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EDITORIAL 

Quem quer que cultive o hábito de frequentar os repertórios biblio
gráficos de Filosofia não deixará de se surpreender com o volume da 
literatura especializada que continua a publicar-se regularmente (às cen
tenas por ano, entre edições, traduções, actas, colectâneas, livros, artigos, 
etc.) sob a rubrica "Aristóteles". 

Este facto é bem testemunha da vitalidade da filosofia aristotélica, da 
sagacidade das suas intuições, da influência da tradição a que deu origem 
e não menos da perenidade dos problemas pelos quais se interessou e 
para cuja tematização contribuiu, muitas vezes com um primeiro ensaio 
de solução, outras vezes até com uma resposta que permanece por desa
fiar concludentemente. 

E esta uma grande homenagem que a comunidade filosófica conti
nua a prestar a um dos seus Maiores. 

Naturalmente, ao longo da história, têm mudado muito os tópicos 
que despertam predilecção nos estudiosos e comentadores do Estagirita. 

Tempos houve em que a teologia e a cosmologia eram áreas domi
nantes. 

Hoje, é mais comum encontrar-se a produção focalizada em torno de 
temas de lógica, metodologia e teoria da ciência (por exemplo, a silogísti
ca modal, a teoria da predicação, a teoria da definição, a teoria da indu
ção) , ou então sobre tópicos centrais das grandes disciplinas filosóficas, 
como a teoria da substância e das categorias, os conceitos básicos da físi
ca (espaço, tempo, infinito, etc.), as preocupações renovadas da psicolo
gia (teoria da mente, memória, identidade pessoal), os problemas comuns 
ou cruzados de ética, política e antropologia (responsabilidade, delibera
ção, razão prática, etc.), sobretudo, com um grande impulso na segunda 
metade do século X X , os aspectos metodológicos e/ou metafísicos da 
biologia aristotélica. 

A dialéctica e a retórica, bem como a poética, continuam a despertar 
interesse entre os investigadores, embora de modo claramente menor do 
que os apontados e entregues principalmente ao cuidado dos estudos clás
sicos. 

A investigação acerca da evolução do pensamento aristotélico e dos 
escritos de juventude, em especial os diálogos e as obras exortativas, 
tiveram também grande expansão no último meio século. 



4 Antonio Pedro Mesquita 

Nos presentes constrangimentos de espaço, será útil chamar apenas a 
atenção para alguns contributos incontornáveis na interpretação de Aris
tóteles ao longo do século passado. 

Estão nessa categoria a monografia clássica de Wil l iam David Ross, 
originalmente publicada em 1923 e j á traduzida para português, o sexto 
volume da History of Greek Philosophy de Guthrie (Cambridge Univer¬
sity Press, 1981) e o estudo de conjunto Aristotle de Jonathan Barnes 
(Oxford University Press, 1982). 

Também muito útil, como introdução geral, é o Cambridge Compa¬
nion to Aristotle, dirigido pelo mesmo Barnes para a Cambridge Univer
sity Press (1995). 

Para os leitores com dificuldades no acesso à língua inglesa, é alta
mente recomendável a obra Aristóteles y el aristotelismo do grande estu
dioso e tradutor Tomás Calvo Martinez (Torrejon de Ardoz, Akal , 1996). 

Pelo contrário, os que lêem alemão não deverão perder a monumen
tal obra de Ingeniar Düring, Aristoteles. Darstellung und Interpretation 
seines Denkens (Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1966; tam
bém disponível em tradução castelhana: Aristoteles: exposición e inter
pretación de su pensamiento, trad. B, Navarro, México, U N A M , 1987) e 
o volume atinente da reedição moderna da historia de Überweg, publica
do sob a coordenação de Helmut Flashar em 1983 {Grundriß der Ges
chichte der Philosophie, völlig neubearbeitete Ausgabe. Erster Teil: Die 
Philosophie der Antike. Band 3: Ältere Akademie - Aristoteles - Peripa-
tos, ed., Basel - Stuttgart, Schwabe), de que saiu recentemente a segunda 
edição. 

Finalmente, nenhuma panorâmica bibliográfica, mesmo extrema
mente geral, ficaria completa sem mencionar as actas dos Symposia Aris
totélica, que, desde os anos Sessenta, reúnem informalmente os maiores 
estudiosos de Aristóteles do momento, os quais têm vindo a discutir sis
tematicamente os mais variados temas do corpus (a relação entre os pen
samentos de Platão e de Aristóteles na época da Academia, no primeiro 
Symposium; os problemas de método, no segundo; a dialéctica, no tercei
ro; a biologia, no quarto; a Ética a Eudemo, no quinto; a Metafísica, no 
sexto; a psicofisiologia, no sétimo; a teoria da ciência, no oitavo; as obras 
espúrias e suspeitas, no nono; a filosofia da matemática, no décimo; a 
política, no undécimo; a retórica, no duodécimo; o De interpretatione no 
décimo terceiro; a teologia, no décimo quarto; o primeiro l ivro da Gera
ção e Corrupção, no décimo quinto, cujas actas saíram em 2004; e o livro 
B da Metafísica no mais recente, efectuado em Li l le em 2002 e ainda não 
editado em l ivro. 

Uma última referência é devida à exegese do comentarismo grego, 
de Alexandre de Afrodísias aos neoplatónicos, que tem vindo a merecer 
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um justificado interesse por parte da crítica e cuja literatura primária vem 
sendo sistematicamente traduzida com a dupla chancela da editora 
Duckworth e da Cornei] University Press. 

Todavia, entre nós, que falamos português, é decerto motivo de 
satisfação poder passar a contar com a tradução anotada das Obras Com
pletas de Aristóteles, cuja publicação se encontra em curso na Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, numa parceria com o Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, que promove e assegura a coordenação do pro
jecto. 

Esta iniciativa vai permitir facultar ao público português, no prazo 
de 12 anos, a totalidade da colecção aristotélica, pela qual se entende o 
conjunto das obras incluídas na edição Bekker (autênticos e pseudepígra-
fos) acrescido da Constituição dos Atenienses, os fragmentos (autênticos, 
suspeitos e espúrios) e as obras apócrifas que circularam em época tardia 
sob o nome de Aristóteles, como os Problemata inédita {de medicina], o 
Liber de causis, ou o Secretum secretorum. 

Ao levar a cabo a tradução colectiva deste conjunto, o presente pro
jecto tornar-se-á, a nível mundial, o primeiro e, até ao momento, o único 
a englobar a integralidade do legado aristotélico, uma vez que nenhuma 
outra inclui estes últimos. 

Todas as traduções serão feitas directamente a partir do original, 
sendo preparadas expressamente para o projecto por especialistas alta
mente qualificados nas áreas da filologia, cultura e filosofia clássicas, 
bem como dos estudos árabes e islâmicos. 

A edição está dividida em quatro Partes, agrupando respectivamente 
os tratados conservados, as obras fragmentárias, os apócrifos, a Biblio
grafia e índices . 

As quatro Partes subdividem-se em catorze volumes, cada um dos 
quais com um número variável de tomos, que totalizam, no conjunto, 
quarenta e três. 

No momento em que sai o presente número, estão j á publicados os 
seguintes textos: 

• Introdução Geral (António Pedro Mesquita). 
• Os Económicos ( tradução de Delfim Ferreira Leão). 
• Retórica ( tradução de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Alberto e 

Abel Pena). 

E j á no prelo, com saída prevista ainda para o corrente ano: 

• Tópicos ( tradução de Segurado e Campos). 
• Da Geração e Corrupção ( tradução de Francisco Chorão) . 
• História dos Animais I-VI ( tradução de Maria de Fátima Sousa e 

Silva). 
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Obedecendo ao plano, seguir-se-lhes-ão, em 2006: Segundos Analí
ticos ( t radução de António Pedro Mesquita), Sobre o Céu ( tradução de 
Pedro Serra), Metereológicos (tradução de Hiteshkurmar Parmar), Sobre 
a Alma ( tradução de Ana Maria Lóio) e os Fragmentos dos Diálogos e 
Obras Exortativas ( tradução de Pedro Falcão e António Pedro Mesquita). 

Associando-se a esta efeméride, a revista Philosophica dedica o pre
sente número monográf ico a. Aristóteles e seu Contexto. 

Trata-se de um conjunto de sete estudos de jovens e mais antigos 
"amadores" portugueses do pensamento aristotélico, abrangendo áreas 
tão diversas como a lógica e a dialéctica (António Pedro Mesquita e Gon
çalo Portocarrero), a física (Fernando Belo), a teologia (Pedro Falcão), a 
ética e a política (Nuno Castanheira, Maria José Figueiredo e Luís Sá), a 
que se acrescentam outros quatro trabalhos inéditos sobre alguns dos 
pensadores antigos, medievais e modernos que mais se deixaram penetrar 
pela influência do Estagirita (PIotino, por Paulo Borges e José Zamora; 
Averróis, por Catarina Belo; e os Conimbricenses, por Serhii Wakulenko). 

O número termina com duas notas de leitura sobre as recentes tradu
ções portuguesas publicadas. 

Resta-nos aguardar não ter ficado demasiado aquém da extraordiná
ria pujança filosófica do nosso autor. 

António Pedro Mesquita 



ARTIGOS 

T I P O S D E P R E D I C A Ç Ã O E M A R I S T Ó T E L E S 

U M E N S A I O D E S I S T E M A T I Z A Ç Ã O 

António Pedro Mesquita 

A predicação é uma entidade complexa no pensamento aristotélico. 
O objectivo do presente estudo é dar conta dessa complexidade, 

explicitando as diversas formas que assume. 
Dada a importância deste conceito na lógica e na ontologia aristoté

licas, a tarefa é relevante em si mesma. 
Mas ela é particularmente decisiva para evitar a confusão que facil

mente se instala entre dois pares conceptuais cujos membros Aristóteles 
cuidadosamente distingue: por um íado, a predicação acidental (KO-TÒ 
CTu[i[3e|3r¡KÓs KaTiyyopeTaGca) em relação à predicação do acidente (ÍÚS 
GupPePnKÓTa KaTTiyopetoGaL); por outro, a predicação essencial (TÒ ev 
T(j) TL éoTi rarriyopeícSai) em relação à predicação da essência (TÒ 
aÜT$ elvca KaTriyopeTaÔca). E é-o porque nem a predicação acidental 
nem a predicação da essência são estritamente predicação, constituindo 
antes as margens, respectivamente "inferior" e "superior", entre as quais 
este fenómeno se define. 

O limite "superior", a predicação da essência, é a definição. A dis
t inção entre esta e formas aproximadas de predicação (designadamente, a 
predicação essencial) é fundamental para preparar a distinção rigorosa 
entre predicação e definição e para poder compreender a singularidade de 
que, em Aristóteles, se reveste a definição no conjunto dos enunciados 
atributivos. 

O limite "inferior" corresponde àquilo a que Filópono chamará "pre
dicação contranatural" ( n a p à fyvoiv), para a distinguir da predicação 
propriamente dita, ou, como a designará, "predicação natural" (KOTÒ 
4>úotv), ] numa classificação plena de sentido simbólico. 

1 Cf. InAPo. 236.24-26 Wallies. 

Philosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 7-34 
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É num capítulo crucial dos Segundos Analíticos ( I 2 2 ) , aparentemen
te destinado apenas a mostrar que não é possível uma cadeia infinita de 
premissas na demonstração, que de modo mais exaustivo e articulado Aris
tóteles procede a uma esquematização dos diversos tipos de predicação. 

Será portanto também em confronto directo com este texto e, em 
particular, através de um comentário cursivo a cada uma das suas unida
des significativas que procuraremos acompanhar a lição aristotélica a este 
respeito. 

I , Predicação Estrita e Predicação Acidental 

Texto:2 

Para aquilo que é predicado essencialmente [râv èv ™ TÍ èari 
Karr|-yopouu.évü)v], a situação é clara: com efeito, se é possível definir, 
isto é, se a essência é cognosc íve l , 3 e no entanto não é possível percorrer 
coisas em número infinito, então o que é predicado essencialmente [rà 
è f T<£ TÍ éoTL KaTiyyopoÚLieya] tem necessariamente de ser finito. 
Mas eis como argumentamos em geral. E possível dizer com verdade 
que o branco caminha e que aquela coisa grande é um pau,, ou inversa
mente que o pau é grande e que o homem caminha. Todavia, dizer deste 
modo e daquele é certamente diferente. Com efeito, quando digo que o 
branco é um pau, digo que o que é acidentalmente branco é um pau, 4 

mas não que o branco é para o pau como um sujeito. Pois não é por ser 
branco nem por ser precisamente um certo tipo de branco [ou9' ôrrep 
XeuKÓv T L ] 5 que vem a ser um pau: de modo que, neste caso, [o branco] 
não é [um pau] senão acidentalmente [ÍÜCTT' OVK ê o T L y à\\' f\ Karà 
ov\i$e$r)KÓs]. Ora, ao invés, quando digo que o pau é branco, não digo 
que um outro, que é acidentalmente um pau, 6 é branco, como quando 
digo que o mús ico é branco - pois neste caso estou a dizer que o 
homem, que é acidentalmente mús i co , 7 é branco - mas, pelo contrário, 

2 ^ 0 . 1 2 2 , 82b37-83aI7. 
3 A conjunção rj tem claramente aqui um valor epexegético e não disjuntivo (assim Mure, 

Tredennick, Tricot). 
4 Ou, mais literalmente: "que aquilo a que acontece ser branco é um pau" (cm <t> auu.|3é|3r|Ke 

XeuKiJi eivai ÇíiXov èoTÍv). No mesmo sentido Mure; neste caso, Tricot equivoca-se com
pletamente: "qu'il arrive accidentellement à ce qui est blanc d'etre du bois". 

5 A letra: "nem precisamente um certo branco (õrrep XeuicoV TL )" ; mas "um certo" (TL) 
tem aqui o sentido de "uma certa espécie", ou, menos tecnicamente, de "um certo tipo", 
versão que adoptamos. Para o vaior de orrep neste passo ("precisamente"), cf. Waitz, 
Aristotelis Organon graece, I 467-468, e Bonitz 533b26 ss. 

6 Ou, mais literalmente: "a que acontece ser pau" (èKeivü ôè auLi.fiéfir]Ke ^ÚXÜJ çlvai). No 
mesmo sentido Mure e Tricot (mas neste último: " i l arrive accidentellement"). 

7 Ou, mais literalmente: "a que acontece ser músico" (w auLLfiéfinKei; eivai U-OuaLKÍú). No 
mesmo sentido Tricot (mas parafraseando: " i l arrive accidentellement"). 
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que o pau é o sujeito que vem a ser [branco], não por ser algo diferente, 
mas por ser precisamente um pau ou um certo tipo de pau. Se tivermos, 
portanto, de legislar, seja este último modo de dizer "predicar" 
[KaTTyyopeTv]; quanto ao primeiro, ou não é sequer predicar, ou não é 
predicar em sentido estrito [áirXffis], mas apenas predicar acidentalmen
te [KUTQ aup-PePrjKÒs]. 

Comentário: 

Nestes dois parágrafos, traça-se uma primeira enumeração de diver
sos tipos de predicação: a predicação essencial;8 a predicação propria
mente dita, ou estrita;9 e a predicação acidental. 1 0 

A predicação estrita (árrAtuç) 1 1 e a predicação acidental (KOTÒ 
ov\i$€$r\KÒç) n são claramente distinguidas no final do segundo parágra
fo como dois tipos opostos de predicação. 1 3 

O texto é particularmente interessante neste ponto. 
Nele, com efeito, faz-se repousar a distinção entre predicação aci

dental e predicação estrita sobre uma interpretação metafísica do par 
sujeito/predicado, de acordo com a qual nem tudo o que pode ocupar o 
lugar lógico ou sintáctico de predicado numa frase é em si mesmo um 
predicado em sentido ontológico e, em particular, o predicado real do 
sujeito da frase, isto é, algo que realmente lhe pertença, o que supõe uma 
dist inção mais básica entre o que é por natureza predicado, que é aquilo 
que se diz de algo (de um sujeito "natural") e aquilo que é por natureza 
sujeito, que é aquilo de que algo (um predicado "natural") se diz. 

A tese aristotélica segundo a qual nenhum indivíduo, ou, nos seus 
termos, nenhuma substância primeira, pode ser um predicado, tem aqui a 
sua justif icação. Pois o que ela expressa é que todo o indivíduo é "natu
ralmente" sujeito, pelo que nunca pode ser (do ponto de vista metafísico 
ou real) predicado; ao invés, quando um indivíduo vem a ser predicado 
(de um ponto de vista lógico ou sintáctico), quer dizer, quando sucede 
que o nome de um indivíduo, ou, em geral, um termo singular, ocupa o 
lugar predicativo numa frase atributiva, tal ocorre de modo meramente 
acidental, isto é, em virtude de um acidente linguístico que o desloca 
abusivamente para esse lugar. 1 4 

8 82b37-83al. 
9 83a9-14. 
1 0 83a4-9. 
1 1 83al6. 
1 2 83al6-17. 
1 3 A designação "predicação estrita" por oposição a "predicação acidenta!" foi já introdu

zida por Jonathan Lear, em Aristotle and Logical Theory, p. 31. 
1 4 Veja-se, tipicamente, APr. I 27, 43a32-36: "Nesta medida, é claro que certos entes não 
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Ora é este pressuposto que justifica a distinção entre predicação 
estrita, em que o sujeito e o predicado são "naturais", e predicação aci
dental, em que o sujeito (e.g., "mús ico" em "o músico é branco") ou o 
sujeito e o predicado (e.g., em "aquela coisa branca é um pau") não são 
"naturais". 1 5 

Pode por isso dizer-se que, na distinção entre estes dois primeiros 
tipos de predicação, a nomenclatura neoplatónica tardia que os crismou 
respectivamente como "natural" e "contranatural", se não é introduzida 
pelo próprio Estagirita, é por ele decerto permitida, reflectindo bastante 
bem o espírito da doutrina aristotélica a este respeito. 

Importa, no entanto, frisar que, nela, é toda a gramática grega e, com 
ela, toda a cosmovisão que lhe está subjacente que se vê posta em causa. 

Distinguir como canónica a predicação em que o sujeito lógico (e 
gramatical) da frase é simultaneamente o sujeito real do predicado que a 
frase lhe atribui e como espúria aquela em que o sujeito real se vê "aci
dentalmente" relegado para o lugar lógico (e gramatical) do predicado é o 
que só é possível na condição de as próprias coisas terem sido previamen
te distribuídas em sujeitos e (seus) predicados. 

Porém, com esta reordenação do mundo e das coisas que nele são, é 
todo o mundo grego clássico até Platão que desaba. 

Neste sentido, pode dizer-se que esta passagem marca, de algum 
modo, a fundação da lógica predicativa que comanda toda a gramática e 
mormente toda a gramática filosófica posterior. Ao excluir como mera
mente acidentais e ultimamente como espúrias as fórmulas em que o 
sujeito gramatical da frase é o predicado real da coisa e vice-versa, Aris
tóteles está, com efeito, a contrariar a absoluta liberdade sintáctica que a 
língua grega prevê (e de que a teoria platónica das ideias constitui em 
larga medida a ontologia) e a disciplinar a gramática de acordo com a sua 
concepção acerca do modo como o mundo se encontra estruturado. 

E essa nova gramática, que é ainda a nossa, Aristóteles tem plena 
consciência de estar a fundá-la . 1 6 

Importa, contudo, assinalar que a relação de ambos, e de cada um, 
destes dois tipos de predicação com a predicação essencial introduzida no 

se dizem naturalmente de nada [evia r&v ÒVTWV KCIT' oi)8evòs fré^utce kiyep&ai]: 
pois cada coisa sensível é de tal modo que não pode ser predicado de nada, a não ser 
por acidente [rrXfjy ws KCÍTÒ auu.(3É[3r|KÓç], como quando dizemos que aquela coisa 
branca é Sócrates [TÒ XÉUKÒV èicelvo lMKpárx\v eivai] ou que aquilo que se aproxima 
é Cálias [icctt TÒ irpouiòv KaXXÍav]." 

5 No mesmo sentido, cf. Metaph. A 7, 1017a7-22, e também: Int. 11*21*7-16; APr. I 27, 
43a32-43; APo. I 4, 73b5-10; APo. I 19, 81b23-29. Outras ocorrências avulsas em: 
APo. I 13, 79a6; Ph. I 4, 188a8; Metaph. A 6, 987b23; B 4, 1001a6; B 4, 100IalO;B 4, 
1001a 28; N 1, 1087a33;N 1, 1087a 35; N 1, 1088a28. 

6 Cf. o sugestivo i^ou-oOeTfjaaL, "legislar", cm 83al4. 
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primeiro parágrafo não é em lado algum esclarecida, nem em particular 
se explicita se esta deve ser entendida como uma espécie de predicação 
estrita, ou, pelo contrário, como um tipo de predicação distinto, a que se 
oporiam em bloco os dois distinguidos no segundo parágrafo, como 
outros tantos tipos de predicação não-essencial. 

Nesta circunstância, o quadro resultante dos dois primeiros parágra
fos poderá ser simplesmente o seguinte: 

!.° QUADRO DA PREDICAÇÃO 

Predicação -« 
Essencial (èv T(j} TÍ é c m ) 
Estrita (áTT\(3ç) 

^Acidental (KQTÓ ouu.pepn,K:óç) 

Mas, como todos os exemplos aduzidos no segundo parágrafo são 
exemplos de predicação não-essencial, pode presumir-se que a distinção 
que Aristóteles aí introduz entre predição estrita e predicação acidental 
não se acrescenta ao tipo j á enunciado no primeiro, mas opõe-se a ele, o 
que obrigaria a reformular o quadro do seguinte modo: 

2." QUADRO DA PREDICAÇÃO 

''Essencial (kv TL COTL) 

Predicação -< I 

Não-essenciah 

Estrita (cmXwç) 

^ Acidental (KQTÒ auu-ßeßnKog) 

Justamente por isso, é pela diferenciação entre predicação estrita e 
predicação acidental que se inicia o parágrafo seguinte, a que caberá 
excluir esta, mas não aquela, da discussão em curso. 

2. A Predicação Estrita 

Texto 1 7 

O que é predicado é como o branco; aquilo de que é predicado é como o 
pau. Ora suponhamos que o que é predicado se predica sempre de modo 
estrito [ÚTTXWS], e não acidentalmente [òXÀà \ir\ KOITÒ auufleflr|KÓç], 
daquilo de que é predicado, pois é deste modo que as demonstrações 
demonstram. Neste caso, quando uma coisa se predica de outra, é sem
pre ou [como predicado] essencial [q èv T £ TL E O T I V ] , ou como qual, ou 
como quanto, ou em relação a algo, ou enquanto faz ou sofre algo, ou 
como onde, ou como quando. 

i 7 APo.122, 83al7-23. 
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Comentário: 

O conteúdo do presente parágrafo pode ser retido nas seguintes teses: 

1) Numa frase predicativa, qualquer que ela seja, um predicado está 
para o sujeito assim como, numa frase-padrão " A é B" , o termo 
" B " está para o termo " A " . 

2) O predicado pode predicar-se do sujeito, ora de um modo estrito, 
ora acidentalmente. 

3) Numa frase predicativa canónica, ou estrita, um predicado está 
para o sujeito assim como, na frase "o pau é branco", o termo 
"branco" está para "pau". (Até aqui, trata-se simplesmente da 
recapitulação da doutrina expendida no parágrafo anterior.) 

4) Ora, qualquer predicação estrita faz-se segundo o quadro das 
categorias, pelo que, nela, ou o predicado diz do sujeito o que ele 
é, ou de que tipo ele é, ou quanto ele é, ou em relação a que é que 
ele é, etc. 1 8 

5 ) No primeiro caso, a predicação é essencial [ev TW TL écr r iv] . 
6) Em todos os restantes, é decerto estrita, mas não essencial. 

As consequências deste esclarecimento sobre o nosso assunto e, em 
particular, para a resolução do problema que deixámos em suspenso no 
ponto anterior, são evidentes. 

Com efeito, de acordo com tal esclarecimento, é a predicação estrita 
que pode ser essencial e não-essencial, pelo que aquela vê-se recuperada, 
ao mesmo título que esta, como um tipo da predicação estrita. 

Podemos construir, em conformidade, um terceiro quadro da predi
cação, utilizando os dados do presente parágrafo: 

3.° QUADRO DA PREDICAÇÃO 

Predicação 

A diferença entre este quadro e o anterior é flagrante: 

2." QUADRO DA PREDICAÇÃO 3." QUADRO DA PREDICAÇÃO 

Este tema, centralíssimo na lógica e na ontologia aristotélicas, não poderia ser aqui 
sequer resumido. Reenviamos o leitor para o capitulo atinente da nossa Introdução 
Gera!, pp. 489-495. 
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No primeiro quadro, a predicação essencial opõe-se em bloco à pre
dicação estrita e à predicação acidental, como dois tipos de predicação 
não-essencial . 

No segundo, a predicação essencial integra a predicação estrita e é 
esta que, nas suas duas variantes (predicação essencial e predicação não-
-essencial), se opõe à predicação não-estrita ou acidental. 

É claro por si mesmo que o ponto de contraste reside no lugar a atri
buir à predicação essencial. 

Porém, perante uma tão grande discrepância entre as duas doutrinas, 
a qual dar maior valor? 

Deverá a predicação essencial ser entendida como um subtipo da 
predicação estrita (terceiro quadro), ou, pelo contrário, figurar como um 
tipo de predicação a par da predicação não-essencial estrita e acidental 
(segundo quadro)? 

E o que só poderá ser decidido perante os elementos aduzidos nos 
parágrafos seguintes. 

3. Predicação Estrita (a) da Substância e (b) dos Acidentes 

Texto 1 9 

Ora as coisas que significam a substância significam precisamente aqui
lo, ou um certo tipo daquilo, de que são predicados. Mas as coisas que 
não significam a substância e, pelo contrário, se dizem de um outro 
sujeito que nem é precisamente aquilo nem é precisamente um certo 
tipo daquilo [que predicam] são acidentes [aujj.[3epr|KÓTa]. 2 0 E o que 
acontece quando se predica o branco de homem: o homem não é preci
samente o branco, nem um certo tipo de branco [ou y á p ÍÜTIV ó 
dvôpcüTTOS OÜTE ÔTrep XÇUKÒV OÍTÉ orrep XeuicoV T I ] , mas presumivel
mente animal, visto que o homem é precisamente um animal [õrrep y à p 
Ç$óv eoTiv ó 5v6ptuTTOs]. Nesta medida, as coisas que não significam a 
substância têm de ser necessariamente predicadas de um certo sujeito e 
não há nenhum branco que seja branco a não ser por ser algo diferente. 

APo. I 22, 83a24-32. 

A adição é exigida pela simetria com o caso anterior e comprova-se pelo exemplo que 
Aristóteles dá a seguir: "é o que acontece quando se predica o branco de homem: o 
homem não é precisamente o branco, nem um certo tipo de branco Mure, Treden-
nick, Tricot e Ross adoptam soluções genericamente idênticas à nossa; Barnes restitui 
um texto pouco legível, mas cujo sentido também parece ser ultimamente este ("terms 
which do not means substances but are said of some other underlying subject which is 
neither just what is that thing nor just what is a particular sort of it, are incidental."). 
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Comentário: 

Aristóteles abre neste parágrafo uma dupla alternativa para aquilo a 
que até agora temos chamado indistintamente "predicação essencial". 

Por um lado, são predicados essenciais (ou "coisas que significam a 
substância") aqueles predicados que "significam precisamente aquilo de 
que são predicados". Neste caso, pois, os predicados essenciais expres
sam o próprio sujeito e, portanto, na predicação, o predicado é idêntico ao 
sujeito. 2 1 

Por outro lado, são também predicados essenciais os predicados que 
"significam um certo tipo daquilo de que são predicados". Neste caso, 
pelo contrário, os predicados essenciais expressam não o próprio sujeito, 
mas aquilo sob o qual ele cai na escala generativa, a saber, um género ou 
uma diferença do sujeito. 2 2 

Tendo em atenção esta alternativa, podemos agora perceber que a 
predicação essencial num certo sentido é e num certo sentido não é uma 
predicação estrita, o que nos permite compreender o motivo da aparente 
discrepância entre os dois quadros, bem como resolvê-la numa mais 
esclarecedora compatibilidade. 

Ela é, num sentido, e não é, noutro sentido, uma predicação estrita, 
porque desde logo ela própria tem dois sentidos, a saber, aqueles dois que 
acabámos de apresentar. 

Entendamo-nos bem, todavia, acerca do que isto significa. 
N ã o se trata de afirmar que, para Aristóteles, a presente asserção por 

um lado exclui e por outro inclui a predicação essencial da/na predicação 
estrita. 

Na verdade, do ponto de vista Aristóteles, a definição da predicação 
essencial, que aqui se introduz, é feita por oposição à predicação não-
-essencial e dentro do quadro geral da predicação estrita. E o que o 
mostra o facto de Aristóteles proceder a essa definição após haver res
tringido a discussão à predicação estrita 2 3 e apresentar seguidamente 
como contrapólo a predicação de acidentes,24 como um segundo tipo de 
predicação estrita. 

Nesta medida, para Aristóteles, a predicação essencial é aqui apenas 
um subtipo daquilo a que se chama simplesmente "predicar" (KaTriyopetv 

2 1 Para Aristóteies, as expressões "idêntico", "identificação", "identidade", a que a partir 
de agora iremos sistematicamente recorrer, têm sempre um valor intensional, expres
sando a intertradutibilidade dos conceitos do sujeito e do predicado, não a sua simples 
coextensionalidade. Em termos técnicos, esta última constitui, para Aristóteles, uma 
predicação própria, enquanto que aquela é a definição (cf. Tópicos I 4-5, 8). 

2 2 Cf. 83b 1. 
2 3 83al7-23. 
2 4 83a25-35. 
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áTTXójg). E isto é evidentemente coerente com o facto de que a predicação 
CETTXÓJS se faz de acordo com o quadro das categorias, no qual a substân
cia, que é aquela sob a qual caiem os predicados essenciais, é apenas uma 
categoria a par das outras. 

Para Aristóteles, portanto, a questão é simples: ou há propriamente 
(ctTrXüis') predicação e então esta segue o quadro das categorias, que inclui 
os predicados essenciais; ou não há de todo predicação, a não ser num 
certo sentido acidental. 

Nesta medida, quando nos cingimos à predicação CXTTXÜ)S, como 
Aristóteles faz inicialmente, a predicação essencial vem a ser apenas uma 
espécie de predicação estrita, ou, mais simplesmente, uma das espécies de 
predicação. 

A esta luz, quando se confere a igual título um cunho técnico à pre
dicação év TL éo~Tiv, à predicação crrrXúJS e à predicação KOTÒ 
crup-pePriKÓs, como o fizemos no primeiro quadro, afastamo-nos delibe
radamente da classificação aristotélica. 

Porque, para Aristóteles, ou há predicação ou não há. Se há, ela pode 
ser também essencial (èv TÚ) TL éoTiv) . Se não há, ela pode ocorrer toda
via acidentalmente ( K O T Ò auppe[3r|KÓs). 

A grande fractura para Aristóteles é, portanto, entre predicação 
(estrita) e predicação acidental. E, perante esta fractura, a predicação 
essencial não tem virtualmente especificidade nenhuma (a não ser, evi
dentemente, como um dos tipos em que a predicação se subdivide). 

Tudo isto parece, portanto, consagrar definitivamente o terceiro qua
dro de predicação como o quadro correcto, de um ponto de vista aristoté
lico. 

Contudo, não é assim. E não é assim justamente por causa da pas
sagem que estamos comentando. 

E que nela, a despeito do que Aristóteles poderia ou quereria expres
samente reconhecer, lança-se as bases para uma nova consideração da 
predicação estrita, na qual ela j á não se opõe apenas à predicação aciden
tal, mas opõe-se t ambém à predicação essencial, ou, pelo menos, a um 
certo tipo de predicação essencial. 

É, portanto, antes de mais a própria predicação essencial que se vê 
reavaliada implicitamente nesta cláusula. E uma tal reavaliação permite¬
-nos perceber por que é que a predicação essencial num certo sentido é e 
num certo sentido não é uma predicação estrita e, principalmente, em que 
sentido é que a predicação essencial é em que sentido é que não é uma 
predicação estrita. 

De um ponto de vista geral, vimo-lo já , a predicação essencial é uma 
predicação estrita, porque a predicação kv Ttp TL ÍOTÍV se faz sob a cate
goria da substância. Mas, nesta asserção, o adjectivo "estrito" significa 
apenas que a predicação essencial é simplesmente (ÓTTXWÇ) um tipo de 
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predicação e não uma espécie de "falsa" predicação, uma predicação "por 
acidente". 

