crítica que porém se dirige tão-só à 
caracterização que a autora faz dos animais que contemplo na primeira 
proposição; como veremos, o seu contributo para o estudo de espécies 
mais simples, as quais considera incapazes de satisfazer os requisitos 
necessários à produção de actividade mental, revela-se concomitante com 
a teoria de Damásio, que aceito. Juntos, os dois autores ajudam a funda
mentar a segunda proposição empírica: Determinados animais não-
-humanos muito provavelmente não satisfazem os requisitos mínimos 
para a produção de actividade mental. Esta é uma questão de vital 
importância, cuja resolução permite prevenir graves exageros na atribui
ção das capacidades expressas na primeira proposição. 

2. A Escolha do Método 

O estudo da natureza mental de indivíduos não-humanos representa 
certamente uma tarefa difícil. Tarefa impossível, segundo alguns - refiro¬
-me às objecções dos cépticos e ao problema epistemológico das outras 
mentes: dizem os cépticos mais radicais, dado que todo o fenómeno men
tal é essencialmente não-físico e subjectivo, é-nos impossível encontrar 
factos acessíveis, comportamentais ou corporais, que provem que outros 
indivíduos - humanos ou não - possuem vida mental. Pela sua pertinên-
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cia, este problema deve assumir importância fundante na construção de 
qualquer teoria sobre mente, seja humana ou animal. 

Na tentativa de o resolver, gostaria de munir-me da resposta que o 
filósofo John Searle dá aos cépticos. A fazer valer os seus thoughí-
-experiments («experimentos-de-pensamento») designados para ilustrar o 
divórcio entre a ontologia subjectiva da mente e a sua acessibilidade epis
temológica, aceito que o comportamento não é, nem necessário, nem 
suficiente, para a existência de fenómenos mentais (um pouco à seme
lhança de Tom Regan, o filósofo defensor dos direitos dos animais, quan
do aceita o argumento cartesiano de que o comportamento animal, por si 
só, não prova a posse de consciência 1 ) . Consequentemente, defendo, com 
Searle, que devemos relegar o comportamento para segundo plano, e 
enfatizar a estrutura causal do comportamento enquanto evidência indi
recta da posse e natureza de fenómenos mentais. Não é somente porque 
determinado indivíduo, humano ou não, se comporta de modo apropriado 
à posse de estados mentais conscientes, mas antes porque a base causal 
ou funcional (anatómica e fisiológica) do seu comportamento é idêntica à 
minha, que posso atribuir-lhe tais estados.2 Segundo esta perspectiva, o 
comportamento é relevante tão-só se se situar numa ordem integrada de 
causalidade física - o problema das outras mentes perde a tradicional 
cisão metafísica corpo-mente, e fica a promessa de objectividade científi
ca na resposta aos cépticos. 

Por todas essas razões, a concepção que Damásio esculpe com o bis
turi da doença neurológica prova-se, julgo, imensamente fecunda no 
estudo da mente animal. A sua exposição das raízes biológicas da cons
ciência, ainda que diga respeito à fisiologia e anatomia humanas, reco
nhece a nossa partilha de dispositivos neurais específicos com outros 
animais, facto que, no entender do neurologista, permite inferir similitu
des várias entre as nossas faculdades mentais e as faculdades mentais 
desses animais. Com base no seu trabalho, poder-se-á traçar duas linhas 
de investigação, as quais se complementam: uma neurobiológica e outra 
comportamental. 

A investigação neurobiológica será prioritária: recorrendo ao modelo 
explicativo de Damásio sobre as fundações biológicas da mente humana, 

1 REGAN, The Case for Animal Rights, University of California Press, Berkeley. 1983, cf. 
pp. 5-6. Regan reconhece que René Descartes não nega aos animais a capacidade de 
realizarem feitos extraordinários: ele nega simplesmente que tais feitos são manifesta
ções resultantes de seres conscientes. 

2 SEARLE, The Rediscovery of Mind, A Bradford Book, London, 1992, cf. p. 73. Aqui, fiz 
a paráfrase daquilo que Searle escreve, muito a propósito, acerca da possibilidade de 
atribuição de consciência mental a um cão: «It isn't just because the dog behaves in a 
way that is appropriate to having conscious mental states, but also because I can see that 
the causal basis in the dog's physiology is relevantly like my own.» 
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e tendo o devido cuidado em respeitar os rigores da anatomia comparada, 
procurarei indicar quais as espécies animais dotadas de capacidades men
tais similares às nossas. Em função dos resultados obtidos, passarei à 
análise de alguns casos comportamentais, contanto que essa análise seja 
fundada numa ordem de causalidade biológica j á suficientemente verifi
cada. A propósito, Damásio defende que a mente, humana ou animal, na 
sua «polifonia» causal com o cérebro e com o resto do corpo, se encontra 
directamente associada ao comportamento — tanto assim, que em relação 
ao estudo da consciência animal, ele deixa entrever a importância da 
observação comportamental, especialmente no que refere à constatação e 
medição de capacidades cognitivas. 

A intersecção destas duas linhas de investigação - a neurobiológica 
e a comportamental - demarca, portanto, um critério que julgo ser cienti
ficamente legítimo para o reconhecimento das faculdades mentais de 
variadíssimas espécies: as duas proposições empíricas que procuro fun
damentar deverão respeitar esse critério (excepto a primeira proposição 
no que toca às capacidades (4) e (5); porque Damásio não investiga a 
fundo, nem a conceptualização, nem a linguagem, considero que qualquer 
teorização neurocientífica nesse domínio ultrapassa o esforço destas 
páginas) . Contra um tal método de estudo, com que armas se defende 
Langer? Para determinar o alcance mental das espécies mais promissoras, 
ela recorre fundamentalmente à interpretação de observações comporta
mentais, colhidas da etologia e psicologia animal; porém, como tentarei 
mostrar mais à frente, os princípios que suportam o seu esquema interpre
tativo parecem-me discutíveis, seja porque não atendem a evidências 
neurobiológicas essenciais, seja porque falham em explicar determinados 
comportamentos. 

3. Os Requisitos Neurobiológicos do Sentimento 

Embora Langer não se apoie em argumentos de carácter neurobiológi-
co quando traça os limites máximos da sofisticação mental não-humana, 3 

os requisitos mínimos que estipula para a produção de actividade mental 
assumem esse tipo de explicação. Efectivamente, podemos encontrar seme
lhanças várias nas considerações que Langer e Damásio tecem sobre dois 
tipos distintos de processos fisiológicos: os processos automáticos que 
permitem o suporte homeostático da vida, orquestram os reflexos do orga
nismo, e podem-se coordenar em padrões de resposta elaborada; e os pro
cessos neurais que, sedimentados naqueles processos, possibilitam o 
advento da mente na história da complexifícação filogenética. 

3 Aliás, nem ela poderia valer-se da neurociéncia da altura: Langer é a primeira a reco
nhecer o seu estado ainda embrionário de desenvolvimento. 
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Para ambos os autores, é bastante provável que o primeiro tipo de 
processos consiga atingir elevados graus de sofisticação e originar com
portamentos que podem ir da mais simples locomoção a actos elaborados, 
até mesmo cooperativos, de progenitura ou obtenção de alimento - tudo 
sem que o organismo necessite de sentir coisa alguma. Langer e Damásio 
recrutam o mesmo termo sentimento (feeiing) para denominar qualquer 
fenómeno mental que assista à avaliação do estado do organismo, seja na 
sua condição interna, seja na sua relação com o exterior. Ambos concor
dam quanto à natureza do gatilho que dispara o sentimento: o sentimento 
emerge quando a acumulação de dados sobre o organismo atinge uma 
ceita «frequência crítica» - daí que não sintamos a maior parte dos pro
cessos metabólicos, digestivos ou endócrinos; assim é, explica Langer, 
porque a actividade neural não chega a atingir o limite de tensão necessá
rio, a partir do qual se constrói esta ou aquela experiência psicológica 
específica.' 1 Podemos pois inferir: não importa o seu grau de sofisticação 
comportamental, se todos os indícios neuroanatómicos e neurofisiológi-
cos apontam para uma incapacidade do organismo em atingir o limite do 
sentimento, então tudo o que o organismo faz, faz sem sentir. 

N ã o sei se se poderá alguma vez (atendendo à qualidade e quantida
de dos neurónios, ao seu índice de agregação, às características do circui
to bioquímico, etc.) estabelecer em termos físicos os requisitos mínimos 
para a ingressão no clube do sentimento; mas podemos, atendendo à força 
dos argumentos de Langer e Damásio, recusar já com algum grau de cer
teza animais que à primeira vista pareciam ter a entrada assegurada. 

4. Animais que Provavelmente Não Sentem - As Abelhas 

Debrucemo-nos sobre o caso das abelhas - em vista da sua sofistica
ção comportamental, poder-se-á pensar que possuem sentimentos. A 
capacidade mais notável atribuída às abelhas prende-se com o seu alega
do sistema de comunicação: de acordo com a interpretação mais comum, 
elas conseguem, através de movimentos ritmados, circulares ou oscilató
rios, veicular informação factual sobre a posição e a qualidade de fontes 
de alimento, de zonas com água, ou de locais onde fundar novas col
meias. Com um currículo tão impressionante, pertencerão estes insectos 
ao clube do sentimento? Donald Griffin, um dos fundadores da etologia 
cognitiva, admite que, se aceitarmos a comunicação como evidência de 

4 A expressão «nível crítico» é empregue pelo próprio Damásio no seu Looking for Spino
za (DAMÁSIO, Looking for Spinoza, Random House, London, 2003, cf. p. 86) quando sc 
refere a Langer e à profunda coincidência enlre as suas teorias. Langer fala-nos desse 
nível crítico no primeiro volume do seu Mind: An Essay on Human Feeiing (LANGER, 
Mind: An Essay on Human Feeiing, Vol. I , The John Hopkins University Press. Balti
more, 1974, cf. p. 22). 
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pensamento consciente, teremos que necessariamente atribuir algum nível 
de cognição às abelhas.5 Steven Wise, um advogado dedicado à defesa do 
bem-estar animal, chega a conceder-lhes o que denomina de autonomia 
prática: tal implica a capacidade mental para (1) desejar algo, (2) satisfa
zer os respectivos desejos de modo intencional, e (3) desenvolver um 
mínimo de auto-sufíciência enquanto entidade consciente dos seus dese
jos e das suas acções . 6 

Tanto Langer como Damásio rejeitam este género de interpretações, 
precisamente pelas razões j á aduzidas. Langer tende a acreditar que o 
comportamento dos insectos é puramente reactivo: os seus movimentos 
parecem derivar de um extraordinário sistema de actividades reflexivas 
complexas e estereotípicas, capazes de responder a vários desafios 
homeostát icos específicos, alguns bastante exigentes. Respeitando os 
estudos de Kenneth Roeder e D. M . Vowles, a autora refere que a inerva-
ção dos insectos não é tão integrada quanto a inervação dos vertebrados 
ou mesmo a dos cefalópodes; por exemplo, os poucos neurónios motores 
que possuem encontram-se descentrados na musculatura, o que faz com 
que os processos de excitação e inibição motora sejam extremamente 
periféricos. Os insectos não dispõem, pois, dum mecanismo neural capaz 
de produzir integrações adequadas do estado do organismo. De tal modo 
que extensas secções dos corpos de várias espécies parecem não reagir à 
dor: é mesmo possível extrair parte do abdómen de uma vespa sem pertur
bar a sua alimentação. Perante tais factos, os insectos muito provavelmente 
não produzem - para aplicar o termo utilizado por Langer - sensações 
(sensaíions), isto é, não formam a evidência mental das suas afectações 
externas ou internas: não sentem o que percepcionam ou fazem. 

O que dizer então da dança das abelhas? Sem se cingir à investigação 
neurobioíógica, Langer avança uma explicação comportamental. Recorren
do a um estudo de A . D. Blest, ela constata que certas espécies de traça 
manifestam igual rigidez na relação entre a distância voada e o número de 
oscilações executadas em cada uma das curtas corridas a direito que inces
santemente repetem quando poisam — uma coreografia muito semelhante à 
das abelhas. Parece assim improvável que tais actos sejam comunicativos, 
j á que ocorrem em animais não gregários. 7 Langer avança a sua própria 

5 Donald R. Griffin, na sua obra Animal Minds (GRIFFIN, Animal Minds, The University 
of Chicago Press, Chicago, 1992, cf. p. 27), defende três tipos de evidência para a atri
buição de pensamento consciente a animais não-humanos: a adaptabilidade comporta
mental face a novos desafios; a possível correlação entre sinais fisiológicos cerebrais e 
pensamento consciente; e, mais importante, a capacidade comunicativa, através da qual 
alguns animais parecem veicular os seus pensamentos a outros (como acredita ser o caso 
das abelhas). 

ú WISE, Drawing the Line, Science and the Case for Animal Rights, Perseus Publishing. 
Cambridge, Massachusetts, 2002, cf. pp. 32-33, 81-86. 

7 LANGER, Mind: An Essay on Human Feeling, Vol. I I , The John Hopkins University 
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interpretação: a dança das abelhas constitui uma comunhão (communion) 
de meros sinais, sinais esses que não passam de sub-actos pertencentes ao 
acto total da colheita do néctar; esses sub-actos são executados por um ou 
mais indivíduos e transmitidos a outros através da partilha de movimentos 
(cuja natureza depende das características do vôo), do cheiro ou paladar da 
colheita; os sub-actos percepcionados são assim incorporados na motivação 
dos indivíduos receptores, o que conduz ao início de novos actos totais, a 
um novo ciclo de expedições. Tratam-se de actos conjuntos (conjoint acts), 
algo bem diferente da comunicação (communication) enquanto referência 
simbólica a actos ou factos - enquanto «transmissão intencional de ideias 
de um indivíduo a outro ou outros». s 

A tese neurobiológica de Damásio vem colmatar estas observações. 
Também ele defende que a perícia adaptativa dos insectos resulta de dis
positivos homeostáticos automáticos, os quais podem ser despoletados 
sem a supervisão da mente ou da consciência: estes incluem um vasto 
leque de respostas reflexivas, desde a simples regulação metabólica até à 
complexa fisionomia das emoções. Porque a sua inervação segmentada 
não permite sinalizar de modo adequado o que lhes acontece ou o que 
fazem, os insectos são muito provavelmente incapazes de produzir esta
dos mentais: desta forma, Damásio não lhes atribui mais do que emoções; 
emoções sociais, no caso das abelhas. Isso não equivale a dizer, claro 
está, que parentes evolutivos tão distantes - o nosso antecendente comum 
viveu há cerca de 650 milhões de anos! - manifestem «simpatia» quando 
por exemplo oferecem néctar a larvas ou a outros adultos. Todavia, 
garante o nosso autor, os preceitos biológicos por detrás dos seus actos de 
cooperação pouco diferem dos preceitos que modulam as nossas próprias 
emoções sociais. 

Todas estas considerações ajudam a fundamentar a segunda proposi
ção empírica referida na primeira secção - em conclusão do que foi dito, 
podemos afirmar: Determinados animais não-humanos (insectos como as 
abelhas, e, por inferência, todos os animais que lhes precedem na escala 
da complexidade neurobiológica) muito provavelmente não satisfazem os 
requisitos mínimos (quer neurobiológicos, visto não possuírem um siste
ma nervoso capaz de recolher de forma competente os dados do orga
nismo; quer comportamentais, já que o seu comportamento, por mais 
elaborado que possa ser, parece denotar um carácter puramente reflexi-

Press, Baltimore, 1974, cf. pp. 204, 205. E certo que esta coreografia em particular 
assemelha-se a apenas uma das duas coreografias que as abelhas executam quando se 
trata de procurar comida; no entanto, a coincidência não deixa de ser enorme: quer nas 
traças, quer nas abelhas, encontramos a mesma relação linear entre a distância voada e o 
número de oscilações. 

s «[...Icommunication is the intentional transmission of ideas from one individual to one 
or more others[...]», LANGER, ibidem, p. 201. 
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vo e automático) para a produção de actividade mental. Posto isto, 
podemos passar à fundamentação da primeira proposição. De notar que 
os animais que vamos agora estudar são-nos muito mais próximos, pelo 
que o grau de certeza das conclusões doravante apresentadas será bastan
te mais elevado. 

5. Animais que Possuem Consciência Alargada - Os Mamíferos 
Superiores 

Para que possa estabelecer a analogia entre as estruturas causais de 
humanos e não-humanos que acima propus, recorro à lista de requisitos 
neurobiológicos da consciência alargada elucidada por Damásio. No 
entender do neurologista, a mente (a produção em diferentes modalidades 
sensoriais de padrões mentais denominados imagens), e ulteriormente a 
consciência - a qual se divide em duas espécies: a consciência nuclear 
((core consciousness), construtora do sentimento de si: o conhecimento 
mental que temos da nossa própria entidade face ao momento e situação 
presentes); e a consciência alargada ((extended consciousness), a nossa 
identidade enquanto indivíduos agentes no tempo, dotados de passado 
memorizado e futuro antecipado) - , constituem funções regulatórias ele
vadas cuja origem radica no mapeamento integrado de modificações 
somáticas (já a expressão dessas modificações depende de elementos 
homeostát icos básicos). 

Na lista elaborada por Damásio dos vários dispositivos responsáveis 
pela consciência alargada constam: alguns núcleos do tronco cerebral e 
da amídgala, o hipotálamo, o prosencéfalo basal, o córtex da ínsula, as 
regiões somatossensoriais conhecidas por SI e SII, os córtices parietais 
internos, os colículos superiores (ou tubérculos quadrigémeos superiores), 
a placa tectal, o córtex cingulado, o tálamo, as duas estruturas gémeas 
situadas na parte posterior do mesencéfalo, os córtices de ordem superior, 
temporal e frontal, e os córtices pré-frontais geradores de memória de 
trabalho. 9 (Note-se que a sua teoria é avessa a explicações frenológicas, 
ao defender que a consciência se constrói a partir do comércio neural e 
químico entre múltiplos locais do sistema nervoso.) A questão que agora 
se nos coloca é a de saber se determinados indivíduos não-humanos, em 
virtude da justaposição funcional de todos os dispositivos neuroanatómi-
cos e neurofisiológicos indicados, se mostram capazes de produzir cons
ciência alargada - condição para o desenvolvimento das capacidades 
mentais que procuramos. 1 0 

9 Damásio compõe esta lista na sua obra The Feeling of What Happens (DAMÁSIO, The 
Feeling of What Happens, Vintage, London, 2000). 

1 0 Impõe-se uma palavra de cautela: não considero que estes dispositivos constituam 
condição necessária para a posse de consciência alargada, mas apenas condição sufi-



Mente humana e animal ¡55 

Com efeito, os mamíferos são os únicos animais capazes de satisfa
zer a totalidade dos requisitos para a posse de consciência alargada, res
peitando a hipótese de Damásio. Mas nem todos parecem dar conta do 
recado: só a partir de um certo grau na evolução cortical dos mamíferos 
podemos encontrar a camada de neurónios associativos - na terminologia 
de Jacques-Michel Robert, os neurónios de «análise secundár ia»" - que 
populam a ínsula e as regiões somatossensoriais SI e SU (localizadas no 
rego sílvico, onde ocorrem os níveis mais elevados de integração do esta
do actual do organismo), bem como as regiões superiores dos córtices 
temporais, frontais e pré-frontais (responsáveis, entre outras coisas, pela 
memorização dessas integrações). 

Deparamo-nos assim com um difícil problema: o de descobrir quais 
são os mamíferos que possuem estes dispositivos relativamente recentes. 
Francamente, não sei o que dizer em relação a animais tão primitivos 
quanto os monotrématos, de insectívoros como o porco-espinho e o 
musaranho, nem de alguns roedores de pequeno porte, cuja superfície 
cerebral não apresenta giros ou sulcos (o rato apresenta, quanto muito, 
uma ténue marca de dobras: tal indicia uma fraca expansão do neocórtice, 
o qual não necessitou de se adaptar de forma a caber na caixa craneana). 
De facto, as áreas associativas - ou «áreas de convergência», como lhes 
chama Damásio - ocupam no cérebro destes animais superfícies corticais 
muito reduzidas: por essa razão, mantenho em dúvida a sua entrada no 
clube da consciência alargada. 

Cada ordem, subordem, família e espécie de mamíferos merece con¬
certeza um estudo cuidadoso. Por ora, tudo o que sei é que no cérebro dos 
lagomorfos, dos ungulados e dos carnívoros, encontramos j á - com bas
tante clareza - evidências suficientes para estabelecer uma firme analogia 
com as áreas associativas humanas supra-enunciadas: essa analogia torna¬
-se ainda mais evidente no caso dos proboscídeos, dos cetáceos e dos 
primatas. 1 2 Doravante, apelido todos estes animais de mamíferos sitperio-

ciente: acredito até que algumas espécies dotadas de estruturas anatómicas e fisiológi
cas em quase tudo dissemelhantes à nossa lograram encontrar os seus próprios meios 
adaptativos para a conquista de estados mentais elevados - refiro-me aos ccfalópodes, 
e, em especial, aos polvos; outras espécies menos distantes, como as aves, possuem 
regiões cerebrais cuja função parece ser análoga à de várias regiões cerebrais especifi
cas dos mamíferos (VARNER, In Nature's Interests?, Oxford University Press, New 
York, 1998, cf. pp. 44-47). Porém, porque as aves e os polvos habitam ainda territórios 
de profunda incerteza neurocientífica, não podemos atribuir-lhes consciência alargada, 
pelo menos nos moldes em que julgo ser possível com base na hipótese de Damásio. 

1 ROBERT, Compreender o Nosso Cérebro, Trad. José Lima, Edições 70, Lisboa, 1987, 
cf. pp. 90-93. 

2 Cf. entre outros: DELLMAN e McCLURE, «Generalidades Sobre o Sistema Nervoso», 
«Sistema Nervoso do Equino», «Sistema Nervoso do Carnívoro», in Anatomia dos 
Animais Domésticos, Sisson-Grossman Volume I , Interamericana, 1981; HUNTA, «The 
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res - um título apropriado, na medida em que se manifestam biologica
mente aptos a desenvolver uma identidade psicofísica consolidada no 
passado e projectada no futuro. Langer, todavia, não concorda; passemos 
j á em seguida à análise dos seus argumentos. 

6. Os Princípios Generalistas de Langer 

A o contrário de Damásio, que soube encontrar num conjunto especí
fico de dispositivos neurais a pedra de toque para o estudo da mente ani
mal, Langer repousa a sua teoria numa série de princípios generalistas, 
aos quais recorre como explicação do comportamento de espécies extre
mamente diferentes do ponto de vista neurobiológico: tanto assim, que 
ela chega a enfiar no mesmo saco insectos, peixes, répteis e anfíbios, 
aves, mamíferos, e até mesmo microorganismos! Parece que o excesso de 
zelo com que escava um abismo para separar a nossa espécie das restan
tes fê-la reduzir todos os animais não-humanos a uma única espécie, 
paradigmática do que não somos.1 3 Como se pode calcular, este método 
de estudo não abona em nada os mamíferos superiores. Langer não lhes 
reconhece nenhuma das cinco capacidades mentais j á enunciadas, a lem
brar: (1) sentido de individualidade, (2) memória e previsão alargadas, (3) 
motivação altruística, (4) conceptualização, e (5) linguagem simbólica 
(como veremos, os símios merecem o benefício da dúvida em relação à 
capacidade (4)). Seguem-se alguns dos princípios generalistas que a 
levam a adoptar essa posição. 

Desde logo, a autora defende que todo o comportamento animal é, 
ou meramente impulsivo (a soma de sub-actos decorrentes de estímulos 
específicos isolados), ou instintivo: a preparação endógena e sequencial 
de sub-actos relacionados, os quais tendem para a consumação, para o 
sub-acto fínal (por exemplo, o último golpe desferido) do acto total (que é 
predar) - neste caso, basta um primeiro impulso para desencadear toda a 
acção, executada corno um episódio monolítico. Se a teimosia de sapos e 
rãs em dar o salto predador mesmo após o desaparecimento da presa ilus
tra bem esta noção unitária e consumatória do comportamento animal, j á 
os mamíferos se revelam menos rígidos no modo como conseguem trans
formar o sub-acto de um acto total no sub-acto de outro acto total: é o que 
sucede quando, por exemplo, gatos e outros felinos se entretém com as 
suas presas - num instante tratam-nas como brinquedos, noutro como 
alvos, noutro como vítimas. 

Development of The Nervous System», In Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neu
rology, W. B. Saunders Company, 1983. 

1 3 Sintoma inconsciente e bastante comum o qual deriva duma concepção incorrecta da 
nossa relação com os restantes animais, como bem observa Mary Midgley, apoiando-se 
em Konrad Lorenz (MIDGLEY, Beast And Man, Routledge, London, 1995, cf. p. 31). 
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Porém, nem o mais arisco dos mamíferos pode deixar de obedecer à 
força consumatória do instinto, coagido por constantes pressões internas 
de natureza hormonal e nervosa. Tais pressões, adverte Langer, não resul
tam da escolha ponderada de objectivos mentais, nem da avaliação dos 
meios para a sua obtenção: segundo a autora, esse tipo de operação inte
lectual envolve a produção de ideias como as de causa e efeito, ideias que 
considera inacessíveis a animais incapazes de formar conceitos (con¬
cepts) - padrões abstractos e gerais alusivos a objectos ou situações não 
necessariamente presentes - e concepções (conceptions) - referências 
específicas de índole privada que dão corpo à abstracção dos conceitos 
(rejeição da capacidade (4)). Sobre esta matéria, Langer recorre a estudos 
efectuados em ratos: estes animais revelam-se incapazes de estabelecer 
qualquer relação causal entre a resposta correcta a um estímulo e a res
pectiva recompensa se a recompensa surgir meio minuto depois da res
posta ter sido dada. A consumação instintiva do acto total ocorre antes, na 
acção da resposta ao estímulo - passado meio minuto, a recompensa j á 
pertence a outro acto; dado que nenhum conceito ou concepção permane
ce de maneira a construir um vínculo entre actos, a relação não é feita. 1 4 

Talvez os símios, admite Langer a título de excepção, consigam 
transformar a sua experiência em concepções. Admitindo essa possibili
dade, a autora refere o caso duma chimpanzé que se apegou a uma peça 
de roupa como «recordação» de alguém especial. Mas esses são fenóme
nos raros. A razão porque em geral todas as espécies animais (desde pro
tozoários a mamíferos) interagem com o meio envolvente de forma regu
lar e extremamente adaptada, preferindo determinadas coisas e não 
outras, deve-se, explica Langer, ao reconhecimento (fílogeneticamente 
desenvolvido) de características qualitativas holísticas, relativas ao con
junto total dos elementos que compõem a situação presente. No que toca 
aos animais mais complexos, essas características - às quais a autora dá o 
nome de valores (values) - compreendem pouco ou nenhum conhecimen
to descritivo das formas ou das cores, e não são susceptíveis de concep-
tualização: constituem antes pólos de interesse pragmático, proporciona
dos pelos sistemas nervoso e endócrino na descriminação emocional do 
que é prejudicial ou vantajoso em determinado contexto motivador. 

Deste modo, nenhum animal necessita formar, como nós formamos, 
conceitos abstractos referentes a detalhes físicos das coisas: assim se 
explica a documentada dificuldade de cães e gatos em reconhecer figuras 
geométricas. A inaptidão conceptual, acompanhada desta percepção pro
fundamente valorativa, está na raiz das outras quatro incapacidades men
tais que Langer aponta aos mamíferos superiores (a autora atribui essas 

1 4 Note-se que tenho as minhas dúvidas em incluir os ratos no grupo dos «mamíferos 
superiores». 
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mesmas incapacidades aos símios, ainda que lhes tenha concedido uma 
possível capacidade pré-humana para a conceptualização). Porque não 
podem relacionar conceitos ou concepções, os mamíferos superiores não 
conseguem relembrar factos de situações passadas, nem os associam na 
previsão de situações futuras (rejeição da capacidade (2)); ao invés, 
vivem totalmente a complexidade pragmática do momento: o seu esque
ma reactivo (motor, visceral e emotivo) integra valores de experiências 
passadas, pelo que a eventual repetição de actos totais se deve à generali
zação da resposta a um grupo similar de condições valorativas. A conse
quente optimização pela repetição prende-se com sensações relembradas 
como a satisfação, o esforço, o desespero, que incentivam à progressão 
do acto; Langer considera a possibilidade destas sensações serem a única 
coisa arquivada na memória consciente dos animais. 1 5 

Entretanto, porque não possuem «as funções conceptuais que defi
nem a fronteira sujeito-objecto», os mamíferos superiores facilmente 
confundem sentimentos subjectivos (interoceptivos) com sentimentos 
objectivos (exteroceptivos), o que os incapacita de se reconhecerem a si 
mesmos como entidades individuadas, distintas do meio envolvente' 6 

(rejeição da capacidade (1)). Através da empatia (empathy) - a partilha 
espontânea, não-intencional, geralmente intra-específica de impulsos e 
tensões emocionais - , cada indivíduo chega mesmo a expandir-se noutros 
indivíduos (nas suas crias ou em companheiros de grupo); é como se o i 
número não fizesse apenas a força, mas a própria extensão da identidade 
do animal. Mediante este intercâmbio de estados físicos nascem os actos 
conjuntos, a reciprocidade imediata na acção (exactamente como vimos 
acontecer com as abelhas). Deste modo, Langer recusa qualquer interpre
tação que confira ao comportamento cooperativo dos mamíferos superio
res um carácter social: ainda que na prática se ajudem mutuamente, os 
seus actos são sempre egocêntricos (egocentric), provindos de necessida
des orgânicas individuais 1 7 - o que nada tem a ver com o egoísmo: o 
egoísmo e o altruísmo pertencem a complexas atitudes sociais, construí-

5 Eventualmente, os seus actos totais podem estender-se por longos períodos de tempo, 
enquanto aguardam pela melhor oportunidade, endógena ou exógena - seguramente 
não planeada - rumo à consumação: assim se explica, por exemplo, o armazenamento 
de mantimentos pelos esquilos, ou o calendário das migrações. 

6 «Objective and subjective feelings[...]are easily mixed in creatures having no conceptual 
tuncüons to define the subject-object boundary.», LANGER, Mind: An Essay on Human 
Feeiing, Vol. I I , The John Hopkins University Press, Baltimore, 1974, p. 123. 

7 Langer refere a observação de um caso em que uma macaca oferece o dorso à sua 
jovem cria para que esta pudesse passar de um ramo para outro - a autora garante que 
ambos os animais agiram de forma impulsiva, não planeada, cada acto emergindo das 
circunstâncias motivadoras à medida que estas se iam desenrolando, sem percepciona
rem os pormenores físicos da situação, e sem se conceberem um ao outro como entida
des distintas. 
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das em tomo da busca (exclusivamente humana - rejeição da capacidade 
(3)) pela máxima individuação pessoal.18 

Finalmente, nenhum animal, assegura Langer, satisfaz os requisitos 
conceptuais para o uso de linguagem simbólica (rejeição da capacidade 
(5)). Ma definição da autora, os símbolos têm a função de veicular concei
tos, auxiliando a sua formação e fixação. Este é o poder mais extraordiná
rio da mente humana. Embora conceda que os símios possam j á manifes
tar alguns indícios de comportamento simbólico (considere-se o exemplo 
da peça de roupa transformada em «recordação»), Langer não lhes vis
lumbra qualquer vocação para a comunicação simbólica. 

E analisa um caso concreto: tanto quanto sabe, Washoe, a primeira 
chimpanzé instruída com êxito em linguagem gestual (ela aprendeu a 
utilizar mais de 150 sinais da American Sign Language, a linguagem 
adoptada pelos mudos norte-americanos), nunca colocou questões ou fez 
observações espontâneas - nunca manteve uma conversa. Nem poderia, 
garante Langer. O seu vocabulário de gestos resume-se a uma colecção 
de sintomas emocionais, concernentes a interesses imediatos, os quais 
exprimem simples significações - isto é, relações directas entre sinais e 
objectos. Estas relações são totalmente desprovidas de significado na 
medida em que não acarretam conotações mentais, ou seja, não fazem 
corresponder conceitos a objectos. 1 9 Assim, nem mesmo os chimpanzés, 
os nossos parentes mais próximos, conseguem conceber distintamente 
coisas in absentia e as suas relações: simplesmente, não detêm os instru
mentos do pensamento - os símbolos - que permitem conservar e articu
lar as referências mentais necessárias. 

7. A Vez do Argumento Neurobiológico de Damásio - Algumas Cor-
r o b o r a ç õ e s Comportamentais 

A pesquisa desenvolvida por Damásio propõe um caminho explica
tivo bem diferente daquele que acabámos de percorrer com Langer: no 
ver do neurologista, a capacidade conceptual (tal como Langer a define -
um processo de abstracção «difícil de separar» da linguagem simbólica) 
não constitui condição necessária, nem para a formação do sentido de 
individualidade, nem para a edificação da memória e previsão alargadas. 

1 8 LANGER, Ensaios Filosóficos, tradução de José Paes, Editora Cuiirix, S. Paulo, 1962. 
cf. pp. 108-110. Aproveitei o que Langer aqui defende acerca do egoísmo c do altruís
mo: no entender da autora, tais atitudes emanam da eterna tensão humana entre, por um 
lado, a busca pela máxima individuação - a busca pela nossa própria auto-realização 
pessoal, um empreendimento por definição inacessível a animal algum - e, por outro, o 
envolvimento natural que temos com os nossos semelhantes. 

1 9 LANGER, Philosophy in a New Key, Harvard University Press, Lcndon, 1979, cf. 
pp. 61-64, 71,72. 
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Langer defende que a nossa concepção de si desponta com o balbu
ciar dos primeiros nomes, quando começamos a projectar em objectos 
exteriores sentimentos que de outro modo não poderíamos conceber; esta 
é a fase inaugural da transformação conceptual e simbólica da realidade -
crê a autora, a operação que promove a faculdade da memória. Damásio 
discorda: ele assevera que um si não verbal precede o si concebido atra
vés dos s ímbolos e da linguagem - com efeito, as três imagens mentais 
que contribuem de modo essencial para a consciência nuclear são ima
gens não linguísticas: duas são ideias de primeira ordem, a do objecto 
que é percepcionado e a do organismo afectado pela sua percepção, às 
quais se soma uma ideia de segunda ordem, a «ideia da relação entre 
essas duas outras ideias»;20 ou seja, o conhecimento de que somos nós 
que acompanhamos o objecto. Já a conversão linguística desse conheci
mento produz uma «narrativa de terceira o rdem». 2 1 

Da mesma forma, a consciência alargada também não radica na l in
guagem (se bem que a linguagem a reforce, reconhece Damásio): doentes 
com graves afasias - ao que parece, mesmo aqueles a quem o córtex do 
hemisfério esquerdo foi completamente excisado, um procedimento que 
implica a remoção de todas as áreas responsáveis pela linguagem - não 
sofreram quaisquer alterações nos seus registos autobiográficos. As 
memórias da consciência alargada assumem, pois, um estatuto biológico 
e psicológico independente da linguagem. 

Segundo Damásio, a linguagem consiste na tradução simbólica de 
«imagens não linguísticas que representam entidades, eventos, relações e 
inferências»; 2 2 tal tradução seria de todo impossível sem a existência prévia 
dum sentido de si não-verbal - senão, como conseguiríamos centrar e apli
car os conhecimentos necessários à criação da linguagem? Para o nosso 
autor, o problema que a consciência veio sobretudo resolver é o da manu
tenção da vida nos limites da fronteira entre meio interno e ambiente exter
no: daí que a consciência contenha «sempre uma noção dominante: a noção 
de um indivíduo limitado e singular, que muda contínua e suavemente ao 
longo do tempo mas que, de certo modo, permanece igual.» 2 3 A relativa 
invariabilidade estrutural e operativa do organismo trata de oferecer uma 
referência contínua (interoceptiva) com enorme valor adaptativo no mar 

2 0 «The second-order idea of self is the idea of the relationship between the two other 
ideas - object perceived and body modified by perception.» DAMÁSIO, Looking for 
Spinoza, Random House, London, 2003, p. 215. 

2 1 DAMÁSIO, The Feeling of What Happens, Vintage, London, 2000, cf. p. 185. 
2 2 «Language[...]is a translation of something else, a conversion from nonlinguistic im

ages wich stand for entities, events, relationships, and inferences.)) DAMÁSIO, ibidem, 
cf. p. 107. 

2 3 «The notion of a bounded, single individual that changes ever so gently across time 
but, somehow, seems to stay the same.» DAMÁSIO, op. cit.. cf. p. 134. 
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agitado, muitas vezes perigoso, do meio envolvente. A representação men
tal dessa continuidade orgânica - conspícua na maneira como contrasta 
com o exterior - funda a descontinuidade do eu-si nuclear, sendo este ulte
riormente retomado nas reactivações do si autobiográfico: finalmente, é o 
si autobiográfico que traça o sentido de individualidade do organismo, a 
sua perspectiva singular consolidada por enredos experienciais e cogniti
vos. Este processo culmina no conhecimento que o organismo tem do seu 
corpo, da sua acção, do seu passado e do seu futuro. 

Já vimos que os mamíferos superiores partilham connosco todas as 
zonas cerebrais subjacentes à produção de consciência alargada - pode
mos pois afirmar que estes animais satisfazem os requisitos neurobiológi-
cos para a posse das capacidades (1) e (2). Em relação ao outro critério a 
respeitar, o critério comportamental, mencionarei um caso apenas, por 
razões de economia e escopo: sugiro a análise duma caçada de leoas tes
temunhada por Donald Griffin, e que passo a resumir: 

Enquanto duas leoas se posicionavam, de modo visível e a uma boa 
distância, no alto de dois pequenos montes mesmo em frente a duas 
manadas de gnus, captando a sua atenção, uma terceira leoa tratou de se 
esgueirar sorrateiramente por trás das duas manadas para se esconder 
numa vala não muito mais próxima; passados alguns minutos, uma quarta 
leoa salta do lado oposto da vegetação e empurra uma das manadas jus
tamente em direcção à terceira leoa que com uma investida apenas conse
gue apanhar um dos gnus; a refeição é então partilhada pelas quatro caça
doras. Segundo Griffin, tudo leva a crer que este se tratou dum acto 
cooperativo e intencional. 2 4 

Langer, no entanto, rejeita como antropomórfica qualquer interpreta
ção que atribua a animal algum a capacidade para planear e executar 
estratégias de caça em grupo. No seu entender, tal exigiria: a conceptuali-
zação do espaço (a abstracção categorial de detalhes físicos dos objectos, 
de modo a poder distingui-los mentalmente e memorizá-los); a concep-
tualização da acção (mediante a função de ideias abstractas como causa e 
efeito, propósito ou finalidade); e uma discussão aturada sobre a estraté
gia a adoptar (o que requer a referência simbólica a factos e possibilida
des). Da minha parte, não concordo com Langer: acredito que, para se 
realizar um acto cooperativo como aquele que acabei de relatar, bastam 
as capacidades (1) e (2). 

Damásio lança alguma luz sobre esta questão: ele assevera que a 
consciência - nuclear ou alargada - , na sua azáfama em interpretar a rea
lidade, estabelece naturalmente correspondências entre imagens mentais. 
No entender do autor, estas correspondências (elaboradas ao longo do 
tempo, no caso de se possuir consciência alargada) são puramente imagé-

2 4 GRIFFIN, Animal Minds, The University of Chicago Press, Chicago, 1992, cf. pp. 64, 65. 
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ticas e, em face do que j á foi dito, nào-verbais: estas permitem organizai-
as imagens específicas dos objectos (as concepções, na terminologia de 
Langer) sem recorrer necessariamente às categorias gerais e abstractas 
dos conceitos. Com efeito, a consciência pode recorrer a outro tipo de 
categorias, não explicitamente lógicas porquanto assentam em mecanis
mos de avaliação emocional. 2 5 Estes mecanismos marcam previamente o 
que é benéfico ou prejudicial na tomada de decisão: desta feita, o orga
nismo dotado de consciência alargada pode separar em diferentes ordens 
de importância emocional diversos elementos cognitivos, relacionando-os 
estrategicamente numa aritmética de objectivos e meios, de ganhos e 
riscos, firmado apenas no seu historial de imagens e sem fazer uso do 
pensamento conceptual, 

Nesta conformidade, basta atribuir as capacidades (1) e (2) às leoas 
(o que implica atribuir-lhes a capacidade de manipularem conteúdos 
experienciais e cognitivos específicos) para se explicar, com plausibilida
de, o seu extraordinário comportamento. Se elas forem capazes de recor
dar imagens específicas dos objectos, podem com certeza consolidar 
conhecimentos (não necessariamente abstractos) sobre que condições são 
ou não essenciais ao sucesso das suas caçadas: tais condições prendem-se 
com o tipo de terreno, as distâncias a cobrir, as características das presas, 
etc. - provavelmente, muitos desses conhecimentos remontam às primei
ras expedições em que estes animais acompanharam indivíduos mais 
experientes. Podem igualmente recordar esta ou aquela estratégia particu
lar de forma a decidirem-se peia melhor linha de acção a adoptar; podem 
inclusive inventar uma nova estratégia com base na informação adquiri
da. Tal exige de cada leoa a consciência de que a sua acção deve diferir 
das acções das outras em certos aspectos: «se eu vou por aqui, a outra tem 
que ficar ali» - caso contrário, não haveria entre elas qualquer coordena
ção. O facto de olharem atentamente umas para as outras durante as 
movimentações que precedem o ataque parece mostrar que possuem essa 
consciência . 2 6 

Quanto ao problema da divisão de papéis, talvez não seja necessária 
qualquer discussão entre os intervenientes: simplesmente, cada leoa espe
cializou-se a assumir determinada função em vista a igualar as circuns
tâncias que sabe serem as mais propícias ao sucesso da caçada. Em ver
dade, a mesma leoa assume quase sempre a mesma posição nas 
formações de caça, como observou P. Stander num estudo referido por 

2 5 DAMÁSIO, Looking for Spinoza, tf. pp. 144-152. As redes neurais responsáveis por 
este tipo de categorização emocional são analisadas com maior profundidade no pri
meiro livro de Damásio, Descartes' Error (DAMÁSIO, Descartes' Error, Avon Books. 
New York, 1994). 

2(5 GRIFFIN, tip. cit., cf. p. 64. 
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Gri f f in . 2 7 Deve pois bastar um leve estímulo inceptivo da parte de uma 
das leoas para que as outras, individualmente cientes da melhor posição a 
tomar, entrem nojogo. 

Esta parece-me ser uma interpretação plausível. Seja como for, o 
ónus da prova recai com mais força sobre a teoria de Langer. Com efeito, 
animais destituídos de um sentido de si (e dos outros), incapazes de 
memorizar e de gerir memórias na previsão do futuro, votados a absorver 
não mais do que os valores (qualitativamente holísticos e não descritivos 
dos objectos) e as sensações (de satisfação, desespero, etc.) que regem 
cada «acto total», não poderiam manifestar um tal grau de coordenação 
inter-individual, de inteligência estratégica e de avaliação pormenorizada 
das condições. Apelar à simples coincidência parece-me demasiado 
rebuscado. A alternativa seria reequacionar a força explicativa da teoria 
de Langer. Entretanto, quem não aceita que esta caçada de leoas constitui 
prova comportamental da posse das capacidades (1) e (2), deve tomar em 
conta o exemplo dos babuínos comentado por Damásio: estes animais 
foram observados por Hans Kummer enquanto tomavam uma decisão 
relativamente ao melhor local onde beber água - refere Damásio, tal 
decisão envolveu o cálculo de distâncias, a ameaça de predadores, as 
probabilidades da existência ou não de água no local, etc..2 8 Julgo estar
mos perante as mesmas capacidades (1) e (2), embora a níveis diferentes. 

É bem de notar que eu não pretendo sugerir que estes animais 
sofrem de uma absoluta incapacidade em construir conceitos - defendo 
apenas, aproveitando o contributo de Damásio, que a conceptuaíização 
abstracta, tal como Langer a define, não é necessária para tomar decisões 
a partir de experiências passadas ou antecipadas. Talvez esta capacidade 
de decisão seja uma faculdade adaptativa evolucionariamente antiga. 
Apoiado em resultados de vários estudos laboratoriais, Griffin acredita 
que os mamíferos, a par de muitas outras espécies, constroem natural
mente raciocínios do género: «se enveredar por este tipo de acção», «pos
so conseguir comida», ou: «se evitar animais com as características x,y e 
z», «posso evitar ser comido». Em sua opinião, estas são concatenações 
mentais simples que todavia envolvem conceitos gerais. Respeitando a 
tese de Damásio , talvez essas concatenações não necessitem de generali
zações abstractas: pode bastar a acção dos marcadores emocionais, fer
ramentas igualmente úteis quando se pretende discriminar de entre uma 
multitude de objectos aqueles que são comestíveis, perigosos, etc, sem 
incorrer em especificações desnecessárias . 2 9 

2 7 GRIFFIN, op. cit., cf. p. 66. 
2* DAMÁSIO, The Feeling of What Happens, cf. pp. 201, 202. 
2 9 Damásio, aliás, recorre à versão oculta (não-mental, meramente neural e automática) 

destes marcadores emocionais para explicar o modo como as abelhas, com um mínimo 
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Porque Damásio não examina a fundo a base neurobiológica, nem da 
conceptualização, nem da linguagem simbólica, achei por bem, no que 
respeita a estas duas capacidades, defrontar Langer em igualdade de cir
cunstâncias - cinjo-me, como faz a autora, à interpretação de evidências 
comportamentais (sem contudo esquecer que o comportamento enquanto 
manifestação de fenómenos mentais deve ser fundado numa ordem cau
sal 3 0). Os dois casos a que recorro são referidos por Steven Wise. Ao 
contrário do que diz Langer, não considero que a conceptualização seja 
inter-dependente da linguagem simbólica - comparativamente, a primeira 
parece representar uma função mental bem mais simples, contanto que a 
segunda supõe j á a codificação de conceitos em símbolos e a descodifica
ção de símbolos em conceitos. Não obstante, admito que, para se obter as 
melhores provas comportamentais da posse de pensamento conceptual, há 
que recorrer ao estudo de sujeitos (humanos ou não-humanos, tanto faz) 
os quais sejam capazes de utilizar a nossa linguagem simbólica. 3 1 

Wise dá-nos a conhecer vários animais de diferentes espécies -
incluindo papagaios - que na opinião científica de muitos peritos são 
claramente capazes de formar categorias conceptuais e utilizar símbolos. 
U m desses animais é uma chimpanzé, de nome A i . 3 2 Ela sabe que o 
mesmo símbolo pode designar classes de coisas semelhantes - num com
plicado exercício, A i chegou a cruzar quinze símbolos referentes a cinco 
diferentes tipos de objecto, a cinco diferentes cores e aos números de um 
a cinco, aplicando-os correctamente na caracterização de séries aleatórias. 
Esta parece-me ser uma prova comportamental inequívoca de que os 
chimpanzés conseguem formar conceitos, e que o fazem com relativa 

de experiência, conseguem escolher previamente os tipos de flor que oferecem mais 
néctar. No caso de se possuir um sistema nervoso mais complexo, a história já é outra: 
uma história que pode ser manifestamente sentida pelo organismo que decide a um 
nível consciente. DAMÁSIO, Descartes' Error. Avon Books. New York, 1994, cf. 
pp. 184-188. 

3 0 Ainda que não aponte uma relação causal directa entre determinados mecanismos 
neurais e as capacidades da conceptualização e da linguagem, deve-se porém constatar 
que Damásio radica esse tipo de capacidades na posse de consciência alargada 
(DAMÁSIO, The Feeling ofWhat Happens, cf. pp. 309-3 11). Dado que os animais cujo 
comportamento vamos agora examinar são «mamíferos superiores», não se pode por
tanto afirmar que o seu exame seja totalmente desprovido de fundamentação neurobio
lógica. 

3 1 Poderão existir, de facto, outras linguagens para além da nossa. Assevera Griffin, 
certos comportamentos podem ser interpretados como sendo expressões de «linguagem 
animal». Vcjam-se os exemplos dos signature whistles dos golfinhos (os quais parecem 
denotar o «nome» de cada indivíduo) ou das vocalizações emitidas pelos macacos 
Japoneses, pelos macacos rhesus, e pelos macacos-verdes em estrila adequação a 
determinadas interacções sociais ou a situações de perigo. 

3 2 WISE, Rattling The Cage. Toward Legai Rights for Animais, Perscus Pubtishing, Cam
bridge, Massachusetts, 2000, cf. p. 226. 
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sofisticação. Se apenas recorresse à percepção dos valores holísticos de 
Langer (e fosse por isso incapaz de produzir memória descritiva), como 
poderia A i distinguir cada uma das variáveis envolvidas no exercício, de 
modo a poder relacioná-las entre si? 

E que a dificuldade do exercício (símbolooobjecto/símbolo<-»cor/ 
/símboIo<->número) parece exigir um tal grau de abstracção que nem 
mesmo os marcadores emocionais de Damásio, sem a ajuda de categorias 
conceptuais, o poderiam resolver. Com efeito, é bastante provável que a 
selecção dos diferentes símbolos efectuada por A i tenha sido influenciada 
pela relação de múltiplos marcadores (com certeza, a chimpanzé nunca 
perdeu de vista a merecida recompensa por cada resposta certa). Mas 
deve-se compreender também que a utilização correcta de tais símbolos 
implica necessariamente um processo de conceptualização. Não sou eu 
quem o diz, mas a própria Langer. 

De acordo com a sua definição, todo o conceito apresenta um carác
ter universal na medida em que condensa aquilo que há de comum entre 
todas as concepções especificas adequadas ao objecto desse conceito: por 
exemplo, no caso de se tratar duma cor, a miríade de concepções resul
tante da soma das várias tonalidades particulares é categorizada num 
único padrão essencial - num único conceito de cor composto pela seme
lhança formal entre todas essas tonalidades.3 3 Porque a função dos símbo
los consiste em veicular estes padrões essenciais, cada símbolo aplica-se 
a todos os objectos que partilham os elementos relevantes (no caso de 
uma cor, a todos os objectos que partilham as tonalidades respectivas). 
Assim, é-nos possível descobrir se A i produz pensamento conceptual 
respondendo à questão: Consegue ela utilizar símbolos, aplicando-os 
correctamente aos respectivos objectos? O exercício em causa demons
trou, para além de qualquer dúvida, que consegue. 

U m outro símio, uma gorila instruída em ASL (American Sign Lan¬
guage) chamada Koko, protagoniza um episódio que, penso eu, desafia a 
relutância de Langer, desta feita em atribuir linguagem a não-humanos. 
Observámos j á que, de acordo com a autora, os sinais linguísticos que os 
animais reconhecem e utilizam não constituem verdadeiros símbolos 
porque não comportam conceitos os quais possam aludir a objectos ou 
situações não presentes. No entanto, Francine Patterson, directora do 
Project Koko, garantiu a Wise que Koko por vezes se refere a aconteci
mentos passados. Patterson uma vez questionou K o k o 3 4 acerca do que 

3 3 LANGER, Philosophy in a New Key, Harvard University Press, London, 1979, cf. 
pp. 70-72. O exemplo da cor como conceito e das tonalidades como concepções é meu. 

3 4 WISE, Drawing the Line, Science and the Case for Animal Rights, Perseus Publishing, 
Cambridge, Massachusetts, 2002, cf. pp. 217, 218. Optei por manter a conversa em 
inglês, tal como Wise a transcreveu. 
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esta lhe tinha feito (três dias atrás, ela havia mordido a mão de Patterson); 
Koko responde: «B1TE». Patterson insiste com Koko: «You admit it?» 
Resposta: «SORRYB1TE SCRATCH»; Patterson pergunta o porquê da mor
didela, ao que Koko responde: «BECAUSE MAD». Patterson pergunta 
ainda: «WHYMAD?»; resposta: «DON'TKNOW». 

Langer poderia talvez teimar que algumas pistas emocionais invo
luntariamente cedidas por Patterson, ou a visão da sua mão ferida, trouxe
ram à memór ia da gorila a única coisa que ela poderia reter: a forte sen
sação de raiva que na altura marcou o sucedido. Todavia, esta é uma 
interpretação que não dá qualquer importância à forma inteligente como 
Koko responde a cada uma das perguntas. Na resposta à primeira pergun
ta, ela refere o que de facto aconteceu: utiliza o verbo BITE, que denota 
uma acção. A segunda pergunta (a qual terá certamente traído alguma 
ressonância emocional da parte de Patterson), Koko responde com um 
pedido de desculpas. Na resposta à terceira pergunta, Koko justifica-se 
caracterizando o seu estado emocional na altura. Já na resposta à quarta 
pergunta, como tantas vezes acontece connosco, ela revela-se incapaz de 
explicar o porquê desse seu estado emocional. Se não apelarmos à sim
ples coincidência, parece-me acertado concluir que Koko soube intencio
nalmente comunicar uma série de conceitos referentes a uma situação 
não presente — ora, tal operação representa a essência da linguagem sim
bólica, segundo Langer. 

Se em relação às capacidades (4) e (5) não mencionei quaisquer evi
dências neurobiológicas, o mesmo j á não acontece com a motivação 
altruística, sobre a qual Damásio tem algo a dizer. Ensina o neurologista 
que os padrões geradores de consciência alargada são produzidos em 
zonas afastadas das regiões corticais - mais recentes - responsáveis pela 
linguagem e pensamento abstracto. Sendo assim, deixa de ser necessária 
uma função conceptual de carácter abstracto que venha distinguir o sujei
to do mundo objectivo, como queria Langer: isso significa que o seu 
argumento segundo o qual os animais são incapazes de agir egoística ou 
altruisticamente, visto não serem sequer capazes de se distinguirem dos 
seus semelhantes, não vence. Muito a propósito, Damásio reconhece que 
o altruísmo não é exclusivamente humano. 3 5 Claro está, a noção de 
altruísmo que emprega não transporta a pesada carga de complexidade 
social conferida por Langer - assemelha-se antes à noção adoptada pela 
filósofa Mary Midgley: esta autora defende que o altruísmo deve ser con
siderado como um elemento da motivação intencional da acção e que 
qualquer acção que procure servir outro para além do próprio agente é, 
por definição, altruísta. 3 6 Serão os mamíferos dotados dos mecanismos 

3 5 DAMÁSIO, Lookingfor Spinoza, cf. pp. 159- í 65. 
3 6 MIDGLEY, Beasí And Man, Routledge, London, 1995. Veja-se o capítulo Allruistn and 

Ego is m. 
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neurobiológicos possibilitadores deste tipo de motivação intencional? 
Damásio defende que sim. 

As emoções sociais, com a ajuda dos sentimentos e da consciência 
alargada (coordenadora das inter-relações que o si conscientemente esta
belece com os outros), abrem alicerces fundamentais para o desenvolvi
mento cognitivo de estratégias de cooperação. Com efeito, os dispositivos 
neuroanatómicos e neurofísiológicos responsáveis pelas emoções sociais 
e pela consciência alargada (os quais enumerei atrás) podem ser encon
trados nos mamíferos superiores. Não é pois de admirar que várias espé
cies (como lobos, golfinhos, macacos, chimpanzés, etc.) manifestem 
comportamentos, filogeneticamente adaptados, de verdadeiro altruísmo. 
Os sacrifícios de alguns animais chegam mesmo a atingir proporções 
notáveis. Damásio dá a conhecer os resultados de uma experiência com
portamental que envolveu macacos da espécie rhesus: para que os seus 
companheiros não recebessem dolorosos choques eléctricos, estes maca
cos tinham que recusar a comida que lhes era oferecida: alguns não 
comeram durante dias! 3 7 Se este tipo de comportamento não ultrapassa 
em raciocínio intencional e auto-sacrifício os limites meramente orgâni
cos e egotistas que Langer imputa à sua noção de «empatia animal», per
gunto-me que tipo de comportamento ultrapassará. Talvez o mais sensato 
seja atribuir a estes macacos empatia, sim, mas no sentido proposto por 
Frans de Waal: como a capacidade que o indivíduo tem de se imaginar no 
lugar do outro. 3 8 

Assim, podemos por fim concluir, a propósito da primeira proposi
ção empírica que procuro fundamentar: Três grupos distintos de animais 
não-humanos (sendo o primeiro o grupo dos mamíferos a que dei o nome 
de mamíferos superiores, dotados dos mecanismos neurobiológicos da 
consciência alargada; o segundo, o grupo dos mamíferos superiores 
adaptados de modo a desenvolver estratégias altruístas de cooperação; e 
o terceiro, o grupo dos mamíferos superiores capazes de aprender e utili
zar a nossa linguagem simbólica) satisfazem os requisitos suficientes 
para que lhes sejam atribuídas capacidades análogas a capacidades 
humanas elevadas - como vimos, a satisfação desses requisitos (neuro
biológicos e comportamentais no que concerne às capacidades (I), (2) e 
(3); já em relação às capacidades (4) e (5), apenas comportamentais) 
permite-nos reconhecer, no caso do primeiro grupo, pelo menos a posse 
das capacidades (1) e (2); no caso do segundo grupo, pelo menos a posse 
das capacidades (1), (2) e (3); e, finalmente, no caso do terceiro grupo, 
pelo menos a posse das capacidades (1), (2), (4) e (5). 

3 7 DAMÁSIO, op. cit. Random House, London, 2003, cf. p. 161. 
3 8 WISE, op. cit., cf. p, 211. 
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ABSTRACT 

In this article, Susanne Langer's and Antonio Damasio's theories are 
presented as candidates for the validation, both scientific and philosophical, o f two 
different perspectives concerning the complexity o f the animal mind. Despite their 
initial agreement about which kind o f animals are incapable of producing mental 
activity (such as insects and other lower animals), they diverge when it comes to 
the study of more developed animals, namely mammals. The present article sides 
with Damasio against Langer: Langer rejects the idea o f ascribing to any animal 
complex human mental capacities (sense o f individuality, extended memory and 
foresight, altruistic motivation, conceptualization and symbolic language); in turn, 
Damasio's neurobiologica! theory (along with some etological data) gives us good 
reasons to attribute these same capacities to, at least, some species o f mammals. 



U M A D E F E S A DO ARGUMENTO DE MARQUIS 
CONTRA o ABORTO 
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1. Será o aborto eticamente permissível? Na defesa mais comum de 
uma resposta negativa para esta questão, obtém-se a conclusão de que o 
aborto é impermissível ou errado a partir de duas premissas: (1) Se os 
fetos têm o direito morai áv ida , então o aborto é errado; (2) Os fetos têm 
o direito morai à vida. Este é o argumento pró-vida padrão. Obviamente, 
o termo «fetos» refere aqui apenas os fetos humanos - e abrange todos os 
estádios de desenvolvimento de um organismo humano desde a concep
ção até ao nascimento. 

O argumento pró-vida padrão não faz mais do que oferecer-nos um 
ponto de partida para uma condenação ética do aborto. Afinal , por que 
haveremos de pensar que os fetos têm o direito moral à vida? No desen
volvimento mais previsível do argumento pró-vida padrão, obtém-se a 
conclusão de que os fetos têm o direito moral à vida a partir das seguintes 
premissas: (3) Todos os seres humanos inocentes têm o direito moral à 
vida; (4) Os fetos são seres humanos inocentes. Este é o argumento da 
humanidade do feto, chamemos-lhe assim, e, como Peter Singer (1993) 
mostrou, tem a característica notável de estar condenado ao fracasso. 

O colapso do argumento resulta da ambiguidade do termo «seres 
humanos» . Distingamos, então, as duas noções centrais de humanidade 
que este termo pode exprimir. Em primeiro lugar, temos a noção psicoló
gica de humanidade: classificar um indivíduo como «ser humano» à luz 
desta noção é atribuir-lhe certas capacidades mentais sofisticadas, como a 
racionalidade e a consciência de si. O termo «pessoa», no sentido que nos 
chegou de Locke, capta esta noção. Em segundo lugar, temos a noção 
biológica de humanidade: ao classificar um indivíduo como «ser huma
no» à luz desta noção, estamos apenas a identificá-lo como uma entidade 
viva que faz parte da espécie Homo sapiens. Em última análise, a perten-

Philosophica, 25, Lisboa, 2005, pp. 169-185 



170 Pedro Galvão 

ça à nossa espécie é algo que depende unicamente da posse de um certo 
tipo de código genético. 

Para começar, vejamos o que acontece ao argumento da humanidade 
do feto quando se supõe que o termo «seres humanos» exprime a noção 
psicológica de humanidade. Sob esta interpretação, chegamos à conclu
são de que os fetos têm o direito moral à vida a partir das seguintes pre
missas: (3a) Todas as pessoas inocentes têm o direito moral à vida; (4a) Os 
fetos são pessoas inocentes. A primeira premissa é plausível, mas a segun
da é inquestionavelmente falsa: os fetos não são racionais ou conscientes 
de si, nem possuem qualquer outra capacidade mental sofisticada. 

Depois de reconhecer este facto, o defensor do argumento da huma
nidade do feto pode propor a seguinte revisão da segunda premissa: 
(4a 1) Os fetos são potenciais pessoas inocentes. Não se pode dizer isto de 
todos os fetos. Os fetos anencefálicos, por exemplo, nunca poderão vir a 
ter qualquer tipo de vida consciente. Mas ignoremos estes casos e consi
deremos apenas os fetos que, se continuarem a desenvolver-se normal
mente, tornar-se-ão um dia indivíduos racionais e conscientes de si. 
Devidamente qualificada, a premissa 4a' será, então, verdadeira. Mas 
nesta variante o argumento da humanidade do feto continua a ser inacei
tável, agora por se ter tornado logicamente inválido. Afinal , exibe o 
seguinte padrão de raciocínio: as entidades x têm o direito a y; os z são 
potenciais x; logo, os z têm o direito a y. Este género de apelo à potencia
lidade é manifestamente falacioso. O Presidente da República tem o direi
to de dissolver o Parlamento, e eu sou um potencial Presidente da Repú
blica, mas daí seguramente não se segue que eu tenha o direito de 
dissolver o Parlamento. 

Vejamos agora se o argumento se comporta melhor quando o inter
pretamos à luz da noção biológica de humanidade. Sob esta segunda 
interpretação, a conclusão de que os fetos têm o direito moral à vida 
resulta das seguintes premissas: (3b) Todos os membros da espécie Homo 
sapiens inocentes têm o direito moral à vida; (4b) Os fetos são membros 
da espécie Homo sapiens inocentes. Nesta versão do argumento a segun
da premissa é verdadeira, mas a primeira é inaceitável. Afinal, por que 
razão haveremos de pensar que pertencer à nossa espécie é uma condição 
suficiente para ter o direito moral à vida? As plantas, as bactérias e, pro
vavelmente, até grande parte dos mamíferos não possuem o direito moral 
à vida. Supor que qualquer entidade viva, pelo simples facto de pertencer 
à nossa espécie, possui o direito à vida é fazer uma discriminação tão 
arbitrária e infundada como aquelas que os racistas propõem. Quem faz 
este tipo de discriminação comete um erro moral análogo ao racismo: o 
especismo. 

A noção de especismo é frequentemente incompreendida. Por exem
plo, podemos admitir - e eu admito - que de um modo geral matar seres 
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humanos é muito pior do que matar outros animais. Esta posição nada 
tem de especista em si mesma. Para vermos se quem a subscreve é espe-
cista, temos de perguntar: mas por que razão geralmente é muito pior 
matar seres humanos? Se nos responderem algo como «Porque os seres 
humanos pertencem à espécie Homo sapiens», aí estaremos perante um 
exemplo de especismo. E a fraqueza desta resposta deixa bem clara a 
razão pela qual o especismo é um erro moral: a simples propriedade bio
lógica de pertencer a uma certa espécie, tal como a simples propriedade, 
também ela biológica, de pertencer a uma certa raça, não é moralmente 
relevante em si mesma e, portanto, não pode determinar a posse do direi
to à vida. 

Imaginemos agora alguém que nos diz que matar seres humanos 
tende a ser muito mais grave do que matar outros animais porque, de um 
modo geral, os seres humanos possuem certas propriedades mentais que 
estão ausentes em todas ou quase todas as outras espécies. Este género de 
posição não incorre no especismo, pois nela a propriedade de pertencer à 
espécie Homo sapiens não desempenha um papel explicativo. Toda a 
relevância moral atribuída a esta propriedade é indirecta, isto é, resulta 
apenas da existência de uma forte correlação entre ser membro da espécie 
Homo sapiens e possuir as propriedades que realmente importam de um 
ponto de vista ético, sejam elas quais forem. (A propriedade de pertencer 
a uma certa raça, note-se, nem sequer é indirectamente relevante.) 

Regressemos à premissa 3b. Temos de rejeitá-la: ainda que, em vir
tude de outras propriedades, a maior parte dos seres humanos possa ter o 
direito moral à vida, a simples pertença à espécie Homo sapiens não con
fere esse direito. Assim, se os fetos não partilharem com os seres huma
nos paradigmáticos quaisquer propriedades directamente relevantes de 
uma perspectiva ética, permaneceremos sem razões para lhes reconhecer 
o direito à vida ou, na verdade, qualquer estatuto moral. 

Dado que o argumento da humanidade do feto fracassa em ambas as 
interpretações examinadas, resta-nos admitir que não proporciona uma 
justificação aceitável para a posição pró-vida no debate do aborto. Depois 
de saudarem este fracasso, muitos defensores da posição pró-escolha 
tentam explicar por que razão a maior parte dos seres humanos, mas não 
os fetos, tem o direito moral à vida, acabando por concluir que a posse 
deste direito requer certas capacidades mentais bastante sofisticadas, pró
prias das pessoas. Michael Tooley (1972), por exemplo, avançou a 
seguinte proposta: ter consciência de si é uma condição necessária para 
possuir o direito moral à vida. Não pretendo discutir aqui qualquer argu
mento pró-escolha, mas gostaria de assinalar uma implicação muito pro
blemática deste género de justificação do aborto: se o aborto é permissí-
vel porque os fetos ainda não possuem as capacidades próprias das 
pessoas, então também o infanticídio é eticamente permissível. Afinal , no 
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que respeita à posse de capacidade mentais, não existe qualquer diferença 
significativa entre um feto no último trimestre de gestação e um recém¬
-nascido. Para quase todas as pessoas, incluindo para mim, o infanticídio 
é manifestamente errado, pelo menos nos casos em que não pode ser visto 
como um exemplo de eutanásia. Alguns filósofos, como o próprio Tooley 
e também Singer, não pensam assim, mas neste ensaio vou simplesmente 
presumir que estão enganados e que, portanto, uma perspectiva pró-
-escolha satisfatória tem de explicar por que razão o aborto, mas não o 
infanticídio, é eticamente permissível. 

2. Do fracasso do argumento da humanidade do feto não se segue, 
obviamente, que a posição pró-vida seja indefensável. Na verdade, exa
minei esta perspectiva apenas para a constrastar, agora, com um argumen
to pró-vida que não padece das suas fraquezas mais salientes. Refiro-me, 
claro, ao argumento de Donald Marquis (1989, 1997) contra o aborto. 

Vejamos que estratégia Marquis propõe para investigar a moralidade 
do aborto. Podemos ter muitas dúvidas acerca da permissividade de matar 
fetos humanos, mas disto estamos certos: é errado matar indivíduos como 
nós, isto é, seres humanos adultos na posse das suas faculdades mentais. 
Comecemos, então, por explicar por que razão é errado matar pessoas 
como nós, identificando a propriedade que possuímos em virtude da qual 
é errado matarem-nos. (Podemos aqui, sem prejuízo para a discussão, 
aceitar o pressuposto simplificador de que existe apenas uma propriedade 
central que explica o mal de matar.) Se depois descobrirmos que os fetos 
humanos também exemplificam a propriedade em virtude da qual é erra
do matarem-nos, isso mostrará que têm um direito moral à vida tão forte 
como o nosso, e que, portanto, à partida o aborto é profundamente errado. 
Caso os fetos humanos não exemplifiquem essa propriedade, a posição 
pró-escolha ficará fortalecida, mas talvez o crítico do aborto consiga mos
trar que, por outra razão, matar fetos humanos é errado. 