Todavia, se dermos atenção à natureza da predicação essencial, tal 
como Aristóteles aqui a define, percebemos que algo de fundamental a 
distingue de todos os tipos de predicação drrXtòs que não justamente a 
essencial. E, neste sentido, a expressão CÍTTXWS' adquire um novo sentido, 
circunscrevendo tudo o que é propriamente predicação, por oposição às 
"pred icações" acidentais, que, por determinado motivo, não são verdadei
ras predicações, mas também por oposição às "predicações" essenciais, 
que, por um outro motivo, t ambém não são verdadeiras predicações. 

As "predicações" acidentais não são verdadeiras predicações, porque 
o predicado da frase não expressa um predicado real do sujeito, isto é, 
algo que lhe pertença verdadeiramente. Nos termos de Aristóteles, nas 
frases que expressam estas "predicações", o predicado não é atribuído ao 
sujeito por causa do sujeito ser justamente o que é, mas porque algo de 
outro (por vezes o próprio predicado) é acidentalmente esse sujeito. 
Assim, em "o músico é branco", não é por o músico ser músico, mas 
porque há um certo homem a que acontece ser músico, que o predicado é 
(acidentalmente) atribuído ao sujeito; e, do mesmo modo, em "aquele 
branco é um pau", não é por aquele branco ser branco, mas porque há um 
certo pau a que acontece ser branco, que o predicado é (acidentalmente) 
atribuído ao sujeito. Nesta medida, o motivo pelo qual as "predicações" 
acidentais não são verdadeiras predicações é que uma condição necessá
ria da predicação não é satisfeita: o predicado não é atribuído ao sujeito 
por causa do sujeito ser o que é, ou, o que é mesmo, o predicado não é 
atribuído ao sujeito como algo que lhe pertença realmente. O que sucede 
nelas, ao invés, é que, em virtude de um acidente sintáctico, algo que não 
é um predicado "natural" ou um "sujeito" natural vem a deslizar, na frase, 
para um lugar lógico que "naturalmente" não lhe pertence. 

Ora, no caso das "predicações" essenciais, esta condição é cumprida. 
Mas, num certo sentido, ela é como que excessivamente cumprida: pois, 
neste caso, o predicado não é simplesmente atribuído ao sujeito por causa 
do sujeito ser justamente o que é, mas enquanto o sujeito é precisamente 
esse predicado. 

Nesta medida, se nas "predicações" acidentais o elo predicativo ver
dadeiramente não existe, porque os predicados da frase não são predica
dos reais do sujeito, nas "predicações" essenciais o elo predicativo não é 
verdadeiramente predicativo, porque os predicados da frase não são 
sequer predicados do sujeito, no sentido estrito do termo (áTrXójç), mas 
sim o próprio sujeito. 

Numa palavra, pois, as "predicações" essenciais não são verdadeira
mente predicações, mas sim fórmulas de identidade: e, por esta razão, 
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devem ser distinguidas da predicação estrita ao mesmo título, mas por 
diferente motivo, que as "predicações" acidentais. 

É certo que em local algum deste capítulo Aristóteles retira expres
samente esta ilação: mas, no contexto global da sua obra, ela não é menos 
exigida pela caracterização da predicação como uma atribuição "de algo a 
algo" (TL K O T Ò T L V Ó S ) , 2 5 ou "de outro a outro" (eiepov K O 9 ' eTépou) , 2 6 

ou ainda "de um a um" (ev K O 8 ' èvós),27 ao passo que a atribuição da 
essência é um processo "do mesmo ao mesmo" (ai r rò O Ú T W V ) . 2 8 

Em suma, pois, a "predicação" essencial não pode ser considerada 
estritamente uma predicação porque é uma definição: e a definição não 
diz algo de algo, mas simplesmente o algo, 2 9 nem diz de algo que é algo, 
mas apenas o que é o algo. 3 0 

De resto, esta lição concorda em absoluto com a distinção insisten
temente assumida por Aristóteles, no quadro da classificação dos princí
pios da demonst ração , 3 1 entre dizer "que é" (ÕTL ecrri) e dizer "o que 
significa" (TL ar\]iaw€v)\ as definições não dizem que algo é algo, l imi 
tam-se a dizer o que algo significa. Por isso, só os axiomas e as teses 
(hipóteses e postulados) são predicações, não as definições. Elas não o 
são, porque não constituem um TÍ KOTÓ TLVOÇ XéyeoQai, mas a mera 
análise de um conceito. 

Ora é por aqui justamente que se pode compreender por que é que a 
predicação essencial é e não é uma predicação estrita e em que sentido é 
e em que sentido não é uma predicação estrita. 

E que, na verdade, tudo o que desenvolvemos ao longo do presente 
ponto só é válido para as definições: e o que a doutrina introduzida nesta 
passagem mostra é que nem toda a predicação essencial é uma definição. 

Aristóteles distingue, com efeito, entre os predicados essenciais que 
significam precisamente aquilo de que são predicados e aqueles que 
significam um certo tipo daquilo de que são predicados. 

2 5 Cf. Int. 6, 17a25 (e 3, 16b6-10);-4/V. I 1 24al6. 
2 6 Cf. Cat. 3, IMO. 
2 7 Veja-sc em especial APo. 1 22, 83M7-19. 
2 8 Cf. ibid. 
2 9 Veja-se APo. I I 4, 9 IM-7 (e cf. 91al5-16; I I 6, 92a6-9; I I 13, 96a20-bl); Top. I 5, 

102aI3-14(ecf. V I I 2, 152b39-I53al); Metaph. Z 4, 1030a7-ll. 
3 0 Paradigmáticamente em APo. I I 3, 90b38-9Ia2: "Para mais, provar o que é [TÒ TL 

é c m ] e que é [ÕTL ê c m ] é diferente. A definição manifesta o que é, enquanto que a 
demonstração [manifesta] que isto é ou não é [dito] daquilo [ñ. be ÜTTÓÔ£LÇLS ÕTL €QTL 
TÓ8e KOTÒL T O O S É f) OÚK ÉQTLK ] . " . Mas cf. também APo. I 1, 71al 1-17; 2, 72al8-24; 
10, 76b35-77a4. 

3 1 Cl APo. I 1, 71al-17;2,72al4-24; 10, 76a31-36. 
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Relembremos uma passagem j á citada: 3 2 

É o que acontece quando se predica o branco de homem: o homem não 
é precisamente o branco, nem um certo tipo de branco, mas presumi
velmente animal, visto que o homem é precisamente um animal. 

Quer dizer: na predicação "o homem é branco", o sujeito e o predi
cado não são o mesmo, porque o homem não é o branco, nem um certo 
tipo de branco (uma espécie determinada de branco). Mas na predicação 
"o homem é animal", o sujeito e o predicado são o mesmo, porque o 
homem é um (certo tipo de) animal, isto é, uma determinada espécie ani
mal. 

Na primeira predicação, o que se atribui é, portanto, um acidente de 
homem (branco). Na segunda, atribui-se aquilo de que homem é uma 
espécie (animal). 

Ora, em geral, estes dois exemplos traçam a distinção entre a predi
cação dos acidentes e a predicação da substância como tipos de predica
ção estrita. 

Todavia, se lhes adicionarmos o exemplo que Aristóteles neste passo 
não dá, por exemplo, "o homem é um animal bípede", em que o sujeito e 
o predicado são o mesmo (porque o homem é precisamente o que é ser 
animal bípede), resulta claramente a existência de um outro tipo de "pre
dicação", que j á não é estrita, mas, por assim dizer, mais-do-que-estrita, 
ou hiperbólica, porque o predicado é aqui precisamente o sujeito. 

Ora a diferença entre os dois tipos de predicação essencial é clara: na 
predicação genérica sob a categoria da substância, o sujeito não é identi
ficado com o predicado (o homem não é o animal), mas é identificado 
como "um certo tipo" do predicado (o homem é um certo animal); na 
predicação da essência, pelo contrário, o sujeito é identificado com o 
próprio predicado (o homem é o animal bípede) e estamos, portanto, 
perante uma definição. Dito de outro modo, a relação copulativa não é, 
neste últ imo caso, de predicado a sujeito, mas de definiens a defmiendum. 

Por isso, de um ponto de vista lógico, a distinção entre os dois tipos 
de frase é também muito clara, j á que só a segunda, mas não a primeira, é 
convertível. E é isso justamente que a noção da definição como uma 
"predicação" simultaneamente própria e essencial, isto é, em que os ter
mos mantêm uma identidade ao mesmo tempo extensional e intensional, 
abrangendo igualmente as classes de objectos referidos pelos conceitos 
(que são as mesmas) e o significado dos próprios conceitos (que dizem o 
mesmo), legislará tecnicamente. 3 3 

3 2 83a28-30. 
3 3 Cf. APo. I I 4, 91al5-16; I I 6, 92a6-9; I I 13, 96a20-bl; mas especialmente: Top. I 4, 
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Ora só no primeiro caso, em que o predicado diz o mesmo que o 
sujeito, estamos perante uma definição, em que ao sujeito é atribuído o 
género e a diferença. No segundo caso, pelo contrário, o que é atribuído 
ao sujeito é um predicado essencial (o género ou a diferença), mas não o 
definiens completo. 

Assim, no primeiro caso, a frase expressa uma identidade e não estri
tamente uma predicação, enquanto que, no segundo, a despeito dos predi
cados atribuídos estarem kv TO) TL êuTiv , não são o próprio TL eariv, 
pelo que a atribuição decorre como uma simples predicação (KaTnyopeTv 
CXTTXWÇ), isto é, como uma predicação estrita. 3 4 

Nesta medida, podemos agora estabelecer em que sentido a predica
ção essencial é e em que sentido não é uma predicação estrita: é uma 
predicação estrita, quando o que é atribuído é um predicado essencial do 
sujeito, mas não a essência do sujeito (segunda situação); não é uma pre
dicação estrita, quando o que é atribuído é a própria essência do sujeito, 
ou, de outro modo, quando se trata de uma definição (primeira situação). 

Deve assim distinguir-se entre: (a) predicação da essência, (b) predi
cação estrita essencial ("da substância"), (c) predicação estrita não-
-essencial ("dos acidentes") e (d) predicação acidental. 

Perante estes elementos, é então possível reconstruir do seguinte 
modo o quadro aristotélico da predicação: 

4.° QUADRO DA PREDICAÇÃO 

Predi caçao-< 

"Da essência (TÒ TL f\v eivai) • definição; género e diferenças 
Cda substância (èv TÜ TL ÉOTL) •predicado essencial: género ou diferenças 

Estrita (áTTXüs)J ' . ,. , . , , 
1 dos acidentes (ov\i$<íp-\}KOTa) •predicado acidental: qualidade, quantidade ... 

^Acidental (Karà auu.f!epT|KÓç) 

101M9-23; I 6, 102b27-35; I 8, 103b6-19; V I 1, 139a31-32; VI I 5, 154a37-bl2; e 
passim. 
A respeito da distinção entre predicação essencial e predicação da essência (ou defini
ção), a passagem mais clara será porventura a seguinte: "Se A decorre de B e este 
decorre de C, A não será a essência de C. E isto é assim mesmo se A se predicar de 
todo o B efor justamente aquilo de que este é um caso [oüÔ" eí êaTL TO A Õirep TL KOL 
KaTà TOÜ B KaTnyopeÍTaL TTCLUTÓS]. Pois o ser animal predica-se do ser homem (na 
medida em que é verdade que todos os casos de ser homem são casos de ser animal, 
justamente como todo o homem é animai), mas não de modo a constituírem uma única 
coisa [à\y oüx OÍJTWS ÜKJTÉ êv eivouJ." (APo. I I 4, 91 b 1-7; e cf. também I I 13, 
96a20-bl) 
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Como legenda do quadro devem ser feitas as seguintes observações: 

1) A predicação da essência é o enunciado da essência do sujeito, 
isto é, a def inição. 3 5 

2) A predicação estrita é aquela em que um predicado "natural" se 
diz de um sujeito "natural". 

3) Se o predicado estiver na essência do sujeito (ou, dito de outro 
modo, se for predicado na categoria da substância), trata-se de 
uma predicação estrita da substância. 

4) Se o predicado for um simples predicado acidental do sujeito (ou, 
dito de outro modo, se for predicado numa categoria diferente da 
substância), trata-se de uma predicação do acidente. 

5) A predicação acidental é aquela em que a predicação se faz de 
modo "contranatural", quer porque [a] um acidente é atribuído na 
frase a outro acidente ("o músico é branco"), quer porque [b] 
uma substância é atribuída na frase a um acidente ("aquela coisa 
branca é um pau"). 

Como veremos, o próximo texto dar-nos-á elementos para afinar 
com mais precisão esta terminologia e para adaptar em concordância o 
quadro aristotélico da predicação. 

4. Um Primeiro Balanço 

Antes, porém, vejamos em que medida estes dados e os demais que 
decorrem do parágrafo anterior permitem corrigir e melhorar a classifica
ção dos tipos de predicação a que o capítulo dos Segundos Analíticos 
implicitamente mete ombros. 

Depois de nos anteriores parágrafos ter distinguido entre predicação 
acidental e predicação estrita, de ter restringido a investigação a esta 
última e de ter reconduzido o que pode ser predicado ao quadro das cate
gorias, Aristóteles dá neste parágrafo dois novos passos: por um lado, vai 
integrar os predicados sob a categoria da substância na predicação 
cVrr\<5s; por outro, vai reintroduzir num novo sentido a noção de acidente, 
a saber, não agora para distinguir entre tipos de predicação, mas para 
designar uma das classes de predicados que, juntamente com os que 
caiem sob a categoria da substância, esgotam a totalidade do que pode ser 
predicado em sentido estrito. 3 6 

3 5 Top. I 5, 101b38. Cf. APo. I I 3, 90b29-33; Top. I 4, 101bI7-23; I 8, 103b6-12; V 2, 
130b25-28; V 3, I31b37-132a9; V I I 3, 153a6-22; V I I 5, 154a23-32; V I I 5, 155aI8-22; 
Metaph.AS, 1017b21-22; Z 4, 1030a2-bl3;Z 5, 1031al-14;Z 13, 1039al9-20; e ain-
duAPo. I 22, 82b37-83al; I I 3, 90b3-4; Top. I 6, 102b27-35; I 18, 108a38-b6; V 5, 
135a9-12; V I 4, I41a26-b2; V I 4, 141M5-34; Metaph. B 3, 998b4-8. 

3 6 Pelo que, como bem nota Ross, "the predication of auu.pefSn.K6Ta is of course to be 

http://auu.pefSn.K6Ta
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N o seu conjunto, pois, os dois elementos aduzidos não vêm acres
centar novos tipos de predicação aos j á reconhecidos, mas sim caracteri
zar aqueles em que se subdivide a predicação estrita: por um lado, a pre
dicação da substância, por outro, a predicação dos acidentes. 

Em todo o caso, o simples facto de Aristóteles explicitar aqui a pre
dicação dos acidentes como uma predicação estrita é por si mesmo 
importante num outro sentido. 

E que, deste modo, fica definitivamente clarificada a diferença entre 
as duas acepções em que o termo oup[3e|3TiKÓç pode intervir para qualificar 
a predicação: numa acepção, ela determina a predicação acidental, a qual é 
acidental enquanto não é predicação a não ser por acidente (Karà 
aup|3epqKÓs, per accidens); noutra acepção completamente distinta, ela 
circunscreve a predicação dos acidentes, a qual é uma predicação em senti
do estrito (CÍTTXLÔS'), embora o que através dela seja dado como predicado do 
sujeito sejam os seus acidentes (tos auppeprjKÓTa, qua accidens). 

No primeiro caso, a acidentalidade qualifica a própria predicação: e 
através do qualificativo fica tal "predicação" excluída do conjunto da 
predicação estrita. No segundo caso, a acidentalidade qualifica apenas o 
predicado: e, portanto, a genuinidade da predicação não é aqui afectada. 

No primeiro caso, a acidentalidade tem um sentido metodológico e 
incumbe-lhe apartar fórmulas aparentemente predicativas do domínio 
estrito da predicação. No segundo, tem um valor ontológico e cabe-lhe 
discriminar um tipo de predicados que pode figurar legitimamente numa 
predicação estrita. 

Ora, olhando retrospectivamente, não é despiciendo que, quando 
Aristóteles distingue a predicação acidental da predicação estrita, o faça 
sempre utilizando como caso de predicação estrita a predicação dos aci
dentes:3 7 pois isso significa que, na distinção entre predicação e predica
ção meramente acidental, é também a distinção entre predicação dos aci
dentes e predicação acidental que se está estabelecendo.38 

Este, pois, um ponto particularmente importante do presente texto. 

distinguishcd from the predication Karà auu.fte|3n,KÓç dealt with in the previous para¬
graph" (Aristotle 's Prior and Posterior Analytics, p. 577). 
Por exemplo, na passagem que comentámos atrás: "É possível dizer com verdade que o 
branco caminha e que aquela coisa grande é um pau, ou inversamente que o pau é grande 
e que o homem caminha. Todavia, dizer deste modo e daquele é certamente diferente. 
Com efeito, quando digo que o branco é um pau, digo que o que é acidentalmente branco 
é um pau, mas não que o branco é para o pau como um sujeito..." {APo. I 22, 83al-7) 

O caso mais paradigmático é o de APo. I 19, 81b25-29: "Entendo por "acidental" o 
seguinte: quando dizemos, por exemplo, que aquele branco é um homem não estamos a 
dizer o mesmo do que quando declaramos que o homem é branco; pois enquanto o 
homem não é branco por ser algo diferente, o branco [é homem] porque o branco é 
para o homem um acidente." 
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Concomitantemente, todavia, o parágrafo insinua também, como 
acabámos de ver desenvolvidamente, um outro aspecto relevante: é que, 
pela sua própria estrutura, a predicação da substância é melhor caracteri
zada se distinguirmos nela a predicação da essência, que não é estrita
mente predicação e a que deve ser, portanto, reservado um lugar à parte 
(definição), e a predicação do que "está na essência", a saber, o género ou 
as diferenças, a qual é, do ponto de vista lógico, uma estrita predicação 
(embora com características próprias) e que pode por isso ser encarada 
como um subtipo da predicação arrXojg (predicação essencial). 

Uma última observação. 
Como é claro por si mesmo, a noção de substância aceita dois senti

dos diferentes neste contexto: por um lado, ela é a categoria sob a qual se 
faz a predicação da substância (isto é, a predicação do género ou das dife
renças do sujeito); por outro, ela é o sujeito "natural" que, numa das 
modalidades da predicação acidental, é deslocada para o lugar lógico do 
predicado. Todavia, em nenhum destes sentidos a substância é ela própria 
um predicado: no primeiro caso, é uma categoria de predicados (os géne
ros e diferenças dos sujeitos); no segundo caso, é uma substância em 
sentido estrito, logo necessariamente um sujeito, que só por acidente ocu
pa o lugar lógico do predicado. 

De registar que Aristóteles não esclarece [a] se por "substância" se 
deve entender apenas as substâncias primeiras ou as substâncias primeiras 
e as substâncias segundas, ou ainda, em geral, todo o sujeito que se com
porte logicamente como uma substância , 3 9 e [b] se por "predicados na 
categoria da substância" se deve entender apenas os géneros e as diferen
ças das substâncias primeiras, ou também os géneros e as diferenças das 
substâncias segundas, ou ainda, em geral, os géneros e as diferenças de 
todo o sujeito que se comporte logicamente como uma substância . 4 0 

Todavia, esta questão pode porventura obter três respostas diferentes 
consoante o âmbito em que seja colocada: no contexto da discussão que 
motiva estes desenvolvimentos (a possibilidade de uma demonstração 
com premissas infinitas), a resposta adequada será a mais restrita, visto 
que o que se trata de garantir é que a série dos sujeitos termina nos indi
víduos (e a série dos predicados nas categorias); no contexto mais geral 
dos Segundos Analíticos, a resposta conveniente deverá ser a intermédia 
ou a mais lata, visto que a demonstração lida caracteristicamente com 
universais e, portanto, tanto os predicados como os próprios sujeitos 
devem ser universais; de um modo geral, nada obsta e, pelo contrário, 
tudo inclina a que a resposta mais lata seja a preferida. 

Cf. Metaph. Z 1, 1028a36-b2; Z 4, 1030al7-27. 

Cf. Top. I 9, 103b27-39; Metaph. Z 1, 1028a36-b2; Z 4, 1030al7-27. 
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5. Predicação dos Acidentes (a) Per Se e (b) Não Per Se 

Texto 4 1 

Supusemos pois que uma coisa se predica de uma coisa [ÚTTÓKeiTcu ôn, h> 
KCI6' è v ò ç KaxriyopeTaôai] e que o mesmo não se predica do mesmo no 
caso da predicação não-essencial [amà. Sè CÍÚTLÔV, õ a a \LT\ TL ÈCJTI , u.r| 
KaTqyopetaBaL]. 4 2 Com efeito, todos estes são acidentes [au |ipepr |KÓTa 
y à p è a r i TTávTa], embora uns por si mesmos [áXXà TÒ \ièv Ka8' a ú r á ] e 
outros de modo diferente f rà Sè Ka8' érepov TpÓTrov]. Por isso dizemos 
que todos eles se predicam de um sujeito e que o acidente não é um sujei
to. Pois não colocamos nada entre estes [os acidentes] a menos que seja 
dito o que é dito por ser algo diferente [oüÔèv y ò p TWV T O L O Í ™ ^ 
TÍBe\i.ev e ívcu ô oOx ê r e p ó v TL bv XéyeTai ò XéyeTcu] . . . 

Comentário: 

Introduz-se aqui o ú l t i m o elemento que faltava para completar a 
c l a s s i f i c a ç ã o a r i s t o t é l i c a da p r e d i c a ç ã o : a d i s t i n ç ã o entre acidentes per se 
e acidentes propr iamente d i t o s . 4 3 

Podemos re formular assim o correspondente quadro: 

5." QUADRO DA PREDICAÇÃO 
Da essência (TÒ TL r\v eivai) 

f da substância (èv T $ TL è a v i ) 
PredÍcação-<í Estrita (áTrXws) "1 por si mesmos (KQO' aÚTÓ) 

[_ dos acidentes (aupPePnKÓTa) - simples (KQS ' eTepov TpÓTTOv) 
^Acidentai (KQTÒ auu.pepnKÓç) 

A este respeito, apenas algumas o b s e r v a ç õ e s f inais: 

4 1 APo. 122, 83Ò17-23. 
4 2 Que é como quem diz que o mesmo só se predica do mesmo no caso da predicação 

essencial: trata-se pois da reiteração da lição estatuída em 83a24-25. 
4 3 Cf. a este propósito Metaph. A 30, 1025a30-34. Para outras ocorrências, explícitas e 

implícitas, dos CTuppepnKÓTa Ka0' aÚTÓ, veja-se: APo. I 7, 75bt (e cf. I 10, 76bl3; I 
28, 87a39); Ph. I I 2, I93b27-28, e I I I 4, 203b33 (e cf. De an. I 1, 402a7; I 1, 402al5; I 
1, 402b18; I 1, 402b2I; I 1, 402b23-24; I l,402b26-403al; I 5, 409M4); PA I 3, 
643a27-28 (e cf. I 1, 639al8-I9; I 1, 639a26; I 1, 64Ia24-25); PA I 5, 645bl-3 (e cf. 
HA I 6, 491a9-Il; MA 1, 698aI-4); Metaph. B I , 995b20; B 1, 995b25-26; B 2, 
997a20; B 2, 997a21-22 (e cf. Metaph. B 2, 997a25-34; T I , 1003a21-22; T 2, 
I005al3-14; E 1, 1025al0-13; E 1, 1026a31-32; K 3, I06Ib4-6); M 3, I078a5-6. Tra
támos desenvolvidamente deste tema em "O Problema da Definição do Acidente em 
Aristóteles" (Aspectos Disputados da Filosofia Aristotélica, pp. 143-202), para o qual 
remetemos o leitor. 
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1) A única predicação em sentido estrito é a que não é nem predica
ção acidental nem predicação da essência (ou definição). 

2) Corresponde a três tipos: [i] predicação do género ou das dife
renças; fiij predicação dos acidentes per se; [iii] predicação dos 
acidentes simples. 

3) A "predicação" da essência (ou definição) não é de facto uma 
predicação, mas uma fórmula de identidade, nos termos ante
riormente referidos; 

4) A "predicação" acidental é-o apenas de modo equívoco: com 
efeito, ela ocorre apenas quando, mercê de um acidente gramati
cal, o sujeito ontológico da atribuição resvala para o lugar sintác
tico do predicado, que não é naturalmente o seu, de tal modo que 
na frase não se restitui de facto qualquer predicação genuína. 

6. E m Defesa de Aristóteles: De Que Nenhum Indivíduo Pode Ser 
um Predicado 

Esta tese aristotélica, que, embora de raiz metafísica, é, como vimos 
ao longo deste ensaio, indissociável da sua doutrina da predicação, foi 
desafiada modernamente por diversas autoridades. 

De entre os momentos clássicos, convém destacar os textos produzi
dos sobre a matéria, nas primeiras décadas do século passado, por Frank 
Plumpton Ramsey, 4 4 John Cook Wilson, 4 5 Jan Lukasiewicz 4 6 e Peter 
Strawson. 4 7 

Para este efeito, a obra de Cook Wilson é mais colateral, uma vez 
que procura expor uma doutrina geral sobre a natureza do sujeito, que só 
marginalmente se cruza com a de Aristóteles. 4 8 

Por seu lado, os ensaios de Strawson constituem em grande medida 
uma recuperação da análise de Ramsey, de que aliás o autor se vem mais 

"Universais", Mind, 34, 1925 (reeditado, com um apêndice de 1926, em: The Founda
tions of Mathematics and other Logical Essays, pp. 112-134, 135-137, pelo qua! citamos). 
Statement and Inference, H I , Oxford, Clarendon Press, 1926. 
Aristotle's Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic, Oxford, Oxford 
University Press, 19572 (citamos a partir da edição francesa: Paris, Librairie Armand 
Collin, 1972). 
Sucessivamente em: "On Particular and General", Proceedings of the Aristotelian 
Society, 54, 1953/1954, pp. 233-261; "Logical Subjects and Physical Objects", Phi
losophy and Phenomenological Research, 17, 1957, pp. 441-457; "Logical Subjects 
and Physical Objects. A reply to Mr. Sellars", Philosophy and Phenomenological Re
search, 17, 1957, pp. 473-477. 

Nos termos dessa doutrina, um sujeito é aquilo acerca do qual uma asserção assere 
algo, o que, de acordo com o contexto, poderá ou não coincidir com o sujeito gramati
cal e, em geral, com o componente nominal que integra a asserção. 
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tarde a desvincular, 4 9 pelo que há mais vantagem em recorrer directamen
te ao original . 5 0 

Ficamos, assim, com Ramsey e Lukasiewicz, para quem imediata
mente nos voltamos. 

O objectivo do ensaio de Ramsey é demonstrar que "toda a teoria 
dos particulares e dos universais é devida a tomar-se erradamente por 
uma característica fundamental da realidade o que é meramente uma 
característica da linguagem". 5 1 

Para esse efeito, procura mostrar que "não há qualquer distinção 
essencial entre o sujeito de uma proposição e o seu predicado", pelo que 
"nenhuma classificação fundamental de objectos pode ser baseada nessa 
dis t inção" . 5 2 

O argumento que utiliza é esquematicamente o seguinte: 

1. "Sócrates é sábio" e " A sabedoria é uma característica de Sócra
tes" expressam a mesma proposição. 5 3 

2. Todavia, o que numa é sujeito na outra é predicado e vice-versa, 
3. Ora, como qualquer asserção predicativa pode ser convertida de 

modo análogo numa asserção equivalente com o sujeito e o pre
dicado trocados, decorre que "não há qualquer distinção essencial 
entre o sujeito de uma proposição e o seu predicado". QED. 

Eis um argumento que seria interessante, se a segunda premissa fos
se verdadeira. 

Acontece que não é. 
Com efeito, o predicado da primeira asserção é o sujeito da segunda, 

mas o sujeito da primeira não é o predicado da segunda. O sujeito da 
primeira asserção é Sócrates; mas o predicado da segunda não é Sócrates: 
é uma característica de Sócrates.54 

Neste contexto, Ramsey limitou-se a mostrar o que j á sabíamos, pelo 
menos desde Aristóteles: que tudo que pode ser predicado numa asserção 

4 9 Cf. Individuais, pp. 177-179 e 237. 
5 0 Para boas críticas à posição primitiva de Strawson, veja-se Sellars. "Logical Subjects 

and Physical Objects", e Baylis, "Logical Subjects and Physical Objects. Comments". 
5 1 "Universais", Foundations of Mathematics, p. 117. 
5 2 Op. cit., p. 116. 
5 3 Em Strawson, que renova, embora de modo mais tímido, o argumento de Ramsey, o 

exemplo tipicamente utilizado será "Todas as virtudes de Sócrates foram possuídas por 
Platão" (cf. "Logical Subjects and Physical Objects", pp. 446-449). 

5 4 Também Sellars não deixa de sublinhar, não só contra Strawson, mas directamente 
contra Ramsey, que em " A sabedoria é exemplificada por Sócrates", não é "Sócrates" 
que é o predicado, mas sim "ser exemplificado por Sócrates" (cf. "Logical Subjects and 
Physical Objects", p. 470). 
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pode ser sujeito noutra. Não mostrou, contudo, o que pretendia mostrar: 
que tudo o que pode ser sujeito numa asserção pode ser predicado noutra. 
A irredutibilkfade aristotélica do indivíduo como sujeito último mantém
-se, portanto, incólume. 

Mas há mais. 
E que a segunda premissa envolve um ambiguidade fatal. 
Quando dizemos que "o que numa é sujeito na outra é predicado e 

vice-versa", as expressões "uma" e "outra" indicam coisas diferentes 
consoante refiram, nos termos de Ramsey, a frase ou a propos ição . 5 5 

É que, se se adopta a distinção entre frase e proposição, como é o 
caso de Ramsey, supõe-se uma relativa independência desta em relação 
àquela, em particular porque é justamente para preservar a inalterabilida
de da proposição perante a variação formal que afecte a frase que a pró
pria distinção é desde logo sustentada. E, então, a troca de termos na frase 
não implica necessariamente uma permuta equivalente na proposição que 
ela expressa, se se der o caso, como aqui, que o facto nela asserido se 
mantém essencialmente inalterado quando aquela troca nos termos da 
frase se verifica. 

N o lance, justamente porque as frases "Sócrates é sábio" e " A sabe
doria é uma característica de Sócrates" expressam, segundo Ramsey, a 
mesma proposição, a relação que ambas representam (o facto que ambas 
asserem, na expressão de Ramsey) é a mesma: e essa é a relação de um 
predicado (a sabedoria) a um sujeito (Sócrates), como quer que ela seja 
gramaticalmente transcrita, isto é, qualquer que seja o termo ("Sócrates" 
ou "a sabedoria") que figure como sujeito gramatical da frase. 

Ora isto significa duas coisas importantes. 
A primeira é que, quando passamos da frase à proposição, percebe

mos que o sujeito é sempre o mesmo: e é Sócrates. Ou seja, ao nível da 
proposição (quer dizer, ao nível da relação que a frase representa), o 
sujeito é necessariamente o sujeito último, isto é, o indivíduo. 

A segunda é que é precisamente por isso que o sujeito proposicional 
de uma asserção " A é B " resiste por natureza a converter-se em predicado 
gramatical, podendo apenas, como é o caso no exemplo de Ramsey, inte-

A distinção entre "proposição", entendida como conteúdo assertivo de uma frase, c 
"frase", entendida como o suporte material de uma proposição, é um tópico que pode
mos considerar indissociável do essencialismo em todas as suas formas, já presente em 
Aristóteles, como tivemos ocasião de mostrar em "Ciência e Opinião em Aristóteles" 
(Aspectos Disputados da Filosofia Aristotélica, pp. 259-278), e que, como vemos, é 
também assumido por Ramsey. Quine tornou-o um assunto irremediavelmente contro
verso; veja-se, em especial: "Ontológica! Remarks on the Propositional Calculus" 
(1934); "Speaking of Objects" (1958), pp. 21-25; Word and Object (1960), §§ 40-43; 
"Propositional Objects" (1968), pp. 139-144; Philosophy of Logic (1970), pp. 1-14; 
The Roots of Reference (1974), § 9, p. 36; Pursuit of Truth (19922), p p . 52-53, 77-79, 
102; From Stimulus to Science (1995), pp. 77-78. 
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grar o predicado gramatical na frase conversa que assere que B é uma 
característica de A (ou que B pertence a A , ou que B é dito de A, e tc) , 
isto é, que assere justamente B como o predicado de A . 