A explicação de Marquis para o facto de ser errado matar seres 
humanos como nós é bastante simples e muito poderosa. O acto de matar 
é errado sobretudo por causa do mal infligido à vítima, e não devido aos 
efeitos da sua morte nos outros: a vítima sofre o infortúnio da morte pre
matura, é-lhe imposta a perda de toda a sua vida futura. Aqui importa 
distinguir a noção biológica da noção biográfica de vida. É claro que, 
pelo menos nas condições tecnológicas actuais, precisamos de estar bio
logicamente vivos para manter a nossa biografia em curso, mas não 
podemos inferir daqui que o mal de matar se explica primariamente pela 
noção biológica de vida. Suponha-se que, em vez de nos matarem de uma 
forma convencional, nos injectavam uma substância que nos deixava em 
coma permanente. Embora permanecêssemos biologicamente vivos, 
teríamos sido privados daquilo que realmente interessa: todas as activida-
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des, projectos, experiências e prazeres que teriam constituído a nossa vida 
consciente futura. E esta perda que explica o mal de matar. Marquis 
(1989: 345) resume a sua perspectiva da seguinte maneira: 

Algumas partes do meu futuro não são valorizadas por mim agora, mas 
acabarão por ser valorizadas por mim à medida que eu for ficando mais 
velho e os meus valores e capacidades forem mudando. Quando sou 
morto, fico privado tanto daquilo que valorizo agora, e que teria feito 
parte da minha vida pessoal futura, como daquilo que eu iria valorizar. 
Logo, quando morro fico privado de todo o valor do meu futuro. O facto 
de me infligirem esta perda é aquilo que, em última análise, torna errado 
o acto de me matarem. Parece assim que aquilo que torna profundamen
te errado, prima facie, o acto de matar qualquer ser humano adulto é a 
perda do seu futuro. 

Qual é, então, a propriedade que possuímos em virtude da qual é 
errado matarem-nos? Simplesmente a propriedade de ter um certo tipo de 
futuro individual com valor - um «futuro-como-o-nosso», como diz Mar
quis, ou um FCON, para traduzir a sua cómoda abreviatura. Para exami
nar a ética do aborto, não precisamos de uma perspectiva detalhada acer
ca dos factores que tornam valiosa a vida dos seres humanos como nós, 
nem de determinar se a vida consciente de outros animais se assemelha à 
nossa ao ponto de também eles terem um FCON. Podemos ignorar estas 
questões interessantes, mas muito difíceis, no presente contexto. Basta 
concentrarmo-nos nesta ideia: o facto de possuirmos um futuro com valor 
é uma condição suficiente (mas não necessária!) para que, à partida, seja 
errado matarem-nos. Por outras palavras, se um indivíduo tem um FCON, 
então é prima facie errado matá-io. 

Esta perspectiva tem implicações práticas muito atraentes. Além de 
explicar por que é errado matar indivíduos como nós, mostra também por 
que seria errado matar seres humanos temporariamente inconscientes, 
como aqueles que estão em coma reversível. Embora esses seres humanos 
não possam agora exercer as suas faculdades mentais, não deixam por 
isso de ter um futuro com valor, pelo que seria profundamente errado 
matá-los. A perspectiva de Marquis também explica (e justifica) os nos
sos esforços para salvar os suicidas. U m suicida (por exemplo, um ado
lescente devastado por um desgosto amoroso) pode pensar que o melhor 
para si é morrer, mas estar enganado a esse respeito, j á que, devido ao 
estado de perturbação emocional em que se encontra, não consegue ver 
que a sua morte constituirá a perda de um futuro com valor. Mas os 
outros estão em posição de perceber que ele tem um FCON, o que lhes dá 
uma forte razão para tentarem impedi-lo de se matar. (Se o suicida for, 
por exemplo, um doente terminal, o caso mudará de figura: dado que ele 
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não tem um FCON, interferir na sua tentativa de se matar pode constituir 
um desrespeito profundamente objectávei pela sua autonomia.) Por fim, a 
perspectiva FCON explica sem dificuldades o mal do infanticídio: um 
recém-nascido ou um bebé nas primeiras semanas (meses?) de vida pode 
não ser ainda consciente de si nem possuir as capacidades mentais carac
terísticas das pessoas, mas tem seguramente um FCON, pelo que seria 
errado matá-lo — tão errado como matar um de nós ou pior ainda, j á que a 
perda de um futuro com valor tende a ser maior no caso dos mais novos. 
E com isto ficamos a um passo da aplicação da perspectiva FCON ao 
aborto. Marquis (1989: 347) dá este passo nos seguintes termos: 

O futuro de um feto normal inclui um conjunto de experiências, projec
tos e actividades, entre outras coisas, e esse conjunto é igual não só ao 
do futuro de um ser humano adulto, mas também ao do futuro de um 
bebé. Dado que a razão suficiente para explicar por que razão é errado 
matar seres humanos após o nascimento é uma razão que também se 
aplica aos fetos, segue-se que, de uma perspectiva moral, o aborto é, 
primafacie, profundamente errado. 

Note-se que Marquis fala de um «feto normal». Se um feto for defi
ciente ou estiver condenado a ser doente ao ponto de não lhe ser atribuí
vel um FCON, o aborto será permissível. Obviamente, em algumas cir
cunstâncias será muito difícil decidir se a deficiência ou a doença são 
suficientemente graves para tornar o aborto permissível, mas também 
existem situações que não deixam margem para dúvidas - por exemplo, 
um feto anencefálico não tem um FCON. Os casos deste género revelam 
uma diferença prática importante entre o argumento de Marquis e o 
argumento da humanidade do feto. Interpretado à luz da noção biológica 
de humanidade, este argumento, por oposição ao de Marquis, implica que 
não é permissível abortar um feto anencefálico, pois este, afinal, é tam
bém um membro da nossa espécie. 

Julgo que a sensibilidade à qualidade de vida expectável do feto é 
um mérito da perspectiva FCON. E o argumento de Marquis tem outras 
duas vantagens sobre o argumento da humanidade: não envolve um apelo 
falacioso à noção de potencialidade e não é especista. 

Para esclarecer a primeira qualidade do argumento, podemos obser
var que ter um FCON é uma propriedade que os fetos normais partilham 
connosco, possuindo-a actual ou efectivamente, e não apenas potencial
mente. Talvez se possa alegar, no entanto, que estamos aqui a falar de 
uma propriedade potencial: ter um FCON, afinal, é apenas ter o potencial 
de desfrutar certas experiências valiosas no futuro. Esta hipótese não 
enfraquece a perspectiva de Marquis. Simplesmente leva-nos a inferir 
que, segundo esta perspectiva, o mal de matar seres humanos como nós é 
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explicável pela posse de uma propriedade potencial. Assim, não é impor
tante decidir se ter um FCON é uma propriedade actual ou meramente 
potencial, pois em nenhum dos casos o argumento de Marquis revelará a 
falácia de sustentar que, em virtude de uma propriedade que nós possuí
mos actualmente mas que os fetos possuem apenas potencialmente, matar 
fetos é tão errado como matar seres humanos como nós. 

A segunda qualidade do argumento de Marquis é manifesta: dado 
que não discrimina favoravelmente os fetos humanos por estes serem 
membros da espécie Homo sapiens, a acusação de especismo seria deslo
cada. Na verdade, Marquis alega que, aceite a perspectiva FCON sobre o 
mal de matar, afirmar a permissividade do aborto revela-se um erro aná
logo àquele que os especistas cometem quando ignoram ou menosprezam 
o sofrimento dos animais. Infligir sofrimento é errado porque o próprio 
sofrimento é um infortúnio, peio que o mal de fazer sofrer não depende 
do alvo da inflicção: se infligir um certo tipo de sofrimento aos seres 
humanos é errado, então também é errado infligi-lo a qualquer animal 
capaz de o sentir. Quando se recusa a aceitar esta conclusão, o especista 
faz uma discriminação arbitrária. Ora, matar é errado porque o acto de 
matar impõe a privação de um FCON, pelo que o mal de matar não 
depende do alvo da privação: se é errado privar os adultos ou as crianças 
de um FCON, então também é errado impor essa privação aos fetos. 
Quem rejeita esta conclusão, faz uma discriminação tão arbitrária como a 
do especista no caso anterior - só que agora estamos perante um exemplo 
de «etarismo» ou discriminação baseada na idade. 

3. Recentemente, David Boonin avançou uma crítica engenhosa ao 
argumento de Marquis no livro A Defense of Abortion (2003: 56-85, 122¬
-127). Para elucidar essa crítica, comecemos por distinguir cinco catego
rias de seres humanos j á consideradas: (A) Fetos; (B) Recém-nascidos e 
bebés nas primeiras semanas de vida; (C) Seres humanos que desejam 
morrer por estarem emocionalmente perturbados (e.g., o suicida adoles
cente); (D) Seres humanos temporariamente inconscientes (e.g., o adulto 
em coma reversível); (E) Seres humanos paradigmáticos («nós»). 

Boonin também pensa que o mal de matar é primariamente explicá
vel pela perda de um FCON. Além disso, admite que é errado matar os 
seres humanos das categorias B-E. Nesse caso, como poderá evitar a con
clusão de Marquis a respeito do aborto? Mostrando que a melhor perspec
tiva FCON, embora implique que é errado matar os seres humanos das 
categorias B-E, não implica que matar fetos humanos é errado. 

Existem, portanto, várias perspectivas FCON acerca do mal de matar. 
As duas perspectivas principais que Boonin distingue correspondem aos 
seguintes princípios: 
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PI. Se um indivíduo p tem um FCON / e p deseja agora que/seja pre
servado, então p tem um direito à vida tão forte como o nosso. 

P2. Se um indivíduo p tem um FCON f e (a) p deseja agora que /seja 
preservado ou (b) p desejará mais tarde continuar a ter as experiên
cias contidas em /(se p não morrer), então p tem um direito à vida 
tão forte como o nosso. 

Boonin supõe que P2 exprime o princípio atribuível a Marquis e, 
além disso, presume que as expressões «p valoriza (ou irá valorizar) x» e 
«p deseja (ou irá desejar) que x continue» são intersubstituíveis, optando 
então por formular as perspectivas FCON no idioma dos desejos. Não me 
parece que esta opção seja inaceitável, j á que, como será possível consta
tar na discussão subsequente, não afecta a credibilidade do argumento de 
Marquis. 

Entre os dois princípios avançados por Boonin, qual será o mais 
plausível? P I tem a vantagem evidente de ser mais parcimonioso do que 
P2, mas, à primeira vista, está condenado ao fracasso. Afinal , o adulto em 
coma temporár io, o suicida adolescente e o recém-nascido ou o bebé 
aparentemente não desejam agora que o seu futuro seja preservado, pelo 
que PI parece não poder explicar por que razão é errado matar os indiví
duos das categorias D, C e B - e nem mesmo os defensores da permissi
vidade do infanticídio pensam que é aceitável matar aqueles que se ins
crevem nas duas primeiras categorias. P2, pelo contrário, implica que 
matar os indivíduos das categorias D, C e B é errado do mesmo modo que 
é errado matar pessoas como nós. Afinal , embora os seres humanos des
sas três categorias não desejem agora que o seu futuro seja preservado, 
mais tarde (se entretanto não morrerem) irão desejar continuar a ter as 
experiências que constituem o seu futuro individual. A menor parcimônia 
de P2 parece, assim, ser amplamente compensada pela sua capacidade 
para lidar apropriadamente com as categorias D, C e B. E, claro, este 
princípio implica que, entre aqueles que possuem um direito à vida tão 
forte como o nosso, incluem-se também os indivíduos da categoria A - os 
fetos humanos. 

O objectivo de Boonin é mostrar que, apesar de isso não ser eviden
te, existe uma versão de PI que coincide com P2 nas suas implicações 
práticas relativas às categorias B-E, divergindo do princípio FCON atri
buível a Marquis apenas a respeito dos fetos humanos. A formulação 
dessa versão de PI requer duas distinções entre dois tipos de desejos. 

Uma dessas distinções é a que separa os desejos ocorrentes dos dese
jos disposicionais. Por exemplo, muitas vezes temos o desejo ocorrente 
de beber água, o que significa que estamos conscientes desse desejo 
enquanto o temos. Porém, não estamos conscientes de muitos dos desejos 
que temos agora. Desejamos não morrer afogados, mas na maior parte 
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das circunstâncias este é um desejo disposicional. Não estamos conscien
tes dele, mas, se fôssemos confrontados com a possibilidade de um afo
gamento, tenderíamos a recusá-la. (Esta distinção é análoga à que se esta
belece frequentemente entre crenças ocorrentes e crenças disposicionais.) 

A outra distinção é a que separa os desejos actuais dos desejos 
ideais. Jmagine-se, por exemplo, que desejamos beber a água que está 
num certo copo. Este é um desejo actual. Mas suponha-se que, sem que o 
saibamos, essa água está envenenada. Se conhecêssemos este facto, não 
desejaríamos beber a água, pelo que temos o desejo ideal de não a beber. 
Assim, os desejos actuais de um indivíduo são aqueles que ele efectiva
mente tem (ocorrente ou disposicionalmente), ao passo que os seus dese
jos ideais são aqueles que ele teria numa situação cognitivamente ideali
zada. (E claro que os desejos actuais podem coincidir com os ideais.) 
Boonin (2003: 71) elucida assim esta distinção: 

O conteúdo actual dos desejos que as pessoas têm surge em condições 
imperfeitas, caracterizadas, por exemplo, pela ausência de informação 
rigorosa, e podemos definir os seus desejos ideais como os seus desejos 
actuais idealizados - a idealização implica «corrigir» o conteúdo actual 
dos seus desejos actuais em função dos diversos factores de distorção 
que essas condições imperfeitas podem ter originado. 

Vejamos agora como estas distinções nos permitem identificar uma 
versão atraente de P I . Pelas razões atrás indicadas, P I é um caso perdido 
se tivermos em mente desejos ocorrentes e actuais. Se pensarmos apenas 
nestes tipos de desejos, teremos de advogar P2, que abrange não só dese
jos presentes, mais precisamente o desejo de preservar o futuro indivi
dual, mas também desejos futuros. Contudo, a situação altera-se signifi
cativamente a partir do momento em que avançamos a seguinte 
interpretação de P I : 

PT. Se um indivíduo p tem um FCON/e p tem agora o desejo disposi
cional e ideal de que / seja preservado, então p tem um direito à 
vida tão forte como o nosso. 

E este o princípio FCON que Boonin defende. Para determinar a sua 
plausibilidade, comecemos por considerar os indivíduos da categoria D. É 
verdade que um ser humano temporariamente inconsciente não tem dese
jos (nem crenças) ocorrentes, mas não deixa de ter desejos (e crenças) 
disposicionais. O comatoso não está consciente do seu desejo de preser
var o seu futuro individual, mas mantém esse desejo num modo disposi
cional. (O mesmo, aliás, pode dizer-se de qualquer um de nós , j á que 
durante a maior parte do tempo não desejamos conscientemente que o 
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nosso futuro seja preservado.) Logo, PT, tal como P2, implica que o 
comatoso (e, em geral, qualquer indivíduo da categoria D) tem um direito 
à vida tão forte como o nosso. 

Consideremos agora a categoria C. É verdade que o suicida adoles
cente não tem o desejo actual (nem mesmo disposicionalmente) de pre
servar o seu futuro individual. No entanto, faz todo o sentido atribuir-lhe 
um desejo ideal com esse conteúdo, j á que, se ele não estivesse num esta
do de perturbação emocional, desejaria continuar a viver. Assim, PT, tal 
como P2, implica que o suicida adolescente (e, em geral, qualquer indiví
duo da categoria C) tem um direito à vida tão forte como o nosso. 

Existe, portanto, uma versão de P2 que coincide com PI nas suas 
implicações práticas relativas às categorias C-E. Para defender a sua 
posição pró-escolha, Boonin precisa ainda de mostrar que essa coincidên
cia se estende também à categoria B, mas não à A. Antes de avançarmos 
para a sua tentativa de estabelecer este resultado, vejamos por que razão 
Boonin pensa que a perspectiva FCON é mais plausível quando refere 
desejos disposicionais em vez de ocorrentes, ideais em vez de actuais. 
Boonin (2003: 67) começa por justificar a opção pelos desejos disposi
cionais e ideais nos seguintes termos: 

O grande mérito da abordagem do futuro-como-o-nosso em geral é a de 
nos permitir explicar por que razão matar é prima facie errado enten
dendo o acto de matar como um exemplo de uma categoria mais ampla 
de actos que são prima facie errados: os actos que frustram os desejos 
dos outros. De um modo geral, agir de uma forma que frustra os desejos 
dos outros é prima facie errado e, também de um modo geral, agir de 
uma forma que frustra os seus desejos mais fortes é prima facie errado 
de uma maneira mais forte. E é óbvio que o desejo de desfrutar o futuro 
pessoal é um dos desejos mais fortes que podemos esperar que os outros 
tenham. 

Agora imaginemos, por exemplo, um voyenr que tenta justificar o 
seu comportamento alegando que, sempre que observa mulheres na sua 
intimidade, elas não estão conscientes do seu desejo de privacidade. Pode 
ser verdade que, enquanto estão a ser observadas sem o saberem, as 
mulheres não têm um desejo ocorrente de privacidade, mas isto não justi
fica a conduta do voyeur, pois aquilo que importa, tornando moralmente 
objectável essa conduta, é o facto de ela frustrar o desejo de privacidade 
que as mulheres possuem disposicionalmente. Mas suponha-se que uma 
dessas mulheres sofre de uma forma patológica de exibicionismo, de tal 
modo que nem mesmo disposicionalmente tem um desejo actual de não 
ser observada por estranhos na sua intimidade. Isto não torna menos 
objectável a conduta do voyeur. Se essa mulher não sofresse de uma 
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doença psicológica, também desejaria não ser observada por estranhos, 
pelo que lhe é atribuível um desejo ideal de privacidade que é frustrado 
sempre que o voyeur a observa na sua intimidade. 

Exemplos como este sugerem que, nos casos em que um acto pode 
ser errado em virtude de frustrar os desejos dos outros, aquilo que mais 
importa são os desejos disposicionais e ideais que os outros têm. Ora, a 
não ser que o acto de matar constitua uma excepção estranhamente anó
mala a este respeito, temos de concluir que, na medida em que matar é 
errado por frustrar certos desejos da vítima, é também na frustração de 
desejos disposicionais e ideais que devemos pensar. 

Note-se agora que, se isto é verdade, então a versão mais plausível 
de P2 é a seguinte: 

P2\ Se um indivíduo p tem um FCON / e (a) p tem agora o desejo dis-
posicional e ideal de que/seja preservado ou (b) p terá mais tarde o 
desejo disposicional e ideal de continuar a ter as experiências conti
das em/(se p não morrer), então p tem um direito à vida tão forte 
como o nosso. 

Identifiquemos as hipóteses que temos diante de nós neste momento. 
Suponha-se que P I ' converge com P2' não só a respeito das categorias C-
-E, mas também a respeito da categoria B, a dos recém-nascidos e bebés 
humanos. Nesse caso, teremos de rejeitar P2', pois P I ' explicará de for
ma mais parcimoniosa, sem referência a quaisquer desejos futuros, por 
que razão é errado matar os seres humanos das categorias B-E. Insistir em 
P2' unicamente para fazer a perspectiva FCON incluir os fetos entre os 
seres humanos que não devemos matar seria defender a posição pró-vida 
de uma forma ad hoc. Porém, se P I ' não explicar por que razão é errado 
matar recém-nascidos e bebés humanos, então teremos uma boa justifica
ção para preferir P2', sancionando assim a posição de Marquis acerca do 
aborto. 

Vejamos, então, como Boonin aplica PP às categorias A e B. Disto 
podemos estar certos: nenhum dos seres humanos destas categorias tem o 
desejo actual (nem mesmo disposicionalmente) de que o seu futuro indi
vidual seja preservado. O problema é determinar se alguns dos indivíduos 
que se inscrevem em A ou em B têm um desejo ideal com este conteúdo. 

No que respeita aos indivíduos da categoria A , importa distinguir 
duas categorias mais específicas: a dos fetos pré-conscientes e a dos fetos 
conscientes. De acordo com os dados científicos disponíveis, o surgimen
to da actividade organizada no córtex cerebral é o episódio biológico que 
marca o início da consciência. Este episódio não ocorre antes da vigésima 
quinta semana de gestação, e pode mesmo ocorrer apenas durante a trigé
sima segunda semana. 
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A apl icação de PT aos fetos pré-conscientes não coloca dificulda
des. Os desejos ideais são supervenientes em relação aos desejos actuais, 
pelo que, se um indivíduo não tem quaisquer desejos actuais, não faz 
sentido atribuir-lhe quaisquer desejos ideais. (Recorde-se que um desejo 
ideal é um desejo actual corrigido. Se não existirem desejos actuais a 
corrigir, t ambém não existirão desejos ideais.) Dado que os fetos pré-
-conscientes não têm desejos actuais, não podemos dizer que têm agora o 
desejo ideal de que o seu futuro seja preservado. De P T , portanto, não se 
segue que os fetos pré-conscientes têm um direito à vida tão forte como o 
nosso. (Aqui o contraste com P2 ! é manifesto.) Deste modo, se analisar
mos a moralidade do aborto à luz da perspectiva FCON e tomarmos PT 
como a melhor expressão desta perspectiva, teremos de concluir que nada 
há de moralmente objectável nos abortos que implicam matar fetos pré-
-conscientes. E note-se que a grande maioria dos abortos ocorrem antes 
da vigésima quinta semana de gestação, pelo que esta conclusão seria 
suficiente para satisfazer os defensores do aborto que não pretendem 
advogar uma posição pró-escolha extrema. 

Vejamos agora como Boonin aplica PT aos seres humanos da cate
goria B. O seu objectivo é mostrar que o desejo ideal de preservar o pró
prio futuro é atribuível aos recém-nascidos e aos bebés, e que estes, por
tanto, possuem o mesmo direito à vida que nós. O argumento de Boonin 
(2003: 83-84) a favor desta perspectiva surge na seguinte passagem: 

Um bebé recém-nascido tem desejos conscientes actuais. Tem o desejo 
de desfrutar a sensação de calor, por exemplo, e a experiência de saciar 
a fome. Obviamente, é verdade que o bebé não pode pôr em palavras o 
conteúdo dos seus desejos e, assim, ele não tem um certo género de 
desejos conscientes, mas isto não significa que não tenha quaisquer 
desejos conscientes. Também é verdade que o bebé recém-nascido não 
possui ainda o conceito de si próprio enquanto sujeito que tem expe
riências ao longo do tempo, e é verdade que ele não compreende que a 
morte implica a aniquilação de um tal sujeito. De facto, parece impro
vável que ele tenha quaisquer conceitos e, por isso, neste sentido é 
improvável que ele compreenda alguma coisa. Porém, se ele compreen
desse estas coisas, desejaria seguramente que a sua vida pessoal futura 
fosse preservada, pois compreenderia que isso é necessário para ele des
frutar as experiências de que já deseja conscientemente desfrutar. 

Este argumento visa estabelecer que os desejos actuais que os indi
víduos da categoria B possuem autorizam a atribuição, a esses mesmos 
indivíduos, de um desejo ideal de preservar o próprio futuro. Como os 
exemplos de Boonin deixam claro, os desejos actuais que estão aqui em 
causa são muito rudimentares, ao passo que o desejo ideal envolve capa
cidades conceptuais bastante sofisticadas. Como é possível, então, atri-
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buir esse desejo ideal aos recém-nascidos e aos bebés humanos tomando 
como ponto de partida desejos como os de desfrutar a sensação de calor 
ou de saciar a fome? De que modo o desejo ideal de preservar o próprio 
futuro corrige desejos actuais como estes? O tipo de correcção que 
encontramos aqui é bastante diferente daquele que figura em casos como 
o do copo de água envenenado ou o do adolescente emocionalmente per
turbado. Em casos como estes, o desejo ideal corrige o conteúdo do dese
j o actual invertendo ou anulando a sua direcção: o agente deixaria de 
desejar beber a água se soubesse que esta estava envenenada; o adoles
cente deixaria de desejar matar-se se fizesse uma avaliação mais sóbria da 
sua situação. Ora, nada disto acontece nos casos que agora nos interes
sam. Superadas as limitações ou distorções cognitivas, o recém-nascido 
ou o bebé não deixariam de desejar desfrutar a sensação de calor ou 
saciar a fome. Porém, a superação das limitações cognitivas permitiria 
que o recém-nascido ou o bebé percebessem que a preservação do seu 
futuro é indispensável para a realização dos seus desejos actuais - e é isto 
que, segundo Boonin, nos autoriza a atribuir aos indivíduos da categoria 
B um desejo ideal de preservar o próprio futuro. Aqui o desejo ideal cor
rige os desejos actuais ampliando o seu alcance, sem inverter ou anular a 
sua direcção. O raciocínio que nos faz chegar ao desejo ideal é o seguin
te: p deseja (actualmente) saciar a fome, etc; se p deseja (actualmente) 
saciar a fome, etc, então p desejaria também preservar o seu futuro se 
soubesse que isso é necessário para saciar a fome, etc; logo,/? desejaria 
também preservar o seu futuro se soubesse que isso é necessário para 
saciar a fome, etc; logo, p deseja (idealmente) preservar o próprio futuro. 

Pelo mesmo raciocínio, os fetos conscientes têm o desejo ideal de 
preservar o próprio futuro. E, na verdade, este desejo é atribuível a qual
quer animal que possua desejos conscientes, por muito rudimentares que 
sejam, que possam ser satisfeitos somente se o seu futuro for preservado. 
Não vejo maneira de fugir a esta última conclusão a partir do momento 
em que aceitamos o raciocínio de Boonin. E claro que isto não implica 
que todos esses animais tenham um direito à vida tão forte como o nosso. 
Recorde-se que PI diz-nos que um indivíduo tem um direito à vida tão 
forte como o nosso se deseja agora a preservação do seu futuro e tem um 
FCON. Ora, tanto os fetos conscientes como os seres humanos da catego
ria B têm FCON's, mas presumivelmente não se pode dizer o mesmo de 
muitos dos animais com desejos conscientes. 

4. Admitamos que Boonin conseguiu estabelecer o resultado preten
dido: PI é superior a P2, j á que explica melhor do que P2 por que é erra
do matar os indivíduos das categorias B-E - implicando também que é 
prima facie errado matar fetos conscientes. Teremos, então, de rejeitar o 
argumento de Marquis contra o aborto? Julgo que não. Chegaremos a 



L82 Pedro Galvão 

esse veredicto se supusermos, como Boonin, que P2 é o princípio FCON 
no qual a perspectiva de Marquis se baseia. No entanto, creio que esta 
suposição é falsa. O princípio moral proposto por Marquis parece-me ser 
apenas este: 

P3. Se um indivíduo p tem um FCON / então p tem um direito à vida 
tão forte como o nosso. 

Este princípio afigura-se claramente preferível a P I , pois capta mais 
parcimoniosamente o insight da perspectiva FCON acerca do mal de 
matar. Afinal , aquilo que torna errado o acto de matar indivíduos como 
nós é simplesmente o facto de esse acto privar as vítimas de um certo 
género de futuro com valor. Por que haveremos de supor que a condição 
suficiente para ser prima facie errado matar alguém consiste não só na 
propriedade de ter um FCON, mas também na propriedade de desejar 
agora a preservação do próprio futuro? Se não tivermos uma boa justif i
cação para tornar mais exigente, desta forma, a condição suficiente para 
possuir um direito à vida tão forte como o nosso, temos de preferir P3 a 
P I . E, adoptando P3, chegamos à conclusão de que os fetos humanos têm 
esse direito se acrescentarmos a seguinte premissa: 

F. Os fetos humanos têm FCON's. 

Por que terá Boonin suposto que P2 é o princípio FCON atribuível a 
Marquis? Talvez tenha sido conduzido a esta suposição devido à passa
gem, citada no seu livro (2003: 61), em que Marquis declara que a pro
priedade em virtude da qual é errado matarem-nos é a de «ter um futuro-
-como-o-nosso que contém experiências como aquelas que valorizamos 
agora ou como aquelas que iremos valorizar mais tarde (se não formos 
mortos)». Mas nesta passagem Marquis não está a propor P2 - está sim
plesmente a esclarecer o próprio conceito de futuro-como-o-nosso ou, se 
preferirmos, a propor um certo conceito de futuro-como-o-nosso. Isto, no 
entanto, sugere a seguinte possibilidade: talvez a crítica de Boonin possa 
ser redireccionada de modo a estabelecer que, apesar de P3 ser o melhor 
princípio FCON, o melhor conceito FCON não é aquele que Marquis pro
põe — e que, na verdade, a premissa F é falsa, pois, à luz do melhor con
ceito FCON, um feto imo tem um futuro-como-o-nosso. Distingamos, 
então, estes dois conceitos de futuro-como-o-nosso: 

Cl.Um indivíduo p tem um FCON se, e somente se, o seu futuro con
tém um certo tipo de experiências vaiiosas v e p deseja agora ter 
essas experiências. 
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C2 .Um indivíduo p tem um FCON se, e somente se, o seu futuro con
tém um certo tipo de experiências valiosas v e (a) p deseja agora ter 
essas experiências ou (b) p desejará mais tarde ter essas experiências 
(se não morrer). 

Obviamente, C2, e não C l , é o conceito que Marquis propõe na pas
sagem acima citada. Estes conceitos FCON alternativos (ou estas maneiras 
alternativas de entender o conceito de futuro-como-o-nosso) conduzem a 
avaliações manifestamente opostas da premissa F: se escolhermos C l , 
seguir-se-á que os fetos, pelo menos os pré-conscientes, não têm FCON's; 
se optarmos por C2, a premissa F manter-se-á credível. Ora, dado que o par 
de conceitos C1/C2 se assemelha ao par de princípios P1/P2, e dado que 
admitimos que a crítica de Boonin estabelece que PI é preferível a P2, 
talvez uma crítica análoga possa estabelecer que C l é preferível a C2 - e 
que, portanto, o melhor conceito FCON revela a falsidade da premissa F. 

Será que a crítica de Boonin ao argumento de Marquis pode ser rea
nimada desta maneira? Uma vez mais, temos de pensar, não em desejos 
ocorrentes e actuais, mas em desejos disposicíonais e ideais. Para reani
mar a crítica de Boonin, seria preciso fazer o seguinte: mostrar que os 
indivíduos das categorias B-E, por oposição a pelo menos alguns indiví
duos da categoria A (os fetos pré-conscientes), desejam agora ter o tipo 
de experiências valiosas v e que, portanto, têm um futuro-como-o-nosso. 
Se isto for verdade, então C l será preferível a C2 pelas mesmas razões 
que tornam PI preferível a P2. Vejamos, então, se isto é verdade. 

E trivial que, sob C l , os indivíduos da categoria E («nós») têm um 
FCON. E a categoria D parece não constituir um problema: embora um 
ser humano temporariamente inconsciente não deseje ocorrentemente ter 
quaisquer experiências, podemos dizer que deseja disposicionalmente ter 
as experiências valiosas v, possuindo assim um FCON sob C l . No que 
respeita aos seres humanos da categoria C, como o suicida adolescente, 
pode-se alegar que têm um FCON sob C l em virtude de desejarem ideal
mente ter as experiências valiosas v. 

Resta a categoria B. Será que os recém-nascidos e os bebés nas pri
meiras semanas de vida têm um FCON sob C l ? Poderemos responder 
afirmativamente a esta pergunta apenas se, do mesmo modo que lhes é 
atribuível o desejo ideal de preservar o próprio futuro, lhes for atribuível 
o desejo ideal de ter as experiências valiosas que importam - as experiên
cias valiosas do tipo v. 

Neste ponto, temos de reconhecer que é muito difícil dizer que expe
riências valiosas havemos de incluir em v, isto é, que experiências consti
tuem uma vida consciente futura suficientemente rica para justificar a 
atribuição de um FCON. (Provavelmente, não deveríamos falar apenas de 
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experiências, mas também de actividades, projectos, compromissos e 
relações - enfim, de todos aqueles elementos que podem contribuir para o 
valor de uma vida consciente.) Relativamente a esta questão, podemos ser 
restritivos ao ponto de defender que, entre as experiências valiosas que 
importam, têm de figurar algumas das que constituem o modo de vida 
unicamente humano — e.g., as experiências decorrentes da apreciação 
estética, da actividade política ou da prática da virtude. Caso nos incline
mos para este tipo de perspectiva, concluiremos que, afinal, só os seres 
humanos têm FCON's, pois só o futuro dos seres humanos contém as 
experiências valiosas indicadas. Mas nada nos obriga a ser tão restritivos. 
Podemos defender, por exemplo, que as experiências valiosas v também 
estão presentes na vida consciente futura de outros mamíferos - e.g., 
daqueles que têm consciência de si. Existem aqui muitas perspectivas 
possíveis , e não pretendo sequer distingui-las claramente. Gostaria apenas 
de sugerir que, a respeito das experiências a incluir em v, temos de ser 
minimamente restritivos. Suponha-se que identificávamos v com o prazer 
em qualquer uma das suas formas, incluindo as mais elementares, que 
talvez sejam acessíveis até às ostras. Nesse caso, tanto sob C l como sob 
C2, teríamos de dizer que, se o futuro de uma ostra contém alguma forma 
de prazer e as ostras desejam ter a experiência desse prazer, então elas 
têm um FCON - e, por P3, um direito à vida tão forte como o nosso. Isto é 
absurdo. Este exemplo mostra que, em v, têm de figurar experiências que 
decorram de uma vida consciente muito mais rica do que a das ostras ou de 
outros animais aos quais não faça qualquer sentido atribuir um FCON. 

Com isto em mente, regressemos ao nosso problema acerca dos 
recém-nascidos e bebés: será que, do mesmo modo que lhes é atribuível o 
desejo ideal de preservar o próprio futuro, podemos atribuir-lhes também 
o desejo ideal de ter as experiências valiosas v? Como vimos, os recém¬
-nascidos e os bebés têm apenas desejos actuais muito rudimentares. A i n 
da assim, o desejo ideal de preservar o próprio futuro é-lhes atribuível 
porque a preservação do seu futuro é necessária para a satisfação desses 
desejos. No entanto, ter as experiências valiosas v não é de forma alguma 
necessário para satisfazer desejos como os de desfrutar a sensação de 
calor ou de saciar a fome - afinal, essas experiências, sejam elas quais 
forem, decorrem de uma vida mental muito mais rica do que a dos seres 
humanos da categoria B. Logo, estes seres humanos não têm agora o 
desejo ideal de ter as experiências valiosas v. Logó, sob C l os recém¬
-nascidos e os bebés humanos não têm um futuro-como-o-nosso. Logo, 
precisamos de C2 para afirmar que os recém-nascidos e os bebés huma
nos têm um FCON e, por P3, um direito à vida tão forte como o nosso. 

A tentativa de deslocar a crítica de Boonin a P2 para C2 fracassa. 
Temos uma forte razão para adoptar o conceito FCON expresso em C2 e, 
consequentemente, para aceitar a premissa F. Nestas circunstâncias. 
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podemos concluir que o argumento de Marquis contra o aborto resiste à 
engenhosa estratégia de refutação concebida por Boonin. 

Para terminar, gostaria de assinalar uma limitação importante do 
argumento de Marquis. Recordemos a posição pró-vida padrão, na qual 
se obtém a conclusão de que o aborto é errado a partir das seguintes pre
missas: (1) Se os fetos têm o direito moral á v i d a , então o aborto é errado; 
(2) Os fetos têm o direito moral à vida. O argumento de Marquis pode ser 
visto como uma defesa desta última premissa. Porém, para chegarmos a 
uma condenação ética do aborto, temos de aceitar também a primeira 
premissa. Esta pode parecer quase trivial, mas na verdade é extremamen
te controversa. No ensaio mais influente no debate filosófico da morali
dade do aborto, Judith Thomson (1971) defendeu que, mesmo que os 
fetos humanos tenham o direito moral à vida, o aborto (pelo menos na 
grande maioria dos casos) é eticamente permissível, j á que o direito 
moral à vida não implica o direito a beneficiar do corpo de outrem para 
assegurar a própria vida. O livro de Boonin (2003: 133-281) oferece-nos 
a defesa mais sofisticada da posição de Thomson. 

Referências 

Boonin, David (2003) A Defense of Abortion, Cambridge, Cambridge University 
Press. 

Marquis, Donald (1989) «Why Abortion is Immoral», The Journal of Philoso
phy, 86,4, pp. 183-202. 

Marquis, Donald (1997) «An Argument that Abortion is Wrong» in La Follette 
(org.), Ethics in Practice, 2.a ed., Maiden, Blackwell, 2002, pp. 83-93. 

Singer, Peter (1993) Ética Prática, Lisboa, Gradiva, 2000. 
Thomson, Judith (1971) «A Defense of Abortions, Philosophy & Public Affairs, 

1, pp. 47-66. 
Tooley, Michael (1972) «Abortion and Infanticide», Philosophy & Public Af

fairs, 2, pp. 37-65. 

A B S T R A C T 

The main aim of this essay is to defend Don Marquis's "future-like-ours" 
argument against abortion from David Boonin's recent critique to it. In the first 
two sections I show that Marquis's FLO argument is much more plausible than 
the traditional argument against abortion, grounded on an appeal to the humanity 
of the fetus. The third section explains Boonin's critique to the FLO argument. In 
the last section I show that: (1) Boonin's critique rests on a misunderstanding 
concerning the content of Marquis's moral principle; (2) We can restate 
Boonin's position in order to avoid that misunderstanding, but such restatement 
leads to the (unacceptable) conclusion that infanticide, and not only abortion, is 
morally permissible. 

Keywords: abortion, infanticide, future-like-ours, Don Marquis, David Boonin. 
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JOÃO PAULO MONTEIRO, Realidade e Cognição, Lisboa, Imprensa Nacionai-
Casa da Moeda, 2004 

Parece-nos útil ler o mais recente livro de João Paulo Monteiro à luz da 
imagem do "barco de Neurath". Otto Neurath, um dos que impulsionaram no 
seio do Círculo de Viena o interesse pela filosofia da ciência, escreveu (em 1921) 
que "somos como marinheiros que têm de reconstruir o seu barco no mar alto, já 
que não podemos começá-lo de novo a partir da base". Vale a pena perguntar, 
hoje: o que diriam os nossos companheiros de viagem se nos puséssemos a 
defender, a meio da travessia (e talvez mesmo no meio de grande tempestade), 
que o barco não existe e que toda aquela forma náutica de falar é apenas conver
sa? E que, já que o barco não existe, não merece a pena participarmos no esforço 
de o manter à tona? E se, dizendo isto, esquivássemos os movimentos bruscos e 
atarefados dos que, molhados e exaustos, continuavam a trabalhar no convés 
para reparar as brechas ou na casa das máquinas para retomar a navegação? Ou 
se insistíssemos em nada fazer até ao próximo porto, onde as condições de repa
ração seriam melhores, embora sendo escassa a esperança de lá chegarmos sem 
uma postura mais activa? 

Num tempo de "guerras das ciências" e de regressos (tão anunciados como 
inesperados) às mais diversas formas de obscurantismo, que em diversas partes 
do mundo (mesmo do "ocidental") se tomam política oficial, os filósofos (e os 
cientistas) estão investidos de uma responsabilidade a que Realidade e Cognição 
não foge, ao afirmar com clareza a recusa quer do relativismo "pós-moderno", 
quer do "neo-iluminismo" racionalista, depois de morto o sonho do fundaciona-
lismo pelo conhecimento certo (p. 21). 

A maior parte dos textos deste livro já tinham sido publicados, noutras for
mas e em outras versões, em várias partes do mundo. Revelam, contudo, uma 
unidade filosófica assinalável, a qual, a nosso ver, passa essencialmente pelos 
seguintes pontos: um naturalismo aberto, que encara o homem como parte da 
natureza e nessa condição procura compreendê-lo e explicá-lo, sem se auto¬
-limitar quanto à natureza dos recursos que a essa empresa possam interessar, 
desde os dados das ciências naturais à análise lógica; um realismo não metafísi
co, ao mesmo tempo consciente das suas distâncias face ao realismo ingénuo 
(incluindo as ingenuidades do realismo científico) e ciente do papel pragmático 
do realismo do senso comum; um evolucionismo moderado, que não foge do 
facto de que muito do que há a explicar acerca dos sistemas vivos tem de ser 
encontrado na sua história evolutiva, mas não cede à tentação de pretender que 
essa via seja garante de qualquer explicação em concreto; uma metafísica pru
dente, que não se deixa limitar excessivamente peia ambição de poder determinar 
qual a natureza última da realidade. No seu conjunto, os cinco capítulos deste 
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livro (mais a conclusão) ilustram sobejamente estes pontos. Vejamos, então, com 
um pouco mais de detalhe, o que podemos encontrar em cada um deles. 

O capítulo "Saber" (pp. 11-27) é, além de primeiro, uma espécie de intro
dução geral a uma das Unhas de orientação que mais claramente estruturam todo 
o livro: a importância do conhecimento conjectural. 

Admitindo que possa haver (pequenas ilhas de) «conhecimento incorrigí
vel» (o que sabemos para além de qualquer dúvida possível), João Paulo Montei
ro identifica o «saber conjectural», desprovido de «fundamentos definitivos ou 
qualquer certeza evidente», como «o maior território de racionalidade que somos 
capazes de constituir, nos nossos esforços para (...) inventar as melhores expli
cações possíveis das experiências com que nos vamos deparando» (p. 27). 

Pode dizer-se que, em certo sentido, a linha argumentativa deste capítulo 
desenvolve uma estratégia paralela da dúvida metódica cartesiana, na medida em 
que procede a um questionamento céptico com o intuito de averiguar aquela base 
mínima de conhecimento que o próprio céptico não pode enjeitar. E com essa 
intenção que se desenvolve um exercício de solipsismo do momento presente 
("existo apenas eu neste instante de experiência"), não no plano metafísico (no 
qual tal posição é considerada insustentável), mas no plano metodológico. Trata¬
-se, pois, de proceder "como se", com o fito de investigar os critérios que permi
tam distinguir asserções invulneráveis ao cepticismo radical. E desse exercício se 
extrai que mesmo a dúvida metódica retribui (muito) menos do que aquilo que 
Descartes supunha - alargando, pois, os domínios do conhecimento conjectural 
no território da racionalidade. 

O segundo capítulo, intitulado "Consciência" (pp. 29-47), insere-se num 
esforço, que tem vindo a tomar-se mais consistente nos últimos anos, para acabar 
com o "esquecimento do corpo", que tão negativamente tem pesado em muitos 
debates filosóficos e científicos das últimas décadas. Haveria, por isso, vantagem 
em que este texto fosse lido a par com a obra de António Damásio. 

A proposta que este capítulo expõe convida-nos a um olhar sobre alguns 
séculos da história da filosofia. Desde a dúvida metódica cartesiana que é domi
nante em filosofia a ideia de que a convicção de senso comum acerca da existên
cia de objectos físicos em geraj (esta mesa, esta árvore) resultaria, de um modo 
ou de outro, de uma construção, de uma inferência. A existência do corpo pró
prio não gozaria, nesse plano, de qualquer privilégio epistemológico. É ao arre
pio dessa tradição que Bergson reivindica para o conhecimento do corpo próprio 
um lugar particular, resultante de termos acesso à sua apreensão "por dentro", 
colocando a propriocepção no centro da teoria do conhecimento. Monteiro deci
de explorar essa pista e, logo aí, desfaz-se do persistente fascínio filosófico pela 
ideia de que só há experiências directas da nossa própria mente. 

Daí se parte para aquela que aparece como a principal tese explícita deste 
texto: «a consciência é sempre apreensão do próprio corpo» (p. 41). A consciên
cia é consciência do corpo, em dois modos: a propriocepção, apreensão de qual
quer parte do nosso corpo (incluindo órgãos internos) e dos processos que nele 
ocorrem; a percepção, apreensão dos estados em que se encontram certas partes 
especializadas do nosso corpo, os órgãos sensoriais, estados esses causados por 
objectos e fenómenos exteriores e que nos informam de aspectos relevantes do 
estado do mundo (pp. 33,41). A consciência é apreensão, seja em acto, seja como 
disposição (p. 35). 
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Para Monteiro, «a melhor conjectura acerca da natureza da consciência (...) 
é aquela que a toma como uma disposição do corpo, ou do organismo» (p. 34). 
Uma vez que a consciência de que tenho um corpo vem antes da consciência de 
actos de consciência, «não há mais lugar para qualquer dúvida, céptica ou metó
dica, quanto aos corpos em geral, em termos da velha crença de que tudo o que 
directamente sabemos é que há espírito, e a existência dos corpos é apenas a 
conclusão de uma inferência» (p. 34). É que «corpo e consciência são duas faces 
inseparáveis da mesma moeda» (p. 42). Por um lado, reconhecendo-nos como 
um corpo, reconhecemos a consciência pela qual apreendemos o corpo próprio. 
Por outro lado, a asserção de que somos capazes de consciência só faz sentido se 
a consciência é uma capacidade do organismo. Assim, reconhecer a consciência 
não implica, de modo nenhum, reconhecer um "fantasma na máquina"; não 
implica qualquer cedência à tentação substanciaüzante (pp. 42-43). 

Em nosso entender, aquela que identificámos como a principal tese explíci
ta deste texto só pode ser bem compreendida a partir de uma afirmação que nos 
parece mais geral e que só surge próximo do final do capítulo: não há uma 
"razão desencarnada" (p. 46). E, que haja uma razão, só pode encontrar uma 
explicação natural, de um naturalismo que aqui surge sem dogmas e sem preten
sões normativas: a consciência «é uma disposição que surgiu na nossa e em 
outras espécies no decorrer da evolução, e que a selecção natural que governa 
esta evolução preservou, devido à sua eficácia como instrumento de sobrevivên
cia» (p. 36). 

Não sabemos porque é que temos conhecimento de primeira pessoa das 
nossas experiências, em vez de termos apenas «uma informação "nua" como a 
que supomos ser aquela recebida por um computador» - mas isso só impropria
mente pode ser um "mistério da consciência". A não ser que consideremos um 
mistério tudo aquilo que é na natureza desta ou daquela forma e que não sabemos 
porque é dessa maneira e não doutras talvez possíveis (pp. 36-37). 

Nestes termos, Monteiro recusa pertinência à distinção (de Chalmers) entre 
problemas fáceis e problema difícil da consciência. E isso parece-nos relevante, 
porque importa que mesmo as nossas conjecturas acerca da nossa ignorância 
nunca se nos imponham com outra força que não seja a força própria das conjec
turas. Tentar determinar, dentro do campo do que não sabemos, o que haverá de 
resistir mais e menos aos nossos esforços para saber (fixar a fronteira entre o 
fácil e o difícil) seria tão arriscado como tentar definir quais das "verdades 
actuais" da ciência serão as primeiras a ser revistas pelas descobertas futuras. E 
isso seria, se não uma genuína conjectura, uma imprudência. 

O terceiro capítulo, intitulado "Observação" (pp. 49-68), tem por base um 
texto que, embora publicado há já algum tempo, incide sobre um tópico cuja 
importância para a filosofia da ciência dificilmente se desvanece. 

Se (como se defendeu no capítulo 2) a consciência é a apreensão de certos 
estados do organismo, alguns desses estados aparecem-nos como causados por 
fenómenos exteriores, sendo possível tentar saber alguma coisa acerca do mundo 
investigando a ligação entre esses efeitos organísmicos e o que possam ser essas 
causas. Essa tentativa de saber é o que designamos por observação. Numa dili
gência de investigação sobre o estatuto da observação, Monteiro trata de avaliar 
uma tese, genericamente designada por "impregnacionismo", segundo a qual a 
autonomia da observação face às teorias é apenas ilusória, sendo a observação 
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sempre relativa a (dependente de) alguma teoria. Para tanto, trata de distinguir 
três tipos de impregnacionismo. 

Para o impregnacionismo científico, a observação científica não é nem pode 
ser independente de teorias científicas, pelo que toda a mudança teórica implica 
mudança observacional. Esta tese, apesar de muitas vezes apresentada como 
marca de uma tendência anti-positivista, já era, em linhas gerais, defendida pelo 
próprio Auguste Comte. Para o impregnacionismo biológico, o que está em cau
sa é que as nossas observações, mesmo as mais comuns e quotidianas, são 
dependentes de órgãos dos sentidos cujo "programa" é constituído por teorias 
antecipatórias geneticamente incorporadas (expectativas). Essas teorias discrimi
nam o que é relevante na experiência (e será tomado como informação) e o que é 
irrelevante (e será ignorado). O impregnacionismo biológico reveste um elemen
to evolucionista, uma vez que o "programa" actual dos órgãos dos sentidos foi 
depurado pela evolução natural, permitindo classificar os "dados" dos sentidos 
como "reacções adaptativas" e não como resultado da mera receptividade dos 
nossos sensores. Entretanto, nem o impregnacionismo científico nem o impreg
nacionismo biológico bloqueiam a possibilidade de distinguir entre observações 
dependentes de uma qualquer subjectividade particular e observações credibili-
zadas por mecanismos de intersubjectividade (porque é isso que está em causa e 
não qualquer pretensão de certeza ou infalibilidade). 

Já para o impregnacionismo cultural, toda e qualquer observação, sem excep
ções, é impregnada de teoria. Uma vez que este tipo de impregnacionismo cai 
numa noção de teoria excessivamente vaga (incluindo qualquer sistema de crenças, 
desde o senso comum a ideias políticas), a sua valia metodológica terá de ser, a 
existir, muito limitada. Na verdade, é dessa mesma incapacidade para precisar a 
noção de "teoria" que resultam os eventuais efeitos relativistas deste tipo de 
impregnacionismo. E que ele pode, desse modo, abrir as portas a formas de "impe
rialismo ideológico" que tratem de capturar no interior de uma qualquer "visão do 
mundo" as tentativas racionais para compreender em que sentido o mundo exterior 
é causa daqueles efeitos no nosso organismo que são apreendidos na consciência. 

Por isso João Paulo Monteiro pugna pela utilidade de um "impregnacio
nismo sem dogma" (que não pretenda ser pertinente para todo e qualquer caso), 
desde que ele não se confunda com afirmações simplistas do género "todas as 
observações são significativamente dependentes de alguma teoria". E que, se não 
podemos garantir um "grau zero de teoricidade" das nossas observações, é plau
sível trabalhar com o pressuposto de que, em muitos casos, a presença de dife
renças culturais entre dois observadores não produz qualquer diferença significa
tiva entre as observações realizadas por cada um deles. 

A reflexão sobre a observação continua, embora a partir de outro ponto, no 
capítulo 4, intitulado "Causação" (pp. 69-81), onde se analisa um desafio colo
cado por Strawson à concepção humeana acerca da aquisição cognitiva da noção 
de causalidade. 

Enquanto, para Hume, chegamos a convencer-nos de que há uma relação 
causal entre duas classes de fenómenos por sermos repetidamente expostos a 
uma conjunção regular entre exemplares dessas classes de fenómenos, Strawson 
propõe que as coisas nem sempre se passam desse modo. Segundo este autor, 
podemos aceder a certos tipos de relação causal pela mera observação "bruta" e 
directa de uma única instância de manifestação de um poder causal, sem necessi-
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dade de repetição. Isso poderia acontecer quando um dado evento particular faz 
surgir alguma coisa, produz efeitos ou novos estados de coisas. João Paulo Mon
teiro, ao analisar o que está em causa no argumento de Strawson, defende o pon
to de Hume e, do mesmo passo, avança na reflexão acerca do estatuto da obser
vação no processo de construção do conhecimento. 

O dispositivo montado para analisar o problema consiste essencialmente em 
considerar como poderiam ter lugar certas situações de descoberta de relações 
causais concretas, envolvendo dois tipos de sujeitos cognitivos distintos: um 
sujeito humano concreto e um "sujeito primevo". 

Consideremos uma situação em que o sujeito cognitivo em causa é um 
sujeito humano concreto: um de nós, com as nossas características e condições. 
Seja o caso que temos uma determinada pedra preciosa que não conseguimos 
riscar com nenhum dos metais conhecidos e que, tendo acabado de contactar 
com um metal novo e desconhecido, tentamos e conseguimos riscar com ele essa 
pedra preciosa. Concluímos imediatamente que aquele metal risca aquela pedra, 
dessa conclusão fazendo parte a ideia de que no futuro esse mesmo metal conti
nuará a riscar essa mesma pedra (mesmo que seja outro pedaço dessa pedra e 
outra amostra desse metal). Teremos, assim, descoberto, numa única observação, 
um poder causal. Somos, aliás, capazes desse tipo de observação para muitos 
outros objectos à nossa volta. Terá, então, Strawson razão? Vejamos. 

Na mesma situação, em que posição estaria um "sujeito primevo"? Esclare
çamos, primeiro, como o Autor nos apresenta essa peça da sua experiência de 
pensamento. Um sujeito primevo é «um sujeito cognoscente humano típico, com 
a diferença de nunca ter tido experiência alguma» (p. 69). Isso quer dizer que 
esse sujeito primevo é capaz de fazer as distinções sensíveis de objectos no mun
do que nós também somos capazes de fazer, mas ainda não começou a aplicar 
essas suas capacidades neste mundo concreto em que vivemos. Pergunta-se, 
então: em que situação estaria esse sujeito primevo face àquela experiência única 
do metal e da pedra preciosa? Poderia ele concluir, como nós, acerca de um certo 
poder causal daquele tipo de metal (riscar aquele tipo de pedra)? 

Resposta: não, não poderia. O sujeito primevo não teria meios de chegar à 
mesma conclusão que nós. É que nós chegamos a essa conclusão (aquele tipo de 
metal risca aquele tipo de pedra), mesmo a partir de um evento único (aquele 
pedaço daquele metal riscou aquele pedaço daquela pedra naquele momento), 
porque já sabemos uma quantidade de coisas acerca das variáveis em presença 
naquela circunstância concreta; porque temos um conhecimento que proporciona 
um enquadramento àquela experiência; porque aquela experiência, embora 
superficialmente pareça singular, se trata de um momento de exploração particu
lar de um certo recanto de um conhecimento do mundo que se traduz na posse de 
uma mapa relativamente preenchido de muitas regularidades que encontrámos no 
mundo anteriormente. 

Qual é a diferença entre nós, sujeitos humanos concretos, e o sujeito prime
vo? Responde João Paulo Monteiro: «A diferença é o suplemento de experiência 
de que dispomos todos nós, sujeitos realmente existentes, um suplemento que 
nos torna possível subsumir as conjunções singulares, observadas uma única vez, 
como casos particulares de conhecimentos causais muito gerais e amplos» que 
adquirimos pela nossa experiência passada ou pela informação que obtivemos da 
cooperação com outros sujeitos (p. 79). 
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Deste modo, desacredita-se a reivindicação de Strawson, contra Hume, de 
que podemos descobrir relações causais por uma observação única - reivindica
ção que, a ser aceite, levaria a dispensar o mecanismo fundamental proposto por 
Hume para o efeito; a repetição. Essa conclusão, de claro sabor humeano (que 
não podemos estranhar na pena de um grande especialista de David Hume), tem, 
contudo, uma ressonância mais abrangente. 

Quando Monteiro explicita um elemento central no argumento que expu
semos sucintamente, escreve: «toda a experiência pessoal (...) é sempre e sem 
excepção uma experiência assente em mais experiência, é sempre um conjunto 
de observações que tomam como fundamento outras observações anteriores» 
(71-72). A experiência não é, pois, um conjunto de experiências particulares, um 
conjunto de exposições pontuais ao mundo. A experiência é um corpo de estrutu
ração progressiva e recombinante, recorrentemente mobilizada para enquadrar 
novas experiências. Não compreenderemos a experiência se, de algum modo, 
insistirmos na "ilusão de autonomia" (p. 80) de uma qualquer observação parti
cular. 

O que, sugerimos nós, pode ser entendido como uma espécie de "impregna-
cionismo horizontal" (por referência à ideia do impregnacionismo da observação 
pela teoria): cada nova instância da nossa experiência está impregnada da nossa 
experiência anterior, incluindo a nossa experiência com a experiência dos outros. 
Talvez este seja um dos momentos deste livro em que mais nos aproximamos de 
encontrar uma saída do campo da "epistemologia individualista", aquele campo 
em que o sujeito epistémico está nitidamente limitado ao espaço do individuo -
e, encontrando essa saída, talvez por esta porta, poderíamos encetar toda uma 
nova série de reflexões a que alguns chamariam "epistemologia social" e que 
tendem a valorizar mais o aspecto institucional do conhecimento. 

O quinto capítulo, intitulado "Realidade" (pp. 83-120), ataca de forma bas
tante abrangente um conjunto de problemas do realismo. A estratégia argumenta
tiva escolhida toma como parceiro de diálogo o "realismo interno" de Hilary 
Putnam. 

A crítica desse filósofo ao realismo metafísico, e à sua perspectiva externa-
lista, incide principalmente sobre as seguintes teses: o mundo é uma totalidade 
fixa de objectos independentes da mente; existe uma única descrição coerente e 
verdadeira do mundo; a verdade implica algum tipo de correspondência. Na 
concepção alternativa proposta, o realismo interno (ou pragmático), a referência 
e a verdade não dependem de qualquer mecanismo de correspondência, antes são 
internas a teorias; não é legítimo falar de coisas em si, independentes do nosso 
espírito, pelo que não faz sentido falar de "entidades independentes da mente". 
Monteiro vai procurar determinar se não será possível construir uma crítica do 
realismo metafísico que seja independente da filosofia putnamiana do realismo 
intemalista e que, ao mesmo tempo, faça justiça ao apreço de Putnam pelo rea
lismo do senso comum (ou realismo comum). 

O aparato conceptual montado para fazer face a esta tarefa parte da ideia de 
Thomas Nagel (em The View from Nowhere) de que é possível existirem espé
cies de seres com capacidades superiores às nossas, pelas quais tais seres seriam 
capazes de apreender aspectos do mundo que são para nós inalcançáveis. A ideia 
é generalizada e precisada em dois sentidos importantes. Primeiro: o que é rele
vante não é que tais seres de outras espécies sejam superiores, mas sim que 
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sejam diferentes de nós quanto às suas capacidades de apreensão e quanto à 
estrutura dos seus apreensíveis. Escreve-se: «não existem boas razões para con
siderar sempre o que nos é inacessível como mais básico [mais fundamental] do 
que o que nos é acessível» (p. 114). De facto, se admitíssemos que a "realidade 
dos morcegos", cuja fenomenologia está largamente dependente de uma espécie 
de sonar, nos é inacessível - não se vê como é que isso militaria a favor da ideia 
de que o que é acessível aos morcegos é mais fundamental do que o que nos é 
acessível a nós. Segundo, quanto aos modos de apreensão: não se trata apenas de 
apreensão sensível, mas de tudo o mais que possa ser racionalmente assim consi
derado. Também se apreendem, por exemplo, relações matemáticas (p. 91). 

Dito isto, pode identificar-se com precisão a noção central do dispositivo 
analítico deste capítulo. Trata-se da noção de realidade: ser real, ser parte da 
realidade, é ser apreensível por qualquer apreensor possível (p. 84). Há aspec
tos do mundo que nos rodeia que nos escapam; mas é possível que haja (ou 
pudesse haver) criaturas, diferentes de nós, capazes de apreender alguns desses 
aspectos; como nada indica que a nossa espécie esteja a apreender tudo o que 
poderia ser apreendido, temos de admitir que há aspectos da realidade que vão 
além daquilo que conhecemos; tudo o que pudesse ser apreendido por um desses 
apreensores possíveis é real. Em suma: «é real tudo o que pode ser apreendido, e 
tudo o que pode ser apreendido é real» (p. 91). 

Só se pode compreender correctamente o tipo de dispositivo de análise ins
tituído por este conceito de realidade se o contrastarmos, nos termos do autor, 
com o conceito de existência. Trata-se de esclarecer que a tese "ser real é ser 
apreensível por qualquer apreensor possível" não é uma tese do domínio daquela 
parte da metafísica que é a ontologia. A distinção passa por aqui: «o existir só 
tem sentido "em si", mas ser uma realidade só tem sentido "para" um apreen
sor» (p. 97). É que, tal como ninguém ainda explicou como é que "existir" pode 
ser "dependente da mente", também não é concebível como é que qualquer reali
dade pode deixar de ser "realidade para" um apreensor real ou possível: "ter 
realidade" como "ter propriedades, ou ter uma identidade, definíveis como 
apreensíveis" (p. 98). 

O momento crucial da distinção faz-se assim: «Podemos (...) admitir que as 
coisas existem em si mesmas, no sentido apontado [entidades, ou aspectos do 
mundo, cuja realidade é autónoma ou independente em relação a qualquer 
apreensor real, a qualquer sujeito que exista ou já tenha efectivamente existido], 
mas não que elas tenham uma realidade em si mesmas.» (p. 98) E porque não se 
pode admitir isso? Por causa de uma ambiguidade de expressão que passa na 
fronteira essencial. Por causa do equívoco que se pode esconder no falar de "coi
sas em si". É que dizer que uma coisa tem realidade em si mesma é admissível se 
for para dizer que essa realidade é independente do sujeito humano (ou deste ou 
daquele sujeito particular); mas seria destituído de sentido se fosse para dizer que 
essa realidade é independente de qualquer sujeito possível. 

Não se trata de dispensar a ontologia: «o que existe são realidades e [...] 
nada senão realidades pode existir, nem faria sentido falar da existência do que 
não fosse uma realidade» (p. 99). O que se trata é de reconhecer níveis distintos 
dos nossos esquemas conceptuais e de distinguir o que pode ser feito em cada 
um desses níveis: qualquer discurso sobre "as coisas em si mesmas" só pode 
afirmar a existência das coisas, mas nada dirá acerca de como as coisas são, 
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acerca da realidade dessas coisas; qualquer discurso sobre o "como'1 das coisas 
não é sobre o "em si mesmo", mas sobre o "para" (p. 108). 

Com este dispositivo analítico podemos, então, atender ao trabalho que faz 
o realismo interno de Putnam, em duas vertentes: será ele necessário a uma críti
ca do realismo metafísico? será ele a melhor opção disponível para uma crítica 
do realismo metafísico? 

Comecemos pela primeira vertente. Para tal, cabe destacar que o conceito 
de realidade que se adoptou autoriza a seguinte tese: «há aspectos da realidade 
que são independentes da nossa capacidade de os apreender, mas não indepen
dentes de qualquer apreensão possível» (p. 99). Essa tese (que já se assinalou 
antes não integrar qualquer sistema metafísico) é perfeitamente capaz de contra
riar o realismo metafísico. Vejamos (pp. 100-102): 

(i) as entidades que constituem o mundo são "independentes da mente" no 
sentido em que a sua realidade não depende deste ou daquele apreensor existente 
(em particular, não depende do sujeito humano), mas, na medida em que a sua 
realidade depende dos apreensores possíveis, não são independentes da mente; 

(ii) o mundo não é uma totalidade fixa de objectos: o mundo é a totalidade 
indefinida das entidades apreensíveis por todos os apreensores possíveis (na 
medida, dizemos nós, em que são indefinidas quer a totalidade dos apreensores 
possíveis, quer a totalidade das capacidades de apreensão de cada membro dessa 
classe, ainda para mais quando estas podem evoluir historicamente - o que é o 
caso, por exemplo, no que toca à espécie de apreensores que conhecemos 
melhor: os humanos); 

(iii) não há uma descrição coerente e verdadeira acerca do mundo que seja a 
única com essas propriedades, porque haverá tantas dessas descrições possíveis 
quantas as espécies de apreensores possíveis; 

(iv) só um conceito modificado de correspondência poderá ser admitido, 
como correspondência constitutiva dos apreensores e dos apreensíveis na sua 
possível relação recíproca. 

Vemos, deste modo, que a noção de que "ser real é ser apreensível por 
qualquer apreensor possível" é perfeitamente capaz de produzir os meios para 
contrariar todos os aspectos centrais do realismo metafísico. Assim sendo, o 
realismo interno de Putnam (que, aliás, nunca chegou a ser muito bem caracteri
zado pela positiva) não nos faz falta para o efeito, 

Podemos, então, passar à segunda vertente, a saber: qual a melhor opção 
para uma crítica do realismo metafísico: o realismo interno ou a concepção de 
que "ser real é ser apreensível por qualquer apreensor possível"? Dois planos 
devem ser aqui considerados. Num primeiro plano, as dificuldades intrínsecas ao 
próprio realismo interno ou pragmático, que resultam de assentar em pressupos
tos que talvez não sejam menos duvidosos do que os do realismo metafísico. É 
que, pelas razões apontadas acima, «é válido faiar de entidades cuja existência e 
cuja realidade sejam independentes do conhecimento humano», porque «a reali
dade (...) não depende da nossa perspectiva, ou de qualquer perspectiva realmen
te existente, e sim de uma perspectiva possível», e porque a existência, essa, só 
pode ser absoluta, também ela em nada dependendo "internamente" das nossas 
teorias (pp. 106-107). O problema está em que Putnam não dá a devida atenção 
ao facto de que "a realidade resiste à construção epistémica" (p. 112). Num 
segundo plano, o realismo interno prejudica outros aspectos da filosofia de Put-
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nam, designadamente o seu respeito pelo realismo comum, que impregna aquele 
"conhecimento prático" que pertence à nossa racionalidade fundamental. O que 
Putnam verdadeiramente quer minar (e com razão) é a ingenuidade do realismo 
científico, para o qual as teorias científicas vigentes constituem o critério de 
existência e realidade. O problema é que não há como circunscrever a recusa 
putnamiana do externalismo à crítica do realismo científico. Essa crítica teria de 
atingir também o realismo comum. O mundo do realismo comum não é uma 
pasta amorfa; o mundo de apreensíveis, para qualquer apreensor, tem uma estru
tura. O mundo do realismo comum "é um mundo cuja realidade só pode ser 
concebida em termos externalistas" (p. 117), sem prejuízo de que qualquer des
crição desse mundo é "interna" à estrutura do apreensor. Então, conclui-se, o 
realismo interno, por um lado, evidencia graves problemas conceptuais intrínse
cos e, por outro lado, não se deixa facilmente compatibilizar com outras teses 
que o próprio Putnam (tal como Monteiro) quer preservar. 

Pode, assim, concluir-se que o ponto de vista realista segundo o qual "ser 
real é ser apreensível por qualquer apreensor possível" - que autoriza, designa
damente, a tese de que "há aspectos da realidade que são independentes da nossa 
capacidade de os apreender, mas não independentes de qualquer apreensão pos
sível" - é uma base mais adequada para enfrentar os problemas do realismo do 
que o realismo interno ou pragmático de Hilary Putnam. 

Monteiro identifica a raiz das dificuldades do realismo internalista de Put
nam, quando mostra que este começa por introduzir e argumentar eficazmente a 
favor de teses epistemológicas (relativas ao que podemos saber) para depois as 
transpor para teses ontológicas que carecem de apoio na argumentação estabele
cida (p. 118). É que a proposta de Monteiro, concordando com Putnam na ideia 
de que «uma metafísica materialista de inspiração científica é um sonho sem 
futuro» (p. 116), apresenta-se como um instrumento crítico mais poderoso e com 
menos fragilidades intrínsecas do que o realismo internalista ou pragmático. 
Nesse sentido, este capitulo oferece um rico ponto de apoio a um realismo sem 
dogma de que tantas vezes mostra carecer, por exemplo, a filosofia da ciência 
que o século X X trouxe para o século XXI . 

A importância deste ponto é sublinhada na "Conclusão" geral (pp. 121¬
-125), quando se afirma que toda a argumentação do livro está numa perspectiva 
realista, mas «assenta na convicção que podemos chamar "realismo radicalmente 
neutro"», porque considera que «em termos metafísicos o mais prudente é per
manecermos totalmente neutros quanto ao problema da natureza última [da] 
realidade» (p. 125). 

Voltando a Neurath, diríamos que, depois de tanta água ter passado debaixo 
das pontes de "uma concepção científica do mundo" como orientação filosófica, 
talvez seja tempo de renovar os termos da procura pelas condições de possibili
dade de um terreno comum às ciências e à filosofia, embora agora necessaria
mente noutras bases, sem o espectro da "eliminação" (nem sequer da subordina
ção). O tipo de reflexão filosófica praticada por João Paulo Monteiro é exemplo 
de uma via possível para esse terreno de encontro. O que é saudável - e de sau
dar. 