Eis por que podemos agora virar-nos para Lukasiewicz. 
Em comentário a uma passagem dos Primeiros Analíticos, diz este 

autor: 5 6 

Esta passagem57 contém algumas inexactidões que convém antes de 
mais corrigir. Não é correcto dizer que uma coisa pode ser predicada 
por outra; um predicado faz parte de uma proposição 5 8 e uma proposi
ção consiste numa série de palavras, pronunciadas ou escritas, que pos
suem um certo sentido; não se podem, pois, predicar coisas: pode predi
car-se o termo "Cálias" por um outro termo: não se pode predicar o 
próprio Cálias. A classificação acima não diz respeito a coisas, mas sim 
a termos. 

O leitor que tenha acompanhado o presente estudo até este ponto, ou 
que possua j á um conhecimento, sequer elementar, do pensamento aristo
télico, compreenderá que todo este trecho está construído na base de uma 
confusão entre dois níveis que Aristóteles mantém bem distintos: o nível 
ontológico, em que falamos dos predicados como algo que pertence às 
coisas; e o nível lógico, em que falamos dos predicados como algo que se 
diz das coisas (através dos termos que as referem). 

No segundo caso, o predicado é de facto um termo e faz de facto 
parte de uma frase; mas no segundo é um ente e, como tal, é totalmente 
extralógico e extraiinguístico. 

Todo o sistema aristotélico das categorias (que são os modos segun
do os quais algo se diz ser) só faz sentido nesta pressuposição. 

Mas mais do que isso: os dois níveis estão ligados e estão ligados 
pelo primado do primeiro sobre o segundo. 

Com efeito, só porque algo pertence a uma coisa como um predicado 
(ontológico) pode ser dito dessa coisa como um predicado (lógico). Só 
porque algo é um predicado de uma coisa pode tornar-se aquilo que é 
predicado numa frase com essa coisa por sujeito (sendo que, evidente
mente, neste último caso, o sujeito e o predicado não são os próprios 
entes, mas os termos que os referem). 5 9 

La syllogistique d'Aristote, p. 26. 
APrAll, 43a25-43. 
"Proposição", no contexto, tem evidentemente o mesmo sentido que "frase". 
Lear vê bem, a propósito precisamente do problema da predicação acidental, a justapo
sição de dois níveis, lógico e ontológico, em toda a predicação. Cf. Aristotle and Logi
cal Theory, p. 31: "A phrase like "the white thing is a log" is a degenerate form of 
predication, for it fails to reveal the metaphysical structure of subject and predicate. It 
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Nesta medida, jamais Aristóteles declara ou implica que "uma coisa 
pode ser predicada por outra": o que ele diz é que uma "coisa" (isto é, um 
ente, em sentido geral) pode ser um predicado de outra. Mas declara e 
implica decerto que "se podem predicar coisas": pois, embora seja evi
dente que não é a própria coisa que é o sujeito da frase predicativa, é ela 
muito embora que, através do seu nome, é predicada pelo predicado da 
frase predicativa. 6 0 

Mas, enveredando agora pelo nosso assunto, acrescenta Lukasie-
wicz: 6 1 

Também não é correcto dizer-se que termos individuais ou singulares, 
como "Cálias", não podem ser predicados com verdade de nada. O pró
prio Aristóteles é o primeiro a fornecer exemplos de proposições verda
deiras com um predicado singular: "Este objecto branco é Sócrates"; ou 
ainda: "Aquele que se aproxima é Cálias". Tais proposições são verda
deiras, diz-nos ele, "por acidente",62 mas existem outros exemplos do 
mesmo género e cuja verdade não é puramente acidental, como "Sócra
tes é Sócrates" ou "Sofronisco era o pai de Sócrates". 

A desatenção que este trecho manifesta em relação à doutrina aristo
télica que fez o objecto da nossa análise - desatenção verdadeiramente 
pedagógica, se é a sua apreensão que, com este excurso, pretendemos 
sedimentar - é espantosa. 

Com efeito, não só o trecho depende inteiramente da confusão detec
tada há pouco, uma vez que a noção de predicação acidental repousa, 
como tivemos ocasião de ver, numa distinção ontológica, que Lukasie¬
wicz não lobriga, como se sustenta inteiramente também em quatro 
exemplos nenhum dos quais é um exemplo de predicação, justamente 
pelos motivos que a nossa análise precedente permite, com facilidade, 
explicar. 

is not that the white thing is the underlying subject which happens to be a log. Rather 
the log is the underlying subject which happens to be white (An. Pst. 83a 1 -14). Only 
predications which reveal metaphysical structure are strict and it is with these that 
proof is concerned." E mais à frente: "Aristotle distinguishes predicating from saying 
truly (An. Pst. 83a38). Predication is not merely a linguistic act. Though one can say 
both "the white thing is a log" and "the log is white", only the latter is a genuine predi
cation." 

Aliás, mesmo do ponto de vista da lógica elementar moderna, o que significa dizer que 
um objecto satisfaz uní predicado senão dizer que esse objecto tem a propriedade signi
ficada pelo predicado e que, como consequência, o predicado se predica dele! Eis um 
ponto acerca do qual se tem querido muito injustificadamente traçar distinções entre os 
pressupostos da lógica moderna e os da lógica aristotélica. 
Op. e loc. cit. 
Trata-se dos casos de predicação acidental (raTÒ auu.pepn,KÓç), a que fizemos abun
dante referência no corpo do texto. 
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Isto é claro nos dois primeiros, retirados do capítulo dos Analíticos 
sob exame, que correspondem precisamente aos exemplos de predicação 
acidental. 

Em "aquele objecto branco é Sócrates" e em "aquele que se aproxi
ma é Cál ias" , "Sócra tes" e "Cál ias" não são predicados respectivamente 
de "aquele objecto branco" e de "aquele que se aproxima", mas sim seus 
nomes. E a frase é, consequentemente, uma fórmula de identidade e não 
uma pred icação . 6 3 

No terceiro exemplo, "Sócrates é Sócrates", também não se vê a que 
título é que o segundo "Sócrates" haveria de ser um predicado do primei
ro. 

Porquê aquele deste e não este daquele? 
Quererá Lukasiewicz sugerir que é a ordem da frase que determina o 

predicado da atribuição? 
Então, se se disser "Sócrates foi um grande filósofo", "Sócrates" 

será o sujeito, mas, se se disser "Um grande filósofo foi Sócrates", passa
rá a ser o predicado? 

E evidente que não é a ordem da frase que determina o predicado da 
atribuição. E, portanto, é evidente que o primeiro e o segundo "Sócrates" 
na frase "Sócrates é Sócrates" são indistinguíveis como sujeito e predica
do, o que significa, de outro modo, que a frase não expressa uma predica
ção. 

O quarto exemplo é o mais surpreendente. 
Como é que Lukasiewicz interpreta a cláusula "o pai de Sócrates" na 

frase "Sofronisco foi o pai de Sócrates"? 
Como um termo singular? 
Mas, se é um termo singular, ou é um nome ou uma descrição defi

nida: e, nos dois casos, não é um predicado. 
Inversamente, se é um predicado (o predicado "x é o pai de Sócra

tes"), não é um termo singular: é a expressão de uma propriedade que 
pode ser satisfeita por objectos designados por certos termos singulares. 

No primeiro caso, não temos um "termo individual ou singular" 
como predicado; no segundo, o predicado não é um "termo individual ou 
singular". Em ambos, o exemplo não prova o que Lukasiewicz pretendia 
que provasse. 

Mas o ponto fundamental nesta matéria é que toda a argumentação 
do comentador passa fundamentalmente ao lado da doutrina aristotélica 
atinente. 

Cf. no mesmo sentido R. Smith, "Logic", p. 33: "But when we force "Socrates" into 
predicate position, what we have no longer seems to be predication, but instead a kind 
of identification: "That man is Socrates" amounts to "That man and Socrates are the 
same"." 
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O que Aristóteles implica na sua noção de predicação acidental é a 
tese ontológica segundo a qual um indivíduo não pode ser predicado de 
outro. N ã o se trata aqui nem de termos nem de predicados linguísticos: 
trata-se de coisas e de predicados reais. 

Ora, assim entendida, a doutrina é clara em qualquer dos exemplos: 
o indivíduo Sócrates não é um predicado daquela mancha branca que vejo 
ali adiante; antes, o branco é que é um predicado do indivíduo Sócrates. E 
só mercê de um acidente linguístico podemos expressar incorrectamente 
esta verdade, dizendo "aquela coisa branca é Sócrates". 

De um ponto de vista lógico, a noção ontológica de predicação aci
dental significa, portanto, o seguinte: o sujeito da frase desliza, por um 
acidente linguístico, para o lugar do predicado. O que, nos termos de há 
pouco, implica esta ideia mais fundamental: a frase "aquela coisa branca 
é Sócra tes" expressa a proposição "Sócrates é branco". 

E o mesmo, naturalmente, é válido para a frase "aquele que se apro
xima é Cá l ias" e equivalentes. 

Nos restantes exemplos, que não são instâncias de predicação aci
dental, nos termos de Aristóteles, também não é infirmada a tese ontoló
gica segundo a qual nenhum indivíduo pode ser predicado. 

De facto, todos eles são (como aliás os anteriores também podem ser 
reinterpretados) casos de identidade e não de predicação, pelo que em 
nenhum deles temos um indivíduo como predicado. 

Alternativamente, será preciso convir que, em frases como "Sofro-
nisco foi o pai de Sócrates", o predicado não é um termo singular ("o pai 
de Sócrates") , mas um termo geral ("x é pai de Sócrates"), pelo que a tese 
aristotélica não é igualmente afectada. 

7. Discussão Final e Conclusões 

A noção aristotélica de predicação acidental apela em primeiro lugar 
para uma questão de índole puramente ontológica que é fundamental 
reconhecer como tal, para não confundir com a questão lógica com ela 
conecta. 

A questão ontológica é esta: há certas realidades que, pela sua pró
pria natureza, não podem ser predicado de nada. 

Lukasiewicz entende dever corrigir Aristóteles, lembrando que não 
são as realidades, mas sim os termos, que podem ser predicados. 

Mas isto não é justamente senão a confusão dos dois níveis. 
Para Aristóteles, uma coisa é o predicado; outra coisa é aquilo que é 

predicado (v/z., na frase predicativa). 
O predicado, no primeiro sentido, é uma noção ontológica e tem a 

ver com aquilo que pertence a uma dada coisa (então chamada, de modo 
igualmente ontológico, o seu sujeito). O que é predicado, no segundo 
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sentido, é uma noção lógica, estritamente dependente da primeira, e tem a 
ver com aquilo que pode ser dito do sujeito (numa frase predicativa). 

O que é predicado na frase predicativa é, evidentemente, um termo. 
Mas esse termo pode ser sempre predicado de outro, porque o seu desig
nado é um predicado do designado pelo outro. 

Ora há coisas que não podem ser predicadas (no primeiro sentido, 
ontológico) de nenhuma outra: é o caso dos indivíduos. 

Neste caso, se o nome de uma dessas coisas (isto é, um termo singu
lar) vier a integrar uma frase predicativa no lugar do predicado, trata-se aí 
literalmente de um acidente. 

Mas existirão realmente casos destes? 
Não certamente no que se refere aos exemplos de Aristóteles ("o 

músico é branco", "aquela coisa branca é um pau"), em que não é nunca 
um termo singular que ocupa o lugar do predicado. 

Mas, por mor do argumento, poder-se-ia relê-los à maneira de Luka¬
siewicz ("este objecto branco é Sócrates", "aquele que se aproxima é 
Cálias"), em que o predicado é seguramente um termo singular. 

Neste caso, teremos de reiterar: apenas acidentalmente o nome de 
um indivíduo (um termo singular) pode figurar como predicado numa 
frase predicativa, porque o indivíduo de que esse nome é nome não é de 

facto o predicado (no primeiro sentido, ontológico) daquilo cujo termo 
figura como sujeito da proposição, como os exemplos de Aristóteles, ou, 
de resto, os de Lukasiewicz, flagrantemente demonstram e a doutrina 
aristotélica permite explicar. 

Ora esse acidente, pelo qual o nome de algo que não pode ser predi
cado (no primeiro sentido) figura como predicado (no segundo sentido), é 
evidentemente de natureza linguística. 

E isso que Aristóteles quer dizer quando declara que a frase "esta 
coisa branca é um pau" é uma torção da verdadeira predicação "o pau é 
branco". E é isso que está igualmente presente na distinção neoplatónica 
entre predicação "natural" e predicação "contranatural". 

Ora é neste ponto, e apenas nele, que intervém o segundo plano, o 
plano lógico. 

De um ponto de vista lógico, poder-se-ia argumentar que não faz 
sentido distinguir entre predicação natural e contranatural (que é uma 
distinção ontológica) e, portanto, que não faz sentido dizer que o "verda
deiro" sujeito da asserção expressa por "esta coisa branca é um pau" é o 
que, na frase, figura como predicado. De um ponto de vista estritamente 
lógico, "pau" diz-se de "esta coisa branca" e é, portanto, o predicado da 
asserção. Quanto às reivindicações ontológicas segundo as quais, na 
ordem da realidade, é o branco que é predicado do pau e não o contrário, 
a lógica pode bem respeitá-las, mas não é obrigada a ligar-lhes nenhuma. 
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Todavia, a ser assim, para acomodar in extremis a tese de Aristóte
les, seria necessário conceder que, embora os seus designados não sejam 
nunca predicados no primeiro sentido (ontológico), os termos singulares 
podem, de facto, ser predicados no segundo sentido (lógico). 

Sucede que não é assim. 
Em primeiro lugar, poderia o aristotélico sempre alegar que a lógica 

não trata de frases, mas sim de proposições, e que, na proposição, um 
termo singular nunca é predicado (salvo, naturalmente, nas fórmulas de 
identidade). A proposição, último reduto do essencialismo, é-o também 
da metafísica: e, no lugar intensional da proposição, a ordem ontológica 
da realidade pode ser sempre preservada. 

Mas, em segundo lugar, Aristóteles teria ainda boas razões para 
manter que, mesmo do ponto de vista lógico, os termos singulares não 
podem ser predicados. 

Porquê? 
Porque em todas as situações em que a predicação acidental se dá, 

ou o predicado não é, factualmente, um termo singular, ou não estamos 
sequer perante uma predicação. 

Em "esta coisa branca é um pau" (exemplo típico de Aristóteles), 
"um pau" não é seguramente um termo singular, mas sim um termo geral; 
e o que a frase pretende expressar é que acontece a esta coisa branca (sin
gular) pertencer à classe (universal) dos paus. Para Aristóteles, em bom 
rigor, seria antes vice-versa; mas, para o efeito, o alerta é suficiente. 

Sem dúvida que esta frase, como todas as equivalentes, pode ser 
sempre lida colocando um termo singular no lugar do predicado. Neste 
caso, a frase dirá qualquer coisa como "esta coisa branca é este pau", 
equivalente deselegante de "esta coisa branca é Sócrates" ou de "aquele 
ali é Cálias". Mas, então, "este pau", ou "Sócrates", ou "Cálias", não é 
atribuído a "esta coisa branca" como um predicado, senão como um outro 
nome de "esta coisa branca", caso em que a frase não assere uma predi
cação, mas sim a identidade entre os dois termos, isto é, o facto de que o 
objecto designado por ambos é o mesmo. 

Teríamos, neste caso, a assimilação da predicação acidental de Aris
tóteles à segunda classe de exemplos produzidos por Lukasiewicz, ou, de 
outro modo, a sua reinterpretação sistemática como uma fórmula mal 
formada (ou "acidental") de identidade. 

Trata-se, é certo, de uma hipótese assaz rebuscada. 
Mas é, ainda assim, uma hipótese com o seu encanto, porque permi

tiria reunir de novo as duas franjas, "inferior" e "superior", da predicação 
em Aristóteles. 
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T Y P E S O F PREDICATION IN A R I S T O T L E 
AN A T T E M P T AT SYSTEMISATION 

Predication is a complex entity in Aristotelian thought. 
The aim of the present essay is to account for this complexity, making ex

plicit the diverse forms it assumes. 
To this end, we turn to a crucial chapter of the Posterior Analytics (1 22), 

where, in the most complete and developed manner within the corpus, Aristotle 
proceeds to systematize this topic. 

From the analysis, it will become apparent that predication can assume, gene-
rically, five forms: 1) the predication of essence (TÒ aíiTÚj eluca KaTnjopeíaÔai.), 
that is of the genus and the specific difference; 2) essential predication (TÒ aürtp 
elvat KaTnyopetoOat), that is either of the genus or of the differences (or their 
genera); 3) the predication of accidents per se 4) and of simple accidents (úç 
au|ipepr|KÓTa KaTr)Y0PeLCj9ai); and 5) accidental predication (KOTO auu.fkfin.KciS' 
Kaxriyopeí a9cu). 

However, only types 2-4 are forms of strict predication (cmAiLs). In effect, the 
"predication" of essence is not a genuine predication, but a formula for identity, 
constituting, technically, the statement of the essence of the subject (or its defini
tion). On the other hand, accidental "predication" can only be conceived of as such 
equivocally, since it results from a linguistic accident through which the ontologi-
cal subject of the attribution suffers a displacement to the syntactic position of the 
predicate, which is not, by nature, its own. In neither case does the phrase bring 
about any legitimate predication. 

The study concludes with a discussion of Aristotle's thesis according to 
which no substance can be a predicate, which is implied by its notion of accidental 
predication, a thesis which has been - and in our opinion wrongly so - challenged 
in modern times. 



A S DIALÉCTICAS D E ARISTÓTELES 

Gonçalo Portocarrero de Almada 

Ao Professor Doutor Enrico Berti, 
com a minha homenagem e gratidão. 

Por ocasião da apresentação, a 3 de Outubro de 2003, na Pontificia 
Università delia Santa Croce, em Roma, de uma dissertação sobre a dia
léctica de Aristóteles, 1 quis o seu autor dar resumida conta desse trabalho 
ao Professor Enrico Berti, da Universidade de Pádua. A tanto estava obri
gado não só porque o Professor Berti foi a principal referência nessa 
investigação sobre a dialéctica de Aristóteles 2 , mas também porque dese
java desse modo retribuir os sábios conselhos do ilustre mestre, que tivera 
a amabilidade de se corresponder com o autor sobre estes temas, propor-
cionando-lhe reflexões de grande utilidade e valor. 

' Do autor, A razão dialéctica em Aristóteles, Introdução ao estudo da sua natureza. 
Facultas Philosophiae, Pontifícia Universitas Sanctae Crucis, pro ms., Roma 2003. Cfr. 
Notizie dali' Apollinare, Pontifícia Università delia Santa Croce, ano XII, n.° 2, Dezem
bro 2003, p. 11. 

2 Cfr. E Berti, La fdosofia dei primo Aristotele, Padova, CEDAM 1962; L 'unità dei sape-
re in Aristotele, Padova, CEDAM 1965; "Dimostrazione e Metafísica in Aristotele", 
Teoria delia dimostrazione. Atti dei Convegno per assistenti universitari di fdosofia 
promosso dal Centro di Studi Filosofei di Gallarate (Padova 1962), Roma, Ed. Grego
riana, 1963, p. 21-25; e Studi aristotelici, 1975, p. 41-45; "La dialettica in Aristotele", 
Studi aristotelici, L'Aquila Leandro Ugo Japadre Editore, 1975, p. 109-134; " I I princi
pio di non contraddizione come critério supremo di significanza nella Metafísica aristo
télica", Studi aristotelici, L'Aquila, Leandro Ugo Japadre Editore, 1975, p. 61-88; Aris
totele: Dalla dialettica alia fdosofia prima, Padova, CEDAM, 1977; Profilo di 
Aristotele, Roma, Studium, 1979; Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, 
Palermo, Società Editrice 1'Epos, 1987; Le ragioni di Aristotele, Roma-Bari, Editori 
Laterza, Quadrante, 1989; "La philosophie pratique d'Aristote et sa «réhabilitation» 
recente", Revue de Métaphysique et Morale, 1990, n.° 2, p. 249-266; " I I concerto di atto 
nella Metafísica di Aristotele", L 'atto aristotélico e le sue ermeneutiche, a cura di M . 
Sánchez Sorondo, Roma, Ed. Herder, 1990, p. 43-61; "Philosophie, Dialectique et 
Sophistique dans Métaphysique Gamma 2", Revue Internationale de Philosophie, 1997, 
n .°3 , p. 379-396, etc. 

Philosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 35-62 
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Para grande surpresa do autor, que temia um parecer pouco favorá
vel, dado o seu pouco engenho e arte e, sobretudo, algumas reticências 
manifestadas por parte de alguns adeptos de uma exegese filosófica l im i 
tada ao sentido óbvio dos textos do Estagirita e, por isso, naturalmente 
avessa a qualquer tentativa de reinterpretação do pensamento de Aristóte
les, o insigne Professor da Universidade de Pádua teve a amabilidade de 
fazer saber que, na sua opinião, os resultados obtidos tinham sido muito 
positivos: " L i as conclusões do seu trabalho sobre a dialéctica de Aristó
teles, dedicando particular atenção à 'Proposta interpretativa'. Embora a 
minha compreensão do português seja limitada, fiquei com uma óptima 
impressão. A sua proposta parece-me absolutamente convincente, porque 
tem em conta todos os aspectos da dialéctica de Aristóteles e, no seu con
junto, é também original" (Carta enviada por correio electrónico, a 25 de 
Agosto de 2003) 3 . 

Não obstante esta generosa e definitiva avaliação, entendeu-se que, 
dada a originalidade da abordagem proposta, poderia ser oportuno contar 
com mais pareceres, também oriundos de meios mais genuinamente uni
versitários e filosóficos do que a promissora instituição académica em 
que fora j á apreciada, por sinal muito positivamente, a investigação sobre 
as dialécticas de Aristóteles. Seria fastidiosa e redundante a transcrição 
desses votos substancialmente coincidentes com a citada opinião do Pro
fessor Berti, mas permita-se uma única excepção para agradecer o apoio 
amavelmente prestado pelo Professor António Pedro Mesquita, da Facul
dade de Letras da Universidade de Lisboa. Também no seu entendimento 
a investigação realizada é "uma obra séria, bem informada, reveladora de 
boa metodologia de investigação e forte capacidade de problematização 
filosófica". 

N ã o obstante o ju ízo favorável de quantos tiveram por bem pronun
ciar-se sobre o trabalho cujas conclusões sumárias agora se publicam, 
todas as suas deficiências e omissões são, como é óbvio, da única respon
sabilidade do seu autor. Delas se penitencia, implorando a benevolente 
compreensão do leitor. Agradece-lhe, desde j á , a bondade de qualquer 
observação crítica, "pelo que estará tão longe de ofender-me aquele que 
justamente a criticar, que antes receberei por benefício, e terei de agrade
cer-lhe a caridade de instruir-me e de convencer-me"4. 

3 11 Ho letto ia conclusione dei Suo lavoro sulla diatettica di Aristotele, dedicando partico-
lare attenzione alia "Proposta interpretativa". Per quanto ia mia comprensione dei 
portoghese sia limitata, ne ho riportato un' ottima impressione. La Sua proposta mi 
sembra dei tutto convincente, perché tiene conto di tutti gli aspetti delia dialettica di 
Aristotele e, nel suo insieme, si presenta anche come originóle" 

4 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios da Nobreza e Fidalguia de Portugal, Lisboa 
1806, p. IX. 
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1. Introdução às dialécticas de Aristóteles. 

Estas páginas não cumprem, como é óbvio, o propósito de resumir 
toda a investigação realizada sobre o tema, mas apenas o de sublinhar 
algumas das suas principais conclusões. Procuram ainda uma segunda 
finalidade, qual é a de lançar novas pistas para o estudo e interpretação do 
pensamento filosófico do Estagirita e, sobretudo, da sua dialéctica. Neste 
sentido, estas considerações pretendem ser propositivas de novos desen
volvimentos desta temática: surgem, portanto, como uma sinopse ou sín
tese conclusiva, mas também como uma leitura criativa, ou seja, como 
uma proposta interpretativa da dialéctica de Aristóteles. 

Enquanto síntese, pretende-se oferecer uma visão breve e compreen
siva do objecto desta investigação. Sem este propósito integrador, a análi
se desenvolvida poderia não redundar num mais aprofundado conheci
mento dessa realidade tão complexa como é a dialéctica do Estagirita, a 
qual, precisamente por este motivo, tem sido alvo das mais díspares 
interpretações da crít ica 5 . É neste preciso sentido que se afigura imperiosa 
a necessidade de uma síntese que esclareça, de forma tão definitiva quan
to possível, a verdadeira natureza da dialéctica, segundo o pensamento 
filosófico de Aristóteles. 

Em segundo lugar, importa não esquecer que, não obstante a sua ver
tente histórica, qualquer pesquisa filosófica deve ser também moderada
mente criativa. Não se trata, contudo, de reinventar a dialéctica de Aristó
teles, mas de tentar a sua compreensão, partindo sobretudo dos próprios 
textos do Estagirita, dos comentários de alguns dos seus mais antigos 
exegetas e das análises da crítica moderna, mas sem excluir a hipótese de 
novos horizontes interpretativos. 

Se é verdade que o I I I Simpósio Aristotélico teve, em 1963, entre 
outros méri tos, o de recordar a importância dos Tópicos e da dialéctica de 
Aristóteles, não faltava contudo razão a J. D. G. Evans quando, em 1977, 
ao dar início ao seu tratado sobre o conceito aristotélico de dialéctica, 
afirmava que os Tópicos são, modernamente, uma das obras do Estagirita 
mais esquecidas pela crítica 6 . A queixa continua pertinente no princípio 

5 Como se afirma num estudo recente sobre a crítica, mas que é aplicável a toda a dialéc
tica de Aristóteles, não é ainda clara a concepção teórica do Filósofo sobre estas maté
rias, pois "os estudos mais recentes sobre o tema obtiveram os resultados mais diame
tralmente opostos". Cfr. P. Fait, "Aristóteles y los limites de la dialéctica, Notas sobre el 
arte de la critica (peirastiké)", Anuário Filosófico, vol. XXXV/2, Pamplona, Universidade 
de Navarra, 2002, p. 435. 

6 Cfr. J. D. G. Evans, "Aristotle's Concept on Dialectic", Cambridge, Cambridge Univer
sity Press, 1977, p. I . 
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deste terceiro milénio, não obstante o monumental incremento da biblio
grafia aristotélica. 

A que se deve este esquecimento? Provavelmente, ao facto de este 
texto de Aristóteles ser um dos mais herméticos de todo o corpus aristo-
telicum. Por outro lado, a dialéctica, que é um tema forte em Platão, Kant 
ou Hegel, parece ser uma questão secundária para quem estuda um filóso
fo tão rico, mas aparentemente pouco original sobre esta matéria, como 
Aristóteles. Acresce, por últ imo, a dificuldade que é própria a todos os 
tratados lógicos, quer pela sua aridez, quer também pela sua aparente 
irrelevância metafísica. Discutir sobre o género e a espécie, listar os 
diversos modos como se pode definir, ou dizer como se deve retorquir a 
quem nos questiona, parecem questões de lã caprina, que não merecem 
um estudo atento e dedicado. Contudo, importa reconhecer que a dialécti
ca de Aristóteles, volvidos mais de vinte séculos sobre a sua elaboração 
pelo sábio de Estagira, continua viva, não apenas nas discussões dos 
estudiosos, mas também nas argumentações dos homens comuns. Talvez 
nem uns nem outros saibam que estão a praticar a técnica a que Aristóte
les, seguindo a tradição do seu tempo e dos seus pares, chamava dialécti
ca. N ã o importa. Mas interessa não esquecer essa realidade e questioná-la 
à luz da história do pensamento filosófico 7 . Ao faze-lo nestas páginas, 
vem a propósito reproduzir o que escreveu J. D. G. Evans no pórtico da 
sua citada obra, porque foi o mesmo propósito que norteou também esta 
investigação: "a minha intenção neste estudo é examinar o papel da dia
léctica no pensamento de Aristóteles. Concentrei-me na teoria da dialéc
tica porque me parece que j á foi suficientemente sublinhada e reconheci
da a importância do uso das técnicas dialécticas (...). O que ainda falta 
fazer é estabelecer o lugar que ocupa a dialéctica na teoria de Aristóteles 
sobre as formas da actividade intelectual" 8. 

2. História da dialéctica de Zenão de Eleia a Aristóteles 

De forma sintética, recapitulam-se agora algumas das principais 
teses alcançadas na investigação, não apenas pela sua importância pró
pria, mas t ambém pela sua relevância para efeitos de uma proposta con
clusiva sobre o estatuto da dialéctica de Aristóteles. 

1.° - Atribui-se a Zenão de Eleia a paternidade do conceito de dia
léctica na filosofia antiga, por ter sido o primeiro filósofo que utilizou a 
dialéctica como um procedimento tipicamente filosófico, ou seja, como 

7 Sobre este particular, cfr. o excelente texto de António Pedro Mesquita, Introdução 
Geral, Obras completas de Aristóteles, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa e Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005. 

8 J. D. G. Evans, Aristotle 's Concept on Dialectic, p. 3. 
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um peculiar modo de provar a inconsistência de determinadas teses, dado 
o seu carácter contraditório. E a essa tradição que se reporta o Estagirita 
quando se refere à dialéctica, dando a entender que, como utiliza este 
termo na sua acepção comum, não necessita de explicitar o seu significa
do. Outro era, pelo contrário, o entendimento de Platão que, com efeito, 
deu à sua dialéctica uma conotação sui generis, equiparando-a à ontolo
gia, a ciência suprema dos filósofos. 

2.° - Apesar de Platão defender um conceito próprio de dialéctica 
que, de certo modo, não corresponde à tradição antiga nem à praxis do 
diálogo filosófico, tal como era praticado ao tempo do Estagirita, a con
cepção platónica da dialéctica tem grande importância para o estudo do 
mesmo conceito segundo Aristóteles. Como explica E. Berti, "apreender 
a afinidade recíproca entre as várias ciências matemáticas, quando cada 
uma delas foi estudada sobretudo com o intuito de captar as relações inte
ligíveis entre os diversos objectos, significa assumir como objecto da 
investigação a própria inteligibilidade do real, aquilo que Platão designa 
como sendo "a natureza do ser", ou seja, as ideias. N ã o resta nenhuma 
dúvida de que esta investigação pertence j á à dialéctica, ainda que não 
seja por enquanto aquela investigação altamente especializada, que era 
apenas praticada pelos mais antigos membros da escola. Trata-se, portan
to, daquele grau elementar de dialéctica que se encontra nos diálogos 
refutativos de Platão e que consistia, sobretudo, na "capacidade de dar e 
de exigir razões acerca de qualquer coisa (República, 531 e)" 9. 

Como explicitamente reconhece E. Berti, o campo próprio da dialéc
tica platónica é a investigação da inteligibilidade do real. Em Platão, é 
certo, a inteligibilidade do real identifica-se com a sua própria natureza e, 
por isso, a sua dialéctica é apenas um sinónimo da sua ontologia. Pelo 
contrário, Aristóteles distingue claramente os dois âmbitos, atribuindo à 
filosofia primeira a competência exclusiva no que respeita ao estatuto 
ontológico da realidade, mas reservando a questão da inteligibilidade do 
real para a dialéctica, à qual confia, como parte que é da sua lógica, a 
problemática do conhecimento humano não científico. 

É também digna de especial menção a presença, na dialéctica de Pla
tão, de um procedimento típico da homónima técnica aristotélica, qual é a 
refutação. Com efeito, como Aristóteles se encarregará de provar, sobre
tudo quando procede à defesa dialéctica dos primeiros princípios, cettas 
verdades só podem ser provadas negativamente, isto é, mediante a prova 
da falsidade das proposições contrárias. 

9 E. Berti, La fdosofia dei primo Aristotele, Padova, CEDAM, ] 962, p. 158-159. 
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3.° - Se interessa conhecer a dialéctica de Platão, muito mais impor
ta esclarecer a relevância da matriz académica-platónica no pensamento 
de Aris tó te les 1 0 . Como escreveu G. Reale, "as novas interpretações de 
Aristóteles demonstraram que é impossível compreender o pensamento 
aristotélico de outro modo que não seja a partir do acontecimento essen
cial da sua vida, ou seja, das duas décadas vividas na Academia, na esco
la de Platão. Com efeito, é no decurso destes vinte anos, graças às cons
tantes discussões com Platão e as respectivas polémicas com os 
académicos, que Aristóteles adquiriu a sua consciência filosófica e cons
truiu os fundamentos do seu próprio pensamento; só à luz desta matriz 
académica-platónica é que a maior parte dos dogmas aristotélicos pode 
ser entendida na sua devida proporção e no seu verdadeiro significado" 1 1. 