Porfirio Silva 
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ECCY DE JONGE, Spinoza and Deep Ecology. Challenging Traditional Ap¬
proaches to Environmentalism, Aldershot, Ashgate, 2003, 171 pgs. 

Como todos os grandes filósofos, Espinosa tem sido sujeito a múltiplas 
abordagens e a leituras diversificadas. Se a designação de Pierre Bayle, que o 
considerou um "ateu de sistema", dominou no séc. XVII , convivendo em parte 
do séc. XVII I com a acusação kantiana de filósofo obscuro, a sua recuperação 
enquanto pensador consistente e sumamente religioso fez-se sentir no Pantheis¬
musstreit. Independentemente da pertinência ou impertinência da visão jacobia-
na, o facto é que, a partir dela, o filósofo adquiriu o lugar que lhe era devido no 
panteão dos grandes pensadores da humanidade. Desde então temos assistido a 
sucessivos retratos que o colocam em paradigmas tão específicos quanto o mate
rialismo e o idealismo, as teorias liberais e as revolucionárias, a psicanálise e a 
mística, o judaísmo e as filosofias orientais. E sobre uma leitura particular de 
Espinosa - a de Arne Naess - que Eccy de Jonge se debruça neste livro, contes
tando a apropriação feita pelo pensador norueguês e desconstruindo a tese central 
na obra deste: a consideração do espinosismo como a metafísica que melhor 
fundamenta a sua ecologia profunda. 

O livro de E. de J. tem na base uma tese de doutoramento e esta origem é 
evidente no desejo de mostrar leituras e domínio de conhecimentos, quer no que 
respeita à ecologia profunda, que é apresentada nos seus diferentes representan
tes, quer relativamente a Espinosa, cujos temas essenciais são trabalhados. Se a 
ideia dominante é assinalar a inadequabilidade da apropriação feita por Naess do 
pensamento do autor da Ética, há temas que recorrentemente aparecem ao longo 
dos capítulos, sendo um deles a crítica à inconsistência filosófica dos deep eco-
logists: "Deep ecologists can be criticized for doing bad philosophy" (p. 57). Na 
verdade E. de J. veria com melhores olhos a inserção dos escritos de Naess em 
domínios não filosóficos como a literatura, a poesia, a psicologia ou a actuação 
política (p. 43). 

Logo no prefácio percebemos que um objectivo forte é demarcar Espinosa da 
ecologia profunda naessiana. É verdade que tanto o filósofo judeu como Naess e os 
seus discípulos valorizam a auto-realização e defendem urna filosofia do cuidado e 
do amor à Natureza. No entanto, o radicalismo e a violência dos segundos, nomea
damente a cobertura dada a algumas acções em prol da defesa ambiental, são criti
cados como totalmente distantes do pensamento espinosano. De facto, grupos 
activistas como Earth First e The Sea Shepherds foram apoiados por Naess e pelos 
seus seguidores. De Jonge questiona esta aproximação, classificando de eco¬
-terrorismo as acções realizadas e considerando-as incompatíveis quer com o pen
samento de Espinosa quer com os próprios princípios da deep-ecoiogy, orientados 
para a realização de uma ética do cuidado na qual deveriam dominar a paz e o 
amor universais. No entanto, E. de J. apresenta o pensamento de Espinosa como 
susceptível de fundamentar uma ecologia profunda, desde que devidamente inter
pretado. Para ele, a visão de Naess é deturpada, omissa e desviante no que respeita 
ao autor da Ética. 

O livro organiza-se em duas partes. A primeira (capítulos 1 e 2) diz respeito 
à ecologia profunda, aos seus representantes, às teses mestras que defendem, às 
dificuldades com que se debatem. Assim, estes capítulos tratam das relações 
entre as várias correntes ecológicas, identificam a especificidade da deep ecology 
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e referenciam os diferentes autores que a integram. Há um particular relevo dado 
a Arne Naess, o militante da aproximação com o espinosismo. 

Numa tentativa de clarificação de conceitos, começa-se por traçar as diver
gências entre a ecologia profunda e as filosofias ambientalistas, sobretudo no que 
respeita às respostas dadas por uma e por outras à crise ambiental que hoje 
vivemos. Os defensores da deep ecology vêem-se a si mesmos como filósofos 
que captam a raiz da crise, enquanto os ambientalistas se ficam pelos sintomas. 
Para os primeiros, o problema determinante reside na atitude antropocêntrica, 
responsável maior por todos os agravos que se têm cometido sobre o planeta. 
Acentuando a necessidade de uma consciência do eu que ultrapasse o dualismo 
corpo /alma, Naess propõe-nos um possível lugar de encontro para o pensamento 
Ocidental e Oriental, tomando Espinosa como patrono e o florescimento iflouri-
shing) individual como meta a atingir por todos os seres vivos. 

Para além de Naess, E. de J. apresenta outros ecologistas profundos, dando 
um particular relevo às teorias de Warrick Fox, Freya Mathews, George Ses¬
sions, Harold Glasser, Michael Zimmerman; analisa criticamente os oito tópicos 
programáticos da "Deep Ecology Platform" (DEP), verdadeira carta de princí
pios do movimento; delineia alguns traços dos vários sistemas de que Naess & 
C.a se socorrem, nomeadamente o Advaita Vedanta (um ramo do hinduísmo) e a 
psicologia trans-pessoal. Por fim, avança com o pensamento de Espinosa, o filó
sofo escolhido para suporte metafísico e unificador das teorias da auto-realização 
e da ética do amor e do cuidado. É a análise crítica da (im)pertinência desta 
aproximação que constitui a segunda parte do livro. Esta, centra-se em Espinosa 
e nas relações que é possível estabelecer entre a sua filosofia e a ecologia pro
funda. Os capítulos 3, 4 e 5 são ocasião para mostrar, por um lado, aquilo que de 
Jong considera ser o verdadeiro Espinosa e, por outro, o seu repúdio pelas teorias 
de Naess. O objectivo é "dar o seu a seu dono" desmascarando a utilização do 
pensamento espinosano, colocado pelo norueguês ao serviço de determinadas 
causas que lhe são extrínsecas. Embora nem todos os interlocutores tenham as 
mesmas armas para se defender neste debate, ele é interessante por colocar frente 
a frente três posicionamentos: Espinosa e a ética fundamentada na totalidade da 
Natureza; Naess e o desejo de promover o valor intrínseco e a igualização de 
todos os seres vivos; E. de Jonge e a denúncia de uma apropriação abusiva 
empreendida pela deep ecology quanto ao pensamento do autor da Ética. 

O desejo de mostrar as incongruências do pensamento de Naess leva de J. a 
reconstituir a gnosiología, a teoria dos afectos, a metafísica, a ética e a política 
espinosanas. À medida que vai criticando o filósofo norueguês, de Jong vai tam
bém desenvolvendo a sua tese própria - Espinosa pode realmente ser usado para 
veicular uma filosofia não antropocêntrica, susceptível de nos fazer ultrapassar o 
mundo percepcionável dos sentidos. Mas não é legítimo identificar o seu pensa
mento com o de Naess pois são-lhe particularmente avessos o misticismo natura
lista que este defende, bem como o apelo a um regresso às culturas primitivas, o 
igualitarismo biocêntrico, a crítica à sociedade moderna, a exigência de socieda
des descentradas. Estas teses, fulcrais em Naess, são por de J. consideradas 
alheias ou mesmo contrárias ao pensamento de Espinosa. Não tendo ele uma 
teoria do eu (self), torna-se difícil considerá-lo defensor do conceito de auto-
-realização, central em Naess. Também nunca o filósofo judeu defendeu uma 
igualização de todos os seres vivos; pelo contrário, afirma que podemos usá-los, 
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conforme nos for mais útil, em função do poder que sobre eles detemos. Classifi
ca mesmo de supersticiosa e de feminina a interdição de matar os animais (Et, 
IV, 37, scol). A ideia de um eu compassivo, fruto do auto-conbecimento e da 
passagem de um narrow para um mature self é para Naess uma etapa fundamen
tal que nos leva a respeitar a Natureza, impedindo-nos de qualquer violência 
sobre ela. De Jong argumenta que em Espinosa não encontramos a tese da bon
dade natural de todos os seres pois há entre eles uma relação de poder que impe
de por vezes um relacionamento pacífico. Contudo, ao considerar que somos 
uma fonte de amor, desenvolvemos um cuidado relativamente a nós mesmos e 
aos outros, visto que a destruição e o domínio podem ser contrários ao nosso 
conatus (pg. 107). Ao relevar a Natureza, Naess secundariza o homem e menos
preza os seus direitos. Espinosa nunca subscreveria esta tese; como também não 
subscreveria a defesa do valor intrínseco de todos os existentes. Fazê-lo, seria 
para de Jonge transferir os valores humanos para o mundo, ou seja, cair no 
antropocentrismo que o filósofo judeu tão duramente critica. Segundo de J., 
Naess confunde, abusivamente, a ideia de preservação inerente ao conatus com a 
preservação da eco-esfera. Nele, a auto-realização passa pelo contentamento que 
sentimos quando presenciamos o florescimento de todos os seres do Universo. 
Ora Espinosa não se refere ao amor sentido perante a riqueza e a diversidade de 
todos os seres. Defende que os temos de respeitar enquanto partes que são do 
Todo. No entanto, a sua aniquilação nunca influenciaria o Todo que se manteria 
intacto. 

Se as críticas quanto a interpretações erróneas são constantes ao longo do 
livro, elas fazem-se particularmente sentir no capítulo 5, que trata do eu social e 
político. Aqui, Naess é acusado de defender uma visão romântica e nostálgica do 
estado de natureza (pg. 110) incompatível com a defesa espinosana de um regime 
democrático. Para o autor do T.T.P. o estado de natureza está ionge de garantir 
uma vida em harmonia com o Todo pois é uma fonte de conflitos, uma situação 
onde não existe bem ou mal, justiça ou injustiça. A política de descentralização, 
acarinhada pelos deep ecologists é algo que de Jonge não encontra em Espinosa, 
o qual elogia um Estado democrático poderoso e forte. Contrastantemente, os 
promotores da ecologia profunda propõem mudanças radicais na sociedade que, 
para de Jonge, não só seriam fortemente criticadas pelo filósofo judeu como 
contradiriam os ideais de paz, de amor e de cuidado universal professados por 
estes pensadores. 

O livro é inegavelmente interessante, mostrando as virtualidades do pensa
mento espinosano no que respeita à contemporaneidade. A tese de que podemos 
encontrar em Espinosa um fundamento para um conceito ecológico de Natureza, 
convive com a exigência de uma leitura rigorosa dos textos deste autor. É em nome 
da fidelidade a um pensamento, que se afasta como abusiva a interpretação des
viante do mesmo por parte de Naess. E em nome da defesa do ambiente que se 
criticam as teses da ecologia profunda, quer na sua consistência interna, quer na 
apropriação de Espinosa como seu patrono. As críticas a Naess e aos deep ecolo
gists são certeiras e demolidoras. Se por vezes nos parecem repetitivas ou mesmo 
exageradas, é verdade que têm sempre como referência os textos do filósofo, reve
lando deles um conhecimento profundo. A bibliografia final, rica e variada, é um 
estimável contributo não só para os espinosanos como para outros especialistas, 
tanto da ecologia quanto da filosofia moderna. E a paixão que atravessa a obra é 
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um estímulo para todos aqueles que apostam no diálogo vivo com os filósofos do 
passado, considerando que os problemas da actualidade se enriquecem com o revi
sitar da sua história. 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 

JOÃO MARiA ANDRÉ, Diálogo intercultural, utopia e mestiçagem em tempos de 
globalização, Coimbra, Ariadne editora, 2005, 146 pgs. 

Este livro é composto por três capítulos, correspondendo cada um deles a 
artigos contextualizados num espaço e num tempo próprios mas unidos transver
salmente pela temática da interculturalidade. A linha comum que os percorre 
releva a interpenetração passado/presente, questionando a aparente segurança 
destas distinções pois aquilo que à primeira vista poderíamos encarar como 
património de uma época anterior é retomado na perspectiva das suas implica
ções hodiernas. Os três capítulos confirmam a tese da actualidade do passado. 
Tal tese é particularmente visível nos dois primeiros, onde é constante o recurso 
a um período - o Renascimento - e a um pensador - Nicolau de Cusa. Mas em 
toda a obra o problema do uno e do múltiplo, central na pré-modernidade, é 
retomado nos nossos dias, onde se reveste de formas específicas tais como a 
identidade e a diferença, a permanência e a abertura ao novo, a originalidade e a 
mestiçagem. 

E um livro fascinante, no estilo muito próprio a que JMA nos habituou, 
motivando-nos a reflectir sobre um problema hoje incontornável: a multiplicida
de de culturas que entretecem o nosso quotidiano exige uma atitude de abertura, 
de aceitação e de tolerância. Mas o que à primeira vista nos parece preocupação 
específica da pós modernidade, decorrente da fragmentação perspectivista que 
nos é familiar, é mostrado na sua radicação ao passado. Pensado embora noutros 
parâmetros, trata-se do mesmo problema: como é possível conciliar a unidade e a 
diferença? o que fazer para transformar a conflitualidade em diversificação enri
quecedora de olhares? 

O capítulo I , sobre a pluralidade de crenças e a diversidade de culturas, vai 
buscar ao século XV elementos que nos permitam compreender melhor a actua
lidade, confrontando o ecumenismo cusano com a educação intercultural dos 
nossos dias. A compreensão da diferença requer uma fundamentação filosófica e 
JMA encontra no pensamento de Nicolau de Cusa um paradigma que podemos e 
devemos revisitar. Na perspectiva do Cardeal alemão, a multiplicidade de cren
ças tem como fundamento a plenitude e, como tal, não deverá ser fonte de dis
córdia mas sim motivo de júbilo (pg.30). É verdade que no pensador renascentis
ta são dominantes as perspectivas teológicas e eclesiais enquanto que hoje 
vivemos numa sociedade laica. No entanto há um comum objectivo que a ele nos 
une - a busca de um entendimento conciliatório. Este, em Nicolau de Cusa, con
cretiza-se na reflexão sobre o modo de ultrapassar os diferendos religiosos, tendo 
como consequência a desejada paz perpétua. Perspectivada embora noutros 
parâmetros, é a mesma preocupação que hoje nos leva a pensar a convivência 
multicultural e as vantagens por ela trazidas ao nosso quotidiano. Assim, uma 
filosofia intercultural que se desenvolva no presente, terá vantagem em recordar 
Cusa, dele recebendo princípios hermenêuticos comuns: todo o conhecimento é 
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conjectural; a diversidade é fonte de riqueza; a tolerância é uma condição "sine 
qua non" da liberdade. 

JMA privilegia três entradas para analisar alguns textos do cusano: a epis-
temológico-hermenêutica, a antropológico-filosófica e a ético-política (pgs. 29 a 
43). Os textos "De Pace fidei" "De visione Dei", "Idiota de Sapientia" e "De 
genesi" são interpretados na sua especificidade mas também nos pontos comuns 
que revelam, dando-se um especial realce ao carácter conjectural do conheci
mento, à apologia de um horizonte dialógico e ao conceito de natureza humana 
como factor de possíveis convergências. 

As mesmas três entradas se mantêm na caracterização do muíticulturalismo 
de uma sociedade secularizada. No que respeita à primeira, JMA propõe-nos a 
substituição de uma visão eurocêntrica pela perspectiva gadameriana da "fusão 
de horizontes" (pg. 46) reconhecendo a dimensão intersubjectiva da verdade 
hermenêutica. No que concerne à segunda, valoriza uma antropologia dinâmica e 
plural, em que homens e culturas são considerados "in fieri", realizando-se na 
abertura e no acolhimento ao diferente (pg. 47). Finalmente, realçando o plura
lismo, a liberdade e a tolerância são encaradas como valores imprescindíveis da 
sociedade contemporânea. Esta é multicultural e, consequentemente, enfatiza a 
comunicação, factor que JMA analisa na sua dupla matriz, cibernética e herme
nêutica (pgs. 54 a 57). O "homem sem interior" de Wiener e seus adeptos, é 
confrontado com a historicidade e dialogicidade dos seguidores de Heidegger, 
culminando com a tese da verdade como consenso de uma comunidade argumen
tativa, tal como Apel e Habermas defendem. 

O capítulo termina com o apelo a um domínio particularmente querido à edu
cação inter-cultural - a experiência estética. A educação estética contribui inega
velmente para a aceitação e valorização da diferença, na medida em que por ela a 
ideia de domínio é substituída pela de unidade, o átomo dá lugar à relação e a dis
tância se metamorfoseia em encontro. 

Enquanto projecto político, o muíticulturalismo exige uma fundamentação 
filosófica que desenhe um novo rosto para um pensamento descentrado e anti-
-dogmático, um pensamento que não valoriza o domínio e a posse nem elege 
determinados lugares mas antes reconhece as virtualidades do diverso, estimula a 
cooperação, ultrapassa a coexistência e celebra a mestiçagem. Será este o rosto 
de uma nova filosofia intercultural. 

O capítulo I I , dedicado ao pensamento utópico, mais uma vez escolhe o 
Renascimento para aí encontrar sementes que nos possam ser úteis (pg. 72). De 
facto, o recrudescimento actual das utopias beneficiará em recordar o poder 
criativo e artístico do homem renascentista pois a pedagogia do utópico é uma 
possível solução para os problemas de hoje, em que "todos os lugares parecem 
estar a descoberto" (pg. 68). 

Da dupla linhagem, política e escatológica, que enforma o pensamento utó
pico, seja ele renascentista ou pós moderno, JMA escolhe a primeira. A cada um 
dos cinco textos que analisa - três utopias propriamente ditas e dois "projectos 
de natureza utópica" (pg. 84) - vai buscar ensinamentos para a actualidade. 
Tomás Moro, autor da primeira ecotopia, alerta-nos para a natureza como valor, 
nela radicando a economia, a moral e a própria religião. Com a construção astro
lógica e cabalística que é a Cidade do Sol de Campaneila, aprendemos a impor
tância da educação humanística no que se refere ao exercício da cidadania (pg. 82). 
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Bacon e a Nova Atlântida, uma utopia tecno-científica, fazem-nos mergulhar na 
euforia de um saber poderoso, primeiro degrau para o conceito iluminista de 
progresso que ainda hoje nos enforma. O De pace fidei de N . de Cusa, ensina
mos a distinguir o essencial do acessório, mostrando a diversidade enquanto 
riqueza. No Discurso sobre a igualdade do homem de Pico delia Mirándola, 
deparamos com a tese de que a amizade universal se constrói e de que a concór
dia é possível. 

A estes textos paradigmáticos sucedem-se outros: ucronias, eutopias, uto
pias industrialistas, distopias e contra-utopias, que J.M.André analisa, inventa
riando obras e autores, traçando um percurso que vai da modernidade ao nosso 
tempo, com um particular destaque para a comunicação, "a grande utopia do 
século X X " (pgs. 89 a 96). A linguagem computacional é classificada como 
"a nova «mathesis universalis» do entendimento humano" (pg. 93). Telépolis é a 
nova cidade em que impera o debate virtual sem tempo nem espaço. Como ilus
tração particularmente significativa da nossa era, a referência a dois textos, duas 
contra-utopias, a denunciar o horror de um espaço devassado, no qual não há 
lugares escondidos (pg. 95). Assim, Huxley e Orwell aparecem-nos como profe
tas de um mundo sem privaticidade onde a globalização comunicacional leva à 
morte de uma comunicação autêntica. É na procura dessa comunicação perdida 
que JMA situa o coração das novas utopias, encontrando-as na reflexão filosófi
ca e teológica. Martin Buber, Habermas, K. O. Apel, von Weizácker e Hans 
Küng, são portas que se abrem, fazendo-nos sentir "dialogicamente solidários 
com o universo" (pg. 100) e com cada um dos seus elementos constitutivos, 
humanos e não humanos. 

O capítulo I I I , "Globalização, mestiçagem e diálogo intercultural", situa
mos no século X X I , centrando-se na busca de uma identidade feita de "múltiplos 
tecidos" (pg. 103). Ao confrontar uma globalização que traduz a solidariedade 
com outra que é consequência da violência e da rapina, JMA faz-nos debruçar 
sobre o passado, o nosso passado, onde também ocorreram fenómenos de inter-
-culturalidade e mestiçagem. Uma reflexão filosófica sobre a globalização não se 
pode limitar a constatar a pluralidade de culturas. JMA encara-a como um valor, 
percebendo que é preciso ultrapassar certos vectores epistemológicos próprios de 
uma racionalidade essencialista e estática, e de caminhar para outros, mais hoíís-
ticos e abrangentes, nos quais impere a categoria da relação. A mesma necessi
dade de mudar perspectivas é detectada no que se refere aos vectores antropoló
gicos: o conceito de identidade é questionado. Não mais a cultura é concebida 
enquanto internamente homogénea mas sim como realidade plural e dinâmica, 
que abandona a exclusividade de um registo espiritual, apropriando-se de uma 
matéria e de um território. A estrutura é ultrapassada pela narrativa pois é nos 
registos biográficos dos indivíduos e dos povos que chegamos ao coração das 
culturas. Ao pretender circunscrever o conceito de cultura, JMA também rejeita a 
sua redução a dimensões economicistas e tecnológicas, relembrando outros fac
tores que a identificam como algo eminentemente pluridimensional. Para com
preendermos a globalização há que atender a uma concepção metafísica do mun
do, a uma concepção antropológica do ser humano e a uma determinada filosofia 
da história. 

Denunciando as perversidades da globalização neo-liberal, que mais não é 
do que a continuação de uma forma colonial de domínio, e em nome de uma 
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concepção ecológica da cultura, JMA procura contrariar a homogeneização, 
característica de uma globalização predadora, que se impõe "de cima para baixo" 
(pgs. 123-5). Há que problematizar o conceito de mestiçagem, sob pena de se 
perderem os vectores dinâmicos deste fenómeno em prol de alguns pólos domi
nantes que imporiam à força uma falsa homogeneidade. É isto que é feito nos 
pontos 4 e 5 do terceiro capítulo. Aqui, JMA denuncia um muiticulturalismo 
enquanto mosaico atomístico e sincrético, opondo a uma mestiçagem de superfí
cie uma mestiçagem de profundidade (pg. 127). Há uma "conflitualidade criado
ra" que importa relevar. Mais uma vez se apela à fusão gadameriana de horizon
tes, a única que conduz a uma identidade dinâmica e plural. E porque a história 
da identidade de um grupo é também a história dos seus conflitos, não podemos 
esquecer todas as formas de mestiçagem forçada que, no passado e no presente, 
eliminaram ou subjugaram o diferente (porque bárbaro) em nome da civilização. 

Seleccionando alguns autores que se têm debruçado sobre a Filosofia e a 
Ética da Libertação, JM André leva-nos, pela mão de Enrique Dussel e de Raúl 
Fornet-Betancourt, a reflectir sobre o verdadeiro diálogo entre culturas, condu
cente a uma sã mestiçagem (pg. 132 e sgs.). Para que esta ocorra, urge respeitar 
três pressupostos básicos: a desobediência cultural, o princípío-libertação e a 
competência pluri-cultural. O primeiro, postula a validade dos mecanismos de 
resistência e de transformação; o segundo, situa em sede filosófica algumas teses 
da chamada Teologia da Libertação, desconstruindo os pressupostos dogmáticos 
da racionalidade moderna; o terceiro, valoriza a pluralidade das competências 
facultadas por uma globalização dialógica, permitindo a transferência e a tradu
ção de pólos culturais diversos. 

A terminar, a parte mais polémica e provocatória do artigo. Nela JMA pro
põe alguns princípios cuja aceitação permitirá um diálogo inter-cultural autêntico 
(pg. 137 e segs.), São eles, em primeiro lugar, a contestação de uma enunciação 
universal e atemporal dos direitos humanos; de seguida, a defesa de uma concep
ção de universalidade "a partir de baixo" (pg. 138), apresentando o pluralismo 
como uma nova forma de universalismo; depois, a proposta de recuperação do 
núcleo ético e mítico de cada cultura, valorizando o impulso criativo das suas 
imagens e dos seus símbolos; em quarto lugar, a restituição à filosofia da sua 
dimensão eco-sófica, com a consequente valorização dos fundamentos naturais 
da vida; por último, "o retorno ao berço natalício e a valorização da linguagem 
materna". Considera o autor que, com estes princípios, é possível concretizar um 
diálogo inter-cultural autêntico, o que exige, como pressuposto prévio, o conhe
cimento do outro, factor indispensável para o desenvolvimento de uma consciên
cia crítica, conducente a uma prática de transformação social. Nesta nova filoso
fia orientada para a interculturalidade, a razão crítica dá lugar a uma "razão 
pática", de acolhimento e abertura ao diferente, imprescindível para o conheci
mento próprio. Daí a conclusão do capítulo com a revisitação da tese renascentis
ta do homem como microcosmo pois é em cada um de nós que se encontra a 
unidade e a diversidade de todas as coisas. 

E um livro que nos interessou a vários níveis. Em primeiro lugar porque, 
situando-se no presente, permite-nos reatar pontes com o passado, pensando a 
cultura no seu fazer-se, como actividade dinâmica e plurifacetada, em que as 
épocas dialogam e se entrecruzam sem que a diferença temporal seja obstáculo. 
Questionando uma visão linear da história, JMA revisita o Renascimento encon-
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trando nele problemas e respostas que o tornam próximo de nós. Hoje, tal como 
no século XV, somos confrontados com a diferença e é-nos pedida a tolerância. 

O pluralismo e a alteridade que recorrentemente são valorados manifestam¬
-se também na variedade de referências bibliográficas, verdadeiro cruzamento 
intercultural que nos abre perspectivas para novas leituras. Autores e livros refe
renciados são, eles também, sinal de pluriculturalismo e de diversidade, numa 
negação de Babel que faz convergir num mesmo objectivo portugueses e espa
nhóis, alemães e sul americanos, franceses e autores de língua inglesa, italianos e 
árabes, todos eles unidos por um interesse comum - mostrar-nos a polivalência 
das culturas e a sua capacidade de diálogo, mau grado as divergências. 

É um livro que nos seduz mas que também nos provoca, que nos obriga a 
rever posições, que levanta perplexidades e suscita discordâncias, Relembro, a 
este propósito os últimos tópicos do capítulo terceiro particularmente interpelati-
vos. Deles destaco uma tese que me é difícil subscrever - a da necessidade de 
entendermos os direitos humanos em situação e não de um modo universal 
(pg. 137 e segs.). Contrariamente a JMA que considera "minimamente pertinen
tes" as críticas à formulação universal e atemporal dos direitos humanos, interro
go-me quanto à legitimidade ética de, sob a capa da alteridade cultural, aceitar
mos certos comportamentos e práticas. Entendo que devemos ser radicalmente 
críticos no que respeita a todas as situações de humilhação, de descriminação, de 
desrespeito pela dignidade humana, mesmo quando elas são aceites tacita ou 
explicitamente por certas culturas. Assim, contesto JMA, quando este se identifi
ca com posicionamentos que criticam "(...) as cartas de direitos humanos que 
pretendem enumerá-los de uma forma universal e atemporal padecendo tais 
enumerações das circunstâncias históricas, geográficas e culturais que consti
tuem o quadro base da sua enumeração" (pg. 137). A aceitação deste e de outros 
passos semelhantes parece-me extremamente perigosa e susceptível de acarretar 
efeitos perversos. Lembro, no que se refere ao passado, a possibilidade que tais 
teses fornecem a uma visão desculpabilizante de certos fenómenos indesculpá
veis como a Inquisição e os preconceitos racistas, ou, no que respeita ao presen
te, a brandura das críticas e o olhar complacente quanto ao uso do véu ou da 
burka, às mutilações genitais, à exigência de castidade para as mulheres, etc. etc. 
Como é possível propor uma enunciação dos direitos humanos elaborada a partir 
"da luta dos marginalizados, dos perseguidos, dos oprimidos e dos excluídos" 
(pg. 138) quando estes não têm de si próprios uma representação objectiva sendo 
mesmo muitas vezes o veículo de manutenção do "status quo" e da preservação 
das tradições? Lembro algumas culturas africanas onde a prática da excisão é 
perpetuada pelas próprias mulheres, ou, na nossa cultura, a aceitação por parte 
delas, de uma discriminação de salário no desempenho de um trabalho igual. É 
contra estes efeitos perversos da multiplicidade cultural que subscrevo a posição 
de Mary Midgley, dogmaticamente defensora de certos direitos inerentes à con
dição humana, cuja fronteira nenhuma cultura, sob nenhum pretexto, poderá 
ultrapassar1. 

1 Vj os textos "How large is a culture?" in Mary Midgley, Can't we make moral judge
ments!, Bristol, The Bristol Press, 1991, pp. 81-91 e "Trying out one's new sword" in 
Mary Midgley, Heart and Mind. The Varieties of Moral Experience, London, Methuen, 
1981, pp. 69-75. 
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É um livro que a propósito de uma questão - o diálogo entre culturas - nos 
coloca múltiplas questões, interpelando-nos, incomodando-nos, levando-nos ao 
terreno onde os problemas não só se pensam mas se vivem. A ele não se poderá 
aplicar a crítica de Nizan quanto à alienação e descorporização dos filósofos: "Os 
filósofos parecem ignorar como os homens são feitos, não conhecem o que eles 
comem, as casas que habitam, os fatos que usam, o modo como morrem, as 
mulheres que amam, o trabalho que fazem (...) são mais ligeiros que os anjos (...) 
nunca experimentam a necessidade de caminhar entre os homens"2. JMA que 
tantas vezes tem trabalhado o tema do corpo, obriga-nos neste livro a filosofar 
ancorados num corpo, numa circunstância, numa história. E mesmo que a partir 
dela possamos revisitar o passado, fazêmo-lo com o peso de homens e mulheres 
que somos, ou seja, sem a ligeireza dos anjos mas com sangue, carne e pele, as 
várias camadas de pele que a mestiçagem nos legou. 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 

M. S. LOURENÇO, Os Degraus do Parnaso, Assírio e Alvim (com o patrocínio do 
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas), Lisboa, 2002 

É com esta mesma frase que principio, numa revista de filosofia, a recensão 
de um livro já não muito recente (2002) e, aparentemente, só vinculado à filoso
fia pela pessoa do seu autor, que não pelo conteúdo: quanto a este, poderia ser, 
em suma, apresentado como um conjunto de meditações eruditas acerca de litera
tura, de música e de vida (a qual aflui numa terceira parte do livro onde, sob o 
título agregador de «Rituais», M . S. Lourenço evoca cenas cruéis e saborosas, 
crê-se - pelo menos numa primeira leitura - que do seu passado). Mas se uma 
«recensão» pode eventualmente destinar-se a cumprir a tarefa, não agora de 
despertar o leitor para a novidade, não agora procurando elaborar uma primeira 
recepção crítica do que acaba de se publicar, mas, antes, de retomar o que mere
ce ser sublinhado, o que se julga ser importante trazer de novo ao olhar, e se, por 
outro lado, é certo que só por inadvertência alguém dirá que quando M, S. Lou
renço se entrega às suas divagações sobre poesia, ou sobre música, ou sobre 
expressão e estilo - por exemplo - está fazendo qualquer coisa que não seja 
precisamente «filosofar», então justifica-se, numa revista de filosofia, esta recen
são de um livro com alguns anos, que é, à sua maneira, único, inesquecível e 
intimamente vocacionado para se tornar um objecto de culto: ignorado pela 
maioria, obcecadamente estimado por uns quantos a quem prendeu. 

Quando releio Os Degraus do Parnaso, parece-me sempre aí redescobrir 
uma obra escrita por um cruzamento de forças que, simbolicamente, representa
ria sob os nomes de Fradique Mendes, Wittgenstein e Schõnberg: se o cruzamen
to pode soar como estranho, a agudeza e a originalidade da reflexão que ele tem 
para oferecer é brilhante. De Fradique deparamos, em cada passo, com aquele 
desencanto relativamente ao país e à sua realidade, aquela fria e desapiedada 
lucidez, que permite a M . S. Lourenço compreender perfeitamente e, de algum 
modo, fazer seu o retrato que um jornalista espanhol traça do povo português 
como autista, porco e triste, mas já não compreender no seu sentido humano, em 

2 Paul Nizan, Les Chiens de Garde, Paris, F. Maspéro, 1974, p. 30. 
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contrapartida, o tom de mágoa com que um jornal português retorquira a essa 
visão arremessada de Castela: aí, na resposta de um redactor que se sentira ofen
dido, M . S. Lourenço não detecta mais do que a expressão de um nacionalismo -
ou seja, nas suas palavras, uma forma de histeria - que, ao invés de se interrogar 
sobre se o estado de coisas que o jornalista espanhol quisera expor é verdadeiro, 
sobre se a exposição é justa, e os factos podem ser emendados, se limita a bradar, 
inconsolável: «É cruel!»; ou lhe permite a curiosíssima e inesperada meditação 
sobre as prostitutas do Cacém, que as toma como uma espécie de espectáculo, 
quase experimental, de desacertos, um objecto em que se observa friamente a 
conjugação de manifestações inconjugáveis: só para se perceber a que me refiro, 
como conceber sem estranheza a prostituta de beira de estrada que, na sua espe
ra, aproveita para íer, ou para fazer uma sesta, ou para tricotar? Mas o leitor já 
percebeu para onde o conduzo: se, no estado de espírito, na cultura do desencan
to perante a miséria da res publica portuguesa, se está em face de um avatar de 
Fradique, se o cosmopolitismo é o mesmo, já a ironia, ou o que poderíamos con
ceber por um tom, também ele fradiquiano, de ironia, na verdade não o é. Pelo 
contrário: o efeito irónico resulta aqui, quase sempre, de uma total ausência de 
ironia, de um paroxismo da precisão; e o instrumento, ou o método que a ela 
conduz é bebido (principalmente) em Wittgenstein: também este um esteta e um 
lógico e, portanto, o cultor de uma estética que se vai intensificando no seu tra
balho de depuração e despojamento de tudo quanto fosse resíduo retórico e epi
fenómeno sentimental, até se reencontrar numa pura exactidão lógica. (Nem 
Walter Pater, nem algum Pessoa andam, também, muito longe desse paradigma.) 
Uma «exactidão» que faríamos, contudo, muito mal em confundir com «simplici
dade» ou «linearidade». Não. A beleza que fala ao espírito de M. S. Lourenço é a 
que reside no rigor de obras complexas, que cativam o gosto pelo labiríntico e pelo 
intrincado, constituindo-se como estruturas perfeitas de sentido. É assim que M. S. 
Lourenço percebe - contra a tradição, aliás - , na escrita «difícil» de Kant, uma 
forma de inegável valor estético. E é porventura aqui que se harmonizam o conhe
cido pendor de lógico do Professor M . S. Lourenço e o seu interesse (e sua cultura) 
no que respeita aos mais diversos campos da estética, da Literatura à Música. 

No fundo, uma ideia une subtilmente os textos deste livro: e essa ideia é a 
de que nas variadas experiências de criação que interessam esteticamente ao 
autor deste livro, nunca é o género de conteúdo a impor ao objecto o valor estéti
co, segundo o lugar que a tradição lhe reserva. Há um valor estético do sensível, 
como o há das ideias ou de leis científicas. Sim, a poesia de Pessoa aprecia-se 
esteticamente, mas os seus ensaios, as suas meditações filosóficas não valem 
também por esse mesmo prisma? Sim, os poemas de Baudelaire, ou de Mallarmé 
podem ser fruídos enquanto poesia, i . e., uma vez mais, esteticamente, mas por 
que não a filosofia de Kant, ou, com outra evidência, a de Wittgenstein? E, ao 
compreendermos que o que nos interessa num objecto não é, de um ponto de 
vista estético, nem a espécie a que pertence, ou o carácter do conteúdo que veicu
la, mas o modo como se nos dá ao ouvido, ou seja, como se deixa captar na 
melodia interna, onde são, não evitadas mas, pelo contrário, provocadas, e traba
lhadas, e resolvidas as dissonâncias, toma-se-nos clara a fórmula de Walter 
Pater, recorrentemente referida por Lourenço, segundo a qual toda a Arte aspira à 
condição de música. E preciso, porém, não interpretar demasiado literalmente a 
fórmula: a música é, neste livro, muito mais do que aquilo que nos habituáramos 
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a definir. Ela constitui-se como um paradigma, aliás antigo, que, de algum modo 
veio sendo desprezado e marginalizado pela predominância da actividade do 
olhar. Mesmo em filosofia, mesmo no misticismo, é o olhar que estabelece, nas 
suas diversas versões, a metáfora da intuição, ou da apreensão (que se designa 
sempre como visão, iluminação) que está já para além da linguagem, e a que, 
quando muito, a linguagem pode, no seu melhor, servir de propedêutica. (Rilke 
seria, segundo o autor, sobretudo nas Elegias de Duíno, a notável excepção; 
laboriosa «abelha do invisível» aflorando, na poesia, a presença que escapa ao 
que percepcionamos ao apontar os nossos sentidos para o exterior, a presença - o 
«Aberto»: das Offene - a que, fora do tempo, o espírito acede como ao em que 
tudo se reúne e é, a dor e a ausência como a fruição e o ser, a morte como a 
vida.) O que ao longo da história da civilização se perdeu, quase, foi uma sensi
bilidade à música do universo, ao universo como música, ou como um movimen
to invisível cuja rigorosa harmonia não está depositada em qualquer síntese esta
cionária, ou em algum momento fixado, mas no próprio mover-se, no próprio 
mudar, no secreto evoluir feito melodia, feito sentido, de que o ouvido se consti
tui a privilegiada antena, como os pitagóricos tão bem compreenderam. Schõn-
berg simboliza, aqui, a construção, que é, também, a da escrita de M . S. Louren
ço, de uma melodia que é essencialmente uma fala, e que nos faz, abandonando o 
preconceito de que «entre a fala e o canto existe uma contradição insuperável», 
descobrir, redescobrir «o conteúdo musical que jaz depositado na massa sonora 
do poema». Também na sua construção do que é uma «prosa musical» M. S. 
Lourenço se afasta das simetrias e dos isomorfismos, e tira partido das dissonân
cias, numa progressiva criação de uma harmónica complexidade. Tudo, mesmo 
na quebra e no desvio, se entende com tudo: as leituras do autor (Kant, Eça, 
Baudelaire, Verlaine, Cesário, Proust, Rilke, Nietzsche, Pessanha, Pound, Pes
soa, Coleridge, Wilde, Wittgenstein, Mann, Duras, entre muitas; mas não faz 
mal: a mera enumeração, não podendo dar conta do movimento de reflexão em 
que estes nomes são envolvidos em conexões de sentido, valerá pela simples 
sugestão sonora, quase como mantra), as personagens e os mitos que se mistu
ram, como se de carne e osso, com os próprios criadores, transportando um sen
tido próprio que faz com que a todos nos refiramos sem os distinguir ontologi
camente como «reais», uns, «fictícios», outros (Salomé e Flávia, Harold, 
Fradique, a viúva de Pacheco, Swann, a duquesa de Guermantes, Bergotte, 
Adrian Leverkühn, a Sra. Von Tümmler, por exemplo), a pintura (Hals, Moreau, 
Bearsdley, Klimt, para não me alongar), a música (Beethoven, Wagner, Berlioz, 
Paganini, Brahms, Mahler, Schõnberg, Stockhausen e muitos mais), as memórias 
dos lugares e das pessoas que conheceu, e cujas histórias evoca, com uma per
turbadora e quase despudorada exactidão (as já referidas prostitutas do Cacém, 
ou o escultor Paulo Espada, o major Capelo, o capitão Jorge Pais, que encontrou 
no tempo do seu serviço militar, em Angola - a mesma Angola que retoma, num 
outro texto mais adiante, sob o fundo de uma experiência «intemporal» de com
bate — ou Michael Levyson, esse pobre afásico que se multiplicava em impossí
veis e delirantes projectos para corresponder a um primitivo - e já muito trans
formado - ideal de seu pai, sob o fantasma da Abadia de Wytham, ou Lissi, a 
«flor do Tirol»; ou «As Duas Olgas», numa narrativa em que o confronto da 
memória com o presente adquire sofisticadas reverberações proustianas) reen
viam constantemente uns para os outros; a partir de qualquer ponto, desencadeia-
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-se um labiríntico e apaixonante vaivém de remissões e de correspondências, 
cuja forma condutora tem tanto de filosofia, como de poesia, como de evocação, 
como de romance (veja-se o texto que encerra o livro, «Ardente Insónia em 
Innsbruck», perante o qual, aliás, nos assalta uma perturbadora dúvida com efei
tos retroactivos: e se os episódios dos textos anteriores, mesmo os da experiência 
de guerra, fossem também, todos eles, no essencial, peças de ficção?) E, em 
tudo, a atenção ao perdido, ou, pelo menos esquecido, ou recalcado trabalho do 
ouvir: o trabalho das «abelhas do invisível». 

Seria tentado a propor, à guisa de conclusão, o seguinte tão pessoal desafio: 
um teste à leitura deste livro como especial vivência da «intertextualidade»: 
conseguimos descobrir, ou redescobrir, nestes textos, uma determinada obra, ou 
um determinado fragmento, ou um determinado autor, músico, poeta, pintor, 
filósofo - através da interpretação que M . S. Lourenço deles faz - , sem imedia
tamente respondermos ao impulso de os procurar nas livrarias ou lojas de músi
ca, quando os não conhecíamos, ou na nossa própria biblioteca, ou na nossa 
discoteca, quando os julgávamos já «nossos», bem familiares? Talvez que, por 
fim, confirmar uma tal impossibilidade, mais ainda que dissertar acerca da vasta 
e variegada cultura que o conduz, tudo ligando entre si, ou do prazer estético que 
a sua leitura proporciona, seja o que de mais elogioso se possa dizer acerca da 
qualidade deste livro. 

José António Leite Cruz de Matos Pacheco 

Chartularium Universitatis Portugalensis (¡288-1537), edição da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia, Lisboa, volume X V (1533-1537), 2003. 

Saúde-se a edição de mais um volume do Chartularium Universitatis Por
tugalensis - o último da série planeada (seguir-se-á ainda um suplementar, que 
conterá documentos não incluídos em volumes anteriores, bem como o índice 
Analítico Geral). Escusado será realçar a importância deste cartulário - através 
dele temos acesso aos documentos que reconstituem a História da Universidade 
em Portugal. Nessa medida, através dele podemos, aliás, reconstituir, em grande 
medida, toda a nossa História - não fosse a Universidade, ainda que, por vezes, 
por portas travessas, o melhor espelho do que é um país. 

Este volume é, de resto, a esse respeito, particularmente rico, dado que, 
ontem como hoje, estávamos então numa encruzilhada histórica - como refere 
Miguel Pinto de Menezes na sua introdução ao volume, foi esse, simultaneamen
te, o "tempo dos descobrimentos e expansão dos Portugueses na África, Ásia e 
América", "o tempo das guerras religiosas, que ensanguentaram e exauriram os 
povos europeus, implicados na Reforma", "o tempo de um enorme temor colec
tivo, provocado pela iminente invasão dos Turcos, que, em nome da sua religião, 
procuravam dominar o mundo mediterrâneo", "o tempo, enfim, do Renascimen
to, em que novas ideias e novos estilos de vida desabrocharam e se expandiram 
na sociedade, na artes, nas letras e nas ciências". Como não poderia deixar de 
acontecer, reflectiu-se tudo isso na nossa Universidade. Ontem como hoje, a 
Universidade é (quase) sempre o melhor espelho do "ar do tempo". 

Renato Epifânio 
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AAVV, Profissão Professor, Organização de António Nóvoa, Trad. Irene Lima 
Mendes, Regina Correia e Luísa Santos Gil, Porto, Porto Editora, 1995. 

Uma [sugestiva] metáfora do jogo de bridge, introduzida por António Nóvoa, 
no prefácio à segunda edição da obra Profissão Professor, constitui o mote para 
um debate sobre o interesse e a necessidade de reflectir acerca do conjunto de 
dilemas com que a profissão de docente se debate hoje em dia. Semelhante tropo 
ilustra a função do professor, que ocupa, frequentemente, o lugar do morto, estan
do, apenas, confinado a uma posição de mero figurante, sem o qual a cena não 
pode decorrer, não lhe sendo no entanto facultada a possibilidade de interferir no 
desenrolar dos acontecimentos. Ou seja, António Nóvoa recorre à metáfora, outro
ra utilizada por Jean Houssaye, como forma de mostrar que o docente é, quase 
sempre, excluído do processo que é a educação; a sua presença é exigida, deve ser 
levada em consideração mas não é de forma alguma essencial para que o desfecho 
se verifique. Por conseguinte, há que proceder a uma reflexão acerca do papel do 
professor na sociedade actual, bem como a função que este deveria desempenhar e, 
por múltiplas razões, não o faz. 

A obra Profissão Professor é constituída por seis ensaios, que procuram 
colocar à disposição do leitor diversos pontos de vista, sobre a temática da 
docência nos dias de hoje. A presente recensão incidirá, neste seguimento, sobre 
os pontos fundamentais de cada contribuição, salientando tudo aquilo que consi
dere relevante para a prossecução do debate. 

Por mais que se esgrimam argumentos em prol de uma profissão de docente 
profundamente arreigada na nossa cultura, há vários séculos e, consequentemen
te, com um papel preponderante na educação dos jovens, a verdade é que seme
lhante profissão, consolidada num tempo passado, que já não é o nosso, tomou-se 
obsoleta, necessitando, portanto, de novos valores de referência e, paralelamente, 
de novas formas de reorganização, sob pena de não mais se erguer. No fundo, 
"os grandes ideais da era escolar necessitam de ser reexaminados, pois já não 
servem de norte à acção pedagógica e à profissão docente" (pg. 28). O primeiro 
ensaio, de António Nóvoa, denominado "O Passado e o Presente dos Professo
res", de cariz predominantemente histórico, evoca, num primeiro momento, 
alguns dos múltiplos e distintos problemas que os professores se viram forçados 
a enfrentar, e com os quais ainda hoje se confrontam, e, num segundo momento, 
a forma como esses mesmos problemas poderão ajudar na compreensão do que 
é, actualmente, a profissão de docente, bem como a crise que a mesma atravessa. 
Na segunda metade do século XVI I I , época crucial na história da profissão de 
docente, porquanto se inicia um esboço do perfil do professor ideal, procede-se à 
estatização do ensino, substituindo-se o professor religioso pelo professor laico; 
paralelamente, institui-se a actividade de professor como ocupação principal, a 
tempo inteiro, fundamentada e justificada pelo progressivo aperfeiçoamento de 
diversas técnicas pedagógicas, pela introdução de novos métodos de ensino, bem 
como pelo alargamento dos currículos escolares. Por conseguinte, os professores 
passam a ser considerados especialistas. Já no decurso do século XIX, a instru
ção passa a ser encarada como um claro e inequívoco sinal de superioridade, o 
que faz com que os professores recorram, frequentemente, ao argumento de que 
prestam um serviço social basilar, de forma a reivindicarem privilégios profis
sionais. Porém, semelhante panorama favorável é ensombrado, por um lado, 
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pelo estatuto ambíguo, e pouco definido, que os professores detêm, uma vez que, 
por exemplo, não são encarados como intelectuais, embora necessitem de um 
vasto e significativo conjunto de conhecimentos. No caso português tem-se veri
ficado uma progressiva desprofíssionaíização (ou proletarização) da profissão de 
docente, quer durante o Estado Novo e, posteriormente, no pós 25 de Abril, quer 
devido à incerteza do que é, efectivamente, a finalidade e a própria missão da 
escola. Feita esta breve incursão, pelos meandros da história da educação, Nóvoa 
propõe um novo e crítico olhar sobre o presente, não deixando de o pensar como 
estruturalmente assente no passado. Segundo o autor, a profissão docente há 
muito que atravessa uma profunda crise, reflexo da disparidade existente entre o 
que é, efectivamente, o ensino, na sua realidade concreta, e o que é no plano da 
idealidade. Semelhante discrepância, situando-se na génese da crise, origina 
consequências tão funestas como o pouco investimento na carreira. Por conse
guinte, o ambiente, em que os professores se movem presentemente, terá de 
sofrer grandes transformações: torna-se premente que o domínio do professorado 
seja alargado, ultrapassando a tradicional autonomia na sala de aula, para adqui
rir uma autonomia mais vasta, relativa à gestão da sua carreira, bem como uma 
relação marcadamente vinculada aos educadores locais; a própria formação de 
professores terá que ser repensada e sujeita e reestruturação, de forma a poder 
responder às exigências que uma sociedade, como a de hoje, impõe. No fundo, 
caberá aos professores a [árdua] tarefa de tentar conciliar os valores, inerentes ao 
idealismo escolar, e a realidade presente, com que se deparam quotidianamente, 
como forma de possibilitar que a escola cumpra o seu papel primordial, o de 
pensar o futuro. Todavia, segundo se crê, a situação tende a mudar significativa
mente, uma vez que "as sociedades contemporâneas já compreenderam que o 
desenvolvimento sustentável exige a realização de importantes investimentos na 
educação" (pg. 22). 

O segundo ensaio, "O Educador e a Acção Sensata", de Daniel Hameline, 
assenta em três grandes directrizes: a acção como instrução, o máximo como 
indesejável e o facto de tudo se passar no entre. Numa linguagem predominan
temente metafórica, Hameline reflecte acerca da acção educativa, conferindo ao 
seu discurso um cariz marcadamente filosófico. O autor adverte, em primeiro 
lugar, para o perigo que corre o indivíduo que se considere isento de insensatez, 
pois todo aquele que se julga imune à temeridade acaba por denunciar que se 
encontra, de facto, contaminado por ela. Por conseguinte, poder-se-á definir o 
insensato como aquele que não consegue admitir o facto de as coisas serem 
como são. Sendo esta a definição que marca, de forma indelével, o imprudente, a 
acção sensata, portadora de sentido, situar-se-á, portanto, entre a acção que se 
julga isenta de qualquer perturbação e a acção que se entregaria completamente 
às turbulências ameaçadoras. Tal como afirmou Paul Ricoeur, uma acção sensata 
assenta no modo como "encontra as condições de aceitabilidade, estabelecidas 
numa certa comunidade de linguagem ou de valor" (pg. 55). Tendo como pano 
de fundo a definição de acção sensata, o educador deve, portanto, possuir duas 
facetas distintas, mas que se complementam, a de calculador, dotado da capaci
dade de assumir riscos e de, no limite, inventar e improvisar soluções e, parale
lamente, a de contabilista, tendo sempre em consideração as circunstâncias e as 
próprias pessoas. No fundo, ambas as facetas se complementarizam porque, por 
um lado, o calculador tem plena consciência de que só o contabilista terá o papel 
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de o deter e, por outro lado, "a lógica do contabilista só pode ser abalada pelas 
operações do calculador^ (pg. 51), justifícando-se o justo meio entre ambas. Na 
realidade, analisar a acção educativa surge como uma tarefa hercúlea, na medida 
em que se acentua, cada vez mais, a dicotomia entre o r n e a sociedade. Nesta 
linha de raciocínio, a escola poderá ser encarada como um lugar privilegiado, 
onde o convivio ocupa uma posição importante ou, contrariamente, poderá ser 
vista como uma "unidade de produção intelectual rendibilizada" (pg. 49). Porém, 
é facilmente constatável que é impossível compatibilizar felicidade e produção. 
Há [ainda] a referir a constante apologia, feita pelo autor, da tentativa de alcançar 
a prudência e o próprio equilíbrio. A educação, por conseguinte, necessita desse 
mesmo equilíbrio para se efectivar. 

"Consciência e Acção sobre a Prática como Libertação Profissional dos 
Professores" é o ensaio de J. Gimeno Sacristán, ensaio esse que desenvolve a sua 
tese em torno da ideia da qualidade do ensino, onde o docente detém um papel 
fundamental. Estabelecendo como meta a consciencialização de uma progressiva 
desresponsabilização, do docente, pela prática educativa, proceder-se-á a uma 
reflexão sobre a libertação dos professores, sobre a definição e desenvolvimento 
da sua profissionalidade, bem como sobre a própria qualidade do ensino. Primei
ramente, o autor começa por definir profissionalidade, enquanto conjunto mais 
ou menos vasto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, que consti
tuem o saber e o saber-fazer dos professores. A essência da profissionalidade 
reside, portanto, em tudo o que se pode difundir, a nível de conhecimentos, habi
lidades profissionais, por intermédio do docente; ser-se profissional acaba por ser 
sinónimo de aplicar, a casos concretos/particulares, relacionados com a activida
de de docente, princípios gerais. O ensino representa, por conseguinte, uma prá
tica social, porquanto se concretiza na relação entre professores e alunos e, 
simultaneamente, no reflexo que emana da cultura e do próprio contexto social 
em que se insere. Deste modo, é facilmente constatável a importância da missão 
dos professores, quer a nível social, quer a nível cultural e ideológico, na medida 
em que desempenham, em simultâneo, dois papéis distintos, mas que se com
plementam, a saber o de educador e o de instrutor. Na realidade, a função do 
docente encontra-se profundamente arreigada às necessidades a que o sistema 
educativo deve fazer face. Tudo isto para dizer que, no fundo, a profissão docen
te não detém todas as responsabilidades do ensino, da actividade educativa, uma 
vez que existem influências mais gerais, desde políticas a culturais, que condi
cionam a prática docente. Por outro lado, uma vez que as instituições escolares 
tendem, cada vez mais, a ser encaradas como "obsoletas aos olhos dos agentes e 
forças culturais que necessitam de uma outra educação e que, portanto, tendem a 
pôr em causa a legitimidade dos professores, contribuindo para a sua desprofis-
sionalização" (pg. 71), toma-se mister proceder a uma mudança educativa, capa
citada para se assumir, antes de mais, como uma verdadeira mudança cultural. 
Paralelamente, também o problema da autonomia/liberdade dos docentes persis
te, pois a sua prática profissional, ainda que dependente das deliberações indivi
duais de cada professor, tem que se fazer reger pelas normas colectivas, normal
mente oriundas do Ministério. Consequentemente, muitos dos problemas, com os 
quais os docentes se confrontam no dia-a-dia, advêm da tentativa de ade
quar/conciliar os seus próprios interesses, e formas de ensino, com as directrizes 
exteriores. Os manuais escolares constituem um claro e inequívoco exemplo da 
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forma como os professores se tornam consumidores de um saber/interpretação 
alheia. Há que ter, sempre, em linha de consideração a ideia de que a prática 
educativa não se encontra, tão somente, nas mãos dos professores, sendo igual
mente da responsabilidade da sociedade, em geral, e dos pais e encarregados de 
educação, em particular, a formação e educação dos jovens. Mediante o recurso a 
esquemas práticos e a esquemas estratégicos, os docentes executam a função que 
lhes foi incutida pela sociedade, efectuando sucessivas e constantes alterações e 
adaptações, para que, de forma ponderada e intencional, a prática educativa siga 
o seu caminho e surta o efeito desejado, preparando os alunos para a vida em 
sociedade. Na verdade, a prática educativa é maximamente complexa, pois 
emerge como resultado da interacção entre diversos factores, que não são fáceis 
de contemplar, em toda a sua abrangência, pelo conhecimento científico. Como 
tal, é-nos impossível conceber uma acção inteiramente regulada a partir de 
conhecimentos previamente adquiridos, porquanto estaríamos sujeitos a um 
universo fechado, rígido e inflexível, previsível e em nada aleatório o que, no 
âmbito de uma prática educativa, é impossível de suceder. 

O quarto texto, da obra Profissão Professor, é de José M. Esteve, que sinte
tiza as suas teses em torno de duas matrizes cruciais, a saber o estudo sobre a 
situação actual dos professores, situação essa proveniente de todo um processo 
histórico, marcado pelas transformações sociais que mudaram, de forma signifi
cativa, o trabalho de docente, bem como o valor que a sociedade lhe atribuía, e a 
reflexão acerca do verdadeiro significado do que é, hodiernamente, a docência, 
os valores que transmite, os objectivos que pretende alcançar e as constantes 
adaptações que as mudanças exigem. Partindo da constatação de que ensinar, 
segundo os paradigmas em voga há vinte anos atrás, não é o mesmo que ensinar 
nos dias que correm, José Esteve enumera um conjunto de doze indicadores 
básicos, que reflectem as inúmeras mudanças a que a prática educacional foi 
sujeita. Destaquemos alguns deles: actualmente, o docente reúne um elevado 
número de tarefas, sendo responsável pelo ensino e, em simultâneo, tendo de 
atender à integração social dos alunos e ao seu equilíbrio, tanto psicológico como 
afectivo; a escola passou a deter o papel de transmitir um conjunto de valores 
básicos, anterior e tradicionalmente legados ao cuidado da família; o professor 
deve ter em conta o facto de já não ser a única fonte de transmissão de informa
ção; o multiculturalismo, que se verifica nos dias que correm, originou profundas 
dificuldades e desajustamentos na prática educativa, uma vez que a escola detém, 
agora, o papel de instruir e educar, numa diversidade dificilmente consensual, 
onde se inserem distintos e contraditórios valores; o professor vê-se obrigado a 
desempenhar o papel de amigo, que apoia e compreende os problemas e as difi
culdades dos companheiros/alunos, quando a sua função se baseia na selecção e 
avaliação dos mesmos; o sistema educativo deixa de se dirigir, exclusivamente, a 
uma elite, passando a representar um ensino de massas, muito mais flexível e 
integrador, e não tanto selectivo; o estatuto social dos professores tem sofrido 
uma progressiva desvalorização, sendo a docência encarada como uma profissão 
mal remunerada, unicamente escolhida por falta de algo melhor; a formação dos 
professores não acompanha, de forma alguma, a constante mudança dos conteú
dos curriculares, o que origina uma grande insegurança, por parte dos docentes, 
em ensinar o que se considera ser o conhecimento mais recente; a própria relação 
entre professores e alunos mudou substancialmente, verificando-se, hoje em dia, 
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uma injusta situação de impunidade, onde os alunos agridem, verbal, física e/ou 
psicologicamente os docentes; por último, tem-se vindo a verificar uma fragmen
tação do trabalho do professor, que se confronta com a incapacidade de cumprir 
um elevado número de funções. Estes são, alguns dos indicadores que mostram 
as mudanças que se têm efectivado ultimamente, bem como os principais pro
blemas com que a docência se depara, originando, quase inevitavelmente, um 
mal-estar característico da profissão. "A expressão mal-estar emprega-se para 
descrever os efeitos permanentes, de carácter negativo, que afectam a personali
dade do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em que 
exerce a docência, devido à mudança social acelerada" (pg. 98). Por conseguinte, 
para que se proceda a uma mudança, na prática educativa, acabando com o desa
justamento sentido pelos docentes, torna-se imprescindível apostar na formação 
do professorado e auxiliá-lo na resolução dos problemas, com que se vai depa
rando. No fundo, é essencial que o professor, em início de carreira, esteja devi
damente preparado para o "choque com a realidade" (pg. 119), desenvolvendo 
estratégias capazes de lidar com a situação, o que originará uma forma comple
tamente diferente de encarar a profissão. Não obstante tudo isto, a verdade é que 
a sociedade terá que efectuar uma reforma educativa [essencialmente] qualitati
va, adaptando os currículos à diversidade cultural e, de forma paralela, preparan
do os professores para uma profissão que visa lidar com a massificação do ensino. 

No ensaio "Aspectos Sociais da Criatividade do Professor", Peter Woods 
desenvolve a sua tese em torno da dificuldade em conciliar a criatividade e a 
eficácia, na prática quotidiana da docência. A prática educacional constitui uma 
tarefa repleta de contingências, extremamente difíceis de antever, o que faz com 
que o professor tenha que empreender um grande esforço, no sentido de, cons
tante e progressivamente, se adaptar às circunstâncias, bem como às próprias 
pessoas, estudando novos problemas e saídas e experimentando novas soluções. 
Woods sustenta que o professor dos nossos dias deve adquirir mais autonomia, o 
que lhe possibilitaria uma maior adaptação, flexibilidade, experimentação e, em 
úítimo caso, a resolução dos problemas vivenciados pelos alunos. Por conseguin
te, a estratégia pedagógica assumir-se-á "como o ponto de encontro entre os 
constrangimentos externos (por exemplo, as políticas educativas) e a criatividade 
individual" (pg. 130). Cada acontecimento, que se verifica na sala de aula, é 
único e irrepetível na sua singularidade, o que faz com que o professor necessite 
de "fazer uso da sua criatividade para resolver os problemas levantados pela 
complexidade, incerteza, instabilidade e conflito de valores na sala de aula" (pg. 
131). Contudo, o que é, efectivamente, a criatividade no ensino? Citando diver
sos autores, Peter Woods defende que a criatividade, para além de se fazer 
acompanhar de sentimentos de antecipação (antes) e de entusiasmo ou fracas
so/desilusão (depois), possui como característica um certo holismo, "onde se 
encontra a combinação de factores cognitivos, culturais, sociais e emocionais, 
bem como a mistura de elementos públicos e privados, formais e informais, 
exteriores e interiores à escola" (pg. 133). O professor tem, portanto, de agir 
adequadamente, face às circunstâncias e às próprias pessoas, que o interpelam 
quotidianamente, reagindo de forma a manter-se culturalmente sintonizado com 
os seus alunos, com o meio e com o próprio tempo de que dispõe. A tarefa do 
professor acaba, portanto, por se resumir a uma função primordial, a de dedicar a 
sua vida a aprender a enfrentar as dificuldades, que surgem no meio escolar, 
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ensinando os alunos a viver em sociedade, com tudo o que essa mesma vivência 
acarreta. Para isso, o docente terá que saber desempenhar diversas funções, entre 
as quais se incluem a de "instrutor, facilitador, crítico, amigo, pai, controlador, 
quase tudo ao mesmo tempo, e apresentar aos alunos uma pessoa una e indivisí
vel, uma pessoa em que as costuras não são visíveis" (pg. 145). Infelizmente, 
hoje em dia verifica-se que muitos são os constrangimentos que limitam a criati
vidade aos professores, como é o caso das crescentes exigências de um maior 
controlo e avaliação profissional, bem como a emergência de um ensino predo
minantemente colectivo, que dificulta uma abordagem educativa mais individua
lizada. Para que semelhante panorama mude significativamente, torna-se impres
cindível um sistema educativo capaz de apoiar o professorado, facultando os 
recursos necessários à incrementação de um ensino criativo, capaz de motivar os 
alunos e de tomar as aulas eficazes e produtivas, legando para segundo plano a 
mera transmissão de conteúdos programáticos. "No fundo, um professor autóno
mo e criativo torna-se mais eficaz na formação de jovens cidadãos. 

Maria Helena Cavaco, no sexto ensaio, intitulado "Ofício do Professor: o 
tempo e as mudanças", aborda, essencialmente, três grandes linhas, a saber o 
início de carreira, com todas as dúvidas, incertezas e inseguranças que os primei
ros tempos da profissão docente contêm, a relação do professor com os respecti
vos colegas de profissão e, por último, o desenvolvimento do percurso profissio
nal, com o fluir do tempo. A autora começa por reiterar a ideia de que a escola 
atravessa uma grave crise, uma vez que encerra contradições capazes de gerar 
desconforto e mal-estar, provocando profundas desconfianças e limitações. A 
título meramente exemplificativo, poder-se-á dizer que à escola pertence a fun
ção de promover a democratização e a igualdade mas, simultaneamente, é-Ihe 
exigido que seleccione os alunos, em função de critérios pouco justos e clara
mente etnocêntricos. E, portanto, tendo em conta semelhante panorama que se 
pretende compreender a forma como o professor evolui, ao longo do tempo e da 
própria profissão. O início da actividade profissional constitui, para a maioria 
dos indivíduos/professores, um período prenhe de contradições, devendo ser 
empreendido um esforço na tentativa de conciliar as aspirações e projectos, a 
nível pessoal e profissional, e o próprio ambiente de trabalho, erradamente estru
turado de forma rígida e pouco flexível. No fundo, semelhante período da vida 
do docente, imerso num cenário de situações/circunstâncias novas e imprevisí
veis, de obstáculos e dificuldades dificilmente contornáveis e/ou superáveis, que 
reclamam uma resposta rápida mas ponderada, adequada, eficaz e convincente, 
"é o tempo da instabilidade, da insegurança, da sobrevivência, mas também da 
aceitação dos desafios" (pg. 179), enfim, da "reestruturação do sonho de vida" 
(pg. 179). E nesta época de desenvolvimento, quer a nível pessoal, quer a nível 
social, que o docente acentua o seu egocentrismo, catalisando toda a sua atenção, 
e energia, para a resolução dos seus próprios problemas, directamente relaciona
dos com a constante deslocação e desenraizamento sociocultural. Numa fase 
posterior, o professor deslocará a sua esfera de atenção para as tarefas pedagógi
cas, centrando-se, essencialmente, nos alunos e nos seus problemas. No fundo, 
passa-se do como é que eu, enquanto docente, hei-de fazer para conseguir 
alcançar x, para como é que eu, enquanto docente, devo agir para que os alunos 
consigam atingir y; passa-se da preocupação em construir um futuro, para a 
preocupação em viver e ocupar o presente. Com o decorrer dos anos, e à medida 
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que são inseridos na vida activa, os professores vão reconhecendo as "deficiên
cias nas condições actuais do seu funcionamento [das escolas]" (pg. 175). Cabe a 
cada escola, por conseguinte, romper com esta tendência linear, rígida e monóto
na, de descrença e progressiva desvalorização do papel do professor, chamando a 
si a função de acolher os novos professores, ajudando-os a ultrapassar as dificul
dades sentidas para, posteriormente, se adaptarem ao meio e efectuarem, de 
forma plena e realizada, a sua função de docentes. Na realidade, torna-se pre
mente lutar contra o desinvestimento, a massificação, o conformismo e a estag
nação, presentes na escola de hoje, fazendo com que o ensino se assemelhe a um 
desafio, cuja meta se baseie na satisfação das necessidades e interesses, de pro
fessores e alunos, bem como na proliferação de valores tão importantes como a 
diversidade, a autonomia, a realização pessoal, o sentido crítico e a organização 
flexível. 

Por tudo o que foi salientado anteriormente, poder-se-á concluir que a obra 
Profissão Professor visa, na sua essência, dar conta das inúmeras dificuldades 
que a profissão docente enfrenta no nosso tempo, chamando a atenção para a 
necessidade de auxiliar os professores na tarefa social fundamentai que é a for
mação e educação dos jovens. Todavia, não obstante o facto de a abordagem, 
efectivada pela obra, ser deveras pertinente, a verdade é que se torna imprescin
dível actuar, passando do plano meramente reflexivo e de discussão para um 
plano mais activo e concreto, procedendo a uma transformação, significativa e 
estrutural, de toda a prática educativa. 

Vânia Sofia Santos Marques 



DISSERTAÇÕES 

EXPERIÊNCIA E SENTIDO 
por André Barata 
Dissertação de Doutoramento em Filosofia Contemporânea, Facuidade de Letras 
da Universidade de Lisboa, 2004. 

Formalmente, Experiência e Sentido divide-se em duas partes, sobretudo por 
razões metodológicas, mas também em função da preponderância temática que 
cada uma assume - primeiramente, uma Teoria da Experiência: Investigação 
Estática; depois, uma Teoria do Sentido: Investigação Dinâmica. Cada uma destas 
partes contém três Secções e, dentro destas, sete Capítulos. Estes organizam-se, por 
fim, em Parágrafos e Alíneas. 

Já não tão formalmente, esta dissertação visa inscrever-se num registo de 
investigação, a um tempo, temático e ensaístico. Por tema, tem-se a mente 
humana. Na medida em que o ensaísmo possa ser enquadrado pelos problemas 
que trata, elege-se como problema crucial a experiência mental humana, cuja 
problematicidade se desdobra em interrogações que procuro articular, ao longo 
de um itinerário, num argumento. Trata-se, nomeadamente, de enfrentar questões 
como a de saber o que é uma experiência mental consciente, como pode esta ser 
explicada nos termos de uma explicação natural, que "partes" - chamemo-lhes 
'caracteres' - podem ser discernidos numa experiência mental humana, que tipos 
de experiência se pode discriminar numa mente humana. Tratar-se-á também de 
saber - o que já, por si, consiste num problema central - qual o ângulo de abor
dagem mais adequado a estas questões. 