Se é verdade que Aristóteles não pode ser estudado se não se tiver em 
linha de conta a matriz académica-platónica, também é verdade que não 
cabe relacionar a filosofia de Aristóteles em relação ao pensamento de 
Platão apenas em termos dualistas, como se não coubesse outra alternativa 
que não fosse o seguidismo ou a absoluta oposição. Com efeito, a excessi
va dramatização da relação entre os fundadores da Academia e do Liceu 1 2 

não só não parece ter fundamento nos textos de ambos filósofos, como 
contradiz o que se conhece hoje sobre o modo de filosofar que era próprio 
daqueles tempos, precisamente no fórum - a Academia - em que estes dois 
grandes vultos da antiguidade clássica se encontraram e conheceram. 

Ainda que se possa considerar a Academia uma escola filosófica, há 
que ter em conta que essa designação não pode ser interpretada no senti
do de uma efectiva convergência de todos os seus membros em relação a 
uns determinados postulados doutrinários que servissem, por assim dizer, 
de plataforma de entendimento comum. Nesse sentido, a escola poderia 
ser identificada com uma corrente de pensamento, mais ou menos homo
génea, e todos os seus representantes, ainda que variassem nalguns mati
zes secundários, coincidiriam quanto aos principais axiomas dessa cos-
movisão específica. Com efeito, na actualidade, quando se pensa numa 
escola filosófica, tende-se a imaginar um conjunto de pensadores com um 
denominador comum, não obstante algumas variações, de pequena mon
ta, na forma pessoal como cada um dos expoentes dessa linha de pensa
mento apresenta a sua interpretação da doutrina colectiva. Não consta, 
contudo, que um tal esquema fosse aplicável na antiguidade, pelo menos 
na Academia. Pelo contrário, é muito provável que esta escola, fundada e 
presidida por Platão, mais do que uma instituição ao serviço da filosofia 

! 0 Cfr. António Pedro Mesquita, Introdução Geral, p. 73-79. 
1 1 G. Reale, Introduzione aAristotele, Roma-Bari, Laterza, 1974, p. 7-8. 
12 Cfr. António Pedro Mesquita, Introdução Geral, p. 99-106, 183 e 311-339. 
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platónica, fosse apenas um lugar onde se discutiam temas muito variados, 
onde alguns mestres expunham, de forma dialogada, as suas opiniões, 
onde se problematizavam diversas questões, se discutia e argumentava. 
Não haveria, por assim dizer, um discurso oficial, uma explicação única, 
uma ortodoxia filosófica que pautasse toda a actividade pensadora, muito 
mais entregue à livre divagação do que sujeita a um esquema rígido e 
único, ao qual, professores e alunos, estivessem obrigados a aderir. E esse, 
com efeito, o ambiente que os diálogos platónicos deixam entrever, como 
esse parece ser também o cenário dos primeiros textos do Estagirita 1 3. 

4.° - Uma questão particularmente complexa é a da relação existente 
entre Platão e Aristóteles. Tema recorrente nos estudos de história da 
filosofia antiga, não poderá ser considerado com a devida importância 
nesta conclusão ao estudo da dialéctica do Estagirita. Contudo, impõe-se 
um breve apontamento, mais que não seja porque a dialéctica é, pelo 
menos nominalmente, um termo habitual, quer na filosofia do mestre, 
quer nas obras do discípulo. O termo "dialéctica" tem, em Platão, uma 
conotação que não pode ser automaticamente transferida para Aristóteles, 
na medida em que o fundador da Academia entende por dialéctica a sua 
peculiar ontologia, enquanto que o fundador do Liceu, pelo contrário, usa 
essa designação na sua acepção corrente, ou seja, como sinónimo de téc
nica ou arte da argumentação. 

No entanto, Platão não ignora completamente este último sentido de 
dialéctica, não decerto por influência de Aristóteles, mas na medida em 
que este último se limita a recuperar um uso frequente entre os pensado
res da época, incluindo Platão, que ao mesmo recorre com frequência 
como forma de exposição das suas próprias ideias, como se demonstra 
pelos seus famosos diálogos. 

Que concluir, pois, sobre a relação existente entre o fundador da 
Academia e Aristóteles? Cabe afirmar, como alguns pretendem, que o 
Estagirita professou as doutrinas filosóficas de Platão? Ou, pelo contrário, 
há que defender a total originalidade do pensamento do filósofo amigo de 
Filipe da Macedónia, desde os primórdios da sua actividade especulativa? 

1 3 Há quem entenda que essa comum tradição filosófica consistia num mesmo "modo dc 
pensar, de entender a realidade, que implica um conjunto de posições compartilhadas 
às que, apesar de outras possíveis divergências, não se quer renunciar" ( I . Yarza, "Ética 
y Dialéctica, Sócrates, Platón y Aristóteles", Ada Philosophica, Rivista Iniernazionale 
di Filosofia, I I , 5, 1996, p. 294). Sem pôr em causa a comum tradição filosófica, não 
parece contudo que se possa afirmar que Sócrates, Platão e Aristóteles tivessem em 
comum o mesmo entendimento da realidade, pois é evidente que, sobre este particular, 
pouco ou nada se sabe em relação a Sócrates e que as filosofias de Platão c Aristóteles 
divergem em relação a este ponto fulcral. Contudo, não restam dúvidas quanto à tradição 
filosófica comum a estes três grandes pensadores ao nível dos pressupostos das suas res
pectivas filosofias, sobretudo por contraste com os sofistas. 
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Estas questões, que j á deram pasto a tantos e tão acalorados debates, não 
são susceptíveis de uma resposta breve. Mas, se alguma conclusão é per
tinente sobre este particular, é decerto o ensinamento que se pode colher 
de umas breves palavras de E. Berti a este propósito: "O autêntico plato
nismo consistia não tanto na aceitação dogmática de uma determinada 
doutrina, mas na discussão dos problemas propostos por Platão (cfr. 
Metaph., X I I , 8, 1073 b 17-32)" 1 4. 

5.° - Aristóteles na história da dialéctica; a evolução na continuida
de. Não obstante a continuidade que, grosso modo, se pode estabelecer 
entre a dialéctica do Estagirita e a dos seus predecessores, há contudo 
algumas notas que especificam a dialéctica aristotélica e, portanto, nesse 
sentido, poder-se-ia dizer que Aristóteles representa, na história da dialéc
tica antiga, uma atitude de continuidade em relação à antiga praxis, ao 
mesmo tempo que, com os seus estudos sobre esta matéria, elaborou um 
novo conceito de dialéctica. Em poucas palavras, a transcendência de 
Aristóteles na história da dialéctica antiga poder-se-ia resumir numa bre
ve expressão: o seu ensinamento, a este propósito, obedece a uma lógica 
de evolução na continuidade. 

Continuidade porque, num primeiro sentido, a dialéctica significa, 
para Aristóteles, a prática da argumentação sobre questões opináveis, ao 
modo como na Grécia antiga se investigava filosoficamente. Mas evolu
ção também porque o Estagirita, para além de ter assegurado a continui
dade de uma venerável tradição filosófica helénica, contribuiu de forma 
assaz original para a formação de um novo conceito de dialéctica. E aliás 
o próprio que, num assomo de imodéstia, chama a atenção para o seu 
méri to enquanto precursor da nova dialéct ica 1 5 . 

Esta nova disciplina, de que o Estagirita se arroga a honra de ser o 
doutrinador, não pode ser outra que não a dialéctica, pelo facto de ter 
anteriormente reconhecido que a retórica, pelo contrário, j á se encontrava 
muito desenvolvida quando o Filósofo se interessou pelo seu estudo. 
Mesmo que não seja legítimo atribuir a Aristóteles de Estagira a paterni
dade da dialéctica, tradicionalmente imputada a Zenão de Eleia 1 6, é 
inquestionável que o Filósofo é o primeiro a teorizar sobre esta antiquís
sima arte da controvérs ia 1 7 . Mais ainda, Aristóteles oferece, precisamente 

1 4 E. Berti, La filosofia dei primo Aristotele, p. 142. 
1 5 Cfr .S£ ,34 , 183b34-184bl. 
1 6 Sobre a fundação da dialéctica filosófica, a Escola de Eleia e a sua influência no pen

samento do Estagirita, cfr. do autor, Aproximación a la dialéctica de Aristóteles, Roma, 
Istituto di Filosofia, Centro Internazionale di Studi, pro ms., 1982, p. 15-27. 

1 7 A dialéctica de Platão, como já se teve ocasião de expor noutro trabalho, não pode ser 
considerada propriamente como arte da controvérsia. Cfr. Aproximación a ia dialéctica 
de Aristóteles, p. 48-55. 



As Dialécticas de Aristóteles 43 

nos seus Tópicos e nas restantes obras filosóficas, uma fundamentação da 
dialéctica enquanto discurso racional: com efeito, era sobre o raciocínio 
que nada havia, antes do Estagirita passar "muito tempo em penosas bus
cas"1 8, precisamente para poder legar à posteridade a primeira fundamen
tação da dialéctica. Na realidade, Aristóteles desenvolve a sua dialéctica 
em diversas direcções, sem nunca esquecer a sua primitiva condição de 
técnica da argumentação. 

3. A dialéctica na obra do Estagirita. 

Se é pouco o que hoje se conhece dos primeiros diálogos do Estagi
rita, é contudo possível, através dos fragmentos que dessas obras subsis
tem, descobrir "no jovem Aristóteles a aspiração a um tipo de cultura 
que, na procura de um processo integral da verdade, conserve a rigorosa 
estrutura argumentativa do saber científico, isto é, que seja essencialmen
te um conhecimento necessário da causa, do "porquê", e que, simulta
neamente, não se limite à abstracção formal da matemática mas inclua em 
si toda a riqueza de conteúdo concreto que é próprio da palavra" 1 9. 

1. ° - Por exemplo, no seu diálogo Sobre o bem é j á perceptível, ain
da que muito timidamente, uma certa distinção entre os princípios mate
riais e os princípios formais, para efeitos da famosa aporia do uno e do 
múltiplo: a sua resolução passa efectivamente, no entendimento de Aristó
teles, pela prévia distinção entre estes dois níveis, o ontológico e o lógico 2 0 . 

2. ° - Também no Protréptico, a mesma questão das relações entre o 
nível lógico e o plano ontológico volta a aflorar, ainda que igualmente de 
forma incipiente. " A natureza dos entes e a verdade significam - no pare
cer de Berti - a inteira realidade na sua inteligibilidade, no seu manifes
tar-se ao pensamento"2 1. Ainda que seja de uma forma implícita, interessa 
desde j á sublinhar esta ambivalência lógica-ontológica, que é uma cons
tante do pensamento aristotélico: se, por um lado, não é possível negar a 
realidade dos objectos, por outro, interessa registar a sua aptidão para 
serem conhecidos pelo entendimento, a sua inteligibilidade. Se à filosofia 
primeira, enquanto ontologia, corresponde a questão do ser enquanto ser, 
à lógica, corresponderá, certamente, a segunda, sem contudo esquecer 

I A SE, 34, 184bl. 
1 9 E. Berti, La Filosofía del primo Arisíotele, p. 183. 

2 0 Cfr. H. í. Krämer, Arete bei Piaton und Aristoteles, Heidelberg, Universitäts-Verlag, 
1959, cit. in E. Berti, La Filosofa del primo Arisíotele, p. 272. e, sobrenado, Piatone e i 

fondamenti deiia metafísica, cit. in I. Yarza, Etica y Dialéctica, Sócrates, Platón y 
Aristóteles, p. 302, nota 40. 

2 1 E. Berti, La Filosofía del primo Arisíotele, p. 524. 
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jamais a íntima relação entre ambas existente, precisamente porque só o 
ente é inteligível e é inteligível porque é. 

3 . ° - Os Tópicos e as Refutações Sofisticas, mais do que tratados de 
natureza especulativa, são manuais práticos que oferecem, sobretudo aos 
cientistas e aos filósofos, uma óptima ferramenta de trabalho e, também, 
um eficacíssimo meio para refutar os sofismas, a sabedoria aparente dos 
cépticos. O facto de as investigações de Aristóteles sobre o correcto uso 
da linguagem, em ordem ao conhecimento da verdade, obedeceram a uma 
finalidade prática - o ensino da dialéctica e da retórica aos alunos da 
Academia — explica o carácter sinóptico destes textos 2 2. Com efeito, 
quem os ler, fica certamente surpreendido pelo seu carácter predominan
temente técnico e, portanto, pouco filosófico. Na realidade, mais do que 
um compêndio teórico sobre estas matérias - onde seria de esperar uma 
explicação relativa ao seu conceito, à sua relação com os outros saberes, 
etc. - estes textos eram, sobretudo, manuais de instruções: elencos dos 
sofismas mais frequentes, acompanhados das respectivas soluções. É de 
crer que, a par dos inúmeros exemplos e descrições de que quase exclusi
vamente se compõem as obras do Estagirita sobre a oratória e a dialécti
ca, Aristóteles também se referisse, nas suas aulas, aos aspectos mais 
teóricos destas artes, mas tais comentários não ficaram registados nos 
seus escritos que, em geral, só contemplam questões de índole técnica. 
Neste sentido, é um pouco decepcionante a leitura dos Tópicos, bem 
como do texto que o complementa, o que talvez explique o desinteresse 
por essas obras do Organon, por parte de alguns grandes comentadores 
do Estagirita. 

4. ° - Dialéctica e retórica. Segundo Aristóteles, ambas são técnicas 
ou artes da linguagem. São técnicas enquanto se ordenam a um fim 
extrínseco, enquanto procuram instrumentalizar o discurso escrito, ou 
oral, na perspectiva de um determinado objectivo 2 3: à dialéctica corres-

2 2 Alguns autores consideram que, enquanto Platão defendia uma dialéctica orientada 
para a verdade, Aristóteles estava mais interessado em desenvolver uma técnica da 
argumentação que apetrechasse os seus alunos para os debates filosóficos e ideológicos 
em geral: "Aristóteles acentua sobretudo a virtuosidade intelectual que [a dialéctica] 
pode proporcionar c só em segundo lugar considera a vantagem que ela representa para 
as ciências filosóficas. E, sem dúvida, nisto que reside a originalidade da contribuição 
de Aristóteles: ter concebido a dialéctica como uma sã ginástica da inteligência'" 
(P.Moraux, "La joute dialectique d'après le huilième livre des Topiqucs", Aristotle on 
Dialetic. TheTopics, edited by G. E. L. Owen, Oxford, Clarcndon Press, 1968, p. 300). 

2 3 "Para Aristóteles, a linguagem comum representa um ponto de referência muito directo 
da teoria lógica. Essa linguagem parece estar na origem da abstração lógica e é, ao 
mesmo tempo, o que dá significado e fundamento a essa abstração (. . .) . Esta interacção 
entre os diferentes níveis da experiência linguistica é, talvez, o motivo do encanto que, 
para muitos lógicos, ainda hoje, encerra a filosofia de Aristóteles" (Mario Mignucci, 
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ponde aferir a adequação entre os modos de dizer e a realidade expressa
da, analisando, para esse efeito, os diversos predicamentos e as outras 
modalidades do discurso susceptíveis de afectar o valor de verdade das 
proposições em anál ise 2 4 . A finalidade prática pretendida pelo retórico 
pode ser, por sua vez, quer a persuasão do interlocutor acerca de um 
determinado argumento 2 5, quer ainda a produção de um efeito literário 
que expresse, de forma convincente, um determinado estado de ânimo. 

A distinção referida é igualmente verificável se se atentar ao plano 
geral que seguem as duas principais obras de Aristóteles sobre estas 
matérias: a Retórica e os Tópicos26. Enquanto o tratado sobre a oratória 
desenvolve o estudo das qualidades a observar nos discursos, para que os 
mesmos resultem persuasivos, nomeadamente nos litígios judiciais, os 
Tópicos, pelo contrário, procedem a um exame da linguagem em função 
do rigor do nosso conhecimento e, em consequência, analisam os requisi
tos fundamentais do discurso científico e filosófico 2 7 . É neste sentido que 
deve ser entendida a afirmação de que os Tópicos, sendo um tratado geral 
da dialéctica, são também uma importante achega para uma gnoseologia 
aristotélica, não só pelo seu estudo da predicação 2 8 , mas, sobretudo, pela 
sua constante e irreprimível ordenação à verdade, uma confessada tensão 
que, na melhor tradição da cruzada anti-sofística, preside a todo esse 
magistral esforço de compreensão e domínio da linguagem humana que é, 
de certo modo, a dialéctica. Se, para o retórico, a fala ou a escrita servem, 
sobretudo, para convencer, para o dialéctico, a linguagem é, primordial-

"Sur le méthode d'Aristote en logique", Revue Internationale de Philosophie, 134, 
1980, p. 383). 

2 4 "A estrutura predicativa, segundo Aristóteles, mais não é do que uma correspondência 
da estrutura fundamental do ente1' (Rafael Alvira, La noción de finalidad. Pamplona. 
EUNSA, 1978, p. 31). 

2 5 "Ante a multidão, não há assunto de que não possa falar um retórico mais persuasi
vamente do que o homem de oficio, seja ele qual for" (Górgias, 456b-456c; cfr. Rh, I , 
1, 1355a4-14; 1355b25-34). 

2 6 Para este efeito, admita-se que, como uma parte importante da doutrina defende, as 
Refutações Sofisticas não são, em termos formais, um obra distinta dos Tópicos, mas 
apenas um seu complemento; materialmente, contudo, estes dois títulos correspondam 
efectivamente a dois tratados do Organon. 

2 7 "A utilidade da dialéctica relaciona-se, em certos casos, com a retórica, pois algumas 
vezes os argumentos científicos em sentido estrito são menos persuasivos do que os 
argumentos mais comuns" (P. Moraux, "Lajoute dialectique d'aprés le V I I I livre des 
Topiques", p. 290), porque "a verdade não se impõe por si mesma a homens que talvez 
não estejam dispostos a recebê-la" (P. Aubenque, Le problems de 1'être chez Aristote, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1962; El problema del ser en Aristóteles, trad, 
espanhola de Vidal Peña, Madrid, Ed. Taurus, 1981, p. 265). 

2 8 Enrico Berti, Aristoteie: Dalla dialettica alia filosofia prima, Padova, CEDAM, 1977, 
p. 180-181. 
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mente, um instrumento útil em ordem ao conhecimento, uma ferramenta 
ao serviço do saber. 

5.° - Dialéctica e análise da linguagem. Uma leitura atenta dos 
Tópicos prova, de forma que se poderia considerar categórica, que o autor 
deste tratado não pretende apenas estabelecer um sistema de correcção da 
linguagem mediante um conjunto de regras formais que permitam reco
nhecer a coerência de uma proposição segundo um sistema determinado. 
U m tal conjunto de regras práticas poderia ser de alguma utilidade, mas 
seria de facto manifestamente insuficiente se se pretendesse dotar o 
homem culto de um instrumento capaz de aferir o valor de verdade de 
uma qualquer tese que lhe seja proposta2 9. A análise aristotélica desen
volvida no tratado da dialéctica compreende, sem dúvida, um certo exa
me da linguagem corrente e científica, mas não apenas na sua vertente 
sintáctica ou formal, ou seja, enquanto conjunto coerente de sinais con
vencionais, mas sobretudo enquanto qualquer discurso é sempre expres
são externa do conhecimento e, nesse sentido, deve ser aferido em função 
da própria realidade significada. 

Não obstante o horizonte preferencialmente lógico em que se situa a 
dialéctica do Estagirita, importa não esquecer que a mesma se fundamen
ta em princípios metafísicos. Por essa razão, a dialéctica de Aristóteles 
resiste sempre à análise meramente formal, precisamente por essa sua 
ligação tão íntima à realidade de que é, afinal, o discurso racional, de que 
é razão. Neste sentido, a dialéctica de Aristóteles parece condicionada, 
por um lado, pela exigência metafísica que suporta o discurso lógico, e, 
por outro, pela própria compreensão do mundo que se adivinha nas opi
niões que conhece e reelabora, em ordem à constituição de um verdadeiro 
conhecimento. Neste último sentido, a dialéctica de Aristóteles depende 
das noções culturais que são próprias do seu tempo e, na medida em que 
isso é possível mediante os instrumentos lógicos que lhe são próprios, 
procura experimentar a sua veracidade, sobretudo quando a mesma é 
posta em causa por uma nova tese ou opinião que, se não for validamente 
refutada, deverá produzir, como consequência necessária, a revisão do 
enunciado que, com êxito, desacreditou. A dialéctica apresenta-se, assim, 
não apenas como um instrumento capaz de medir a racionalidade do dis
curso, a sua logicidade, mas também como um meio de aferição de todas 
as opiniões, mesmo de natureza filosófica e científica, mediante a sua 
contrastação com os padrões culturais vigentes. Trata-se, portanto, de 

2 9 "Dadas as leis lógicas, as regras dialécticas são também normas sobre a utilização 
dessas leis a favor ou contra um logos [ . . . ] . São também regras dialécticas aquelas 
normas que estabelecem a interpretação da forma com o logos em questão [...] tendo 
em conta em cada caso os valores da verdade assumidos" (A. Zadro, APJSTOTELE: I 
Topici, p. 426). 
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uma técnica da argumentação ao serviço do discurso filosófico e científi
co, do conhecimento em geral: é o próprio Aristóteles que formalmente 
reconhece que a dialéctica é útil "para o exercício da argumentação, para 
as disputas e discursos casuais, e para as ciências fi losóficas" 3 0 . 

Tem especial interesse aprofundar esta clara ambivalência da dialéc
tica de Aristóteles: enquanto técnica da argumentação e método do saber, 
nomeadamente do conhecimento científico e filosófico. Com efeito, a 
investigação que o Estagirita leva a cabo nos Tópicos, bem como nas 
Refutações Sofísticas, obedece a razões de ordem prática, nomeadamente 
a necessidade de fazer frente às argumentações dos sofistas, mas também 
a exigências mais profundas, como, por exemplo, a imperiosa necessida
de de dotar o discurso sobre o saber de um fundamento que viabilize a 
sua utilização para fins científicos e filosóficos 3 1 . 

0 Filósofo escreveu os seus Tópicos com o intuito de proporcionar 
aos seus alunos umas lições de dialéctica e uns conhecimentos práticos 
que lhes facilitassem o confronto verbal com os seus opositores, como é 
sabido, mas não se afigura temerário supor igualmente que o Estagirita 
teve t ambém o propósito de deixar, para os vindouros, um estudo original 
sobre a fundamentação do discurso, mais concretamente do discurso do 
saber. Da mesma forma como Aristóteles tinha clara consciência de ser 
precursor nesta matér ia 3 2 , não restam dúvidas de que concebe a sua dia
léctica como um aperfeiçoamento da técnica homónima, tão em voga 
entre os pensadores do seu tempo, sem contudo excluir a possibilidade de 
que a mesma, para além de precioso auxiliar para a investigação científi
ca e filosófica, alcance também, de algum modo, os fundamentos de todo 
o conhecimento. Neste sentido, a dialéctica de Aristóteles configura-se 
como uma crítica da razão, uma antepassada remota da moderna crítica, 
não apenas pelo facto de indagar acerca do conhecimento e do seu valor 
de verdade, mas também por faze-lo negativamente, sobretudo a partir 
dos primeiros princípios. 

4. Dialéctica e dialécticas de Aristóteles 

1 — A dialéctica enquanto arte ou técnica da argumentação. Ao con
trário do que modernamente se supõe, a arte ou técnica não significa, para 
o Estagirita, uma mera mestria de carácter prático, mas um autêntico 
conhecimento, que ele próprio não hesita em considerar verdadeiramente 
científico e, portanto, de algum modo semelhante aos saberes especulati
vos - como a filosofia, a física, etc. - e aos conhecimentos morais, como 

3 0 Top. 12, 101 a 25-30. 
3 1 Cfr. Top. 12, 101a25-101b4. 
3 2 Cfr. 5 £ , 3 4 , 183b33-184b2. 
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a ética. A contemporânea distinção entre ciência e arte não é directamente 
transponível para o pensamento de Aristóteles, porque o Estagirita consi
dera científica qualquer técnica - não estranha, portanto, que, por vezes, o 
Filósofo compare o retórico ao médico, por exemplo - ao afirmar que a 
arte é princípio de uma determinada ciência que, precisamente por essa 
razão, é denominada produtiva ou poiética^. É, talvez, uma ciência sui 
generis, decerto muito diferente da episteme, mas não cabe qualquer dúvi
da quanto ao seu estatuto verdadeiramente científico, da mesma forma 
como também não é questionável a natureza científica da física ou da ética. 

Assim o afirmou há j á muito W. Jaeger, que teve também o mérito 
de descobrir e manifestar o estreito parentesco existente entre as artes e as 
ciências no pensamento de Aristóteles: a tecne grega, tal como o saber 
científico, é entendimento de universais 3 4 e, neste sentido, situa-se a um 
nível mais elevado do que o mero conhecimento empírico. "O nosso con
ceito de arte — assinala Jaeger — não expressa, adequadamente, o signifi
cado da palavra grega; esta tem, de comum com o nosso conceito de arte, 
a tendência para expressar a aplicação e a prática de uns conhecimentos, 
mas, para os gregos, a arte significa mais propriamente a fusão do saber e 
da capacidade, aquela união que para nós está ligada ao conceito de pro
fissão ou oficio"2,5. 

Para além do elemento capacidade ou aptidão, convém à noção aris
totélica de arte ou tecne um certo valor sapiencial, na medida em que é 
conhecimento da realidade própria do seu objecto. Por este motivo, Aris
tóteles não só não tem qualquer inconveniente em considerar a poiética 
como uma verdadeira ciência, como também entende que todas as artes 
são um certo conhecimento, uma particular sabedoria. "Nas artes, atri
buímos a sabedoria àqueles que são mais exímios e, assim, por exemplo, 
a Fídias como escultor e a Policeto como criador de estátuas, afirmando 

3 3 Em virtude deste conceito mais amplo de ciência, não repugna à filosofia de Aristóteles 
que um mesmo saber possa ser simultaneamente considerado como arte e ciência. E 
neste sentido que, neste trabalho, se toma a liberdade de estudar a dialéctica como arte 
da controvérsia e ciência da investigação. Para além deste conceito alargado de conhe
cimento científico, o Estagirita desenvolve nos Analíticos Posteriores um conceito 
mais estrito de ciência, como certa cognitio per causas (cfr. J. J. Sanguineti, La filoso
fia de la ciencia segundo Santo Tomás, Pamplona, EUNSA, 1977, p. 51). Poder-se-ia 
dizer, grosso modo, que as modernas ciências exactas correspondem ao conceito aristo
télico stricto sensu, enquanto que as ciências humanas se integrariam na acepção mais 
ampla do mesmo termo. 

3 4 "A arte surge quando se forma, a partir de muitas observações da experiência, um juízo 
geral c único em relação a todas as coisas semelhantes" (Metaph. I 1, 981 a 5-7). 

3 5 W. Jaeger, Paideia, trad. de Alessandro Setti, Firenze, Ed. La Nuova Italia, 1967, vol. 
II , p. 217-218. Registe-se, a título de mera curiosidade, que, nalgumas zonas do norte 
de Portugal, é comum denominar por artista aqueles que desempenham certos ofícios, 
tais como o de pintor, estucador, marceneiro, carpinteiro, etc. 
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deste modo que a sabedoria é a excelencia de urna arte" 3 6. Difícilmente se 
poderia hoje aceitar que é sábio, em sentido próprio, um bom escultor ou 
algum afamado artista, precisamente porque, reduzida a técnica a uma 
mera operacionalidade, não é susceptível da grandeza que se lhe reconhe
ce no discurso aristotélico. Para o fundador do Liceu, a arte é sobretudo 
mestria, uma habilidade que não significa apenas destreza mas também 
uma inegável contemplação e compreensão da verdade. A grandeza de 
um artista não é dissociável da sua própria sensibilidade, da intelecção da 
realidade a que a sua arte procura dar expressão e, para o Estagirita, esta 
instância noética não deve ser ignorada. 

1,1.-A dialéctica enquanto saber normativo. Para Aristóteles, qual
quer arte é aprendizável, dado o seu inequívoco carácter sapiencial: uma 
simples habilidade ou facilidade não seria, obviamente, transmissível por 
essa v ia 3 7 . Suposta a capacidade mínima do aluno, o mestre tem que lhe 
dar a conhecer as regras técnicas ou artísticas que melhor podem desen
volver essa aptidão. Porém, não se entenda por mestria a mera destreza 
no uso dos instrumentos próprios de cada arte, porque uma tal concepção 
é incomportável com o ideário filosófico de Aristóteles, nomeadamente 
com a sua postura declaradamente anti-erística. Para tal efeito, basta 
recordar que, segundo o Filósofo, também pela arte a alma humana 
alcança a verdade 3 8. 

A técnica goza de um inegável valor cognoscitivo, na medida em 
que é "uma disposição em virtude da qual fazemos coisas segundo uma 
regra verdadeira" 3 9. Supõe uma verdade como fundamento da norma e, 
nesta medida, exige também um certo conhecimento, uma ciência que 
contemple essa verdade, antes até de considerar a sua utilidade pragmáti
ca ou poiética. E no fundamento da técnica que se deve procurar o seu 
últ imo princípio e também a sua relação com os saberes especulativos, 
pois a perfeição da praxis realiza-se quando o desejo é recto e a acção 
verdadeira e é essa mesma verdade que fundamenta o agir prático e poié-
tico, que é também o objecto próprio das ciências especulativas40. 

A o ler os Tópicos, não se pode deixar de notar que o seu autor tem 
sempre muito presente a finalidade pedagógica desse seu texto didáctico, 

3 6 ENVl 7, 1141 a 8-11. 
3 7 Cfr. Top. I 14. 105M. 
3 8 "Demos por assente que aquelas virtudes pelas quais a alma realiza a verdade mediante 

a afirmação ou a negação são cinco, a saber: a arte, a ciência, a prudência, a sabedoria, 
e o intelecto, porque com a suposição e a opinião pode, de facto, enganar-se" (EN V I 3, 
1139b 16-20). 

3 9 W. D. Ross, Aristotle, 5.a ed., London, Methuen and Co., 1953, p. 216. 
4 0 Cfr. E. Berti, Lunilà dei sape re in Ahstotele, Padova, CEDAM, 1965, p. 83. 
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muito provavelmente porque foi com esse f im que pôs por escrito as suas 
reflexões dialécticas. Ao enunciar os predicáveis - o acidente, o género, a 
propriedade e a definição - são muito frequentes as observações de carác
ter estritamente pedagógico, a frisar deste modo a finalidade dessas suas 
páginas académicas 4 1 . 

A existência de um certo grau de conhecimento teorético em todos 
os saberes artísticos ou técnicos não pode ser dissociada da função emi
nentemente prática ou poiética desses saberes. Portanto, de acordo com 
esta perspectiva, é absolutamente necessário que todos os dados de carác
ter mais especulativo tenham uma clara aplicação prática, ou seja, este
j am directamente relacionados com o fim pretendido. E também neste 
sentido que este saber se diz normativo, porque indica como se deve pro
ceder, como deve agir o sujeito para, numa determinada circunstância, 
alcançar o f im pretendido. Aristóteles, com a sua dialéctica, não pretende 
expor uma nova filosofia da linguagem, nem deseja propor uma nova 
teoria do conhecimento, mas apenas oferecer regras práticas que permi
tam detectar a falsidade de um discurso ou, pelo contrário, defender a 
veracidade de uma qualquer proposição. 

Os saberes normativos, como são os conhecimentos artísticos ou 
técnicos, estão constituídos pelas regras necessárias para o recto desem
penho de um determinado ofício, pois "não pode compreender-se que 
proveito tirará, para a sua arte, o tecelão ou o carpinteiro, pelo facto de 
conhecer o bem em si, ou como poderá ser melhor médico, ou melhor 
general, o que tenha contemplado esta ideia; é evidente que o médico 
nem sequer considera assim a saúde, mas a saúde do homem; muito pro
vavelmente até só lhe interessa a saúde deste homem, porque o seu pro
pósito é curar cada indiv íduo" 4 2 . 