Desta decisão de investigação resultam algumas consequências que me 
cabe apontar. Desde logo, a inexistência de um autor, obra, mesmo escola que 
sirvam de referência à investigação. Naturalmente, haverá obras e autores mais 
influentes - sem dúvida, a fenomenologia de Edmund Husserí, e também, dentro 
de uma tradição algo diferenciada de estudos, a obra de John Searie - , mas nisto 
não há pretensão nem expectativa de um trabalho de perfil monográfico, sequer 
comparativo. Por outro lado, no que respeita à questão metodológica, não é 
empregue um método de forma unívoca, mas, diversamente, um conjunto de 
abordagens que se procura, com maior ou menor sucesso, integrar sem cair no 
eclectismo de uma mera justaposição. Dito de outro modo: em boa medida, a 
questão do método, tratando-se de enfrentar o problema mente/corpo, é ela mes
ma, nesta dissertação, uma questão de relevo. Sob este enquadramento, experi
menta-se fazer dialogar Fenomenologia e Filosofia da Mente, um diálogo que faz 
sentido tal a afinidade das problemáticas tratadas pelas duas escolas, apesar, e daí 
ser também um diálogo arriscado, dos obstáculos metodológicos, históricos, 
mesmo geográficos e linguísticos que as têm separado. Não direi que mostrar 
que as duas tradições não são incomensuráveis não foi um objectivo académico 
que regulou a preocupação filosófica subjacente a esta tese. 
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A resumir a problemática em apreço a uma só questão, poder-se-ia formulá¬
-la como uma questão sobre a experiência - O que é a experiência mental e, em 
particular, a experiência mental consciente? 

Face a esta questão, o principal objectivo a cumprir com esta dissertação 
reside em expor as condições sob as quais será possível uma naturalização da 
experiência mental e, em particular, da experiência consciente, dando, assim, 
continuidade aos esforços dos programas de naturalização da intencionalidade 
empreendidos nas últimas décadas pela Filosofia da Mente, e prolongados, mais 
recentemente, por tentativas de naturalização da Fenomenologia. Um tal esforço 
de naturalização prende-se, no caso desta dissertação, com a expectativa de que a 
experiência menta! possa ser explicada como resultado de processos naturais, ou 
seja, por meio de acontecimentos nos nossos cérebros, seus processos bioquímicos, 
biofísicos, físico-químicos, no quadro, segundo cremos, de uma sobreveniência 
natura] do mental sobre o neural. Razões relativamente elementares sustentam esta 
convicção - primeiramente, nenhuma mente humana sobrevive à morte do corpo, 
do seu cérebro; depois, muitos estados mentais deixam-se atestar numa sincrónica 
observação de estados neurais que, de algum modo, lhes correspondem. 

Contudo, note-se, tratar-se-á de uma naturalização que começa por se pôr a 
si mesma em questão, procurando dar um enquadramento adequado ao que deva 
ser entendido por uma explicação natural do mental e, em particular, ao que se 
pode esperar de uma tal explicação, que expectativas podemos nela fundar. E no 
que diz respeito a essas expectativas, defendemos que uma explicação natural do 
que é da ordem do mental não pode pretender obter o seu explanandum de forma 
ostensiva. Isto porque uma explicação natural, entenda-se neurológica, da mente 
não pode ser constatada - tal significaria encontrar na perspectiva da terceira 
pessoa a perspectiva da primeira pessoa, o que conduziria a absurdos evidentes. 

Mas qual é a razão de ser desta dupla perspectiva? Para se obter uma res
posta a esta questão, procede-se a uma explicitação de três caracteres que podem 
estar envolvidos na experiência mental - um carácter "experiência'1 (a que cor
respondem, na percepção, os sense data), um carácter "significação" (que, com o 
anterior, forma os qualia) e, por fim, um carácter "objecto" (que, com os anterio
res, forma os percepta). Procede-se também a uma explicitação de tipos de signi
ficação, e ainda a uma incursão na discussão do estatuto ontológico dos referen
tes linguísticos. Três planos que fazem sistema na evidenciação de que é nas 
próprias condições da experiência mental que se pode encontrar a razão de ser 
da diferença entre uma perspectiva da primeira pessoa e uma perspectiva da 
terceira pessoa. 

Exposta a necessidade de formular urna moldura adequada ao problema, e 
sob a presunção de que haja correlações sincrónicas entre estados mentais e 
estados neurais, o que evidencia uma relação, entre o mental e o neural, que não 
é causal mas de sobreveniência natural, sustentamos que tal sobreveniência, 
apesar de natural, não pode ser reconduzida aos casos normais de sobreveniência 
do biológico sobre o químico, do molecular sobre o atómico, etc. Enquanto estes 
são casos de sobreveniência inteiramente descritos na perspectiva da terceira 
pessoa, envolvendo apenas uma diferença de escala de observação, já a sobreve
niência do mental sobre o neural envolve uma diferença entre o que tem escala e 
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o que, de todo, não tem escala, não sendo essa diferença descritível a não ser pela 
contraposição da perspectiva da terceira pessoa a uma perspectiva da primeira 
pessoa. Daí propormos chamar-lhe sobreveniência especial em contraste com a 
sobreveniência normal, ainda que ambas sejam naturais, isto é, explicitáveis 
numa mesma ordem de coisas que é a natureza. 

Reconhecer esta moldura explicativa em mais não consiste, porém, que 
obter uma resposta a um problema epistemológico, contornando-se, assim, a 
ameaça, a que por vezes se dá expressão na literatura filosófica, de que haja um 
mistério ou uma irresolubilidade de princípio do problema mente/corpo. Mesmo 
independentemente da maior ou menor virtude de uma resolução com base na 
tese da sobreveniência especial, um tal mistério prende-se menos com as solu
ções que se adoptem como respostas mais ou menos plausíveis para o problema 
do que com uma forma equívoca de o conceber. Daí, haver pertinência em espe
cificar, consagrando-lhe importância, um problema epistemológico mente/corpo. 

Posto isto, como se poderá, então, naturalizar a experiência mental e, em 
particular, a experiência consciente? 

Dois resultados da investigação que levamos a cabo nesta dissertação aju
dam a obter uma resposta a esta questão. Um primeiro resultado apurado está em 
reconhecer que consciência e experiência mental devem ser distinguidas e que 
há experiências mentais que não são nem intencionais nem conscientes. Analo
gamente à naturalização da intencionalidade, que anula a pretensão de que a 
intencionalidade seja uma propriedade exclusiva das mentes conscientes, com a 
ideia de uma naturalização da experiência, o nosso propósito é esclarecer que a 
pretensão de que a experiência mental seja necessariamente experiência cons
ciente é uma pretensão fundamentalmente errada. Em tese, sustentamos que a 
experiência sensorial não é, por si mesma, nunca experiência consciente, nem, 
muito menos, intencional. Se dela temos consciência é apenas, desde pelo menos 
as investigações Lógicas de Husserl, através de uma abstracção de percepções. 
Mas, bem vistas as coisas, nem assim acedemos conscientemente aos sense data. 
Há acesso experiencial, sempre houve, antes de, durante e depois da percepção, 
mas acesso que não é consciente. Ora, admitindo-se que há experiência mental 
não consciente, então deve ser possível explicar naturalmente o que é a expe
riência mental sem supor, nem pressupor, nessa explicação termos que envol
vam uma referência à consciência. 

O nosso segundo resultado, por seu turno, reside em se reconhecer que 
também é possível descrever a própria experiência consciente sem recurso a tais 
termos que envolvam uma referência à consciência. E julgamos ser possível 
fazê-lo através de uma descrição de três instâncias intimamente ligadas à expe
riência de uma consciência: descrição de um Ego, de um Si e, por fim, de um 
sujeito mental em termos experienciais. 

Para esse efeito, começamos por evidenciar três fontes distintas de expe
riência: a experiência sensorial (seja por via de receptores externos, seja por via 
de receptores internos), a experiência do sentido (através da actualização de 
conteúdos fixados numa rede de associações) e a experiência emocional (como 
reacção anímica ao estado global do sistema). Diferentes relações entre estas 
fontes de experiência, descritíveis sem recurso a termos que pressuponham cons
ciência, permitem distinguir um Ego de um Si e ambos de um sujeito da mente. 
Sabendo que a experiência emocional enquanto se deixa submeter a uma memó-
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ria, entendida como sistema de conteúdos, é reactuüzável qua experiência de 
sentido e sabendo, também, que toda a experiência de sentido é acompanhada 
por uma concomitante experiência emocional, então a nossa proposta é que se 
entenda a experiência desta concomitância, sujeita à retenção husserliana e, por
tanto, preservada num fluxo permanente, como experiência do Si. Por outro lado, 
sabendo que a experiência emocional e a experiência do Si, deixando-se memo
rizar, se organizam aí, ao longo da biografia de uma mente, numa acumulação 
experienciável, então, propomos que a actualização experiencial desta acumulação 
biográfica seja entendida como experiência do Ego. Por fim, na medida em que é 
possível, por uma espécie de progressiva limitação, diferenciar negativamente a 
experiência do próprio experienciar, então propomos que essa experiência perma
nente do próprio experienciar seja entendida como experiência do Sujeito. 

Inequivocamente, esta não é uma resolução directa do problema men
te/corpo. Ao fim e ao cabo, consciência e experiência são termos mentais e não 
neurais. Contudo, se a experiência sem consciência puder ser explicada em ter
mos neurológicos, se o simples ver sensorial, por exemplo, puder ser descrito em 
termos estritamente cerebrais, então, não será impossível, no quadro da nossa 
moldura epistemológica, estabelecer as bases para uma resolução do problema 
mente/corpo. Tratar-se-á tão-só de orientar a perspectiva naturalista, necessaria
mente na terceira pessoa, pela génese, elucidada fenomenologicamente, das 
experiências do Si, do Ego e do Sujeito da mente. 

Por outras palavras, estando em jogo a resolução do problema mente cons
ciente/corpo, e assumindo uma moldura epistemológica que não requeira que 
uma explicação tenha de envolver uma constatação ostensiva do explanandum -
ou seja, sem que seja requerida uma constatação, impossível, da consciência na 
perspectiva da terceira pessoa - , então dever-se-á necessariamente começar por 
obter uma resolução, em termos ainda inteiramente mentais, de um problema 
fenomenológico consciência/experiência, para depois, já na posse desta, enfren
tar o problema científico experiência/corpo sem que neste esteja envolvida 
nenhuma referência a termos conscientes. São, pois, três os problemas envolvi
dos numa resolução integral do problema mente/corpo: um problema epistemo
lógico acerca de qual será a forma mais adequada de lhe dar resposta, um pro
blema fenomenológico em torno da redução mental, digamos assim, da 
consciência a experiência e, finalmente, um problema científico em torno da 
redução da experiência mental a termos neuronais. Compreender os nexos entre 
estes três problemas é esse, em suma, o itinerário que julgamos poder esperar de 
uma explicação natural da experiência consciente de uma mente. 

A ESTÉTICA DA FILOSOFIA OU SENTIMENTO E POIESIS COMO FUNDAMENTO 
DO SISTEMA DA FILOSOFIA EM ERIC WEIL 
por José António Leite Cruz de Matos Pacheco 
Dissertação de Doutoramento em Filosofia Contemporânea, Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2004, 293 pp. 

1. A tese que aqui será sintetizada não constitui um corte epistemológico no 
interior de uma investigação em que deve, pelo contrário, ser inserida: ao apre
sentar uma dissertação de doutoramento sobre o pensar de Eric Weil, quase dez 



Dissertações 219 

anos volvidos, entretanto, sobre a defesa da dissertação de mestrado que fizemos 
acerca da filosofia do mesmo autor (cf. A Metafísica do Inacabávei, Universida
de de Lisboa, 1994), somos interpelados desde logo - e a despeito do «desvio» 
em que consistiria esta averiguação de um tema aparentemente tão pouco weilia-
no - , de novo pelo sentido de uma obra que se construiu deliberadamente sob o 
signo do inconclusão, do inacabamento, da impossibilidade de se fechar numa 
totalidade sistemática, sem, todavia, prescindir da forma de um sistema: Logique 
de la Philosophie (1950) é o texto onde um tal sistema se formula discursiva
mente; nele descobrimos a influência e os meios hegelianos, despojados embora 
da intenção de Hegel. É, uma vez mais, nos limites desse paradoxo weiliano, o 
de um sistema aberto, o de um todo que não é uma totalidade, o de um discurso 
exaustivo que está sempre — conscientemente - em face do que não é já da ordem 
do discurso, que escolhemos retomar a reflexão complexa de Weil, retornar a 
essa sua busca de recolher em si e pensar a razão e a contrarazão no seu perpé
tuo combate, nas suas múltiplas incidências e matrizes, nas suas múltiplas 
expressões directa ou indirectamente filosóficas. A hipótese de que partíamos era 
a de surpreender um pensar estético na obra deste filósofo que, tendo elaborado 
por exemplo uma Filosofia Política (1956) e uma Filosofia Moral (1961) nunca, 
contudo, redigiu uma única página explicitamente sobre estética. Talvez que o 
mero enunciar deste desígnio, bizarro e despropositado a um primeiro olhar, 
conduza o leitor a interrogar-se, e porventura não injustamente, sobre se um tal 
exame não falará mais das preocupações e motivações do autor da dissertação do 
que propriamente sobre o pensar de Eric Weil. Mas que nos sirva como argu
mento inicial podermos comprovar, diante de muitos textos do filósofo, até que 
ponto são evidentes, recorrentes, significativos, nessa filosofia sem uma estética 
tematizada, as ressonâncias, as implicações, os veios que apontam para a estéti
ca. Tentámos, pois, indicando e decifrando sinais e sentidos, reconstituir a estéti
ca subjacente, uma «estética invisível», que pudesse, uma vez exposta à luz, 
explicar-nos, ao mesmo tempo, as razões desse seu «recalcamento»: o de uma 
estética que seria, concomitantemente, renúncia a um discurso da estética. 

2. Para tanto principiámos por tecer uma leitura reticular, visando apreender 
a discussão que o seu filosofar entretém simultaneamente com diversos pensado
res estudados por si e cuja influência escolheu: os pré-socráticos, Sócrates, os 
sofistas, Platão e Aristóteles; a Escolástica, o romantismo alemão, Kant, Fichte, 
Hegel - sem dúvida - mas também Nietzsche, Dilthey, Husserl, Heidegger, Sar
tre, Merleau-Ponty e, sempre, Cassirer, seu Mestre e Orientador na Alemanha: 
nesse diálogo que raramente encontramos explicitado em um autor que, como 
Weil, com tanta parcimônia cita ou refere, e correndo o risco permanente da 
dispersão, fomos perseguindo os rastos de uma estética única e unificadora. 
Veremos que ela se giza, finalmente (através dessa mediação a várias vozes, em 
que Hegel avulta), como um retorno ao Kant menos popular, o da terceira Críti
ca. Essa direcção soa como inabitual, num meio restrito - o dos estudiosos do 
pensar de Eric Weil - onde se tem insistido sempre em lê-lo mais como um 
«hegeliano» heterodoxo do que como um «kantiano». 

3. Nas noções de sentimento e de poiesis, como se depreende do título, 
estribámos o que seria uma estética subjacente ao sistema, e dele «fundo e fun
damento». Mas se essas noções operam como filão principal, não se esgota nelas 
a estética que pressentíramos: o belo, o jogo, a universabilidade, o desinteresse, 



220 Dissertações 

a presença, o olhar, o contentamento, a violência, a linguagem, a imagem, o 
símbolo, o sentido, o sublime, são outros tantos elementos de um complexo que 
se, de alguma forma, pela própria fractura de campos e temáticas para que nos 
arrastam, poderiam tornar menos nítido, menos definido, mais equívoco, o terri
tório do que aqui entendemos por «estética», são, por outro lado, a prova de que, 
seja ela o que for, não peca, na nossa leitura, por insuficiência de conteúdo. 

Uma vez elencados estes fios, importava, apreendendo-os como linhas de 
força internas ao filosofar de Weil e, sobretudo, à sua lógica da filosofia, obser
var de que modo constituem, com efeito, uma estética em Eric Weil. 

Logique de la Philosophie apresenta-se como a exposição das mundividên-
cias da filosofia: as diversas formas em que o pensar se pode ordenar como com
preensão. Sustentamos que essas mundividências, as dezoito categorias filosófi
cas mostradas pelo texto, devem distinguir-se em dois ciclos: num primeiro, é 
sempre privilegiada a ideia de verdade; perante essa ideia, cada nova categoria 
emerge como um esforço no sentido de dar à verdade, ou a uma matriz específica 
da verdade, um discurso que a enuncie. O sistema de Hegel, portanto, visto tam
bém como uma dessas categorias da lógica, a que mais perfeitamente faz coinci
dir, no seu processo, a verdade e o dizer, consuma-se como intenção de um «dis
curso absolutamente coerente», que encerraria esse primeiro ciclo na ilusão de 
uma totalidade completada. 

O segundo ciclo expõe as categorias em que, após o reconhecimento do 
malogro hegeliano, o filósofo entende que, mais do que com um dizível, o pensar 
se debate com um resíduo constante de indizível, e com a multiplicidade de 
meios para o pensar, ou, a limite, recusar-se a pensá-lo. Neste quadro, a filosofia 
não pode desdenhar do trabalho de faculdades que, à reflexão, ligam uma refle-
xionação (no sentido kantiano do termo: cf. Crítica da Faculdade de Julgar). 
Neste exercício, o homem como que se abre para os sentidos do mundo sem que 
estes sejam, ao mundo, impostos ou sobrepostos a priori pelo entendimento 
humano: não dependem de um conceito, não se podem reduzir a conceito algum. 
Começa a desvendar-se, assim, em Eric Weil, o elemento próprio de uma relação 
do sujeito com o real, que não é a «apropriação» intelectual e discursiva deste, 
mas uma livre tessitura de sentidos, uma procura de harmonias universais e tem
porais de sentido, a experiência de uma universabilidade que se dá como o per
cepcionar do verdadeiro, o bom, o belo das coisas no tempo. A dissertação apro
funda e delimita esse elemento, numa leitura de Logique de la Philosophie 
particularmente sensível às afinidades com os poetas e romancistas portugueses 
(Luís de Camões, Manuel Laranjeira, Bernardo Soares, Vergílio Ferreira, Antó
nio Maria Lisboa, Carlos de Oliveira, Manuel Alegre...) cuja palavra, para que 
vamos remetendo e que podemos acompanhar em citações de notas de rodapé, 
pudesse constituir ou o inesperado meio da revelação ou, de algum modo, uma 
insuspeitada expressão artística do pensar estético de Eric Weil: o que, mais do 
que um pormenor formal ou do que um efeito retórico e «politicamente correc
to», visou sempre, como pano de fundo, pôr a língua e a poesia portuguesas a ler 
Eric Weil, tornando-o também, de algum modo, um perspicaz leitor da língua e 
da poesia portuguesas. 

4. No mesmo âmbito em que deparamos com uma experiência e um pensar 
da harmonia das coisas, da harmonia da realidade, Eric Weil mostra-nos, por 
outro lado, a experiência de uma «desarmonia» das coisas, que tanto pode ser 
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uma desarmonia positiva como uma desarmonia negativa. Tal é o sublime: o 
grandioso (na tradução do próprio Weil). O que, como em Kant, reflecte o desa
justamento entre a razão e a imaginação; o que se dá como símbolo extremo e 
radicai de um sentimento do excessivo. O sublime positivo seria o sentimento 
perante a magnitude da linguagem, perante a liberdade e o poder desse fluxo 
criador de sentido, que tudo impregna e que de tudo dá conta, menos do seu 
próprio movimento profundo e da sua própria liberdade poiética. O sublime 
negativo seria o sentimento perante a infmitude do mal - o mal humano; a vio
lência absoluta que se perfila como uma escolha trágica, hedionda, mas, ainda 
assim, uma escolha, enorme na sua liberdade - e ante cujo fascínio a filosofia é 
sempre, em cada momento e novamente de cada vez em que se exerce, chamada 
a renunciar-lhe e a combatê-la. Que nestas suas manifestações, que mesmo na 
violência seja ainda da estética que se está a falar (tanto quanto, aliás, de moral) 
compreende-se passando em revista os modos e a necessidade da representação 
do mal na arte, desde a tragédia antiga ao futurismo, ou, mais particularmente 
das perfeitas estéticas ao serviço de todas as tiranias de todos os tempos. 

Não haveria em Weil, assim, uma «filosofia da estética», ou um discurso 
sobre o que é anterior e fundador de todos os discursos - linguagem, liberdade, 
poiesis, sentimento - , mas aquilo a que, numa opção propositadamente irónica e 
ambígua, designámos por «estética da filosofia», retomando, por outras vias, o 
que era já a perplexidade, há dez anos, em face do apontar de uma liberdade 
primordial, sem a qual não haveria sentido (verdadeiro, bom, belo, sublime), mas 
que nenhum sentido esgota ou encerra em si. 

A UNIVERSALIDADE DO BEM E AS PARTICULARIDADES DA LIBERDADE. UM 
ESTUDO DE ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA NO PENSAMENTO DE ARISTÓTELES 
por Maria José Figueiredo 
Dissertação de Doutoramento em História da Filosofia Antiga, Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 2004. 

Foi objectivo desta dissertação enquadrar e discutir o argumento para a feli
cidade exposto por Aristóteles na Ética a Nicómaco, verificar a sua consistência 
e aceitabilidade, e analisar a sua projecção no domínio da actividade pública e da 
organização política. 

O argumento para a felicidade visa estabelecer a forma como os seres 
humanos podem realizar-se, de acordo com a sua natureza; daí se deduz a norma 
do comportamento humano. O raciocínio aristotélico poderia pois - se a acusa
ção colhesse* - ser acusado de incorrer na falácia naturalista, isto é, na passagem 
(ilícita) de um raciocínio descritivo para um raciocínio prescritivo. 

O argumento de base da moral aristotélica, exposto no Livro I da Ética a 
Nicómaco, é o seguinte: 

1. Todas as actividades tendem para um bem, que é o seu fim. 

' Ver W. K. Frankena, "The naturalistic fallacy", in Foot, P. (org), Theories of Ethics, 
OUP, 1967, pp. 50-63. 
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2. Os fins subordinam-se uns aos outros, mas há um que os subordina a 
todos, e esse é o bem supremo. 

3. Esse bem supremo é por todos chamado felicidade. 
4. A felicidade é o cumprimento excelente da função própria do homem. 
5. A felicidade é a actividade conforme à excelência da parte da alma 

humana conforme à razão (excelência teorética), ou não privada de razão (exce
lência de carácter). 

5.1. A primeira (a excelência teorética) é divina, ou quase divina, sendo por 
isso a mais perfeita actividade humana. 

(6. Logo, para serem felizes, os homens devem procurar exercitar a exce
lência da parte da sua alma conforme à razão, ou não privada de razão.) 

O ponto 1. do argumento descreve uma norma básica do agir humano, a sua 
orientação teleológica, e propõe a identificação do fim com o bem. Esta identifi
cação seria problemática (como podemos garantir que todas as acções visam um 
bem? Mais ainda, não é o problema de qualquer moral determinar que acções se 
orientam para o bem?), se não fosse tomada como uma estipulação, mais ainda, 
como a estipulação que orienta todo o raciocínio prático do Estagirita: é porque o 
fim e o bem se identificam, que o bem do homem está no cumprimento do seu 
fim. 

No ponto 2., o raciocínio procede pela detecção de uma hierarquia na 
ordem dos fins (primeiro nas artes e, por analogia, em todos os domínios), que 
autoriza à erecção de um fim último, situado no topo da cadeia, que não é meio 
para nenhum outro fim. A necessidade deste fim último - um e único na vida de 
cada ser humano, como se defende nesta dissertação - é verificada por duas 
ordens de razões: em primeiro lugar, porque a sua ausência, impondo uma orde
nação interminável de fins subordinados, tornaria vão o desejo, ao adiar sucessi
vamente a sua realização; em segundo lugar, porque a multiplicidade de fins 
últimos poderia gerar situações de conflito, passíveis de inviabilizar as decisões 
do sujeito. É este fim último que confere valor moral às acções e decisões par
ciais do indivíduo, de acordo com a sua maior ou menor orientação para o mes
mo fim. 

O ponto 3. do argumento introduz nova constatação genérica de facto - o 
fim último da vida de todos os homens é a felicidade - , sob a forma de uma 
noção que, pela sua natureza multifacetada, permite operar a transferência do 
domínio psicológico para o domínio moral. Tal como é por nós reconstruída 
nesta tese, a noção de eudaimonia encerra três componentes: (i) a sensação de 
bem-estar (a componente subjectiva), (ü) o reconhecimento público (a compo
nente intersubjectiva) e (iii) a efectiva realização da natureza do sujeito (a com
ponente objectiva). A aposta aristotélica consiste em não dissociar estas três 
componentes, ao mesmo tempo que faz depender a obtenção das duas primeiras 
da procura da terceira. Aristóteles promete aos membros da sua audiência que, 
realizando a sua própria natureza (iii), serão por todos respeitados e reconhecidos 
como homens bons (ii), e terão o sentimento de felicidade que acompanha a 
"vida boa" (i). 

Mas em que consiste, a realização da própria natureza? Consiste na promo
ção e no desenvolvimento daquela que é a actividade própria do homem. A exis
tência de tal actividade é descoberta por analogia com todos os outros seres, 
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naturais e artificiais - se todas as coisas, sejam naturais sejam de produção 
humana, têm um fim, como é possível que o homem o não tenha igualmente? - , 
e a sua forma por análise da essência humana: aquilo que é próprio do homem é 
aquilo que lhe diz respeito enquanto tal, aquilo que decorre da sua essência e não 
dos seus acidentes. 

E chegamos ao ponto 5. do argumento, onde é deduzida - por eliminação 
das competências anímicas comuns a outros seres da natureza - a actividade 
própria do homem: a actividade racional. Possuindo os homens outras competên
cias para além da racionalidade - nomeadamente as emoções (a parte da alma 
não privada de razão, e portanto capaz de se submeter à razão) - , o exercício da 
referida actividade racional, ou seja, a vida moral, poderá consistir (a) na ade
quada gestão dessas emoções, isto é, no cultivo da excelência de carácter por 
acção da prudência; ou (b) naquilo a que Aristóteles chama a contemplação. 

Concluído o argumento, percebemos que a passagem da descrição à pres
crição é, afinal, perfeitamente razoável: a partir do momento em que se estabele
ce o que é ser humano, e qual é a actividade mais conforme à essência humana, 
bizarro seria evitar recomendá-la como a melhor de todas a que um homem pode 
dedicar-se. Por outro lado, a necessidade de se efectuar esta mesma passagem do 
"ser" ao "dever ser" é um sinal do carácter contingente da orientação humana 
para o respectivo fim: é certo que o melhor fim humano que se pode procurar é 
aquele que está de acordo com a natureza humana, mas não é certo que todos os 
seres humanos procurem esse fim melhor - daí a necessidade de uma disciplina 
como a ética. 

Mas a exortação ética só será verdadeiramente eficaz numa sociedade orga
nizada de tal maneira que, não só gere uma apreciação social da vida virtuosa e 
eduque para o cultivo das virtudes, única forma de se apreciarem os bens supe
riores; como ainda permita uma discussão fecunda do bem e do mal, para cuja 
necessidade os homens só despertam a partir de um certo grau de socialização. 
São estas duas dimensões - a discussão argumentada do justo e do injusto, e a 
promoção da realização humana - que constituem uma polis, uma comunidade 
propriamente política. E é a sua inscrição numa polis, assim caracterizada, que 
faz do homem um animal político por natureza (ver EN, 1097b 11). Deste modo, 
serão organizações políticas em sentido próprio todas - e só - aquelas que permi
tam aos cidadãos que as constituem realizarem os respectivos fins naturais. 

FUNDAMENTOS E FIRMAMENTOS DO PENSAMENTO PORTUGUÊS CONTEM
PORÂNEO: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DA VISÃO DE JOSÉ MARINHO 
por Renato Epifânio 
Dissertação de Doutoramento em Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 2004. 

Na minha perspectiva, o percurso filosófico de José Marinho teve como 
marcos fundamentais três obras: Significado e Valor da Metafísica, Teoria do 
Ser e da Verdade e Verdade, Condição e Destino no pensamento português con
temporâneo. Na primeira, Significado e Valor da Metafísica, prefigurou, Mari
nho, aquela que é, na sua visão, a via da filosofia: passar do sentido do Drama da 
Existência para o sentido do Enigma do Ser. Na segunda, Teoria do Ser e da 
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Verdade, por sua vez, expôs, Marinho, a sua revelação do Enigma, o seu "saber 
do espírito". 

Ainda na minha perspectiva, o percurso filosófico marinhiano conclui-se, 
porém, com a obra Verdade, Condição e Destino no pensamento português con
temporâneo, publicada já postumamente. E isto porque, como nesta dissertação 
defendi, o "saber do espírito" é, em úítima instância, o saber como o "espírito" 
efectivamente se realiza, de forma diversa, em cada "situação". Daí o seu concei
to de "filosofia situada", "situadamente portuguesa", à luz do qual José Marinho 
se debruçou sobre a expressão filosófica na nossa cultura. Não, de modo algum, 
para afirmar qualquer espécie de "superioridade" - propósito por si só absurdo, 
dado que todas as culturas, sem excepção, são sempre já expressão do "espírito" 
- mas, tão-só, para afirmar a sua "diferença". 

Para dar conta desse percurso, estruturei a dissertação em três partes. 
Assim, na primeira, tomando Significado e valor da Metafísica como obra de 
referência, procurei definir o fulcro da meditação marinhiana, a qual, como aí 
defendi, se cumpre entre dois horizontes contrapoiares: o do "Drama da Existên
cia" e o do "Enigma do Ser". Daí a via filosófica aí prefigurada: assumir toda a 
dramaticidade intrínseca à existência, mas não ficar por aí (como, alegadamente, 
fica a filosofia dita "existencialista"), antes realizado a "passagem do sentido do 
drama, ou da angústia, ao sentido do enigma", assim apreendendo o processo 
ontológico que em toda a existência de cumpre. 

Expõe José Marinho todo esse processo ontológico na sua mais conhecida 
obra, Teoria do Ser e da Verdade, publicada em 1961, concretização do seu 
projecto de "uma obra definitiva de filosofia em que [ele, Marinho] resolvesse 
todos os problemas". Inevitavelmente, não o conseguiu. O Enigma é, ainda e 
sempre, irrevelável em toda a sua extensão, o Enigma é, ainda e sempre, Misté
rio. Eis a conclusão a que chegará por fim Marinho, no reencontro com Leonardo 
Coimbra, seu "mestre para a vida inteira". Daí a tese que defendi ao longo da 
segunda parte desta dissertação: a visão de Marinho nunca chega a opor-se por 
inteiro à visão de Leonardo. Para tal, confrontei a Teoria do Ser e da Verdade 
com A Alegria, a Dor e a Graça - lendo esta à luz do que naquela se aprofunda e 
extrema, lendo aquela à luz do que nesta se antecipa. 

Mesmo, de resto, que esse "saber do espírito" por José Marinho exposto na 
sua Teoria do Ser e da Verdade fosse um saber perfeito, ele seria, ainda e sem
pre, um saber em aberto, dado que, tal como o humano é sempre ele e a sua "cir
cunstância" - e por isso toda a antropologia terá que ser sempre, em última ins
tância, uma antropologia simada assim também o "espírito" é sempre ele e a 
forma como efectivamente se realiza, de forma diversa, no espaço e no tempo. 
Defender que a história do ser é a história da realização do "espírito", como faz 
Marinho na sua Teoria, é pois, ainda e sempre, uma mera propedêutica ao pensar 
que mais importa: não ainda aquele que apreende a história do ser como história 
da realização do "espírito", mas sim já aquele que apreende a forma como o 
"espírito" efectivamente se realiza, de forma diversa, em cada "situação". 

Daí, em suma, o seu conceito de "filosofia situada", "situadamente portu
guesa", à luz do qual desenvolveu José Marinho a sua visão sobre a expressão 
filosófica na nossa "situação", visão essa exposta em múltiplos textos seus redi
gidos ao longo de toda a sua vida e definitivamente fixada na sua última grande 
obra: Verdade, Condição e Destino no pensamento português contemporâneo. 
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Eis, precisamente, a visão que procurei reconstituir, criticamente, ao longo das 
duas primeiras secções da terceira parte desta dissertação, a primeira dedicada 
aos "autores [por Marinho considerados como] mais significativos", a segunda à 
"temática [por Marinho considerada como] essencial". Na terceira e última sec
ção da terceira e última parte da dissertação, procurei, sucessivamente, em cinco 
capítulos, debruçar-me sobre o "Conceito", a "Situação", a "História", a "Tradi
ção" e o "Horizonte" do pensamento português contemporâneo, ou seja, em 
suma, sobre os seus Fundamentos e Firmamentos. Eis, em brevíssima síntese, o 
itinerário por mim percorrido ao longo desta dissertação. 
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Disputado. Revista Internacional de Filosofia Analítica, n.° 18, Lisboa, Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, Maio de 2005. 

Disputado. Revista Internacional de Filosofia Analítica, n.° 19, Lisboa, Centro 
de Filosofia da Universidade de Lisboa, Novembro de 2005. 
(informação disponível em www.disputatio.com). 

Phainomenon, n.° 9, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
2005. 

Phainomenon, n.° 10, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
2005. 

Nota: os preços dos livros estão indicados na página do Centro de Filosofia na 
internet: www.centrofilosofia.org 

E V E N T O S D E N A T U R E Z A CIENTÍFICA E C U L T U R A L 

COLÓQUIOS E JORNADAS 

Encontro Internacional Tradução Anotada das Obras de Aristóteles, Fevereiro 
de 2005, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coordenação de Antó
nio Pedro Mesquita. 

Seminário O Pensamento Filosófico Português no século XIX, 7 e 8 de Abril de 
2005, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coordenação de Pedro 
Calafate. 

Colóquio Internacional Cultura Tibetana: Um Novo Paradigma?, 28 de Abril de 
2005, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no âmbito do Projecto de 
Investigação A Filosofia e as Grandes Religiões do Mundo, coordenação de 
Carlos João Correia e de Paulo Borges. 

Seminário no âmbito do projecto Kant 2004: Posteridade e Actualidade, Junho 
de 2005, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coordenação de Leonel 
Ribeiro dos Santos. 

5.° Congresso Europeu de Filosofia Analítica (ECAP5), 27 a 31 de Agosto de 
2005, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coordenação de João 
Branquinho (ver notícia detalhada p. 223). 

Colóquio Internacional sobre Michel Henry, A Felicidade na Fenomenologia da 
Vida, 27 e 28 de Outubro de 2005, coordenação de Florinda Martins e Adelino 
Cardoso, 

http://www.disputatio.com
http://www.centrofilosofia.org
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Colóquio Internacional A Hermenêutica de Paul Ricoeur e os percursos da Filo
sofia no século XX, organizado conjuntamente pela Universidade de Évora, pela 
Unidade I&D LIF - Linguagem, Interpretação e Filosofia da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra e pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lis
boa, na Universidade de Évora, de 3 a 5 de Novembro de 2005 (ver notícia deta
lhada p. 224). 

Jornadas Ibéricas de Fenomenologia, Novembro de 2005, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, coordenação de Pedro Alves. 

Colóquio Schiller cidadão do mundo, 5 e 6 de Dezembro de 2005, organização 
do Centro de Filosofia em parceria com o Departamento de Estudos Germanísti-
cos, o Centro de Estudos Alemães e Europeus da Faculdade de Letras da Univer
sidade de Lisboa e o Goethe-Institut de Lisboa. 

5." CONGRESSO EUROPEU DE FILOSOFIA ANALÍTICA ECAP 
(informação disponível em www.centrofilosofia.org/ecap5) 

Co-organizado localmente pelo Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, pelo Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa, pelo Institu
to de Filosofia da Linguagem da Universidade Nova de Lisboa e pelo Instituto de 
Filosofia da Universidade do Porto, o Congresso ECAP 5 (Fifth European Con¬
gress for Analytic Philosophy) terá lugar na Faculdade de Letras de Lisboa em 
27-31 Agosto de 2005. Trata-se do quinto de uma série de congressos da Euro
pean Society for Analytic Philosophy e o seu objectivo é promover o intercâm
bio científico entre os filósofos que na Europa trabalham na tradição da Filosofia 
Analítica. Cabe assim à cidade de Lisboa a honra de acolher em 2005 o ECAP 5, 
uma grande conferência científica internacional para a quai se esperam cerca de 
500 participantes com comunicação, provenientes de todas as partes da Europa. 

O ECAP 5 inclui 5 secções - Lógica e Filosofia da Linguagem, Epistemo
logia e Filosofia da Ciência, Metafísica e Filosofia da Mente, História da Filoso
fia e Filosofia Prática - e 14 sessões paralelas distribuídas por essas secções. 
Contamos com três conferencistas convidados de alta qualidade para as sessões 
plenárias - Kit Fine (Nova Iorque, Metafísica), John Broome (Oxford, Filosofia 
Moral), e François Récanati (Paris, Filosofia da Linguagem) - e ainda com dez 
conferencistas convidados para as secções; entre estes contam-se reputados espe
cialistas internacionais como Philip Pettit (Princeton, Filosofia Política), Eva 
Picardi (Bolonha, Filosofia da Linguagem), Josep Prades (Girona, Filosofia da 
Mente), Wolfgang Kümie (Hamburgo, História da Filosofia), e David Papineau 
(Londres, Filosofia da Ciência). Para além disso, o programa do ECAP 5 inclui 
os seguintes Special Workshops, cada um deles com um programa específico: 
Value, organizado por Kevin Muliigan e Wlodek Rabinowicz; Definite Descri-
prions, organizado por Adriana Silva Graça; Philosophy, Economics and Public 
Policy, organizado por Luc Bovens; Realism and Anti-Realism in the Philosophy 

http://www.centrofilosofia.org/ecap5
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of Mathematics, organizado por Fernando Ferreira; e Quantum Information: Logi
cal and Epistemological Lessons, organizado por Stephan Hartmann e Amit Hagar. 

Todas as outras comunicações são submetidas no âmbito das secções e são 
anonimamente avaliadas por especialistas internacionais designados para o efeito. 

A Comissão Científica do ECAP 5 é composta pelas seguintes pessoas: 
João Branquinho, Chair (Portugal); Josep Corbi (Spain); Pascal Engel (France); 
Ferenc Huoranszki (Hungary); Wlodek Rabinowicz (Sweden); Howard Robin
son (England); Stelios Virvidakis (Greece); Alberto Voltolini (Italy); Ulla Wes¬
sels (Germany); e Jan Wolenski (Poland). 

COLÓQUIO SOBRE PAUL R I C O E U R 

A Universidade de Évora, a Unidade I&D LIF - Linguagem, Interpretação 
e Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e o Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa vão organizar, em conjunto, um Colóquio 
Internacional de homenagem a Paul Ricoeur e que terá lugar na Universidade de 
Évora, de 3 a 5 de Novembro de 2005. 

O Colóquio, com o título A Hermenêutica de Paul Ricoeur e os percursos 
da Filosofia no século XX, pretende dar visibilidade ao pensamento de Paul 
Ricoeur, evidenciando, por um lado, a sua imensa riqueza temática, e, por outro, 
a sua grande sensibilidade aos mais importantes debates da dinâmica cultural 
contemporânea. Terá, nessa medida, a participação de alguns destacados intér
pretes estrangeiros da filosofia contemporânea e do pensamento ricoeuriano, mas 
está especialmente aberto à participação de todas as pessoas que em Portugal 
estão interessadas na obra deste filósofo e no seu contributo para os mais assina
láveis debates filosóficos e culturais da actualidade. 

O Colóquio integrará as seguintes secções temáticas: 

. Hermenêutica, modernidade e pós-modernidade 
• Hermenêutica, historicidade e memória 
• Hermenêutica, filosofia da religião e teologia 
. Hermenêutica, psicanálise e subjectividade 
. Hermenêutica, narratividade e poética da linguagem 
• Hermenêutica, ética aplicada e cidadania 

Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa 
Faculdade de Letras de Lisboa 
Alameda da Cidade Universitária 
P-1600-214 Lisboa 
Tel/Fax: 217920091 • E-mail: cful@centrofilosofia.org  
Web: www.centrofiIosofia.org  
N.°Id. Fiscal: 502 447 699 

mailto:cful@centrofilosofia.org
http://www.centrofiIosofia.org
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ACTIVIDADES CULTURAIS 

1 - Seminário de Filosofia Analítica (Sala 5.2), entrada livre: 14 de Janeiro de 
2005, 15:00, Faculdade de Letras de Lisboa, Teresa Marques (Centro de Filoso
fia da UL), "Quando é o quê verdadeiro ou falso?"; 21 de Janeiro de 2005, 
15:00, Isabel Góis (King's College London); 3 e 4 de Fevereiro de 2005, 15:00, 
Jason Stanley (Rutgers University); 17 de Março de 2005, 15:00, Pascal Engel 
(Université Paris IV Sorbonne); 15 de Abril de 2005, 15:00, Marco Santambrog-
gio (Università di Parma); 22 de Abril de 2005, 15:00, Dorothy Edgington (Uni
versity of Oxford); 20 de Maio de 2005, 15:00, Manuel J. do Carmo Ferreira 
(Centro de Filosofia da UL e Departamento de Filosofia da FLUL); 17 de Junho 
de 2005, 15:00; Michael Martin (University College London); coordenação de 
João Branquinho (http://pwp.netcabo.pt/0154943702/sfa.html) 

2 - Seminário de pós-graduação de Estética e Filosofia da Arte, Sala Anexa ao 
Departamento de Filosofia (SAD), entrada livre; 7 de Janeiro (16.30-20h): Joana 
Quaresma Luís, "A interpretação de Jankélévitch do Romantismo Musical", 
Tomás Baêna, "Reflexões sobre "Heart of Darkness"; Ana Sofia Veigas -
"Nação e Mito na Quinta da Regaleira"; 21 de Janeiro (16:30-20) Filipa Afonso 
- "Análise de um texto atribuído a São Boaventura que aborda o Belo como 
Transcendental do Ser"; Teresa Nicolau Teles, "Reflexões sobre a obra de Ruy 
Duarte de Carvalho", Helena Brandão - "Ricciotto Canudo e o «Manifesto das 
Sete Artes»", 4 de Fevereiro (16:30-20), Ana Gama e Silva "Nussbaum e a 
noção de Justiça Poética"; Tiago Veiga, "Reflexões sobre Peter Brook", Maria 
Manuela Ferreira, "Diderot: Arte e Natureza"; coordenação de Carlos João Cor
reia. 

(http://filosofiadaarte.no.sapo.pt/datas.html). 

3 - Lançamento da tradução do livro de Edmund Fíusserl, Sínteses Activas, ela
borada por Pedro Santos Alves, publicada na colecção Phainomenon, Janeiro de 
2005. 

4 - Lançamento do n.° 9 da Phainomenon - Revista de Fenomenologia, dirigida 
por Pedro Santos Alves 

5 - Apresentação pública do projecto de tradução anotada das obras de Aristóte
les (Livro de Introdução; Económicos e Retórica) e do "site" do Projecto, Feve
reiro de 2005, coordenação do Professor António Pedro Mesquita. 

http://pwp.netcabo.pt/0154943702/sfa.html
http://filosofiadaarte.no.sapo.pt/datas.html
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6 - Lançamento do livro Vedutismo (Coimbra, Pé de Página, 2005) de Carlos 
Couto Sequeira Costa, Fevereiro de 2005. 

7 - Lançamento do livro Estéticas e Artes. Controvérsias para o Século XXI, 
organização de Isabel Matos Dias e Carmo D'Orey, Fevereiro de 2005. 

8 - Lançamento do livro O Que é a Arte? O Debate na Segunda Metade do 
Século XX, organização e introdução de Isabel Matos Dias e Carmo D'Orey, 
Março de 2005. 

9 - Conferência do Prof. Doutor Serhii. Wakulenko, intitulada "A Influência do 
Pensamento Filosófico Português na Polónia dos Séculos X V I I e X V I I " , Março 
de 2005, no âmbito do projecto História do Pensamento Filosófico Português, 
coordenado por Pedro Calafate, desenvolvido no Centro de Filosofia da Univer
sidade de Lisboa 

10 - Colóquio sobre o "Pensamento Filosófico Português no Século XIX", 7 e 8 
de Abril de 2005, coordenação dos Professores Pedro Calafate e Paulo Borges, 
no âmbito do centro de Filosofia da Universidade de Lisboa: António Manuel 
Machado Pires (Univ. dos Açores) Conferência Inaugural; António Pedro Mes
quita (FLUL) O Liberalismo; António Braz Teixeira (Academia das Ciências) A 
Filosofia do Direito; Pedro Calafate (FLUL) As Ideias Republicanas e Socialis
tas; Luís Brandão da Luz (Univ. dos Açores) O Positivismo; Adelino Cardoso 
(CFUL) A Filosofia da Ciência; Pedro Calafate (FLUL) Tópicos de Filosofia da 
Educação; Paulo Borges (FLUL) Filosofia e Heterodoxia em Guerra Junqueiro; 
Manuel Gama (Univ. do Minho) Sampaio Bruno - Um Percurso Heterodoxo; 
Manuel Cândido Pimentel (Univ, Católica) O Pensamento Filosófico de Amorim 
Viana; Leonel Ribeiro dos Santos (FLUL) O Pensamento Filosófico de Antero 
de Quental; Guilherme d'01iveira Martins (Assembleia da República) O Pensa
mento Filosófico de Oliveira Martins. 

11 - Lançamento do livro História do Pensamento Filosófico Português, vol. IV, 
O Século XIX, direcção de Pedro Calafate e coordenação de Manuel Cândido 
Pimentel, Ed. Caminho, Lisboa, 2004, a realizar em 7 de Abril de 2005. 

12 - Lançamento do n.° 10 da Phainomenon - Revista de Fenomenologia, dirigi
da por Pedro Santos Alves, Abril de 2005. 

13 - Lançamento do livro de António Pedro Mesquita, O Pensamento Político 
Português no séculoXIX, IN-CM, Lisboa, 2005, Maio de 2005. 

1 4 - Ciclo de Conferências sobre Estética, com a participação de Diogo Dória, 
Hugo Ferrão e Maria João Lello Ortigão, Março/Abril/Maio, coordenação de 
Carlos Couto Sequeira Costa. 

1 5 - Colóquio e exposição sobre cultura tibetana (arte, literatura, filosofia, pre
sença portuguesa) Maio de 2005, coordenação de Paulo Borges. 

16 - Lançamento do livro sobre poesia amorosa do VI Dalai Lama, Maio de 
2005, coordenação de Paulo Borges. 
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1 7 - Colóquio sobre Estética, com a apresentação dos dez melhores ensaios 
apresentados no âmbito das disciplinas específicas leccionadas por Carlos Couto 
Sequeira Costa, Junho de 2005 

1 8 - ECAP - Congresso Europeu para a Filosofia Analítica (ECAP, European 
Con gress for Analytic Philosophy), Lisboa, 27-31 de Agosto de 2005, com a 
participação de John Broome, University of Oxford, Kit Fine, New York Univer
sity, François Récanati, Instituí Jean Nicod, Paris; Secções e coordenadores (1. 
History of Philosophy, Wolfgang Kiinne; 2. Logic and Philosophy of Language, 
Sten Lindstrom; 3. Epistemology and Philosophy of Science, David Papineau; 4. 
Metaphysics and Philosophy of Mind, Kevin Mulligan; 5. Practical Philosophy 
(Ethics, Decision Theory, Political Philosophy, Aesthetics), John Skorupski; 
Intervenções programadas de Wolfgang Künne, Universidade de Hamburgo 
(Secção 1), Sten Lindstrom, Universidade de Umea (Secção 2); Kevin Mulligan, 
Universidade de Genebra (Secção 4); Roman Murawski, Universidade de Poz¬
nan (Secção 2); David Papineau, Universidade de Londres (Secção 3); Philip 
Pettit, Universidade de Princeton (Secção 5); Josep Prades, Universidade de 
Girona (Secção 4), Eva Picardi, Universidade de Bolonha (Secção 2); Stathis 
Psillos, Universidade de Atenas (secção 3); John Skorupski, Universidade de St 
Andrews (Secção 5). Coordenação de João Branquinho. (http://www.centro  
filosofia.org/ecap5) 

1 9 - Seminário comemorativo do centenário do nascimento de Emmanuel Levi-
nas, coordenação de Cristina Beckert, Setembro de 2005. 

20 - Lançamento da tradução das Investigações Lógicas, de Husserl, I-IV, elabo
rada por Pedro Santos Alves e Carlos Morujão, Setembro de 2005. 

21 - Mesa-redonda subordinada ao título genérico de «Estudos de História da 
Teodiceia", coordenação de Maria Leonor Xavier, Outubro de 2005. 

22 - Lançamento do livro de Maria Luísa Ribeiro Ferreira, intitulado A Conversa 
entre os Filósofos: Diálogo e Controvérsia na Modernidade Pré-Crítica, 
Novembro de 2005. 

23 - Colóquio sobre Friedrich Schiller, no 2.° Centenário da sua morte, coorde
nação de Teresa Cadete e Leonel Ribeiro dos Santos. Esta iniciativa será realiza
da em regime de parceria entre os Departamentos de Estudos Germanísti-
cos/Centro de Estudos Alemães e Europeus, o Departamento de Filosofia/ 
/Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e o Goethe-Institut de Lisboa, 5 e 
6 de Dezembro de 2005. 

24 - Lançamento da tradução da obra de Edmund Husserl, Meditações Cartesia
nas e Ideias, elaborada por Pedro Santos Alves, Dezembro de 2005. 

http://www.centro
http://filosofia.org/ecap5
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E M F I L O S O F I A P A R A 2005-2006 

Programa de Mestrado em Filosofia 
URL: http://mestradosfilosofia.no.sapo.pt/ 

Estrutura: 1.° Ano: 4 seminários de pós-graduação, 2 por semestre. 2.° Ano: 2 
seminários de orientação, 1 por semestre, e dissertação. 
Áreas de Especialização Activas em 2004-5 Ano): Estética e Filosofia da 
Arte, Ética e Política, Filosofia da Natureza e do Ambiente e Filosofia em Portu
gal. (Nas seguintes áreas apenas funciona o 2.° ano: História da Filosofia, Filoso
fia Analítica.) 
Vagas: 60 
Candidaturas: De 1 de Junho a 30 de Setembro de 2005 nos Serviços Académi
cos da Faculdade de Letras de Lisboa. Um impresso de candidatura pode ser 
obtido no site da FLUL: http://www.fI.ui.pt/docs/Candidatura_mestrados.pdf 

Área de Especialização de Estética e Filosofia da Arte 
Coordenador: Carlos João Correia 
URL: http://filosofiadaarte.no.sapo.pt 

Seminários de Tópicos de Estética e Filosofia da Arte 

Designação: Polaridades parabólicas e energias orientadas entre dois Kapas: 
pensamento conceptual e obra artística de Wassily Kandinsky e Paul Klee 
E C T S : 15 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Anabela Mendes 
Descrição: O encontro com dois pintores maiores da arte europeia do séc. XX 
permitir-nos-á reconfigurar e interceptar com fundamento concepções teórico-
-estéticas que conduzem a diferentes modos do fazer abstracto e respectivas 
implicações na percepção e interpretação da obra plástica. Estas concepções 
organizam-se, por exemplo, em torno de categorias como energia, vibração, 
movimento, jogo, construção, evolução, expansão, necessidade interior, espiri
tualidade, ironia, natureza, sobre as quais iremos reflectir em conjunto, em parti-

http://mestradosfilosofia.no.sapo.pt/
http://www.fI.ui.pt/docs/Candidatura_mestrados.pdf
http://filosofiadaarte.no.sapo.pt
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cular, em três momentos-chave: publicação do Almanaque O Cavaleiro Azul, 
experiencia na Bauhaus e exílios e vivência americana. A versatilidade das capa
cidades artísticas kandinskyanas e kleeanas não só nos confronta com uma enor
me diversidade de obras plásticas realizadas pelos dois artistas em cerca de qua
tro décadas, como também nos surpreende peia maneira cintilante como ambos 
trabalharam a arte da palavra, se manifestaram a partir da música e participaram 
no domínio cénico. Kandinsky e Klee são hoje dois pontos no Universo, a igual 
distância um do outro no espaço sideral em trajectórias parabólicas. 

Designação: Arte e Filosofía em Merleau-Ponty 
E C T S : 15 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Isabel Matos Dias 
Descrição: Merleau-Ponty visa elaborar uma "nova filosofia": este seminário 
pretende pensar a importância - estatuto e lugar - que a arte e as artes desempe
nham na reelaboração de questões filosóficas e do seu discurso, com particular 
destaque para a pintura moderna e para a literatura. 

Designação: Literatura japonesa: uma introdução 
E C T S : 15 
Semestre: 2 
Horario: a fixar 
Docente: Antonio Franco Alexandre 
Descrição: Uma introdução à literatura japonesa em tradução (inglês, francês), 
centrada em três épocas: a época do Genji monogatari (secs. X-Xl) , a época de 
Bashõ e Sailcaku (sec. XVII) , e a primeira metade do sec. XX. O objectivo pri
mário é facilitar a entrada no universo literário japonês (de que se não supõe 
conhecimento prévio); serão também discutidos: a noção mesma de "literatura 
em tradução"; os problemas literários e políticos da tradução; e a natureza dos 
"japonismos" ocidentais, incluindo o japonismo português em que o seminário, 
naturalmente, se insere. 

Designação: Literatura e Modernismo: variações em torno de Ezra Pound 
E C T S : 15 
Semestre: 2 
Horário: a fixar 
Docente: Carlos João Correia 
Descrição: Este seminário tem como objectivo analisar o conceito de arte que se 
surpreende na literatura modernista, tendo como referência a visão estética que 
se manifesta nos Cantos de Ezra Pound. Esta obra de Pound não é apenas o poe
ma épico mais significativo do século XX, como as ideias poéticas deste escritor 
determinaram o ritmo e a natureza da criatividade literária no seio do modernis
mo, de Viena a Bloomsbury. 
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Seminários de Orientação de Estética e Filosofia da Arte (2.° Ano) 

Designação: Seminário de Orientação I 
E C T S : 30 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Carlos João Correia 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc, 

Designação: Seminário de Orientação II 
E C T S : 30 
Semestre: 2 
Horário: a fixar 
Docente: Carlos João Correia 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 

Área de Especialização de Ética e Política 
Coordenador: Manuel José do Carmo Ferreira 
URL: http://mestradosfilosofia.no.sapo.pt/Fil.html 

Seminários de Tópicos de Ética e Política 

Designação: Ordem ética e lei 
E C T S : 15 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Adriana Veríssimo Serrão 
Descrição: O seminário procura analisar em que medida o fundamento da ética 
se deixa determinar sob a figura da lei. O problema será discutido em torno das 
seguintes posições filosóficas: Kant: a universalidade da lei, Georg Simmel: a lei 
individual; L. Feuerbach: a lei do outro; Jean-Marie Guyau: para além da lei. 

http://mestradosfilosofia.no.sapo.pt/Fil.html
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Designação: O Contratualismo Moderno e as suas réplicas contemporâneas 
E C T S : 15 
Semestre: 2 
Horário: 4 a 14-18 
Docente: Leonel Ribeiro dos Santos 
Descrição: Propõe-se o estudo comparativo das principais doutrinas contratua-
listas dos séculos X V I I e XVII I (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant), nas respecti
vas formulações e pressupostos, proximidades e divergências, tendo por horizon
te de motivação o renascimento de propostas de matriz contratualista no 
pensamento jurídico-político e ético contemporâneo (John Rawls, David Gau¬
thier) e o debate recente em torno do contratualismo, para o qual serão convoca
das as perspectivas dos clássicos críticos das doutrinas do contrato (Hume, 
Hegel, Marx). 

Seminários de Orientação de Ética e Política (2.° ano) 

Designação: Seminário de Orientação I 
E C T S : 30 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Manuel do Carmo Ferreira 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 

Designação: Seminário de Orientação II 
E C T S : 30 
Semestre: 2 
Horário: a fixar 
Docente: Manuel do Carmo Ferreira 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 
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Área de Especialização de Filosofia em Portugal 
Coordenador: Pedro Calafate 

Seminários de Tópicos de Filosofia em Portugal 

Designação: Mito e Religião no Pensamento Português Contemporâneo 
E C T S : 15 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Paulo Borges 
Descrição: O seminário visa explorar as grandes linhas da filosofia do mito e da 
religião no pensamento português contemporâneo, complementando o estudo de 
autores mais conhecidos como Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa, Eudoro 
de Sousa, Vergílio Ferreira e Agostinho da Silva, com outros até hoje menos 
estudados como Teixeira Rego, Aarão Lacerda, Raul Leal e Dalila Pereira da 
Costa. Destacar-se-á o pluriforme contributo destes pensadores para o tão actual 
e urgente diálogo inter e trans-religioso, aberto na sua dimensão trans-dogmática 
e trans-confessional às posições agnóstica e ateia 

Designação: Tópicos de Teodiceia no Pensamento Português Contemporâneo 
E C T S : 15 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Maria Leonor Xavier 
Descrição: Deus e a crença: Pedro de Amorim Viana, Defesa do Racionalismo e 
Análise da Fé; Amorim de Carvalho, «A Crença e a Lógica»; Joaquim Braga, 
Teoria da Crença. Deus e o sofrimento: Basílio Teles, «O livro de Job», «A Tra
gédia». Deus e a moralidade: Raul Proença, «Sobre a Existência de Deus e a 
Lealdade de Consciência». Deus e a imortalidade: José Maria da Cunha Seixas, 
«A Fénix ou a Imortalidade da Alma Humana. Deus e a razão: Leonardo Coim
bra, «A Educação Religiosa», «A Existência de Deus». Vários autores que têm 
renovado o interesse pelo argumento anselmiano em Portugal 

Designação: O Racionalismo Idealista e Crítico no Portugal Contemporâneo 
E C T S : 15 
Semestre: 2 
Horário: a fixar 
Docente: Pedro Calafate 
Descrição: Estuda-se essencialmente o pensamento e as obras de António Sérgio 
e Raul Proença, dois dos mais relevantes pensadores da primeira metade do sécu
lo XX português, incidindo nos planos da gnosioíogia, ética, política, educação, 
o tempo e a história. Vincar-se-á também a importância do ensaismo como géne
ro, bem como o significado e a evolução das polémicas de que estes autores 
foram protagonistas 
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Designação: A Filosofia Política no Portugal Contemporâneo 
E C T S : 15 
Semestre: 2 
Horário: a fixar 
Docente: António Pedro Mesquita 
Descrição: O seminário incidirá sobre os grandes dramas de alternativa do pen
samento político português dos séculos XIX e XX, desde a emergência do libera
lismo na primeira metade do século XIX, até às polémicas entre socialistas e 
republicanos, culminando no estudo das ideias políticas do Estado Novo 

Área de Especialização de Filosofia da Natureza e do Ambiente 
Coordenador: Viriato Soromenho-Marques 
U R L : http://mestradodeambiente.no.sapo.pt 

Seminários de Tópicos de Filosofia da Natureza e do Ambiente 

Designação: Filosofia Política e Crise do Ambiente 
E C T S : 15 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Viriato Soromenho-Marques e Pedro Calafate 
Descrição: A consciência da crise ambiental passa também pelo modo como os 
sinais da existência de disfunções ambientais são transferidos das ciências da 
Terra e do Ambiente, bem como do conjunto das ciências da Natureza, para o 
domínio da Filosofia e das ciências sociais e humanas. Esse movimento de trans
ferência, depois de mediado e assumido, funciona em ambas as direcções. Neste 
seminário serão analisados alguns dos impactos mais significativos da crise 
ambiental sobre o pensamento social e a filosofia política, numa perspectiva 
histórica e crítica. 

Designação: Sujeito e corpo: a constituição somática da subjectividade 
E C T S : 15 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Pedro M.S. Alves 
Descrição: O suposto de base do seminário é o naturalismo, ou seja, a descrição 
da mente e da consciência como fenómenos corporais e a consequente elimina
ção de qualquer ontologia dualista, que conceba a mente como uma realidade 
substancial. Questões directoras serão: Como se caracteriza o fenómeno "men
te"? Que conexões há entre ser uma "mente" e a emergência de um ponto de 
vista, identificado com o "sentimento" de si mesmo? A via para tratar estas ques
tões será o cruzamento constante entre a fenomenologia da corporalidade (prin
cipalmente Husserl e Merleau-Ponty) e a filosofia da mente (principalmente 
Nagel e Dennett). Alguns autores clássicos serão chamados a intervir, nomeada
mente Descartes (para a questão do dualismo das substâncias e o projecto de 
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naturalização das "almas" vegetativa e sensitiva) e Fichte (para a vinculação 
entre corporalidade e intersubjectividade). 

Designação: Natureza/Naturezas 
E C T S : 15 
Semestre: 2 
Horário: a fixar 
Docente: Maria Luísa Ribeiro Ferreira 
Descrição: O seminário parte de dois modelos paradigmáticos da filosofia 
moderna no que respeita ao conceito de natureza nas suas várias instâncias. Des
cartes e Espinosa serão considerados em função dessa temática com o objectivo 
de detectar a influência que tiveram nalgumas concepções actuais. Para além do 
conceito de natureza física, serão trabalhados os conceitos de natureza humana, 
natureza feminina e natureza animal dando-se um particular relevo às teses de 
Arne Naess, Sara Ruddick, Mary Midgley e Luc Ferry. 

Designação: Bioética: princípios e dilemas 
E C T S : 15 
Semestre: 2 
Horário: a ílxar 
Docente: Cristina Beckert 
Descrição: Com este seminário pretende-se equacionar os problemas éticos 
suscitados pelo fenómeno da vida nas suas diversas formas à luz da crise 
ambiental e civilizacional que hoje se atravessa. Os princípios da bioética médica 
(autonomia, beneficência e justiça), bem como os de maior abrangência, nortea
dores da bioética ambiental, tais como o de responsabilidade e de precaução, 
serão analisados, não só a partir da sua coerência interna, como dos dilemas 
éticos que a sua aplicação suscita. 

Seminários de Orientação de Filosofia da Natureza e do Ambiente 

Designação: Seminário de Orientação I 
E C T S : 30 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Cristina Beckert 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 
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Designação: Seminário de Orientação II 
E C T S : 30 
Semestre: 2 
Horário: a fixar 
Docente: Viriato Soromenho-Marques 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 

Área de Especialização de Filosofia Analítica 
Coordenador: João Branquinho 
URL: http://fildalinguagem.no.sapo.pt 

Seminários de Orientação de Filosofia Analítica (2.° Ano) 

Designação: Seminário de Orientação I 
E C T S : 30 
Semestre: 1 
Horário: a fixar 
Docente: Adriana Silva Graça 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 

Designação: Seminário de Orientação I I 
E C T S : 30 
Semestre: 2 
Horário: a fixar 
Docente: Adriana Silva Graça 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
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formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 

Área de Especialização de História da Filosofia 
Coordenador: Pedro Calafate 

Seminários de Orientação de História da Filosofia (2.° Ano) 

Designação: Seminário de Orientação I 
E C T S : 30 
Semestre: 1 
Horário:a combinar com os estudantes 
Docente: Manuel José do Carmo Ferreira 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; pianos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 

Designação: Seminário de Orientação II 
E C T S : 30 
Semestre: 2 
Horário: a combinar com os estudantes 
Docente: Manuel José do Carmo Ferreira 
Descrição: Neste seminário, estudantes pós-graduados da área fazem apresenta
ções, dirigidas aos colegas e ao orientador do seminário, de resultados da sua 
investigação. O objectivo é melhorar o material produzido submetendo-o à dis
cussão pública. Desenvolvem-se também importantes capacidades de exposição, 
formulação de questões e crítica de acordo com padrões académicos apropriados. 
O material apresentado pode variar entre pequenos ensaios cuja finalidade é 
ajudar à escolha de um território, de um agregado de tópicos, ou mesmo de um 
tópico específico para a dissertação; planos de tese; esboços de futuras partes 
(secções, capítulos) da dissertação, etc. 
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Programa de Mestrado em Filosofia 

Estrutura da Parte Curricular: L° Ano - 4 seminários de pós-graduação, dois 
por semestre; 2.° Ano - dois seminários de orientação, um por semestre. 
Coordenador: Manuel José do Carmo Ferreira 
URL: http://mestradosfiiosofia.no.sapo.pt/dout.html 

• 1.° Ano. Os 60 créditos ECTS em seminários de pós-graduação corresponden
tes ao Curso de Formação Avançada podem ser obtidos em qualquer um dos 
seminários de tópicos do Programa de Pós-graduação em Filosofia sob indica
ção do supervisor da dissertação. 

• 2 a Ano. Os 60 créditos ECTS em seminários de orientação podem ser obtidos 
em qualquer um dos seminários de orientação do Programa de Pós-graduação 
em Filosofia sob indicação do supervisor da dissertação, 

Candidaturas: as candidaturas são submetidas nos Serviços Académicos da 
FLUL até um mês antes do início de cada semestre. 

http://mestradosfiiosofia.no.sapo.pt/dout.html




OBRAS D E F I L O S O F I A 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 Vallenílla 

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 politico setecentista, 
Viriato Soromenho-Marques 

À Esquerda do Possível — Textos de combate, coordenação de Francisco Louçã, 
João Martins Pereira e João Paulo Coutrim 

Timor Leste - um Povo, uma Pátria, Xanana Gusmão 

Política e Modernidade - Linguagem e Violência na Cultura Moderna, 
José A. Bragança de Miranda 

Em Louvor da Vida e da Morte. Ambiente - a cultura ocidental em questão, 
Joaquim Cerqueira Gonçalves 

Estratégia. O Grande Debate - Sun Tzu e Clausewitz, Francisco Alves 

Os Filósofos e a Educação (Clément Rosset, Etienne Balibar, François Châtelet 
et. ai), Anita Kechikian, tradução e apresentação de Leone! 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 

Ménon, 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-Paui 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 Sáàgua 

Análise, Revista do Gabinete de Filosofia do Conhecimento, 
director: Fernando Gil 

Philosophèca, 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 Aufklãrung 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 e a Modernidade - Actas do Colóquio, coordenação 
de Leonel Ribeiro dos Santos, Pedro M. S. Alves e Adelino Cardoso 

Francisco Suarez (1548-1617) - Tradição e Modernidade, coordenação 
de Adelino Cardoso, António Manuel Martins, Leonel Ribeiro dos Santos 



Testemunhos e Fragmentos, Górgias, trad. Manuel Barbosa 
e Inês Ornellas de Castro 

Poiética do Mundo - Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, AAVV 
(org. Departamento e Centro de Filosofia da Fac. de Letras da Universidade 
de Lisboa) 

Vieira de Almeida (colóquio do centenário, 1888-1988), 
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-Bibliográfico de Filosofia Medieval, 
Mário Santiago de Carvalho 

Curso de Filosofia do Conhecimento, José Reis 

O Esoterismo e as Humanidades, coordenação de Maria Isabel Sampaio Barbudo 

A Filosofia e o Resto - Um Colóquio, A A V V (org. M . a Filomena Molder 
e M . a Luísa Couto Soares) 

Textos de Manuel Canijo, (Em co-edição com o Gabinete de Filosofia do 
Conhecimento) 

Depois do Empirismo Lógico = Aftter Logical Empirism, 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 

Consenso e Conflito no Pensamento de John Rawls. A perversa ingenuidade 
do liberalismo, Pedro Manuel Prata Viegas dos Santos 

O Trabalho da Mediação no Pensamento Leibniziano, Adelino Cardoso 



Execução Gráfica 

Colibri - Artes Gráficas 
Apartado 42 001 
1601-801 Lisboa 

Teléf. / Fax 21 796 40 38 
Internet: www.edi-colibri.pt  
e-mail: colibri@edi-colibri.pt 

http://www.edi-colibri.pt
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