1.2. - O produto dialéctico: a construção do logos. No tratado de 
Aristóteles sobre a dialéctica, constantemente se alude à construção e 
destruição do diálogo; estes termos, em preferência a quaisquer outros, 
definem, com grande precisão, o labor a desempenhar pelo dialéctico. A 
dialéctica não poderia ser considerada, propriamente, uma técnica se não 
estivesse, de algum modo, orientada para a construção de alguma coisa. 
Mas que realidade é essa que a dialéctica constrói? A resposta é fácil, 
porque está presente em todas as páginas dos Tópicos, cuja análise está 
centrada no discurso, no logos. Note-se que o Estagirita, que tem sempre 
presente o discurso, quer na sua forma oral, quer na sua forma escrita, 

41 Cfr. Top., V, 5, 129b7-130a4; 3, 13lai, V I , 4, 14ia26-3I; V I I I , 5, 159a25-30. 
4 2 ENI 6 1097a 8-15. Aristóteles diz que a ciência que se pede ao artista não é a sabedo

ria acerca do fim a que dirige a sua actividade - o bem, a saúde, a beleza, etc. - mas o 
domínio dos meios que conduzem a esse fim (cfr. EN I I I 2, 111 lb24-29). 
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nunca esquece que a linguagem é uma expressão do conhecimento e, por 
isso, um estudo dos modos de dizer: é, em última análise, um estudo dos 
modos de ser ou, mais propriamente, uma reflexão acerca do conheci
mento humano. 

O f im próprio da investigação dialéctica consiste na elaboração de 
um produto que poderia ser designado como segue: um raciocínio lógico 
e verdadeiro, consistente, nas suas implicações formais, e coerente em 
relação à experiência do mundo, que é expressa pela opinião. Esse racio
cínio pode ser obtido por uma via positiva, de construção efectiva de uma 
sólida argumentação em defesa de uma determinada tese ou, pelo contrá
rio, negativamente, mediante a demolição de uma afirmação que se prova 
insustentável. Quando o fundador do Liceu tem presente a primeira via de 
acesso à verdade, refere-se à construção do discurso; no segundo caso, 
quando se procura rebater uma qualquer afirmação, fala geralmente de 
destruição42. 

No termo do livro oitavo dos Tópicos, Aristóteles define o dialéctico 
como sendo aquele que é capaz de formular proposições e objecções 4 4 , ou 
seja, aquele que é capaz de argumentar. A dialéctica serve-se da lingua
gem como o seu mais específico instrumento de trabalho. As palavras 
são, por assim dizer, a ferramenta que o dialéctico utiliza nas suas argu
mentações, nos seus discursos, no seu propósito de formular teses ou de 
contrariar afirmações que entende seu dever refutar. Como é óbvio, esse 
labor não é possível sem um domínio da linguagem, sem um conheci
mento apurado das regras que regem os modos de dizer. Mas, se a arte 
pode alcançar um certo conhecimento da verdade, a dialéctica deve 
conhecer de algum modo os requisitos objectivos do conhecimento ver
dadeiro, porque só desse modo a sua análise do discurso poder-se-á con
siderar como autêntica ciência da invest igação 4 5 . 

A correcção da linguagem não se verifica apenas internamente, ao 
nível da sua coerência, mas também se estende à sua necessária relação 
com a própria realidade significada. Neste sentido, a analogia predica-
mental apoia-se efectivamente numa estrutura ontológica de participação 
e resulta da aplicação do princípio de contradição. E esclarecedor, a este 
propósito, o comentário de um moderno tradutor dos Tópicos de Aristóte
les: "ao basear-se em factos linguísticos, quando pretende determinar 

4 3 Com grande oportunidade observa o Filósofo: "Parece que, como noutras coisas, o 
desfazer é mais fácil do que o fazer; pois bem, aqui também c mais fácil o demolir do 
que o construir" (Top. V I I 5, 154b30-32). 

4 4 Top. V I I I 14, I64b3. 
4 5 "A arte imita a natureza", diz Aristóteles, pois "acaba o que ela não pode levar a bom 

termo" (Ph. II 8, 199a 15-17), "imitar a natureza é fazer a natureza mais natural", isto 
é, mais inteligível (P. Aubenque, El problema dei ser en Aristóteles, p. 476). 
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uma regra lógico-semântica de que posteriormente se servirá a dialéctica 
para construir ou destruir, [ . . . ] parece evidente que Aristóteles, implici
tamente, admite o princípio segundo o qual as expressões da linguagem 
devem, de algum modo, obedecer a regularidades obviamente não só 
linguísticas"; e, conclui A . Zadro, "toda a lógica aristotélica está afectada 
por esta finalidade de corrigir e reformar a linguagem comum" 4 0 . 

2 — A dialéctica enquanto virtude dianoética. A dialéctica - que é 
uma técnica da argumentação e uma crítica - pode ser também uma vir
tude daquele que a exerce. Na medida em que esse hábito operativo pre
dispõe o sujeito para o conhecimento da verdade, e não para a prática do 
bem, diz-se que essa virtude é dianoética, ou seja, um princípio de opera
ções mediante o qual a alma racional alcança o fim a que, naturalmente, 
tende o seu entendimento. De modo semelhante a como também a virtude 
da ciência pode ser entendida como um hábito dianoético que facilita o 
conhecimento certo pelas causas47, a virtude da dialéctica é um certo 
hábito dianoético mediante o qual a alma humana aperfeiçoa a sua natural 
aptidão para argumentar. 

Enquanto virtude dianoética, a dialéctica é um certo hábito intelec
tual que corresponde a uma capacidade inata e que se desenvolve median
te a prática. O facto de Aristóteles não incluir explicitamente a dialéctica 
na enumeração que, das virtudes intelectuais, oferece na Ética a Nicóma-
no, não pode ser considerado como uma objecção considerável a esta 
conclusão, na medida em que a referida enunciação não pretende ser 
exaustiva, mas meramente exemplificativa. Apraz registar que essa mes
ma conclusão fora j á apresentada, com carácter inédito, num outro traba
lho sobre a dialéctica de Aris tóteles 4 8 , e ainda que, posteriormente, E. 
Berti chegou igualmente à mesma conclusão 4 9 . 

O carácter dianoético da dialéctica de Aristóteles decorre da sua 
definição como um certo exercício que permite alcançar a verdade. Com 
efeito, um hábito intelectual que corresponde a uma capacidade inata e 
que se desenvolve mediante a prática é, precisamente, o que se entende, 
no pensamento filosófico de Aristóteles, por virtude dianoética. 

3 - A dialéctica como ciência da investigação. A expressão ciência 
da investigação não aparece, como tal, nos textos de Aristóteles, mas 

4 6 A. Zadro, ARISTOTELE: i Topici, p. 388; cfr. também E. Berti, Aristotele: Dalla dia-
lettica alia filosofia prima, p. 281-282 e 50. 

4 7 A ciência é simultaneamente um saber e uma disposição da alma, ou virtude dianoéti
ca. Cfr. Top. IV 4, 124Ò33-34; 124a31-34. 

4 8 Do autor, Dialécticay filosofia en Aristóteles, Roma, Istíluto di Filosofia, Centro Inter-
nazionale di Studi, pro ms., 1983, p. 103-129. 

4 9 Cfr. E. Berti, Le ragioni di Aristotele, Roma-Bari, Laterza, Quadrante, 1989, p. 153. 
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deles se deduz, nomeadamente dos últimos versículos do capítulo segun
do do primeiro livro dos Tópicos, onde expressamente Aristóteles afirma 
a índole investigadora da sua dialéctica, reconhecendo-lhe, em conse
quência, a capacidade de alcançar os princípios de todas as ciências 5 0 . 

Obviamente, quando se considera a dialéctica de Aristóteles como 
cientifica, está-se a usar este termo grosso modo e não stricto sensu. Com 
efeito, a ciência é, para o Filósofo, um certo conhecimento pelas causas e, 
neste sentido, até as técnicas ou artes gozam de carácter científico e rece
bem, na terminologia aristotélica, a designação de ciências poiéticas. De 
modo algum devem ser, no entanto, equiparadas às ciências demonstrati
vas - a episteme — pois, de facto, a dialéctica surge, no pensamento de 
Aristóteles, como uma realidade contraposta ao pensamento sistemático 5 1 . 

Quando Aristóteles, ao concluir o seu tratado sobre a dialéctica, se 
queixa da ausência de qualquer estudo sobre a matér ia 5 2 , parece estar, 
efectivamente, a referir-se ao âmbito em que se considera pioneiro: o da 
dialéctica enquanto ciência da investigação. Antes do Filósofo, como o 
próprio aliás reconhece, j á havia uma certa arte dialéctica, ou seja, j á se 
conhecia e cultivava uma técnica da argumentação e, até se procurava, de 
algum modo, sistematizar os diversos argumentos ou tópicos. Também j á 
havia ensino da dialéctica, ainda que esses mestres se limitassem a ensi
nar aos seus discípulos como deveriam fazer para obter um determinado 
fim - defender ou atacar uma tese - sem no entanto lhes explicar o por
quê desses preceitos. Aristóteles considera-se, porém, o primeiro que 
explica a razão que fundamenta o valor probatório, ou impugnatório, dos 
diversos argumentos susceptíveis de utilização dialéctica, ou seja, o pri
meiro que não ensina apenas os resultados da arte, mas a própria arte e a 
sua fundamentação causal, isto é, científica. 

Se a dialéctica é concebida por Aristóteles como um saber ao serviço 
dos outros saberes, é também porque o Estagirita entende que lhe con
vém, enquanto ciência da investigação, uma certa autoridade científica, 
na medida em que os seus próprios conhecimentos gozam de uma relativa 
certeza e de um certo rigor. Enquanto ciência sui generis, a dialéctica de 
Aristóteles supera o nível mais prático dos meros procedimentos predica
tivos e logra elaborar algumas leis gerais, deduzidas cientificamente a 
partir da experiência. Neste sentido, a dialéctica científica é a mais aca
bada expressão da técnica dialéctica. Pela sua universalidade - que lhe 
advém, sobretudo, da sua competência em relação à estrutura predicativa 
de todos os discursos — e certeza, a dialéctica de Aristóteles pode ser tida 

5 0 Cfr. Top. I, 2 101bl-4. 
5 1 Cfr. António Pedro Mesquita, Introdução Gerai, p. 517-526. 
5 2 S £ 3 4 , 1 8 3 b 2 9 - 1 8 4 a 2 . 
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como uma certa cognitio per causas, ou seja, como um verdadeiro 
conhecimento científico. Enquanto tal, cumpre um itinerário ascendente 
que, tendo por ponto de partida determinadas proposições, conclui depois 
em verdadeiros princípios, os princípios próprios desta ciência do método. 

Neste sentido, o conteúdo científico da dialéctica baseia-se no seu 
conhecimento do método das investigações científicas e filosóficas, no 
seu domínio dos princípios formais da argumentação e das propriedades 
lógicas das noções implicadas na lide. Assim sendo, a dialéctica, enquan
to ciência da investigação, identifica-se com a metodologia das ciências 
e, também, do conhecimento filosófico: é, numa palavra, a ciência do 
método do conhecimento em geral. Não é, apenas, um saber que ensina a 
investigar, mas t ambém a argumentar e, até, a defender em público, se 
necessário for, uma determinada tese científica ou filosófica, porque é 
dialéctico, para Aristóteles, não apenas quem sabe, mas quem sabe expor, 
quem é capaz de defender uma determinada doutrina em público, recor
rendo a argumentos válidos que, efectivamente, fundamentem a sua posi
ção, e rebatendo, pela refutação, quantas opiniões se lhe oponham. 

N ã o é por acaso que este reconhecimento da dialéctica como ciência 
do método científico e filosófico é produzido por Aristóteles, depois de 
ter, pacientemente, exposto a sua doutrina sobre os predicáveis. Se o filó
sofo de Estagira indicou, para cada um desses modos de dizer, todos os 
modos mais ou menos legítimos de enunciação, não foi por uma questão 
de diletantismo académico, mas com a finalidade muito prática de favo
recer os seus alunos na prática da argumentação, a lide dialéctica por 
excelência. Aristóteles dedica, precisamente, a parte final dos Tópicos à 
questão do modo — ou do método. . . - como devem ser utilizados, na lide, 
os predicáveis, porque, com efeito, a precedente exposição de todos os 
lugares lógicos - os tópicos - tinha por finalidade o eficaz apetrechamen
to lógico do homem de cultura - cientista, filósofo ou político - que é 
chamado a defender os seus pontos de vista mediante o discurso público. 

N ã o obstante o carácter científico da dialéctica de Aristóteles, há que 
concluir que, enquanto ciência da investigação, é mais propriamente uma 
metodologia ou ciência do método científico e filosófico e não tanto uma 
ciência em sentido próprio, na medida em que não se lhe reconhece 
nenhuma competência específica sobre nenhum género de entes. 

4 — Crítica dialéctica e sabedoria. Aristóteles não só não tem qual
quer inconveniente em considerar as artes produtivas como verdadeiras 
ciências, ainda que poiéticas, como entende que o mais excelso grau de 
uma técnica constitui uma autêntica sabedoria5 3. Para o Estagirita, a arte 
não é uma simples habilidade, sinónima de uma certa destreza, mas tam-

« ENVl 7, 1141 a 8-11 
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bém um verdadeiro conhecimento, que pressupõe uma certa compreensão 
e contemplação da verdade. 

A dialéctica não é entendida por Aristóteles como um novo saber a 
acrescentar à lista das disciplinas filosóficas ou científicas j á existentes, 
mas como uma cr í t ica 5 4 , um instrumento de análise e de aferição do 
conhecimento, sobretudo daquele saber que, por ser expresso em termos 
de opinião, não admite demonstração científica. A investigação dialéctica 
não se situa no âmbito próprio de nenhum conhecimento particular, na 
medida em que não questiona os princípios próprios desses saberes, mas 
apenas a sua coerência e adequação aos princípios mais gerais de todo o 
conhecimento. 

Na realidade, em matérias do próprio âmbito científico, a crítica 
objectiva é da exclusiva incumbência dos cientistas competentes por 
razão da matéria: a revisão de uma nova doutrina algébrica cabe aos 
matemáticos, como a ponderação de uma nova hipótese sobre a origem 
da vida corresponde apenas, no que se refere ao seu valor científico, aos 
biólogos. A intromissão da dialéctica não opera ao nível da verificação 
experimental ou científica dos diversos saberes, mas no âmbito que a 
todos é comum, ou seja, no campo amplíssimo da inteligibilidade do dis
curso e da sua adequação aos primeiros princípios. Um discurso contradi
tório, por hipótese, é necessariamente falso, não porque viole princípios 
próprios de uma determinada ciência - o princípio de não-contradição 
não é, em sentido próprio, um princípio científico, apesar de que nenhu
ma ciência o possa, como é óbvio, ignorar - mas porque transgride um 
princípio básico que é necessariamente comum a todo o pensamento 
humano. É destes princípios e da sua aplicação que se serve a dialéctica 
na sua missão crítica, que, portanto, não versa sobre o objecto dos outros 
saberes, mas sobre a formalidade dos seus discursos. 

Há, como se disse já , uma certa sabedoria dos princípios naqueles que 
foram os mais exímios artistas, mas também há quem seja, na expressiva 
linguagem de Aristóteles, sábio em geral: "pensamos, em relação a alguns 
homens, que são sábios em geral e não em sentido parcial ou determinado 
[. . . ] . De modo que é evidente que a sabedoria é o mais perfeito dos modos 
de conhecimento; o sábio, por conseguinte, não só deve conhecer o que se 
deduz a partir dos princípios, como também possuir a verdade sobre os 

5 4 São recorrentes as referências à virtualidade critica ou peirástica da dialéctica do Esta-
girita: cfr. SE 8, 169b25; 11, 171b4-5; 34, 183M. Sobre este particular, escreveu-se 
recentemente: "Tanto se se querem considerar as Refutações Sofisticas como o nono e 
último livro dos Tópicos, como se se prefere ler este texto como uma obra autónoma, 
chama a atenção o facto de, nas Refutações, Aristóteles introduzir uma espécie de dia
léctica que chama peirastikê, ou seja, "crítica" ou "examinadora", de que não tinha 
falado nos Tópicos" (P. Fait, "Aristóteles y los limites de la dialéctica, Notas sobre ei 
arte de la crítica (peirastikê)", Anuário Filosófico, 25, 2002, p. 435). 
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princípios. De forma que a sabedoria será, por assim dizer, intelecto e ciên
cia, a ciência capital dos objectos mais estimados"55. 

Neste sentido, mesmo sem esquecer o carácter essencialmente técni
co que Aristóteles atribui à sua dialéctica, não repugna considerar esta 
arte não só como uma certa sabedoria daqueles princípios que fazem 
exímio o artista do discurso humano, mas também dos princípios de cada 
c iênc ia 5 6 e, t ambém, dos princípios mais gerais, que são comuns a todas 
as ciências, cujo cometido o Filósofo expressamente confia aos dialécti
cos 5 7. N ã o se trata, decerto, da sabedoria que se identifica com a filosofia 
primeira, mas sim daquele conhecimento que possuem, para utilizar a 
elucidativa expressão do próprio Estagirita, os sábios em geral, que o não 
são em nenhum sentido parcial ou determinado, mas que conhecem a 
verdade sobre os princípios. Esta sabedoria sui generis identificar-se-ia, 
de acordo com a Ética a Nicómaco, com o intelecto {noits), entendido 
como apreensão intuitiva, pela mente humana, dos primeiros princípios, 
cuja evidência dispensa, como é óbvio, qualquer eventual fundamentação. 

A técnica da argumentação constitui, por assim dizer, a faceta mais 
visível e notória, t ambém a mais tradicional e prática, da dialéctica de 
Aristóteles; ainda hoje, o termo "dialéct ico" tem, na linguagem corrente, 
essa conotação, porque se continua a entender que é um bom dialéctico 
aquele que tem grande habilidade na forma como sustenta uma polémica. 
Contudo, a dialéctica que o Estagirita cultiva e ensina não pode ficar 
reduzida a esse virtuosismo, porque tem também uma dimensão mais 
transcendente, que quase se poderia dizer filosófica. 

E a esta virtualidade da dialéctica que Aristóteles se refere no final 
do capítulo segundo dos Tópicos, precisamente depois de ter afirmado 
que a técnica que desenvolve nesse seu tratado é útil para o exercício, 
para os encontros casuais, mas também para as ciências e para os saberes 
fi losóficos 5 8 . A propósito das vantagens desta técnica, esclarece o Filóso
fo: "Uma outra utilidade [da dialéctica] é em relação ao que diz respeito 
aos primeiros princípios de cada ciência: com efeito, é impossível racio
cinar sobre eles a partir dos princípios que são próprios à ciência em 
questão, porque os princípios são os primeiros elementos de tudo o resto; 
só a partir das opiniões prováveis, que se referem a cada um deles, é pos
sível explicá-los. Ora bem, esta é a missão própria, ou a mais apropriada, 
da dialéctica, pois, em função da sua natureza investigadora, ela abre-nos 

55 ENVl 7, 114Ia 8-20. 
5 6 A dialéctica "é útil em relação às primeiras afirmações de cada ciência (ta protá ton 

peri ekasen epistemen)" (cfr. Top. I 2, 101a36-38). 

57 Top. 12, 101b4. 
5 8 "E sabido que, para Aristóteles, episteme e philosophia são sinónimos e, portanto, as 

epistemai kata philosophian são as ciências propriamente ditas" (E. Berti, Le ragioni di 
Aristotele, p. 167). 
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o caminho para os princípios de todas as invest igações" 5 9 . Parece assim 
patente que o Estagirita concebe a sua dialéctica como técnica e método 
da investigação, mas também como crítica ao conhecimento científico e 
filosófico e, por últ imo, reconhece-lhe um certo domínio em relação aos 
primeiros princípios que são, com efeito, os remotos inícios de todas as 
investigações. 

5. Proposta interpretativa 

O principal objectivo da dissertação que serviu de base a este texto 
não era só dar a conhecer, de uma forma tão sinóptica quanto possível, 
algumas das principais teses histórico-filosóficas j á referidas, mas sobre
tudo propor, na medida em que as referidas conclusões o permitem, uma 
nova interpretação da dialéctica de Aristóteles. 

Poder-se-ia porventura questionar a legitimidade desta pretensão de 
contribuir, com uma leitura própria, para o estudo deste âmbito tão espe
cífico e actual do pensamento do Filósofo, pois os trabalhos desta índole 
limitam-se, em geral, a oferecer uma compilação de dados espigados no 
corpus aristotelicum ou, então, um acervo, mais ou menos completo, de 
comentários doutrinais à filosofia de Aristóteles. Não restam quaisquer 
dúvidas de que as investigações que tendem a resumir o pensamento do 
filósofo de Estagira, sobre algum ponto concreto da sua vastíssima obra, 
ou a oferecer uma visão actualizada dos mais categorizados comentários 
à sua filosofia são, por certo, muito úteis e de grande merecimento, quan
do realizados com a imprescindível competência e seriedade. Contudo, 
entendeu-se desde o início que uma investigação desta natureza deveria 
pelo menos tentar uma nova interpretação, ainda que, como é óbvio, 
razoavelmente alicerçada nas fontes do pensamento do Estagirita. 

Não basta descrever Aristóteles ou o seu pensamento filosófico, não 
é suficiente sequer redescobrir a sua filosofia, é necessário ir mais longe, 
ou seja, pensar o seu pensamento, pôr em questão e debater as suas teses, 
não apenas no intuito de as conhecer melhor, mas também com a ambição 
de, de algum modo, as ultrapassar, na medida em que são veículo para 
novas conclusões, ponto de partida para novas ideias. Neste sentido, toda 
e qualquer filosofia é, não somente um ponto de chegada, mas também 
um ponto de partida. Talvez se possa até dizer que a riqueza de uma fi lo
sofia não está tanto nas respostas que dá como nas questões que sugere 
ou, se se quiser, no carácter interpelativo das suas próprias conclusões 6 0 . 

5 9 Top. 12, I01a37-101b4. 
6 0 Assim entendia, ao que parece, Sócrates, cujo método de investigação filosófica consis

tia em perguntar sempre. Platão, num dos seus diálogos, põe na boca do seu mestre 
estas significativas palavras: "Eu também não falo com a certeza de que é verdade o 
que digo, mas investigo convosco" (Górgias, 506 a). 
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Como acertadamente refere J. D . G. Evans, muito se escreveu j á 
sobre a importância do uso das técnicas dialécticas, mas ainda falta "esta
belecer o lugar que ocupa a dialéctica na teoria de Aristóteles sobre as 
formas da actividade intelectual" 6 1. Foi este, com efeito, o propósito que 
norteou a investigação que nestas páginas resumidamente se refere e, por 
este motivo, mais do que uma descrição do método dialéctico, procurou¬
-se oferecer uma introdução ao estudo da sua natureza62. 

No que respeita "às formas da actividade intelectual", segundo o 
expressivo modo de dizer de Evans 6 3, a dialéctica de Aristóteles apresen
ta-se simultaneamente como técnica, ciência poiética, virtude dianoética, 
ciência da investigação e, até, como uma certa sabedoria ou conhecimen
to dos primeiros princípios. A diversidade de formas, apesar de surpreen
dente, não resulta tão chamativa se se tiver em consideração o carácter 
analógico das noções empregues pelo Estagirita. Com efeito, Aristóteles 
admite diversos tipos de ciências - desde as ciências poiéticas até ao 
saber propriamente científico - e, portanto, seria incorrecto, pelo menos 
em termos de f i losofa aristotélica, atribuir a este vocábulo apenas um dos 
seus sentidos, nomeadamente o que o identifica com o saber demonstrati
vo. Outro tanto se pode dizer em relação à sabedoria, que o Filósofo con
sidera aplicável não apenas ao conhecimento daquilo que é primeiro e 
mais universal, mas também à prática exímia de qualquer arte. Obvia
mente, não seria admissível, na actualidade, considerar como sábio um 
excelente artista, mas, para Aristóteles, não há qualquer dúvida em rela
ção à legitimidade de um tal procedimento. Neste sentido, impõe-se 
advertir que, do mesmo modo como as diversas acepções da dialéctica de 
Aristóteles correspondem ao entendimento que das mesmas oferece o 
Estagirita nas suas obras, também a terminologia utilizada procura cor
responder, com a máxima fidelidade, à empregue pelo próprio Filósofo. 

A técnica da argumentação desenvolvida por Aristóteles nos Tópi
cos evidencia o carácter técnico ou artístico da sua dialéctica, pelo que 
nada tem de estranho que se lhe reconheça o estatuto próprio das ciências 
poiéticas. Em termos muito gerais, pode-se afirmar que é precisamente a 
esta técnica que o Estagirita se está a referir, no corpo central do seu tra
tado sobre a dialéctica, nomeadamente nos livros I I a V I I dos Tópicos. 

Por outro lado, não resta qualquer dúvida quanto à virtualidade sub
jectiva dessa mesma técnica, enquanto perfectiva do sujeito que a exerce 
com arte, ou seja, enquanto virtude dianoética. A prática da argumenta-

6 1 J. D. G. Evans, Aristotle 's Concept on Dialectic, p. 3. 
6 2 Com estas mesmas palavras - introdução ao Estudo da sua Natureza — se subtitula, 

com efeito, a dissertação sobre a dialéctica de Aristóteles que é objecto deste ensaio. 
6 3 J. D. G. Evans, Aristotle's Concept on Dialectic, p. 3. 
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ção entendida como hábito do sujeito parece ser, com efeito, o tipo de 
análise a que Aristóteles se entrega no oitavo livro dos Tópicos. 

É ainda assente a utilidade da dialéctica para o conhecimento cientí
fico e filosófico64, não porque seja competente sobre as matérias que cor
respondem a estes saberes, mas porque actua ao nível da própria investi
gação, de que é, neste sentido particular, um saber relativo à metodologia 
do conhecimento verdadeiro ou, se se quiser, uma certa ciência da inves
tigação. 

Por últ imo, na medida em que a dialéctica tem uma reconhecida 
capacidade para chegar aos princípios, não apenas os particulares dos 
diversos saberes, mas também os que são comuns a todo o conhecimen
to 6 5 , não lhe pode ser negada uma certa dimensão sapiencial, ainda que 
eminentemente critica ou peirástica. Como a seu tempo se teve ocasião 
de fazer notar, é sobretudo nas Refutações sofisticas que esta nova 
dimensão da dialéctica de Aristóteles é referida. 

Resumindo e concluindo, pode-se portanto dizer que, na medida em 
que se ocupa da linguagem, a dialéctica de Aristóteles é uma técnica da 
argumentação; enquanto habilidade perfectiva da capacidade intelectual, 
é virtude dianoética; enquanto arte da investigação e da argumentação 
científica, é metodologia do saber; enquanto caminho para os princípios, 
pretende chegar ao fundamento do próprio saber e, neste sentido, pode ser 
considerada uma certa sabedoria6 6. 

Se não restam muitas dúvidas quanto à legitimidade destas conside
rações, na medida em que todas estas afirmações se encontram suficien
temente apoiadas nos textos do Estagirita, o mesmo j á não se pode dizer 
em relação ao modo como estas diferentes acepções da dialéctica se con
jugam entre si. Sobre este particular, com efeito, não consta que Aristóte
les tenha feito alguma vez qualquer comentário, até porque a esquemati
zação oferecida nas páginas precedentes também não aparece, pelo 
menos enquanto tal, nas obras do Estagirita. O mesmo se pode dizer em 
relação aos seus comentadores, quer antigos quer contemporâneos, pois, 
mesmo tendo vislumbrado alguns dos sentidos que aqui se reconhecem 
expressamente à dialéctica de Aristóteles, não consta que alguém os tenha 
sistematizado da forma aqui sugerida, nem muito menos que algum estu
dioso tenha tentado integrar todas estas acepções da dialéctica do Estagi
rita num único esquema explicativo. 

Não obstante a ambivalência dos termos "ciência" e "sabedoria" no 
léxico do Estagirita, pode-se considerar que o discípulo de Platão distin-

« Cfr. Top. 12, 101a26-101bl. 

« Cfr. Top. 12, lOlbl-4 . 
0 6 Cfr. Top. V I I I 1, 157, a 10-11; E. Berti, Le ragionidi Aristotele, p. 159. 
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gue o saber técnico do científico e este do conhecimento sapiencial, na 
medida em que as artes são saberes mais primários do que as ciências e 
estas, por sua vez, inferiores à sabedoria propriamente dita, que é o 
conhecimento que alcança um mais elevado nível de abstracção. Mas, da 
mesma forma como existe uma certa técnica filosófica - a arte de investi
gar em filosofia - que é compatível com as diversas ciências filosóficas -
a lógica, a ética, a filosofia da natureza, a psicologia, etc. - cuja cúspide é 
um conhecimento filosófico que, por ser competente sobre o que é pri
meiro e mais universal, o ser enquanto ser, pode ser tido como autêntica 
sabedoria, a dialéctica parece percorrer também, de algum modo, todos 
estes níveis, porque, sendo essencialmente uma técnica da argumentação, 
também deve ser entendida como ciência - todas as artes são, para Aris
tóteles, ciências poiéticas — e, até, enquanto crítica, como uma certa sabe
doria relativa aos primeiros princípios e à sua aplicação. 

Tendo em conta esta observação, afigura-se necessário distinguir os 
diversos níveis de intervenção dialéctica. Com efeito, a dialéctica que 
estuda os predicáveis não parece situar-se ao mesmo nível que a dialécti
ca que conhece e aplica os primeiros princípios, como também parece 
óbvio que o dialéctico que o é na medida em que possui uma relativa 
habilidade para a argumentação se distingue do que domina a metodolo
gia do conhecimento científico e filosófico. Na medida em que o Estagiri-
ta usa, por vezes, a dialéctica num sentido muito preciso e determinado, 
como uma mera técnica, ou, pelo contrário, a ela se refere situando-a nas 
imediações do conhecimento filosófico e da ciência dos princípios, a 
diferenciação de níveis parece suficientemente justificada na filosofia e 
pensamento de Aristóteles. 

Assim sendo, com efeito, o modelo que agora se propõe, nestas 
últimas páginas, pode ser graficamente representado por uma tabela de 
quatro colunas e cinco linhas. A primeira coluna indica o eixo ou referen
cial, estabelecendo a gradação, em ordem crescente, dos diversos níveis 
das diferentes acepções do termo dialéctica no pensamento de Aristóteles. 
A coluna seguinte procura conferir a cada um dos referidos níveis o cor
respondente estatuto epistemológico. Na terceira coluna, descreve-se, 
muito sumariamente, em que consiste essa acepção do termo dialéctica, 
cujo conteúdo é, t ambém de forma muito resumida, referenciado na quar
ta e última coluna. 



As Dialécticas de Aristóteles 61 

Níveis Estatuto 
epistemológico 

Descrição , Conteúdo 

1.° Ciência poiética Técnica ou arte do 
discurso e da argumentação 

Estudo dos predicáveis e dos 
tópicos da argumentação 

2.° Virtude 
dianoética 

Habilidade no exercício da 
capacidade argumentativa 

Praxis ou exercício da argu
mentação 

3. c Ciência da 
investigação 

Conhecimento do modo de 
proceder nalguns saberes e na 
filosofia 

Ciência do método ou metodo
logia do conhecimento em 
geral 

4. a Crítica ou 
peirástica 

Crítica a partir dos 
princípios comuns 

Defesa dos primeiros princí
pios, por via de refutação. 

A título de legenda, permita-se um breve comentário explicativo. Na 
medida em que o nível mais básico é o que corresponde à técnica ou arte 
do discurso, atribui-se-lhe a primeira linha do organograma, recordando-
-se a sua natureza de ciência poiética, bem como o seu objecto próprio, a 
saber, o estudo dos predicáveis e dos tópicos da argumentação. A linha 
imediatamente seguinte corresponde à dialéctica enquanto habilidade no 
exercício da capacidade argumentativa do sujeito, ou seja, enquanto vir
tude dianoética, explicando-se que esta acepção do termo se refere sobre
tudo à praxis da argumentação por parte de um sujeito que, por via da 
aprendizagem e do exercício, adquire deste modo uma autêntica virtude 
intelectual. Seguidamente, cabe a vez à dialéctica enquanto ciência da 
investigação, atribuindo-se esta designação à virtualidade metodológica 
da dialéctica, que Aristóteles expressamente reconhece quando atribui à 
sua dialéctica uma especial utilidade em relação ao conhecimento cientí
fico e filosófico. Por último, a última linha fica reservada para a acepção 
mais universal da dialéctica, isto é, para a crítica, na medida em que é 
neste seu modo de proceder que a dialéctica atinge os princípios comuns 
de todo o saber e alcança uma certa universalidade. É também neste últi
mo sentido, sem dúvida o mais complexo, que a dialéctica de Aristóteles 
retoma a tradição dos filósofos de Eleia, nomeadamente de Zenão, ao 
qual se reconhece a paternidade da dialéctica filosófica, concebida preci
samente como o procedimento filosófico adequado para a defesa dos 
primeiros princípios, com especial destaque para o de não-contradição. 

Apesar de uma certa autonomia de cada uma destas acepções do 
termo dialéctica na sua respectiva ordem, não se deve esquecer que, não 
obstante a pluralidade de sentidos, a dialéctica é, para o Filósofo, uma 
realidade una, ainda que susceptível de variadas aplicações. Neste senti
do, a referência às várias dialécticas de Aristóteles deve ser entendida 
com alguma prudência, ou seja, apenas na medida em que parece perti
nente reconhecer as diversas formalidades que a dialéctica adquire no 
discurso do Estagirita. 
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DIALECTICS IN A R I S T O T L E 

In Aristotle's thought, dialectic results not only from a consolidated 
historical-philosophical tradition, but also from his own original conception of 
the virtualities of speech in general, as well as those of the philosophical and 
scientific speech in particular. In this essay I try to describe synthetically the 
history of the pre-aristotelic dialectic, and to draw up an inventory of the various 
acceptions that dialectic takes in the works of the Stagirite. It is possible to identify 
four dialectics in Aristotle, that is to say, four levels of application of the language 
and knowledge theory that the Stagirite develops in the Topics and other logic 
treaties. In its critic - or peirastic ~ dimension Aristotle's dialectic seems, mainly 
as praxis of contradiction, somehow to reach the universality proper to sapiential 
knowledge. 



O L U G A R D A FÍSICA NA O B R A D E ARISTÓTELES: 
FILOSOFIA-COM-CIÊNCIAS 

Fernando Belo 

" A Física de Aristóteles é, em retracção, 
e por essa razão nunca suficientemente 
atravessado pelo pensamento, 
o livro de fundo da filosofia ocidental" 

(HeideggerJ1 

O duplo gesto em volta da definição filosófica: separação e retorno às 
coisas 

1. Platão recebeu a definição de Sócrates; foi este o seu inventor, diz 
Aristóteles na Metafísica, mas "só para as coisas éticas e não [como ele 
próprio fez] para as que têm relação com aphusis no seu conjunto" (A, 6, 
987b 1-2). A definição é uma operação de escrita, uma operação violenta. 
Ela consiste na de-limitação do significado duma palavra, na de-cisão de 
excluir dela a polissemia, a sua variabilidade contextual: o seu efeito seria 
o de querer fazer coincidir o significado com o significante (em catego
rias saussurianas), como sucede na convencionalidade da escrita matemá
tica; trata-se em certo sentido de querer anular a articulação literal da 
linguagem, de só lhe deixar a articulação sintáctica 2 . É claro que não che
ga uma decisão-definição, é preciso que haja em simultâneo uma inter
venção, igualmente violenta, sobre o contexto: eliminar-lhe os verbos e a 

1 1968, p. 183. 
2 As linguagens humanas, por um lado, articulam as suas palavras a partir de fonemas 

(articulação fonemática ou literal), por outro, articulam-nas em frases (articulação sin
táctica): esta dupla articulação é uma das grandes descobertas científicas do século XX, 
devida a André Martinet, da escola de F. de Saussure. E a articulação literal que é a 
razão de fundo das diferenças entre as línguas, enquanto que no Ocidente apenas temos 
uma tradição de sintaxe, que é aristotélica, que nos serve para traduzirmos textos, isto é, 
para mudarmos da articulação literal duma língua para a da outra. 

Philosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 63-79 
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sua rica morfologia de adequação aos detalhes e jeitos da chamada "reali
dade" que os textos contam, não deixando, no lugar focal das suas frases, 
senão a cópula (é / são) 3 e os seus equivalentes. Foi esta textualidade 
gnosiológica - em torno das definições de essências e dos argumentos 
sobre elas - que foi a invenção da escola socrática de filosofia, de que se 
pode encontrar a caracterização nos textos de Benveniste sobre a frase 
nominal e os auxiliares être e avoir, que veio, sem ele dar por isso, com
pletar as que ele tinha explicitado sobre o discursivo (em torno do "eu / 
tu" , do "aqui / agora" e do presente dos verbos) e o narrativo (sem estes 
índices de enunciação, em torno do aoristo dos verbos) 4. O nome corrente 
desta violência da operação de definição é a abstracção: foi assim que, 
vinda das grandes oposições míticas em torno da que há entre o céu e a 
terra, se instituiu até aos dias de hoje a separação entre o texto gnosioló-
gico - filosofia, lógica, ciências - , dizendo respeito a um saber intempo
ral, sem lugar e tempo, descontextualizado, por um lado, e, por outro, os 
textos discursivos e narrativos das receitas, mitos, epopeias e tragédias, 
da literatura sobre o concreto, o chamado quotidiano, acidentes e aconte
cimentos, a vida das casas e os seus ciclos sempre a recomeçarem entre 
nascimento e morte 5. 

2. A intervenção da definição e do texto gnosiológico no quadro da 
oposição de inspiração mítica que Platão recebeu de Parménides entre o 
ser e o não-ser teve como efeito recortar no céu as Eide e cá em baixo os 
entes que os reproduzem por mimesis, desenhando a primeira figura da 
ontoteologia segundo Heidegger: esta ruptura entre o eterno inteligível e 
o temporal sensível submetido à geração e à corrupção permitiu retomar a 
oposição pitagórica entre a alma e o corpo. A verdade de cada ente daqui 
está num Eidos celeste eterno que o gera e que ele reproduz melhor ou 
pior, independentemente dos seus progenitores ( também cópias do mes-

3 Marcando apenas o número (que releva dos nomes, não dos verbos), a cópula em rigor 
não seria um "verbo" para Aristóteles: com efeito, ele define o nome e o verbo pelo 
mesmo traço ("voz composta significante de que nenhuma parte é por si só significan
te"), com esta única diferença entre eles: o verbo "indica o tempo" (mela khronou), não 
onome (aneu khronou) (Poética 20, 1457al0-16). Ver Belo 1994, § S191. 

4 O que ajuda a compreender a tese filosófica (Aristóteles e Kant) da impossibilidade dum 
conhecimento científico ou filosófico das coisas singulares: destas só falam as narrativas 
c os discursos quotidianos. Sobre esta tripla tipologia benvenistiana, discursivo, narrati
vo e gnosiológico, ver Belo 1991, §§ E151-E174. 

5 Que Platão, o primeiro escritor da definição e do texto gnosiológico, tenha condenado a 
escrita no Fedro (ver Derrida, "La pharmacie de Platón", La Dissémination, Paris, Seuil, 
1972), diria que ele sabia de antemão que os seus escritos lhe escaparão como "intempo
rais", mas diria também a sua rebelião, o seu pro-testo contra isso, testemunhando desde 
o início a favor da contingência do lugar-momento desta escrita que se arranca aos luga
res-momentos. 
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mo Eidos). Este gesto de Sócrates-Platão manifesta-se na sua radicalidade 
parmenídea segundo uma tripla dimensão: a) "eu sei que não sei nada", 
que diz a ruptura com o saber tradicional permitindo a erecção dum saber 
totalmente novo (de definições de essências e de argumentação sobre 
elas), gesto moderno por excelência, constitutivo da filosofia, ruptura 
inclusiva com os filósofos da phusis precedentes; b) aliança da filosofia 
com a geometria pitagórica e a astronomia, a qual c) se manifesta na 
separação (parmenídea) entre o eidos eterno (a que a alma se reporta, 
inteligível ou "divina") e os entes que ele gera: sensíveis, gerados e cor
ruptíveis, temporais; separação portanto entre as eide e a phusis e os seus 
ciclos. Foi o próprio Aristóteles quem estabeleceu a relação entre b) e c): 
"O matemático [...] separa [as figuras que ele estuda dos corpos naturais 
de que elas são os limites] porque pelo pensamento elas são separáveis do 
movimento, sem fazer diferença e sem que resulte algum erro dessa sepa
ração. Sem darem por isso, os partidários das Ideias fazem o mesmo: 
separam os entes naturais que são menos separáveis do que os entes 
matemát icos" (FísimII2, 193b32-194a2, seg. trad. Stevens). 

3. A crítica que Aristóteles opera do seu mestre inverte as três com
ponentes desse gesto: a) ele começa as suas demonstrações pelo inquérito 
crítico dos seus predecessores filósofos, incluindo Platão (Física I e 
Metafísica A ) , assinalando as suas aporias para as resolvei - 6; b) ao reto
mar a consideração da phusis, as ciências com as quais se aliará de prefe
rência são as que dizem respeito aos animais e às plantas, o que nós cha
mamos "biologia" (um terço das suas obras são lhes consagradas, dizem 
os especialistas); c) o lado mais espectacular desta crítica é sem dúvida a 
maneira como ele regressa às coisas, isto é traz de novo o eidos ao ente 
(com o argumento de que eles não poderiam estar separados, nem um 
gerar o outro, porque a ideia só gera ideias e os vivos só geram outros 
vivos da mesma espécie), a maneira como anula a separação parmenídea, 
contesta a imortalidade da alma e faz dela a "forma" do corpo (guardando 
portanto a diferença inteligível / sensível). Tratar-se-á aqui deste retorno 
às coisas de Aristóteles, elaborado nomeadamente na sua Física. 

A ousia: compreender o movimento dos vivos 

4. Submetida ao devir sem dúvida alguma, a phusis tem nela todavia 
ciclos temporais, quer dizer que ela muda segundo repetições, razão pela 
qual Aristóteles poderá encontrar um saber a respeito desse movimento, 
de que distingue quatro tipos: por um lado, as gerações e as corrupções, 
por outro, as mudanças, a saber, alteração das qualidades, crescimento ou 

6 "Poder-sc-á dizer que a ciência aristotélica do ser enquanto ser não é senão o sistema 
geral da solução das aporias" (Aubenque 1962, p. 159). 
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diminuição da quantidade, deslocamento segundo o lugar. O motivo da 
ousia está no centro deste estudo sobre o devir físico: para que haja 
movimento, a ousia tem que estar sujeita a três princípios, número que, 
no primeiro l ivro da Física, ele deduz justamente do inquérito sobre as 
respostas dadas pelo seus predecessores a esta questão (como sublinha a 
introdução notável de L . Couloubaritsis). De passagem, ele argumenta 
que "o ente diz-se de várias maneiras" ( I , 185a22)7, isto é, que a palavra 
"ente/ser" é polissémica: cada ente que muda pode ser dito / pensado 
segundo dimensões várias, que não devem no entanto serem pensadas 
como partes físicas constitutivas8 (à maneira dos quatro elementos, fogo, 
ar, água, terra). Porque, neste ponto, as categorias de Aristóteles perma
necem, tanto quanto as de Platão, fieis, cito Derrida, à "configuração de 
noein, legein e einai [pensar, dizer e ser] e desta estranha mesmidade de 
noein e de einai de que fala o poema de Parménides" 9 : o que se poderia 
chamar o dizer-(que)-pensa-o-serlQ. 

1 Poliaklws legetai to on, contra Parménides, que "considera que o ente se diz absoluta
mente (haplos)" (186a25). Quatro tipos de distinções de sentidos do ente são possíveis: 
por si e por acidente; ser verdadeiro e não-ser falso; as categorias; ser em potência e em 
acto (ver Metafísica E 2, 1026a33-1026b2). Notar-se-á que também há polissemia a res
peito da categoria principal, a ousia, assim como o aition ("motivo"). Segundo Metafísi
ca 0 10, 1051b24-25, ser verdadeiro e não-ser falso diria respeito ao discurso (phasis) e 
não à proposição lógica (kataphasis): o motivo da aletheia que Heidegger sublinhou só c 
plausível segundo a mesmidade parmenídea de que será questão já de seguida. 

8 São distinções filosóficas, como se verá. 
9 Derrida, "Le supplément de copule. La phüosophie devant la linguistique": Derrida 

1972, p. 218. Em Platão: "pensamento (dianoia) e discurso (iogos) são uma mesma coi
sa, salvo que o discurso interior que a alma tem em silêncio consigo mesma recebeu o 
nome especial de pensamento" (Sofista 263c, seg. trad. Chambry); também mesmidade 
entre o discurso e o que ele diz: "o discurso, desde que exista, é forçosamente um dis
curso sobre qualquer coisa; que ele seja sobre nada, c impossível" (idem, 262e). 

1 0 Já que cada leitor de Parménides só o pode ler segunda a sua própria filosofia (pós-
-socrática) e as suas questões, proponho a seguinte hipótese a partir das minhas ques
tões sobre Platão e Aristóteles. O mundo sublunar, das coisas que são geradas e que 
perecem, das paixões e das opiniões, mundo do não-ser, diz ele (da acidental idade em 
Aristóteles, dos númenos em Kant), não é susceptível de pensamento em sentido forte. 
Dizer-pensar o ser, o inteligível, é pensar o Um que dura sempre em tudo, o Mesmo 
eterno. Esta separação laicizaria, depois de Hesíodo momeadamente, a separação míti
ca entre o Céu e a Terra, entre os deuses e os humanos. A invenção da definição (cm 
ordem ao ensino das virtudes) por Sócrates permite a Platão (em ordem ao ensino dos 
guardas da cidade) multiplicar as Ideias eternas (à maneira dos astros) como seres inte
ligíveis, sem mistura entre elas, de que as coisas sensíveis são reproduções imperfeitas. 
Mas, face às escolas dos Sofistas que endoutrinavam os jovens, os futuros cidadãos, de 
maneira "falsa", esta posição permanecia sem defesa, deixando-lhes livre todo o campo 
do não-ser, o Crátilo já tendo desconsiderado os nomes para o conhecimento das coisas 
e o Ménon a aprendizagem. Foi assim a questão do discurso verdadeiro que conduziu 
ao parricídio de Parménides no Sofista: trata-se da descoberta de como a alteridade tor
na possível a mistura entre as Ideias e entre as coisas, na sequência da discussão crítica 
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5. Para que servem estes três princípios {archaVp. São necessários 
para dizer e pensar o movimento ou mudança de tal ente, na sua irreduti-
bilidade de ente, digamos. Expô-los-emos através dois exemplos: o ovo 
de que nasce um pintainho, o bronze de que se faz uma estátua. É preciso, 
por um lado, 1) um "sub-jeito" ou "sub-estrato" (hupokeimenori) que seja 
garante da unidade e da individualidade do ente antes e depois duma 
m u d a n ç a " ; do ponto de vista deste princípio, a ousia é dita hule ("bos
que", literalmente, "madeira de construção"; "matér ia" em latim e em 
português): o bronze antes e depois da escultura, o que deste ovo perma
nece neste pintainho (outros ovos darão outros pintainhos). Por outro 
lado, a mudança implica dois contrários: 2 ) um que dá um eidos segundo 
o logos, uma "especificidade" que permitirá nomear, ou mesmo definir o 
ente (o pintainho e a estátua tais como se " v ê e m " 1 2 ) , 3 ) o outro que era a 
sua ausência ou privação (steresis) antes da mudança (o "não-pintaínho" 
no ovo, a informidade do bronze). O que permite talvez compreender o 
imperfeito da literalidade duma expressão aristotélica traduzida quidditas 
pelos Medievais, to ti en einai, "algo [que] era (vinha) [ao] ser"13: equiva
lente a eidos (e à diferença de morphe), esta expressão diria o próprio 
movimento desse ente, a sua "vinda à presença", na língua de Heidegger. 
Steresis diria portanto a ousia "antes" do movimento, o ir-se embora do 
(outro) eidos cessante, enquanto que eidos diria o novo rosto da ousia - o 
que é "visto" do ente e permite nomeá-lo, o que lhe é específico, por 
definição da sua espécie (galos e galinhas, estátuas) - que conseguiu o 
movimento, a mudança, e que subsistirá estavelmente enquanto morphe, 
esta dizendo tal ente, individualizado nos seus acidentes (este pintainho, 
esta estátua). 

das posições de Parménides (onde figura um homónimo de Aristóteles que assinalaria 
o papel das discussões com esse seu discípulo nesta evolução do pensamento de Platão: 
cf. Parménides 135 d). E essa alteridade que abre o caminho da crítica aristotélica, do 
pensamento ca ousia e dos seus acidentes, caminho guiado, segundo P. Aubenque, pela 
questão da busca duma ontologia compatível com o discurso verdadeiro. Parménides 
teria portanto caucionado quer a separação, de que vai ser aqui evocado o início osci
lante entre as repetições de Platão e de Aristóteles, quer a mesmidade do dizer-(que)-
-pensa-o-ser, esta tendo sido recoberta por aquela até Heidegger. 

1 1 A geração e o perecimento são excepção aos outros movimentos: neles um ente, uma 
ousia, começa a ser (portanto outra, a semente dum ser vivo, por exemplo, deixa de 
ser) ou deixa de ser (e outro começará). O Da geração e da corrupção ocupa-se espe
cialmente destes movimentos dos entes sublunares. 

1 2 O verbo grego idein, ver, donde eidos, o rosto visto; lembro a bela tradução que J. 
Coelho da Rosa, antigo docente desta casa, propunha para eidos: o "viso". 

1 3 "O que era ser", tradução literal segundo Couloubaritsis e Stevens (p. 72, n. 2). Menos 
literal, a minha proposta é mais heideggeriana. Segundo Aubenque, trata-se de 
"a essência individual concreta" com "valor interrogativo pleno" (1962, p. 462) [quem 
é Sócrates? um sábio feliz], em contraposição com a questão geral /¡' esti (o que é?) da 
definição socrática [quem é Sócrates? um homem]. 
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6. Estes dois tipos de exemplos são distinguidos nitidamente no iní
cio do livro I I (192b8-23): os entes que o são "por natureza", cujo movi
mento se faz por "eles-mesmos" (kath 'hauto) - são os animais e as plantas, 
as suas partes e os quatro elementos - e todos os outros, nomeadamente 
os objectos técnicos, cuja mudança é devida a outros, sucede-lhes "por 
acidente" (kata sumbebekos). Esta distinção é capital, porque a phusis 
define-se justamente por ter o movimento e o repouso por si mesma, ser o 
princípio dela e a "causa" (aitiorí), que se traduzirá talvez melhor por 
"mot ivo" 1 4 . Desenvolvido neste livro I I , "motivo" é dito também em sen
tidos diferentes, e nomeadamente segundo os princípios deslindados ante
riormente: em vez de quatro motivos, o motivo em quatro sentidos1 5. O 
primeiro, o "a partir donde" (donde o ente vem), no qual ele é gerado 
principialmente (o bronze donde a estátua), é dito motivo segundo a hule; 
o segundo é dito segundo a especificidade, eidos, o logos (a definição) do 
"algo [que] vinha [ao] ser"; a terceira maneira de dizer o motivo, que 
reenvia ao "primeiro princípio da mudança ou do repouso" (aquele que 
tomou uma decisão ou o pai duma cr iança) 1 6 e que merece ser dito "cau
sa", é kinoun (o movente ou motor); enfim, o motivo em-vista-do-qual, 
segundo o telos (a meta, o f im, o cabo), como um passeio em vista da 
saúde. É nas coisas produzidas pela arte (techne) dos humanos que é mais 
fácil discernir estes quatro sentidos (respectivamente: o bronze informe, 
uma imagem a esculpir, a arte do escultor, a estátua a ser colocada em tal 
lugar para ser admirada), enquanto que para os vivos os motivos eidos e 
telos parecem coincidir mais ou menos. Por outro lado, a "causa" ou 

14 "A "causa" não é algo que produz um efeito, mas aquilo cuja busca nos dirige para 
aquilo a partir do qual um ser é dado, [...] um princípio traduzido num ponto de vista" 
(J.-L. Poirier, 1990, p. 19, eu subi.). Tendo em conta as concepções modernas de "cau
sa", mais vale guardar uma outra tradução para o grego aition e para o seu sentido de 
"doação de movimento", geração ou alterações ou outras mudanças das coisas vivas: 
entre as diversas palavras latinas dadas pelos dicionários (causa, princípio, origem, 
razão, ocasião, motivo), o último - o que dá o movimento, o motus — parece-me o mais 
indicado, com a vantagem de poder servir para dizer quer o movimento dos entes quer 
o discurso da "razão" (ratio sive causa) que o pensa, a vantagem de dar a compreender 
que as categorias da Física de Aristóteles, duma ou doutra maneira, dizem sempre res
peito ao movimento. 

1 5 "Num sentido (tropori) o aition é dito [...], doutra maneira [.. .], além disso [.. .], além 
disso [. . . ]" ( II 3, 194Ò23-32). A palavra grega trope (também em Z 3, 1029a2, para a 
ousia) diz justamente o sentido ou direcção dum movimento (dos astros, dos negócios, 
das palavras ou frases, dos ventos, das modas, etc). 

1 6 E não a mãe! A razão parece estar na ignorância dos mecanismos da concepção. Uma 
vez que não se trata de geração espontânea, é preciso um motivo segundo a hulê, que 
Aristóteles (e provavelmente os homens do seu tempo) encontra na analogia (mesmo 
nome na língua) do esperma macho dos animais com a semente (sperma) donde saem 
as plantas: ele julga que é esta semente masculina sozinha na "terra" feminina que é a 
origem dos bébés. 
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motor introduz uma exterioridade problemática na concepção do movi
mento dos vivos, definido como imanente ou porphusis. 

7. Para compreender como se faz a passagem dum eidos que desapa
rece a um outro no mesmo ente, Aristóteles tem que acrescentar a esta 
quádrupla doação um outro par de motivos: dunamisi7, o ente enquanto 
podendo tornar-se tal, capaz de mudar para tal, e entelekheia, o vir ao 
cabo (tehs) dessa possibilidade, a qual entelekheia é dita três vezes ser o 
movimento ( I I I 201alO-U, 27-29, 201b4-5) 1 8. Logo de seguida (201b5-
-15), o exemplo do acto de construção duma casa é dito energeia (em-
-obra, efectuado), matiz de sentido em relação a entelekheia, que eu seria 
tentado a aproximar da que haverá entre eidos e morphe (§ 5 ) 1 9 . Ora, no 
princípio do mesmo parágrafo, diz-se que "ser movido acontece a", o 
verbo "acontecer" (sumbainein) sendo a raiz de "acidente" (sumbebekos)20: 
há acidentes, porque há movimento imprevisível, portanto todos os entes 
sublunares os têm, mas os que existem pela arte dos humanos são intei
ramente por acidente, ao invés dos entes por phusis (§ 6), aos quais o 
movimento é imanente, vem deles próprios, kath'hauto. Está aqui o que 
toca no essencial da física aristotélica: ela busca compreender o movi
mento dos vivos e é isso que a inércia de Galileu e de Newton excluirá, 
por sua vez por razões essenciais à física deles2 1. 

1 7 Da família semântica de dunaton, possível: o que se pode, o poder como ser capaz de, a 
força (dinâmica) de poder-devir-outro (tradução latina por "potência") 

1 8 As duas primeiras vezes, he tou dunamei ontos entelekheia [...] kinesis eslin (a entele-
cheia do ente enquanto capacidade de [...] é o movimento); na terceira vez, é a "entele
kheia do que se pode enquanto se pode" que "6 o movimento". 

19 Entelekheia (à maneira de eidos) estaria do lado do movimento, da sua "finalidade", 
enquanto que energeia (à maneira de morphe) estaria mais do lado do ente enquanto 
obra (artesanal) que resultou dele. A tradução latina por "acto" ignorou esta diferença. 

2 0 De baino, colocar os pés, andar: com sun- diz literalmente pés que se juntam, pés que 
se encontram diante de outros pés, um encontro casual de dois humanos, dc que algo 
possa acontecer, um acordo por exemplo, ou então uma desgraça, acontecer-com; sun-
com o perfeito bebeka indica o que sucedeu a mais do que um em conjunto, o que nós 
dizemos aleatoriamente, acidentalmente. 

2 1 Daí o mal-entendido da refutação de Aristóteles pela nova ciência europeia, que se 
manifesta nomeadamente na manutenção do nome "física" para uma ciência comple
tamente diferente, como se pode observar pelo uso, legítimo, do mesmo nome na disci
plina médica de Fisiologia (os médicos eram tradicionalmente chamados "físicos"). O 
que é "movimento" para Galileu e Newton é apenas um dos casos do movimento que 
Aristóteles decifrou (§ 4), o de menor importância (é o único que as plantas não têm). 
Só a Biologia molecular chegou à compreensão científica, em termos modernos, do que 
interessou sobremaneira o Estagirita e que elucidou com validade para vinte séculos. 
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A ousia e o tempo 

8. Que a ousia se diga em vários sentidos, implica que este pensador 
que tanto se serviu da definição inventada por Sócrates o tenha feito 
todavia de maneira muito matizada (em relação aos seus herdeiros oci
dentais), aqui mais pela circunscrição da polissemia do que pela sua 
exclusão (§ 1): ele deu de ousia uma espécie de definição em constelação 
polissémica, segundo as diversas maneiras em que ela se aproxima de tal 
ou tal outro motivo, sem ter sentido necessidade de multiplicar os termos 
para estas dis t inções 2 2 . Isso é notável no livro das Categorias. Estas obri
garam-no a marcar bem a distinção entre dois dos sentidos de ousia, ten
do ele todavia guardado a mesma palavra: a astúcia consistiu em, por um 
lado, adjectivar a ousia no sentido do ente individual, a ousia como hule-
-morphe, digamos ("este homem ou este cavalo"), como pratos (primei
ro) e, por outro lado, adjectivar como deuterai (segundas) as espécies 
(eide) e os géneros (genei) "nos quais as ousiai tomadas no sentido pri
meiro estão contidas" (5, 2al0-16, seg. trad. Tricot). O género e a espécie 
(ou diferença específica) sendo as duas componentes da definição do 
eidos, esta ousia segunda corresponde claramente ao que os latinos tradu
ziram por "essência" , enquanto que a primeira corresponde à latina "subs
tância" 2 3 . Que Aristóteles tenha guardado o mesmo nome 2 4, é um índice da 
sua fidelidade à mesmidade parmenídea do dizer-(que)-pensa-o-ser (§ 4). 

2 2 No entanto, ele diz que "não significar uma coisa única, é não significar nada [.,,] 
porque não sc pode pensar se não se pensa uma só coisa" (Metafísica A, 1006b7-10). 
Mas justamente ele tinha precisado anteriormente, como se pensasse na ousia e no 
aition, que "é indiferente que se atribuam vários sentidos à mesma palavra, se forem 
em número limitado, pois que a cada definição poderia ser assignado um nome diferen
te" (1006a30-b2, seg. trad. Tricot, cit. por Derrida, "La mythologie blanche. La méta-
phore dans le texte philosophique": Derrida, 1972, pp. 295-6). 

2 3 No grego corrente, ousia eram as terras, os rebanhos, a residência, o que numa casa era 
transmitido em herança, de geração em geração: era portanto o que permanecia o 
"mesmo" da casa, enquanto as gerações mudavam. Foi sem dúvida por isso que Aristó
teles a tecnicizou para dizer a "substância" (o que permanece o mesmo dum animal ou 
dum humano no decurso das suas vidas) ou a "essência" (o que tem em comum com os 
da sua espécie, que são assim definidos, tal como ele). 

2 4 É o que se perde na tradução, é por isso que prefiro guardar ousia, assim como também 
logos, termos que não se podem traduzir sem perca grave. Couloubaritsis e Stevens -
"o termo ousia sendo polissémico e podendo significar ora a primeira categoria de 
entes (ou a substância), ora a primeira categoria de predicados (ou a essência) [ . . . ]" 
(1999, p. 70, n. 4) - traduziram por étance (estância). De forma bizarra, Aubenque tra
duz sempre por "essência" (1962, p. 136, n. 2) onde justamente a sua tese essencial 
pareceria pedir, já que não guardava ousia, que em todo o caso não decidisse entre os 
dois sentidos latinos. 
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9. Que esta tradução em dois nomes se tenha imposto no mundo lati
no não deixou de ter consequências na compreensão do lugar do tempo 
no pensamento do Estagirita. Duplamente. Por um lado, o tempo diz res
peito ao devir, ao movimento, de que ele é o número 2 5 : a ousia, ao mes
mo tempo substância e essência, implica portanto o tempo por ela mesma, 
essencialmente, é caso para dizer, visto que ela é pensamento da geração 
- da vinda de cada ente à presença, ou seja, ao tempo presente aonde ela 
durará até à sua corrupção, ao seu desaparecimento - e também pensa
mento da mudança, alteração, crescimento e diminuição, deslocamento, 
tudo motivos essencialmente temporais. Ora, foi justamente a temporali
dade que impediu Platão de a pensar, fazendo dela um Eidos eterno, uma 
essência fora-do-tempo, que a definição e o texto gnosiológico tinham 
arrancado ao seu contexto empírico. Por outro lado, é no acidente - cate
goria particular dum sujeito, que ele tem mas poderia não ter 2 6, que, como 
o seu próprio nome indica claramente, é um atributo estável de tal ente 
que lhe provém de algo que lhe "sucedeu" - que será marcada a condição 
temporal da ows/a-substância a que ele aconteceu. Ora, estes acidentes, 
sempre singulares, que as narrativas e os discursos contam, são subtraídos 
por eles mesmos ao conhecimento filosófico ou científico, segundo os 
princípios ou os motivos: é que eles relevam do contexto que a definição 
largou. O motivo do acidente é assim a "junta" possível, instituída por 
Aristóteles, do texto gnosiológico às narrativas e aos discursos: se os 
acidentes são acidentais, não há todavia ousiai sublunares sem acidentes, 
a acidentalidade é essencial à ousia. Há pois em Aristóteles retorno às 
coisas, mas tais como elas foram definidas, sem retorno ao contexto a que 
a definição as arranca. Mas este retorno apagar-se-á em parte na tradição 
latina, onde, quer como substância, oposta a acidentes, quer como essên
cia, a ousia se tornará intemporal, cúmplice do eidos de Platão. 

Física: filosofla-com-ciências 

10. As "c iências" (no sentido grego) são os discursos que tentam 
conhecer as espécies diferentes dum mesmo domínio ou género (animal, 
por exemplo) e a "filosofia" o discurso que tenta encontrar a unidade 
possível desses discursos, portanto acima deles, acima dos diferentes 
géneros. Qual é então o estatuto do discurso do físico Aristóteles, em 
relação aos seus outros textos, uns científicos e outros filosóficos ou 

2 5 Física IV, 219b 1. Antes de mais do movimento dos astros celestes: "é de algo de con
tínuo, que o tempo é o número, a saber do movimento circular" (Sobre a geração e a 
corrupção I I , 337a24), isto é, os dias, os anos, as estações. 

2 6 "O que pode ser verdadeiramente dito de qualquer coisa, mas não necessariamente nem 
habitualmente" (Metafísica A 30, 1025al4-15). 
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metafísicos? O que é que é para ele uma "ciência"? Comecemos pelo seu 
tratado As Partes dos Animais. O seu primeiro livro, usando as palavras 
theoria, methodos e episleme tou pragmatos (saber da coisa) para dizer o 
que se propõe fazer, põe a questão de saber se se deve atacar cada espécie 
de animais (humano, cavalo, boi) isoladamente ou reunir primeiramente 
uma exposição dos traços que lhes são comuns; fazendo desta maneira, 
evitar-se-á repetir as mesmas coisas a respeito do sono, da respiração, do 
crescimento e diminuição, a morte, etc. ( I 1, 639al-30). Tratar-se-á por
tanto primeiramente — é o próprio gesto de qualquer pensamento, filosófi
co ou científico - duma economia de razão permitindo compreender com 
grande poupança a imensa variedade dos vivos e das coisas. Como pro
ceder? Perto do final do mesmo capítulo: "é portanto preciso em primeiro 
lugar, determinar por análise, a respeito de cada género 2 7 , os caracteres 
que são apresentados essencialmente por todos os animais, e de seguida 
tentar descobrir os seus motivos" ( I 5, 645bl-3, trad. seg. Le Blond). 
Esses motivos serão sobretudo aqueles em função dos quais existe tal ou 
tal órgão e sua respectiva " a c ç ã o " 2 8 , sendo que este "motivo final", nos 
vivos, coincide com o do eidos ou da definição da espécie. Ora bem, o 
início do capítulo seguinte diz que a tarefa de descrição das partes dos 
animais 2 9 foi assegurada pelo seu outro tratado A História dos Animais 
(nove livros grandes, mais um apócrifo), enquanto que "agora se trata de 
examinar de que motivos cada parte tem tal carácter próprio, tomando 
cada uma das partes descritas na História de cada vez" (O 1, 646a8-12). 
Ora, como o livro I assenta de forma muito clara, é este exame segundo 
os motivos que faz intervir as categorias elaboradas na Física, prolon
gando o estudo, digamos empírico, da História, que consistia na descri
ção e numa primeira classificação do que se poderia chamar anatomia 
comparada: é esta que tem que encontrar agora a sua razão "científica", 
de que na História carecia. Vimos que o movimento se fazia segundo a 
ousia ou segundo a qualidade, quantidade e o lugar (§ 4); o primeiro ocu
pa um nível especial: um outro tratado ocupa-se, na sequência das Partes 
dos Animais, das partes que dizem respeito a este movimento segundo a 
ousia, isto é, à reprodução sexual (A Geração dos Animais). Além destes 

2 7 Os géneros das animais são os peixes, as aves, os cetáceos (todos ditos sanguíneos e 
por nós vertebrados), os crustáceos, insectos, cefalópodes (não-sanguíneos, invertebra
dos), depois muitos outros que não são susceptíveis de "grandes géneros" (os mamífe
ros não parecem formar um). 

2 8 Praxis: que tem a sua razão de ser nos efeitos sobre si-mesmo, ao contrário da técnica 
ou arte, que produz efeitos noutra coisa. 

2 9 Tecidos (sangue, carne, ossos, etc.) e órgãos (cabeça, pescoço, tronco, dois braços e 
duas pernas, nos humanos, depois a cabeça composta de crânio e face, esta com fronte, 
sobrancelhas, olhos, etc); de seguida as partes internas (cérebro, esófago, pulmão, 
estômago, intestino, coração, etc). 
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dois tratados, também faz parte do corpus zoológico um dos mais céle
bres textos de Aristóteles, que se ocupa Da Alma - que trata do "princípio 
dos animais" (A 1, 402a6-7), que "tem o princípio do movimento" [Meta

física 0 2, 1046bl7), que é "sempre o movimento de fugir ou de perse
guir algo" (Da alma V 9, 432b28-9) 3 0, com três funções principais: nutri
tiva (nutrição e geração), comum às plantas e animais, sensitiva, de todos 
animais, e intelectiva, apenas dos humanos 3 1 - , assim como outros textos 
mais pequenos sobre a locomoção, o sono e os sonhos, a memória, a res
piração. 

11. U m terço da sua obra releva deste corpus zoológico, como se 
disse, mas há mais coisas com matéria "científica" nos textos do Estagiri-
ta. "Filosofia segunda" (Metafísica E 1), depois da teologia ou filosofia 
primeira, a Física, diz P. Aubenque, é "a introdução teórica a um vasto 
programa de investigações cosmológicas, meteorológicas e biológicas" 
(1974, vo l . 2, 399c). O tratado de astronomia Do Céu ocupa-se nos seus 
dois primeiros livros do movimento circular perfeito dos corpos celestes e 
das suas esferas32, do kosmos inengendrado e incorruptível (portanto não 
"natural") e do mundo sublunar ou natural nos outros dois. E isso que Da 
Geração e da Corrupção retoma, tratando de maneira geral (à maneira 
"filosófica" que é a da Física) a questão, em termos heideggerianos, da 
"vinda à presença" e a do perecer das coisas sublunares, como se se tra
tasse da continuação da Física, ao mesmo tempo que sublinha o privilé
gio do movimento segundo a ousia em relação aos outros j á tratados 
(Física V l ) 3 3 . U m terceiro tratado, Meteorológicos, estuda os fenómenos 
físicos do mundo sublunar ou entre-os-dois que são mais desordenados e 
que parecem não ter finalidade: chuvas, ventos, nevoeiro, neve, sismos, 
Via Láctea, cometas. 

3 0 É essencial aos animais, cuja lei é a da alimentação, caçar presas e evitar ser caçado. 
3 1 "É por isso que pertence ao físico tratar da alma" (I 1, 403a27-28, seg. trad. Barbotin); 

mas noutro lado diz "que ele não tem que tratar da alma toda; a alma não c toda nature
za, somente uma parte da alma" (Parles dos Animais I 1, 64 ] b9-10, seg. trad. Le 
Blond). Na História dos Animais, cie distinguia as espécies segundo "emitem sons", 
"são mudos", "possuem voz; entre os últimos, uns têm linguagem articulada, os outros 
não" (I 1). Esta linguagem articulada (logos) dirá assim uma das diferenças da espécie 
humana em relação às outras, mas neste contexto zoológico há outras diferenças; as 
Partes dos Animais contestam as dicotomias platónicas, dizendo que há que as "deter
minar por várias diferenças" (I 5 643b 13-14), o que impediria as oposições exclusivas: 
"seja impossível obter qualquer espécie individual por divisão do género em dois, 
como alguns imaginam" (643b26-28, seg. seg. trad. Le Blond). 

3 2 A Terra sendo também esférica. 
3 3 Da mesma maneira que as partes dos animais respeitantes à geração foram estudadas 

num tratado à parte das outras Partes dos Animais. 
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12. Por outro lado, pode pôr-se a questão do estatuto dos motivos da 
Física noutros domínios, como o da Poética, estudo da tragedia, j á que o 
seu capítulo central desdobra a "definição da ousia" da tragédia em qua
tro segmentos que, adjectivando a reprodução (mimesis), correspondem 
implicitamente 3 4 aos quatro sentidos de aition (Poética 6, 1449b22-28): 
respectivamente o do eidos (o muthos), da hule (a lexis), do motor causal 
(a cena) e o da finalidade (a katharsis). Também se pode verificar que a 
ousia, nos seus diversos sentidos e motivos, trabalha os textos aristotéli
cos em ética, retórica e política, a respeito das virtudes, das paixões, da 
praxis humanas, das unidades sociais - naturais! - que são a casa 
(oichos), a aldeia (kome) e a cidade (polis). 

13. O estatuto da Física seria portanto, com excepção de dunamis / 
energeia35, o da elaboração dos motivos gerais das diversas "ciências" 
(no sentido grego), motivos que organizam filosoficamente os seus tex
tos; porque é na Física que são elaborados os grandes motivos do pen
samento filosófico de Aristóteles e mais tarde da Europa36. Juntamente 
com a matemática e com a filosofia primeira ou teologia, trata-se duma 
"ciência teorética que se ocupa do ente que se pode mover e da ousia [...] 
não separável", precisa ele (Metafísica E 1, 1025b26-27), ciência teoréti
ca essa que tem como finalidade tornar possíveis as outras diversas ciên
cias, oferecendo-lhes as categorias ou motivos. 

14. "Metaf ís ica" significa "obra que se deve ler depois da Fís ica" 3 7 : 
com efeito, são os motivos que foram tratados nesta que dão os critérios 
dos debates mais claramente filosóficos destes 14 textos: eles retomam os 
grandes motivos ou categorias da Física para considerar j á não o ente 
enquanto phusis, tendo em si o princípio do movimento e do repouso, 
mas o ente enquanto ente; Aristóteles discute então "filosoficamente" os 
motivos da ousia (T, A, Z) , dunamis / energeia ( 0 , A), dos motivos (A) , 
etc. É assim que ele presta contas da sua crítica de Platão (A, M , N) por 
ter separado o ente e o seu eidos (ou ousia). Talvez se possa acrescentar 
que as discussões dos especialistas relevam também da maneira como 
eles próprios lêem a Física; se eles opõem, por exemplo, os dois sentidos 
de ousia (substância e essência), terão tendência a encontrar contradições 
entre os livros Z e M , a crer que a essência é um "conceito" ou uma "abs-

34 Cf. P. Ricceur 1975, p. 55, que cita O. B. Hardison. Ver Belo 1994, §§ P89-S91 e res
pectiva nota 14. 

3 5 Mas tratando-se também de motivos decisivos do movimento, eles são deles mesmos 
"físicos", como tal elaborados nos cinco primeiros capítulos do livro 0 da Metafísica 
(Heidegger 1991). 

3 6 O que justifica a citação de Heidegger posta em exergue. 
3 7 B. Dumoulin, p. 54. 
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t racção" como "um", "ser", "género" , oposto ao individual. Depende-se 
assim da história posterior, que muitas vezes os especialistas projectam 
sobre o texto de Aris tóte les 3 8 . Ora, uma das razões mais fortes que este 
teve para escrever estes textos de filosofia (considerando a ousia e os 
motivos gerais de "ser", "um", "género" , etc, como se pudesse separá-los 
dos entes sensíveis, à maneira das matemáticas) foi justamente a necessi
dade de esclarecer a sua ruptura com Platão: se se lê a Metafísica sem a 
Física (antes dela), é fácil encontrar os dois grandes filósofos confundi
dos em diversos lugares. Está aqui a minha pretensão, sem entrar num 
debate imenso para o qual me falta competência, que a Física está tanto 
no coração teórico das diversas ciências como o está no da ontologia ou 
metafísica: não se pode separá-las, não há uma fronteira nítida entre umas e 
a outra. Investigação dos princípios a respeito do ente enquanto tendo em si 
o princípio do movimento e do repouso, a Física é filosofía-com-ciências: 
ela é excedida, é claro, pela investigação metafísica dos princípios a respei
to do ente enquanto ente, mas sem fronteiras nítidas entre ambas. 

Aristóteles não é aristotélico 

15. A Europa recebeu a filosofia grega através da teologia cristã, a 
qual se instituiu como texto gnosiológico na viragem do I I para o I I I 
século, com o trabalho dos teólogos alexandrinos platónicos Clemente e 
sobretudo Orígenes e, dois séculos mais tarde, na zona latina do império 
romano, de Agostinho de Hipona. No século X I I I , Alberto Magno e 
sobretudo Tomás de Aquino reelaboraram teologicamente o que, por via 
árabe, receberam da obra aristotélica. Pode-se perceber aí como a Física 
sai da primeira linha e ganha o estatuto de retraída ou retirada de que fala 
a exergue de Heidegger, como se tornará o livro de fundo da filosofia 
ocidental sem que se dê por tal. Contra o neoplatonismo dominante na 
teologia augustiniana, Aquino opera, à maneira daquele a que chama 
"O Filósofo", um retorno ao terrestre e ao temporal (§ 3 (c)), às questões 
da autonomia intelectual e moral que serão muito fecundas na futura 
Europa 3 9 . A phusis e a sua causalidade (as chamadas "causas segundas", 
em contraste com a que diz respeito à relação divina de criação) recupe
ram um papel na argumentação que a teologia cristã até aí desconsidera-

38 por exemplo, a propósito da definição de "universal" em De interpretatione, 7,17a39-
-40, A. de Libera, em La querelle des universaux. De Platón à la fin da Moyen Age, 
Seuil, Paris, 1996, escreve: " [ . . . ] um facto é claro: nenhum leitor sensato deveria, ao 
ler estas linhas, retirar a impressão de que Aristóteles é aristotélico" (pp. 29-30); é ele 
que sublinha, como se se tratasse duma incongruência. 

3 9 Na história da teologia cristã parece relativamente fácil ler o jogo das oscilações entre 
posições augustinianas (Lutero, por exemplo fundamental, calvinistas) e tomistas 
(a teologia do concílio de Trento). 
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ra. Segundo Gilson, esta causalidade criadora será pensada como a outor
ga do "acto" 4 0 da existência (esse) às essências das várias espécies, que se 
colocam agora do lado da "potência" 4 ' , a um outro nível metafísico 
(digamos "vertical"), e não físico (o das tais causas segundas, "horizon
tais"). Pode-se discernir na leitura de Gilson 4 2 - "a essência é o que a 
definição diz que a substância e" (p. 45, eu subi.) - que os dois sentidos 
de ousia, traduzidos por duas palavras diferentes, são além disso partilha
dos entre o discurso e o ser: parece que, onde Aristóteles pensava como 
físico a questão do movimento do ente pela palavra-categoria ousia (tanto 
a "substância" como a "essência" o eram), terá sido esta partilha - entre o 
dizer-(que)-pensa por um lado e o ser por outro - que introduz um pro
blema metaf ís ico 4 3 ligado ao motivo monoteísta da cr iação 4 4 . Esta fenda 
entre os dois sentidos da ousia grega, a substância e a essência "horizon
tais", contribui, digamos, para singularisar o ente existente por criação 
divina, e, poder-se-á dizer, promove a "material" substância e os seus aci
dentes (com o beneficio da palavra do livro 1 do Génesis: "Deus criou [...] 
isso era bom"): esta existência tornar-se-á o "singular" dos nominalistas, só 
eles existindo ("não há senão singulares", dirão eles), que farão assim um 
"retorno às coisas", de que se reclamarão mais tarde os Empiristas. 

16. Por outro lado, Occam alargou a fenda aberta, vindo a negar as 
"essências in re" — separa portanto os dois sentidos da ousia das Catego
rias: o movimento desaparece definitivamente - e reenviando-as à alma 
dos conhecedores como "nomes mentais" (donde a designação de "nomi
nalismo"), separação assim entre o dizer e o pensar45, entre os nomes das 
línguas (variáveis segundo os povos) e o "mental" e aí é a separação pla
tónica que se instalará no futuro como a separação entre sujeito e objec
to 4 6 . O jogo entre Platão e Aristóteles tornar-se-á bem mais complexo, a 

4 0 Trad. latina da energeia. 
4 1 Trad. latina da dunamis. 
4 2 Le Thomisme, Paris, Vrin, 1947, cap. "Exístence et réalité". 
4 3 É verdadeiramente notável que tanto o dito capítulo de Gilson como o início do De 

ente et essentia de Tomás de Aquino introduzem os motivos aristotélicos sem nenhuma 
referência ao movimento (que sucede ser posto como um acidente por Aquino, cm 
linha com a qualidade: citado por Gilson, p. 47, n.), portanto de maneira puramente 
metafísica. Como se Aristóteles fosse lido doravante com óculos platónicos, a sua 
ousia vindo a ser compreendida à maneira dum eidos intemporal. 

4 4 A questão da existência já fora colocada, de outra maneira porventura, pelos fdósofos 
árabes dc Córdova e por Maimonides (Gilson 1947, pp. 55-57), portanto com tradução 
e criação. 

4 5 Separação tornada possível, também ela, pela tradução latina do duplo sentido do lagos 
aristotélico (segundo uma oscilação pohssémica semelhante à da ousia) por duas pala
vras, ratio (a razão, relevando do pensamento e das matemáticas) e oratio ou verbum {o 
discurso, relevando da retórica e da gramática). 

4 ( 5 "Mentalização" da essência: os futuros "conceito", "ideia", etc. da filosofia europeia 
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mesmidade do dizer-(que)-pensa-o-ser ficando rompida numa espécie de 
separação triangular: 1) "pensar" como "nome mental" no sujeito, 2) 
"ser" como o objecto a conhecer, 3) "dizer" que se tornará o instrumento 
sonoro (exterior) 4 7 do pensamento (separado, interior); um tal triángulo 
será a matriz da representação mental do século X V I I , que, em vez do dis
curso, faz a ponte entre o objecto (exterior) e o sujeito (interior), num pri
meiro tempo, pelo papel de Deus na intimidade (augustiniana, depois lute
rana, depois cartesiana, Ieibniziana) do sujeito, depois despedindo-o (Kant). 

17. Toda esta lenta historia filosófica europeia desembocando na 
modernidade fez-se a partir de Aristóteles, cujos textos dominaram as 
escolas europeias até ao século X V I I I , tendo ele sido o mestre-escola de 
todos os grandes sábios europeus, e contra Aristóteles, j á que todos esses 
sábios o denunciarão. Uma parte importante do labor de pensamento de 
Heidegger foi escavar sob a textualidade medieval e europeia (a sua tese 
de doutoramento foi sobre um autor do século X I V ) até conseguir arran
car Aristóteles ao aristotelismo: restituir a física como prévia e essencial á 
compreensão da metafísica. A minha tosca maneira, foi o que aqui tentei 
sugerir como necessidade de o 1er segundo a mesmidade parmenídea do 
dizer-(que)-pensa-o-ser, que a historia posterior (platonicamente) separou. 
Não se trata de nostalgia, nem de achar que esta separação teria sido "má" 
para o pensamento, que o aristotelismo ter-nos-ia sido prejudicial e que o 
Aristóteles "tal e qual" é que era bom. É claro que nunca houve nenhum 
Aristóteles "tal e qual", apenas textos dados à leitura, que a historia dessas 
leituras foi o que foi, sem ela não haveria modernidade: ser "contra" ela, 
não creio que tenha muito sentido. Mas se for certo que a modernidade nos 
faz "doer" em certos pontos - dualismos, determinismos, reducionismos e 
relativismos são sintomas da "doença" moderna, no que diz respeito à nos
sa compreensão das ciências actuais (foi essa compreensão forte de pensa
dor que moveu Heidegger, que não era "contra" a modernidade nem "con
tra" as ciências) - , faz parte das tarefas do pensamento filosófico a de 
recuperar energias de pensamento que estavam recobertas e que creio 
poderem ser fecundas no movimento iniciado por Prigogine e Stengers, 
abrindo a possibilidade de reatar uma nova aliança entre filosofia e ciên
cias 4 8, herdeira da que constituiu a Física de Aristóteles e que durou cerca 
de vinte séculos, até Galileu, Newton e Lavoisier, de que Kant sancionou o 
fim, abrindo criticamente o espaço de autonomia das ciências europeias, o 
seu florescimento espantoso ao longo dos séculos X I X e X X . 

clássica. A dificuldade destas questões é elas passarem em grande parte peios textos e 
pelas questões da teologia medieval, cujos especialistas têm muitas vezes interesses 
teológicos ou históricos: é raro que filósofos não-especialistas se refiram a estes textos. 

4 7 A maneira do signo estóico: o lekton (significação), a coisa e o nome, respectivamente. 
4 8 Este texto é um extracto de uma obra inédita em procura desta "nova aliança". 
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LA P L A C E D E LA PHYSIQUE DANS L'CEUVRE D'ARISTOTE 

II s'agit d'abord d'éclairer le motif á'ousia, á partir de trois principes qui ren-
dent possible de comprendre le mouvement des vivants, les étants qui le sont «par 
eux-memes», puis selon les quatre sens du «motif» qui donne ce mouvement et 
enfin selon la pair dunamis / entelecheia. Ensuite, on considere son double rapport 
au temps, celui qui le lie au mouvement et celui qui l'oppose aux accidents, rapport 
qui a été masqué dans la traduction latine des deux sens d'ousia dans les Catego
ries par substance et essence respectivement, devenues 'intemporelles'. 

Dans une deuxiéme partie, on pose la question de la place de la Physique 
d'Aristote (qui s'occupe de l'étre de l'étant en tant que se mouvant) dans 
Pensemble de son ceuvre : c'est en elle qui sont définis et argumentes ees motifs, 
lesquels, d'une part, rendent possibles ses divers traités scientifiques et, d'autre 
part, sont repris dans les livres de la Métaphysique (s'occupant de l'étre de l'étant 
en tant qu'étant). La Physique est ainsi l'une et l'autre, une philosophie - avec -
sciences. Les considérations finales concernent la facón dont, á travers nommé-
ment d'Aquin et d'Occam, í'infidélité á Aristote de I'aristotélisme médiéval et 
européen a rendu possible que la pensée européenne se fasse á partir de lui et con-
tre lui. 





MO VENS IMMOBILE E " O D E U S " N O L I V R O A 

D A METAFÍSICA D E A R I S T Ó T E L E S 

Pedro Braga Falcão 
Mestrando em Estudos Clássicos 

Ao lermos o Livro A da Metafísica, houve algo que desde logo nos 
chamou à atenção: o facto de haver, em nosso entender, dois registos de 
discurso; um, sereno, argumentativo e racional, fala-nos de uma substân
cia eterna imóvel, princípio gerador do movimento; o outro, empolgado e 
superlativo, fala-nos de um ó Geóç 1, essa enigmática expressão de que 
nos ocupámos no artigo que publicámos sobre Heraclito 2. O primeiro 
registo de discurso é o que, porventura, ocupa a maior parte do Livro A , e 
toda a Metafísica, mas momentos há em que o discurso se torna mais 
emotivo, como teremos oportunidade de argumentar. A esta cisão de 
discurso, corresponderá aquilo que é a nossa polémica tese: a possibilida
de de não identificar o "motor imóvel" com "o deus". Polémica, porque é 
ponto assente que o grande tema do Livro A da Metafísica é um só, ou 
seja, a substância eterna, e que "o deus" e "motor imóvel" são expressões 
que identificam uma mesma entidade aristotélica. Pois bem, nós não 
acreditamos que essa identificação seja assim tão linear. Mas para que 
consigamos atingir o objectivo a que nos propomos, é indispensável: 
primeiro, caracterizar esse "motor imóvel" 3 ; segundo, provar que há de 
facto esses dois registos de discursos de que falávamos; terceiro, e por-

1 Lemos em 1072b 25: ei o w OÜTOJÇ eu exei, ú s rçueis TTOT£, ó fleos dei, OaupaoTÓi'. 
Esta é a primeira vez que Aristóteles emprega o sublinhado termo na Metafísica A e as 
outras ocorrências surgem aproximadamente no mesmo local. 

2 "O "deus" em Heraclito ou dos deuses aos deus", Phüosophica, 23, Lisboa, 2004. 
pp. 53-67. 

3 Expressão que, aliás, não se encontra neste Livro; de facto, a mais aproximada lê-se em 
1073a 27: T Ò rrpwTov K I V O O V Ò.KÍVT\TQV. Mesmo assim, K I V O U V é uma forma de partici
pio de KLféüj-óí, pelo que, à letra, a expressão traduz-se por algo como "a coisa (= ró) 
primeira que se move (= traduzido também no latim pelo participio movens) sendo imó
vel". Traduzir esta expressão por "motor imóvel" é redutor, como veremos ao longo do 
nosso trabalho. 

Phüosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 81-97 
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ventura mais difícil, provar que a esses dois discursos correspondem dois 
referentes. Analisemos pois, o mais meticulosamente possível, o texto 
grego. Será talvez este o método que melhor nos poderá ajudar a remar 
contra séculos e séculos de tradição hermenêutica, que tentamos não 
rebater com o orgulho da inexperiência, mas com os argumentos do pró
prio texto da Metafísica. 

Lembramos ainda que todas as nossas reflexões dizem respeito 
somente ao Livro A da Metafísica. Quisemos isolar o mais que possível a 
problemática com que por ora nos debatemos, dada a extensão gigantesca 
da obra aristotélica. Escolhemos o Livro A pois este é, no entender gene
ralizado de todos os que estudam a obra do filósofo grego, o núcleo prin
cipal da teologia aristotélica. Posto isto, é natural que todas as conclusões 
a que eventualmente chegarmos neste artigo sejam ainda o princípio de 
uma reflexão. 

A divisão por capítulos corresponde a quatro momentos do livro, que 
resultam, como veremos num quiasmo: [primeiro], a substância eterna 
movem immobilis; [segundo], a partir do capítulo V I I , a introdução da 
expressão ó Geóç; [terceiro], a partir do capítulo V I I I , a discussão sobre as 
substâncias moventes immobiles, que retoma o primeiro ponto; [quarto], a 
discussão do voüs divino, que retoma, como veremos, a discussão do 
segundo ponto. 

I - "O que move sendo imóvel" 

errei Sè TÒ KWOV\L€VOV KOL KIVOÜV \iéoov, e o r i TL O OÚ KLi;oú|i.evoi; 
Kai LU€L, àíÔLOv Kai o ü m a KCU èvêpyeia o u ç a . 4 

A presente citação serve de conclusão à primeira parte do Livro A . 
Devido a este seu carácter, podemos, ao analisá-la, chegar a uma noção 
do que é este ó oú Kivoúpevov Kivei. A nossa intenção não é tanto uma 
definição pormenorizada da doutrina do "motor imóvel", até porque, 
como refere Guthrie, "the chief arguments for an unmoved mover as First 
Cause were in the Physics; the chief account o f its nature is in Metaphy
sics A " 5 . A nossa preocupação está em argumentar que esta doutrina diz 
respeito mais a uma explicação física do movimento do que propriamente 
a uma teologia. 

4 1072a 25. O texto utilizado será sempre o de Yebra: Aristóteles, Metafísica de Aristóte
les, ed. trilingue por V. G. Yebra, Madrid, Editorial Gredos, 1970, vol. I I . 

5 W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1981, Vol. V I , pág. 252. 
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Primeiro que tudo, como j á foi dito em nota de rodapé, Aristóteles 
não usa o termo "motor imóvel"; usa sempre um participio ou uma forma 
perifrástica (KLVOÜV OU Ô K i v e í , por exemplo). Ao traduzir estas expres
sões por "motor imóvel" pensamos que se comete um erro e uma traição 
ao texto grego; de facto, é diferente traduzir KIVOVV por "o que move" ou 
por "o motor" 6; ao traduzir por "o motor", está inerentemente a identifi
car-se esta expressão com um ente identificado por um nome, à seme
lhança de Ò9eóç, quando na verdade a expressão corresponde a um parti
cipio de um verbo e, portanto, com um carácter mais abstracto e menos 
preciso, colocando a ênfase na acção e não no sujeito que a pratica ("o 
que move"). A confusão advém de nas línguas românicas e germânicas 
não haver um participio presente, como existe no latim e no grego. Esta 
observação não é somente uma observação gramatical; como j á se perce
beu, ela corresponde a uma distinção fulcral para o tema do presente texto. 

Mas passemos à análise da nossa citação; primeiro que tudo, porque é 
que ele "não é movido" (= oò Ktuoúu-euov) mas "move"? Tudo o que se 
move tem de ser movido, mas como este processo não se pode repetir 
eis chreLpov, tem de haver algo que, movendo, seja imóvel — pois tudo o 
que é movido e move é intermédio (TÒ ¡avov\ievov rai Kxvoüy peaov). Esta 
substância eterna que, estando imóvel, faz mover, é uma resposta física ao 
problema do movimento, que tanto preocupou os filósofos antigos. Ela é 
movimento, pois o movimento, em especial o circular, não se gera nem 
corrompe - aSúrarov KÍVT\OÍV q yevéoQm f\ (pGapqvai ( à e i yàp r j v ) , oúSè 
Xpàvov1 - tal como o tempo. E óbvio que os argumentos de Aristóteles são 
um pouco mais extensos, mas o que nos importa de momento é concluir 
que, à primeira vista, esta substância "que move sendo imóvel" é, primeiro 
que tudo, uma explicação física para a origem do movimento. 

Se continuarmos a ler a nossa citação, damos com o adjectivo ÒÍSLOV, 
Porque é que é pois eterno? Primeiro, porque, tal como o tempo, sempre 
houve movimento, e portanto ele é eterno. Depois, como nos diz Aristóte
les, a í Te y à p ouaíai TrpuVrai TÓJV ÕVTon/, K a i el TrSaai cpGapTat, irávTa 
cpSaprá 8 - se todas as substâncias primeiras fossem de facto corruptíveis, 
todas as coisas seriam corruptíveis; e essa conclusão é empiricamente 
falsa. Mas nem qualquer substância pode chegar a ser eterna: somente as 
imateriais 9, havendo ainda uma outra característica deste tipo de substân-

6 Maíuscuíado até na maior parle das traduções: a título de exemplo, Yebra traduz por 
"primer Motor", e Tricot por "premier Moteur" (Aristote, La Métaphysique, trad. avec 
commentaire de J. Tricot, Paris, Libraire Philosophique J. Vrin, 1986, Tome II). 

7 1071^6-7. 

8 1071b 5. 
9 6TL TOLLW TaÚTaç Sei TÓS ovoíaç eivai dveu v\i\s' diSíouç yàp Sei, eírrep ye 

Kai ctUo TL àí6iov (1071 b 20-23) 
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cia - ela é èyépyeia - é preciso que haja um princípio tal cuja substância 
seja acto (1071 b 19-20), pois pode haver algo que possa mover, mas, se 
nada fizer, ou seja, se tiver a potência mas não actuar, então o movimento 
não existiria 1 0 . Mas uma vez mais aqui se assiste a um primado, chame-
mo-lhe assim, da explicação do movimento; a maior preocupação de 
Aristóteles é a Física. Como diz o filósofo, oúSèy y à p QJS eTÚxe Kive lTa i , 
àXXà 8eT TI de i úrrápxeLV - nada se move ao acaso, pois tem de haver 
algo (TL) que o motive. A este tem de corresponde um participio no neutro 
e uma concepção lógica e necessária para explicar o movimento: não 
corresponde um nome próprio, com imediata referência - não, repetimos, 
corresponde um participio muitas vezes no neutro. Todos os argumentos 
considerados até agora em relação a essa substância "que move sem ser 
movida" estão no domínio da Física; e é pois quando a discussão passa 
para fora da Física, o que corresponde à passagem do capítulo V para o 
V I , que as questões realmente pertinentes para o nosso texto se colocam. 

I I - De "O Que Move Sendo Imóvel" a "O Deus" 

1072b 13 èic ToiaÚTTis 
â p a à p x q s f)pTT]Ta.i ó oüpayòs 1 Kai f| (j>úaiç. 8Layu)yf| 8' 

15 èariv dia f) àpíaTTj piKpòv xpó^oy T\\ÍÍV (OÜTCÜ y à p à e i èKeiyo' 
qLitv u\èy y à p áSúyaToy), é n e i Kai r\Sovr\ f| èyépye ia TOÚTOU 
Oca! S ià TOÜTO éypr iyopcas aíaBncxis y ó n a i s uSiaTOf, èXmSes-
8è Kal pyr ium 8ià TaüTa) . f] Sè y o r p i ç rj KO0' avrr\v 
TOO Ka6' aÚTÒ áp íüTou, Kal f| paXiora TOU paXiaTa. aírròv 

20 8è voei ó vovs KOTÓ \íeTÚ\T\i\)iv TOÜ yonToO' yonTÒç y à p 
y í y y e T a i Giyyávcoy Kai vooÔy, waTe TaÜToy yoüs Kai VOT\TÓV. 

TÒ y à p ÔeKTLKÒy TOÚ yoriroO Kai TT\S o ú o í a ç yoüç, évepyel Sè 
extuy, ÜÍCTT' èKeiyo pâXXoy TOÚTOU Ô SOKCÍ Ó yoü? Geioy è ' x e L y -
Kai f] Geojpia TÒ fiSiaToy Kai àp iaToy. ei oúy OUTQJÇ eu exei , 

25 u>ç f )pelç TTOTé, ô Geòs á e í , 9auu.aaTÓy ei Sè pâXXoy, in 
9auu.aoLüÓTepoy. é x e i 8è w8e. Kai C w r l Sé ye ÚTrápxei' T\ 
y à p yoü è y é p y e i a C(uT|, €K€ivos 8è q é v é p y e i a ' è y é p y e i a 8è T| 
KaO' aÚTrjy éKeíyou Cwf] ápíoTr] Kai a í S i o ç . 4>d|iey 8q r ò y 
Geòv etyaL £ó)oy à íS ioy âpirjTc-y, Loare Cw"n K a L cttíàv auyexKqç 

30 Kai á"C8i0S ür rápxei TIO Gear TOÜTO y à p ó 9eós. 

O presente excerto marca, de certa forma, o cl ímax na caracterização 
de "o deus"; nele se concentra quase todos os atributos com que Aristóte
les caracteriza este seu ò ô e ó ç . Nele nota-se, também, uma clara mudança 

1 0 'AXXà pfjy eL gari KiyrjTiKÒy rj TTOLrrnKÓy, pf| èvepyouy Sé TI, OÚK corai. KÍrncnç 
(1071^ 12-13). 
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no carácter do discurso, como referíamos na introdução. Mas em que 
consiste essa mudança? A que corresponde, em termos filosóficos? Res
pondemos a estas duas perguntas em dois momentos distintos. 

Primeiro que tudo, urge que finalmente apresentemos em que consis
te para nós esta mudança no registo do discurso. Para provar que existe 
mudança, temos de caracterizar o primeiro momento do discurso e o 
segundo. Até ao capítulo 7, Aristóteles, quando se refere à sua substância 
eterna imóvel, caracteriza-a quase sempre com um artigo neutro TÒ. O 
período das frases é sempre lógico e argumentativo (apesar de por vezes 
não haver muita coerência na passagem de algumas frases para as outras, 
devido ao facto de, provavelmente, se tratarem de apontamentos escritos) 
e bastante longo. Reina o discurso demonstrativo, frio, que pretende apre
sentar um resumo da doutrina do "motor imóvel". A prová-lo temos a 
insistência de è c m , no sentido de "é preciso que", como se tudo o que 
estivesse a ser dito não pudesse ser de outra maneira - "é pois evidente 
que estas coisas são deste modo" 1 1 . 

Porém, este tom expositivo, de certa forma paradigmático do estilo 
aristotélico — e que de outra forma marca a diferença nem que seja estilís
tica entre este autor e Platão - vai ser abandonado. Mas de que modo? 
Em 1072 b 10, Aristóteles começa a falar, pela primeira vez, de um ôv (ê£ 
á v á y K q ç âpa éoTÍv õv); não é inocentemente que o artigo TÒ é omitido; o 
filósofo j á não fala da causa do movimento, mas de "o ente" por necessi
dade; e, enquanto por necessidade, bem e princípio (raXtós Kai ápXTl). A 
introdução deste òv vai servir como agente catalizador de uma mudança 
radical estilística. Chegamos rapidamente a 1072 b 13, com uma declara
ção de hierarquia: o Céu e a Terra dependem deste. Os dois vocábulos 
usados, pela sua abrangência 1 2 , auferem logo grandeza a quem os contro
la—e controlar é o termo certo, pois Aristóteles emprega a forma verbal 
fjpTr¡Tai; e, como nos diz Elders, "the verb r j p T n T a i conveys the idea o f 
some sort o f causal dependence in being and in operation" 1 3. Tudo come
ça a desenhar-se em termos superlativos; logo a seguir, na linha 15, a 
ideia de hierarquia superior surge novamente na expressão Siaytoyri [ . . . ] 
q àptaTTi. Escreve pela primeira vez um superlativo e este vai imperar 
nas próximas linhas, fazendo com que o discurso se torne cada vez mais 
emotivo, pois trata-se de descrever "o mais nobre" ente, sujeito último de 
toda a especulação teológica. No advérbio àei começa, por sua vez, a 

Tauro: [ièf otjv SfjXa SLÓTI. TOLTOV exei TpÓTrov (1073a 13). 

Em termos mitológicos, a Terra é filha do Caos, a primeira divindade, e o Céu é seu 
filho (cf Hesíodo, Teogonia, vv. 117-126). 

Leo Elders S. V. D. Aristotle's Theology: A Commentary on Book A of the Metaphys
ics, Assen, Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V., 1972, pág. 179. 
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insistência no carácter eterno deste ser14; e a primeira referência à sua 
eternidade é dada não com base num argumento lógico j á anteriormente 
referido (se todas as substâncias primeiras fossem de facto corruptíveis, 
todas as coisas seriam corruptíveis), mas dado por oposição ao género 
humano ("para nós isto é impossível", isto é, viver para sempre). O seu 
acto é prazer; ele move-se enquanto é amado 1 5. Quanto ao porquê do uso 
de uma forma estranha em Aristóteles como èpú\xevov, Elders sugere 
convincentemente que "Aristotle could not use the term ó p e K T Ó v , for an 
object o f desire is not always actually desired" 1 6; mas porquê o uso de 
uma conjunção concessiva toç? No mínimo, podemos ler nela de novo 
uma tentativa de aproximar este ser ao homem, impor uma relação de 
proximidade, assim como a eternidade é um factor de distância. Também 
na formulação "o seu acto é prazer" podemos ler de novo uma aproxima
ção entre o ser eterno e os homens; é que, muito embora o termo designe 
uma f]6oyf] particular de um ser divino, pois "perfect happiness is a con¬
templative act ivi ty" 1 7 , o que é facto é que este prazer divino é, porventu
ra, objecto de procura por parte do homem. Aliás, logo a seguir, nas 
linhas 17-18, traça-se um paralelo entre o acto / prazer divino e a activi
dade intelectual do homem; "e por isso é que o estado de vigília, a per
cepção sensível são as mais agradáveis". Esta "descida" a relações entre o 
divino e homem vai, em nosso entender, contribuir para um discurso cada 
vez mais pessoal por parte de Aristóteles. Mas a verdadeira explosão que 
ocorrerá nas 25-30 é provocada pela introdução do conceito de vous 1 8 (ou 
vòrpis). Reparemos como a forma vórjcaç é introduzida na linha 18, 
acompanhada dos superlativos á p í o T o u e f | paXiara TOD iiáXicrra. E 
finalmente, na linha 23, a primeira forma derivada de 6eóç; diz-se pois 
que o acto, mais do que a potência, é o que vouç tem de divino (Qéiov) e a 
contemplação é a mais agradável e nobre (de novo o insistente superlati
vo TO f | Ô L a T o v m i â p L O T O v ) . Quando há pouco dizíamos que a noção de 
vovç servia de agente catalisador de um discurso mais e mais emotivo, tal 
é especialmente válido tendo em conta que o adjectivo Getov vai servir de 
preparação para, pela primeira vez na linha 25, aparecer a expressão 
"ó Ôeóç"; dizemos "expressão" , e não somente substantivo, pois ela, 
como j á vimos em Heraclito, corresponde a uma "abrangência transcen
dente" - "o deus" é uma expressão, pois corresponde não só à unidade, 
como ainda também significa tudo o que se possa abarcar sob o nome de 

1 4 Note-se que até agora o único nome que Aristóteles lhe atribuiu foi Òv. 
1 5 KL vet 8r) ws- èpiÓLievov (1072 b3). 
1 6 Elders, op. cit., pág. 174. 
17 Elders, ibid., pág. 183. 
1 S Tratamos mais à frente, no ponto IV, da relação vovç 19eóç. 
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"deus": tudo aquilo, com características divinas, que se englobe sob este 
conceito. Sobre quais são essas "características divinas", não nos debru
cemos por agora; continuemos antes a acompanhar o texto. Repare-se que 
a primeira vez que ó Geóç é introduzido é no contexto de uma oração 
condicional (et, ovv OÜTÜJS...) com indicativo, que exprime naturalmente 
uma dúvida: se deus se encontra tão bem como os homens, em alguns 
momentos das suas vidas, é de admirar; se encontra melhor, ainda é mais 
admirável . Existe aqui, como aponta Elders, uma evidente contradição, 
pois "the doctrine that one thing can have a perfection in a higher degree 
than something else [...] is contradicted by Aristotle's own rigorous logic, 
according to which the predícate must apply to the things compared in 
exactly the same sense"19; mas pensamos que esta discussão se torna inú
t i l se atentarmos na verdadeira função desta expressão de condição: além 
de poder introduzir ó Qeóç, a oração condicional, ao permitir a superlati-
vação — j á tão comentada - da forma Gaupaorói; em GaupaotüJTepov (se 
deus se acha tão bem, é de admirar, se se acha melhor, ainda é mais 
admirável) dá ainda mais força à conclusão de Aristoles: "e é assim que 
ele se encontra" (exei 5è ¿Se), além de continuar um discurso que con
tinua com o paralelismo homem / deus 2 0. Este "é assim que ele se encon
tra" depois de uma condicional, marca um discurso j á não pautado pelas 
leis do tem de, que se aplicavam àquele "que imóvel faz mover", mas, no 
mínimo, pautado pela subjectividade — pois, da forma que é dito, não é 
uma consequência lógica de algo que se tenha anteriormente concluído; 
ou mesmo que seja, a sua afirmação é tão peremptória que quase parece a 
expressão de uma crença. Esperamos não ir demasiado longe nestas nos
sas conclusões, fazendo com que o texto "caiba" na nossa forma; quando 
falamos em "expressão de uma crença" falamos daquele conjunto de 
convicções inerentes ao ser humano que, conjuntamente com suas expe
riências e preconceitos, constituem a sua individualidade - longe de nós 
falar de uma fé, pois tal termo, além de anacrónico, constituiria um grave 
equívoco para o desenrolar do nosso texto. E o mesmo tom continua; a 
seguir a este "é assim que ele se encontra", frase curta e incisiva, o perío
do torna-se mais e mais pequeno, as frases são curtas, o ritmo é entrecor
tado: "E é assim que ele se encontra. E tem vida. O acto do vovç é vida e 
ele é o acto. E o acto por si dele é mais nobre e eterna vida" (27-28), O 
tom apologético permite-nos entrever a emoção de quem escreve seme
lhantes Unhas. Mas não queremos ser imprecisos, usando o termo "emo
ção" para descrever um discurso com certeza bem diferente de grande 
parte da Metafica. Fiquemo-nos por uma análise gramatical fria, que passa 

1 9 Elders, idem, pág. 196. 
2 0 Agora sim, e só agora, podemos usar a expressão "deus" legitimamente. Só agora fala 

Aristóteles de "o deus". 
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pelo facto de èvépyeia (na Unha 27) estar com o artigo 2 1 : e ele é "o acto" 
( ¿ K e l v o ? Sé r\ évépyeia) , aproximando a expressão r\ évépyeia de ó 6eóç. 
Repare-se na quase ausência de orações coordenadas, as frases são isola
das o mais que possível. N ã o há orações conjuncionais; o verbo ser é 
quase sempre omitido e o indicativo reina. E de novo o superlativo: o 
acto por si dele é o mais nobre (ápíaxq) . E isto, gramaticalmente falando, 
que apelidamos de "discurso emotivo" - e se temos tanta relutância em 
nos referirmos a este excerto nestes termos, é somente com receio de que 
não esteja totalmente definido qual o papel da emoção (no sentido etimo
lógico de "deixar-se levar" (emoveo)) num discurso filosófico como é o 
de Aristóteles - até porque ainda nem dissemos que consequências tem 
esta mudança de discurso para o nosso texto. Mas que tipo de necessidade 
leva Aristóteles a afirmar que "o deus" é vida? Será somente uma conse
quência lógica do facto de o acto do "conhecimento" ser vida? Não , por
que CGJTÍ tem imediata referência no mundo dos seres vivos 2 2 e portanto é 
mais uma tentativa, por parte de Aristóteles, de encontrar sempre um 
denominador comum entre homem e "o deus" - se é um facto que o 
homem tem vida, também é verdade que o deus também tem (à seme
lhança do raciocínio desenvolvido entre as linhas 24-26, j á por nós 
comentadas). Qual o motivo dessa preocupação? Já o veremos. Por agora, 
chegamos à conclusão deste longo excerto que nos propusemos comentar, 
Diz Aristóteles: "afirmamos pois que "o deus" é um ser vivo, eterno, 
dpLCTToç e portanto "o deus" tem vida e uma duração de vida contínua e 
eterna" (28-30). Há muitas coisas para dizer sobre esta frase. Primeiro 
que tudo, a insistência permanente na expressão 6 9eós, que continua o 
mesmo registo "entusiasmado" (nem de propósito entusiasmo vem de 
€v + Geós) j á referido. A ajudar este "entusiasmo" temos um cpáu-ev, ver
bo declarativo, que exprime mais uma vez uma forma peremptória de 
afirmar a natureza divina - "afirmamos que...". Depois, de novo a insis
tência no facto de deus ter vida, que é mesmo caracterizado como Cú)ov, 
expressão que mais uma vez continua o paralelismo deus / homem. Depois 
ainda, a repetição por três vezes da forma do adjectivo CUÔLOÇ . Mais uma 
vez alertamos para o facto de este 018109 ter um sentido diferente 
do àí8iov que caracteriza a substância "imóvel que move" - primeiro que 
tudo, morfologicamente, estamos perante a forma masculina do adjectivo, 
pois o seu antecedente é ó Oeós, e é outra neutra, pois o seu antecedente é 
um T O ; segundo, de deus diz-se ser eterno por oposição à mortalidade dos 
homens, ideia repetida na expressão cucòv auvex'HS K a L á í ô i o ç , "duração 

2 1 Aspecto que passa ao lado de grande parte dos tradutores, mas indiscutível no texto 
grego. 

2 2 "CLOTÍ signifies the being of plants, animals and man, as appearing in their activity (E.N. 
1 0 9 7 b 3 3 ) . " (Elders, ibidem, pág. 1 9 7 ) . 
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de vida contínua e eterna"; é que atwv, j á usado por Homero2-1, indica 
duração de vida, num primeiro sentido de "duração de vida de um 
homem". 

Parece-nos ter posto em evidencia que estamos perante uma mudan
ça radical no registo do discurso. A expressão ó 9eós é introduzida (e é 
usada quase exclusivamente neste livro), o superlativo impera, o homem, 
ou melhor, a sua mortalidade, está directa ou indirectamente associada à 
eternidade de "o deus", o tom é apologético e emotivo. Mas porque nos 
esforçámos tanto por mostrar todos estes aspectos? Que utilidade têm eles 
do ponto de vista filosófico? Aristóteles conclui este excerto com a 
seguinte frase: "assim é "o deus"" (TOÜTO yàp ó üeóç). Vejamos o que 
tem Elders a dizer sobre esta expressão: "After having established the 
existence o f a first principie and determined its nature and life Aristotle 
concludes by saying that this principie is God" 2 4 . Esta visão, de certa 
forma, representa o entender generalizado de que a "O Motor Imóvel" e a 
"Deus" corresponde uma mesma caracterização e modus operandi. Seria 
talvez essa, não pomos de parte essa hipótese, a intenção de Aristóteles. 
Mas o que é facto é que, até este ponto da Metafísica, tal ideia não é tão 
clara como parece à primeira vista. Primeiro que tudo, é absolutamente 
falso dizer-se que "Aristotle concludes by saying that this principie is 
God"; TOÜTO y à p ó Oeóç corresponde à expressão k\ei Sè (Sôe, j á por 
nós comentada; ou seja, quer somente dizer que a natureza de "o deus" é 
tal como foi descrita. Onde se pode ler que "this principie is God."? E 
quem é este "God", maisculado? A conclusão é, pois, falsa. E que falar de 
um "Motor Imóvel" e de "Deus" tem graves consequências; transformar 
participios presentes em substantivos, retirar o artigo e maíuscular inde
vidamente as duas expressões são meio caminho andado para uma identi
ficação tomada óbvia por engenho hermenêutico. Mas não é de modo 
nenhum óbvia. Primeiro, porque não basta ser eterno para ser divino, até 
se diz "eterno" em dois sentidos. Como justificar os dois registos de dis
curso para uma mesma entidade? Quando Aristóteles acaba de escrever 
as linhas por nós analisadas, volta imediatamente ao seu discurso habi
tual, desta feita falando dos Pitagóricos e de Espeusipo. Um pouco mais 
abaixo conclui (1073 a 4) assim: "Assim, pois, que há uma substância 
eterna e imóvel e separada das coisas sensíveis, é demonstrado pelo que 
foi dito." Mas como se pode compreender que na parte de discurso mais 
empolgada de Aristóteles, quando caracteriza ó Qeóç, não haja uma única 
referência ao seu carácter imóvel, inerente à sua caracterização? Como 
se pôde esquecer Aristóteles na parte fundamental que diz respeito à 

2 3 Cf. //. V, 685 - atcíi* usado no mesmo sentido de Cwn.. 
2 4 Elders, ibidem, pág. 200. 
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caracterização de "o deus" de referir que ele é aquele que "move imó
vel"? N ã o está na natureza de deus, se ele for de facto o "motor imóvel", 
ser imóvel e mover? Não é essa intrinsecamente a sua natureza? O que é 
facto é que Aristóteles parte também ele do pressuposto de que esteve 
sempre a falar de uma mesma substância eterna imóvel. Mas não; até 
1072b 13 falou de facto de uma substância eterna imóvel, mas a partir daí 
falou de um ente, de "o deus", eterno na dimensão de deus, ou seja, por 
oposição ao homem, voüs, um ser dito no superlativo; a preocupação 
máxima foi a de caracterizar - e não demonstrar - toda a sua nobreza. Só 
por curiosidade, façamos o seguinte exercício: sublinhemos no texto citado 
as vezes em que aparece a palavra ò 9eóç, os superlativos, a ideia de eter
nidade, a ideia de vida, a ideia de vovs e a ideia de êvépyeia. 

6K TOiaÚTT|Ç äpa ápxilS' rÍpTnTai ó oúpavòs Kai. fj ((JUOLÇ. SLayaiyr] 
8' èoTLV dia r\ àpía-m, | i iKpòv xP 0 "ov r\\iiv (OÜTU> yàp dei éiceívo* 
í||fLV \L€v y à p âBvvaTOv), errei K a i f|8ovr| f| êvépyeia TOÚTOU (Kai 8i,à 

TOÖTO é y p f j y o p a L Ç 010911019 v&i\av§ iy5Lo-Tov, éXm8eç 8è Ka i pvf]U.aL 

Sià x a Ü T a ) . f| Sè vónaig T\ Ka9' aÚTrjv TOÜ KO8' OÜTÒ dpiajojJ , Kai 

f) LiáXirjTa ToO iiáXiaTa. aúròv 8è voei ó voCg KÜTÓ ueTÓXininv' TOÜ 

vonToQ- vorrròg y à p y i y u e r a i Siyyáwov Kai vo&v, w a r e TÜÚTOV voíig  

Kai voryróv. TÕ yàp 8e KTLKÒL1 TOÜ vonToü Kai Tfjs o i i o í a ç voug. èvepye  
1 8è exwy, COOT' è K e i v o LiâXXov TOÚTOU Ö SoKei ó voüg Beiov exeii\ 
K a i f] 9eajpía TÒ TÍSIOTOI' KQÍ a p u T o v . e i ovv OÜTÜJS eu èxei, tós f)pei 
S rroTé, ó Beòg áeí, 8auu.aoTÓv e i Sè LiâXXov. en 6auu.aaiQjTepov. 

exet Sè wSe. Ka i Çüjrt Sé ye úrrápxe!.- f\ yàp voü êvépyeia CTOJTI. è K e i v o 

ç Sè f) èvépyeur Êvépyeia 8è f\ Ka9' aúrny è K e í v o u Çairi ápía-rn Ka i 

díSiog. (bàpev 8f| TÒV 9eòv e i v a i C&ov áíSiov à p i a T o v , (ÍJQTe &ÚT\ KÜÍ 

aiibv auyexKf|g Kai áíSiog urrdpxei TIÒ 9e(ír TOÜTO yàp ó 9eóg. 

N ã o parece pois que são estas as seis características mais marcantes 
de ser " 0 deus"? A única coisa que parece haver em comum entre "o 
deus" e a substância eterna e imóvel é o facto de ambos serem eternos e 
acto. Mas j á vimos de que modo podemos ler "eterno" em dois sentidos. 
Por outro lado, quanto a "acto", "o deus" não é só acto, mas "o acto", 
como realçámos - e a isto corresponde uma diferença entre uma conse
quência lógica - é preciso que haja um princípio tal cuja substância seja 
acto (1071 b 19-20), pois até pode haver algo que possa mover, mas se 
nada fizer, ou seja, se tiver a potência mas não actuar, então o movimento 
não existiria - e uma expressão de pureza - "o deus" é o acto puro, 
rj êvépyeia por definição, fonte de imitação por parte dos homens. Será 
pois que estamos perante duas entidades? Não iria tão longe quanto isso. 
Precisamos porém de continuar a procurar no texto mais argumentos que 
nos possam auxiliar. 
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I I I - De "o que move sendo imóvel" a "os que movem sendo imóveis" 

Logo a seguir ao excerto comentado no capítulo anterior, Aristóteles 
recupera bruscamente, como j á foi dito, o seu tom formal e lógico. E 
conclui o capítulo V I I dizendo que a substância eterna não tem grandeza, 
não tem partes e é indivisível (1073 a 6-7). Agora sim falamos de novo 
nesse movens immobile; e deste diz-se que não tem grandeza - mas como 
se poderia dizer isso de "o deus", ele que, metaforicamente ou não, é dito 
no superlativo? Mas continuemos pelo capítulo V I I I adentro. 

O capítulo V I I I colocou e continua a colocar inúmeras questões aos 
estudiosos da teologia de Aristóteles. Em nosso entender, grande parte 
destas questões devem-se ao mesmo erro de perspectiva, que consiste em 
identificar a substância eterna imóvel, do domínio da Física, com "o 
deus" de 1072 b 13 e ss. De facto, Aristóteles começa no capítulo V I I I por 
indagar nos seguintes termos: "a questão sobre se se deve admitir que 
esta tal substância é uma ou são várias e quantas, não deve ser esqueci
da." Se "a tal substância" e "deus" fossem sinónimos, Aristóteles poderia 
ter escrito: "a questão sobre se se deve admitir que este tal deus é um ou 
são vários, e quantos, não deve ser esquecida." Mas isto resulta num 
autêntico absurdo, pois a ideia de unidade e singularidade está bem pre
sente no texto comentado no capítulo anterior. Como poderia ter Aristóte
les escrito, em vez de - "e é assim que ele ("o deus") se encontra. E tem 
vida. O acto do v o ü ç é vida, e ele é o acto. E o acto por si dele é mais 
nobre e eterna vida" - o seguinte texto: "e é assim que eles ("os deuses") 
se encontram. E têm vida. O acto do vov$ é vida e eles são os actos. E os 
actos por si deles são mais nobres e eternas vidas"? Absolutamente 
impraticável. Se é verdade que, para Aristóteles, "substância eterna imó
ve l" poderá ser passível de um plural (o que ele vai discutir), o que é 
verdade é que "o deus" não tem, à partida nenhuma hipótese de plural. E 
este é mais um argumento de peso em favor de uma não identificação 
entre "o deus" e substância movens immobilis. 

Mas passemos à discussão propriamente dita. Primeiro que tudo, 
voltam os termos praticamente abandonados no capítulo V I I - TÒ KLVÔUV 
(1073 a 27), K i v o ú p e v o v (1073 a 26), KÍvqais (1073 a 25); ou seja, volta o 
problema físico do movimento. O próprio Aristóteles nos lembra disso, 
dizendo que as translações eternas dos planetas "já ficaram explicadas na 
Física" (1072 a 32). Os termos mudam, o período fica outra vez mais lon
go, acabaram os adjectivos repetidos, acabaram as frases peremptórias -
dá-nos a sensação de que "voltamos a casa". E vai ser de facto uma 
necessidade física que leva à formulação de que é necessário haver várias 
substâncias eternas imóveis - não "Motores Imóveis" (!) - responsáveis 
pelo movimento dos planetas - "sendo, com efeito, a natureza dos astros 
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uma certa substância eterna, também "o que [os] move" 2 5 será eterno e 
anterior ao movido e o que é anterior a uma substância será necessaria
mente uma substância. E pois evidente que tem de haver outras tantas 
substâncias eternas por natureza e imóveis em si, sem grandeza, pela 
razão anteriormente enunciada." (1073 a 34 - 1073b 1). E esta a formula
ção lógica que preside à teoria da pluralidade das substâncias eternas - e 
de novo repete o filósofo, em 1073b 5, que é a um ramo da Física, a 
Astronomia, que cabe a tarefa de descobrir quantas são as translações que 
permitem chegar ao número de substâncias eternas imóveis. Repara-se de 
novo que em todo este capítulo não surge uma única vez a palavra Qeós 
nem o adjectivo 8etos; Aristóteles abandona estes termos talvez porque 
este abandono constitui uma mudança de tema - volta-se a falar da Física 
e da Ontologia, deixando-se de parte a Teologia. E vai ser através de 
argumentos exclusivamente físicos que se chega a um número de subs
tâncias de princípios imóveis: 56. Se se identificar realmente estas 56 
substâncias com 56 deuses, então temos de facto um equívoco que levou 
a que se propusesse, por exemplo, que este capítulo V I I I fosse um acres
cento tardio 2 6 . Mas todas estas preocupações têm a ver com um facto 
simples: todos os comentadores partiram do princípio de que o capítulo 
V I I I da Metafísica diz respeito à Teologia. Mas onde se lê a simples 
expressão "deus" ou "divino"? Basta postular que uma substância é eterna 
para automaticamente se estar falar de Teologia? Eu posso muito bem dizer 
que o universo é eterno, que as rotações dos planetas são eternas, que as 
forças que fazem o universo aumentar e expandir-se são eternas; mas esta
rei a falar de deus? 

Mais uma vez, porém, o equívoco é motivado pelo próprio Aristóte
les: em 1074 b 1, escreve o seguinte: "foi transmitido pelos antigos e ante
passados, em forma de mito, uma tradição para os posteriores: que estes 
seres são deuses e o divino abarca a Natureza inteira." Este constitui, de 
facto, um argumento de peso contra tudo aquilo que j á dissemos neste 
capítulo; mas, para já , quando Aristóteles fala de um TÒ Oelov, nada na 
caracterização das suas 56 substâncias aponta nesse sentido. Repito a 
mesma pergunta: onde se pode ler que estas substâncias são divinas? Em 
nenhum outro lado, excepto na presente citação; e é especialmente inte
ressante se repararmos no contexto da citação, em especial na referência 
de Aristóteles aos antepassados e ao mito. O que nos parece é que Aristó
teles tinha mais ou menos presente que todos os argumentos em prol de 

2 5 E não "o Motor", como traduzem todos os tradutores por nós consultados. Não nos 
cansamos de repetir o erro decorrente desta interpretação. 

2 6 "Jaeger concluded that ch. 8 was late, belonging to the last seven years of his life, and 
had no at his death been co-ordinated with the rest of the system" (Guthrie, op. tit., 
pág. 271). 
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mais do que uma substância eterna imóvel eram exclusivamente físicos; 
estando consciente disso, tentou legitimar os seus argumentos físicos na 
rica tradição religiosa dos antepassados37. Deste modo, sem grande suces
so, o filósofo refere-se a uma pluralidade de deuses que, sem sombra de 
dúvida, são absolutamente inconcebíveis perante o que o próprio autor 
disse em 1072 b 13 e ss - um ó Geóç entidade única 2 8 e superlativa. Aliás, 
há outro aspecto interessantíssimo; é que nas duas ocorrências de Geóç no 
plural 2 9 , no capítulo V I I I , acontece algo que, de certa forma, ajuda ao que 
temos estado a dizer: fala-se de 9eoí e não de oi Geoí, o que por si só ates
ta do carácter bem mais abstracto deste termo, e significativamente bem 
menos englobante do que o paradigmático ó Geós, que nunca abandona o 
seu artigo durante todo este Livro A . Igualmente interessante é reparar 
como logo a seguir a falar de Geoí, Aristóteles fala de TÒ Geiov, e, este sim, 
identificado com "o deus", é a única entidade teológica de que o filósofo 
pode falar com clareza, pois j á antes o caracterizou, ao contrário de 9eoí . 

E evidente que este nosso trabalho está permanentemente em "terre
no escorregadio", pois, como j á se viu, a identificação de esse movens 
immobile com "o deus" parece ser algo de certa maneira pressuposto por 
Aristóteles. Mas j á encontramos argumentos suficientes para pôr em cau
sa esta identificação que consideramos precipitada e apriorística. Conti
nuemos pelo capítulo I X . 

I V - "O NOTE" e "o Deus" 

Em nosso entender, o capítulo IX (1074 b 15 e ss.) continua a discus
são desse fundamental excerto j á por nós comentado no capítulo I I . Por
quê? Primeiro, repare-se na incidência de 12 vezes de vocábulos relacio
nados com vous na citação proposta em I I - que faz com que o conceito 
de vovs esteja intimamente ligado a esse ó Geós1. Depois, atente-se como 
começa o capítulo I X : TÒ Sè -rrepi TÒV VOVV éxei TLVÜS arropías- OOKCL 

pèv yàp eivai TUJV cpaivopévcov GeiÓTaTov - o voDç é o mais divino dos 
fenómenos. Esta forma GeiÓTa-rov tem um imediato referente: quer por
que o adjectivo Geioç fora abandonado em virtude dos argumentos físi
cos, quer porque está no superlativo - esse mesmo superlativo j á tantas 
vezes por nós comentado. Estamos, portanto, a falar não dessa substância 
que imóvel se move, mas de "o deus" e essa identificação é desde logo 

2 7 A importância dada à tradição é reafirmada em 1074b 13-14: í) uiv ovv rrarpLos 
ôóf;a mi f] Trapà T O Í V TTpÚTwv èm T O Q O L J T O V r)plv 4>avepà \ióvov. 

2 8 Não nos delongamos muito sobre o caracter único deste ó Qeóç, por considerarmos que 
já o discutimos suficientemente no nosso artigo sobre Heraclito. 

2 9 Cf 1074b 2: ... O T L Geoí ré daiv.. ." e 1074b 9: "... cm Qeovç Ü Í O V T O T Ò Ç TrpíiVraç 
ovaíaç eivai. 
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legitimada pela forma GeiÓTarov. Há ainda mais argumentos em favor 
desta identificação; repare-se, em 1074b 18: "Pois se nada entende, que 
existiria nele, em qualquer caso, de insigne? Seria pois como alguém que 
dorme" 3 0 . Primeiro que tudo, o singular das formas verbais, identificando 
o sujeito como singular, numa altura em que se acabou de falar de subs
tâncias eternas. Isto atesta bem do carácter diferente dos dois temas: não 
há qualquer ligação entre eles. Os verbos do capítulo V I I I estão predomi
nantemente no plural; o capítulo IX retoma o singular. Em segundo lugar, 
o adjectivo substantivado TÒ oéu-vov - que a lição latina traduz por insig
ne - utilizado primordialmente para designar o divino 3 1 , partindo do pres
suposto, pois trata-se de uma interrogação retórica, que o sujeito de 
voei é o é p v o v e Geós. Em terceiro lugar, uma identificação imediata dos 
termos ó Q e ó ç com v o ü ç , pois esse sujeito, divino e singular, "conhece" 
( v o e i ) - e isso quer dizer que ele tem v o ü ç , que o "entendimento" está 
intrínseco nele. 

No entanto, existem outros exemplos de que no capítulo IX falamos 
de novo dessa entidade anteriormente designada por ô Qeóç; em 1074b 25, 
diz-se que "ele entende o mais divino e mais honrável" - TÒ GeiÓTcrrov 
Kcu T t p i c Ó T a T o v voei. Além de reafirmar a profunda ligação entre "o 
deus" e ó v o ü ç , através da forma verbal v o e i , de novo observamos os 
superlativos GetÓTOTOV «ai TipiurraTov, termos que de novo aproximam 
o estilo discursivo caracterizado no ponto I I . Há de facto uma preocupa
ção constante em afirmar a nobreza de "o deus", a sua TLUTI, donde 
depende o adjectivo Tipioç. Logo a seguir, em 1074b 27-28, diz-se assim: 
" r r p t ô T o v uèv ouv e t \if\ v ó n a í ç é o T i v àkXà Súvauaç, eüXoyov èmirovov 
eivai TÒ ouvexèç aura) Tf|Ç vofiaeioç." Se j á se disse que "o deus" tinha 
voüç, essa identificação vai ainda mais longe nesta frase; é que o sujeito 
de vónors é o n v é o "ele" que identificámos com ó Geós — o deus é pois 
entendimento. Mas, ao dizer-se que, se ele fosse só potência e não enten
dimento, seria penosa (ém-rrovov) a continuidade do entendimento, o 
adjectivo èm-rrovov revela a preocupação de Aristóteles pelo seu carácter 
de Corn, — pois algo só é penoso para alguém se este tiver capacidade de 
sofrer. O adjectivo serve pois o propósito de aproximar, ainda que hipote
ticamente, o homem de "o deus", à semelhança do que j á foi dito ante
riormente. O correspondente ao clímax das linhas 27-28 do excerto comen
tado em I I dá-se, em nosso entender, nas linhas 1074b 32-34: aírròv apa 
voet, e Í T r e p è a r i TÒ K p á T i o T O v , K a i eoTiv q v ó n a i ç voqaeajç v ó q a i ç -

"ele pois entende a si próprio, pois é o melhor e seu entendimento é 
entendimento de entendimento." Repare-se como as frases são outra vez 

30 e[T€ |XT|6èv voeí, T Í òV eiij T Ò aeuvóv, àXK' exei oxrrrep àv ei ò ra9eúSuv. 
3 1 Cf Esquilo, Supplicantes, 145. 
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curtas, sem subordinação, com todos os verbos no indicativo, aproximan
do todo esta primeira parte do capítulo IX com o capítulo por nós comen
tado. Repare-se na contínua preocupação em superlativar tudo o que este
ja relacionado com "o deus": a forma KPQTLOTOV, acompanhado do artigo 
neutro T Ò 3 2 Mas qual será a importância de vovç e o porquê deste vocábu
lo surgir tantas vezes quando se fala de um ser divino? Quando se diz que 
"ele" é VOT\G£ÜIÇ vóqois , essa é a consequência do seguinte: quem enten
de, ou se entende a si próprio, ou entende outra coisa; se "ele" entende 
outra coisa, é impossível que esse algo seja "algo que acontece por acaso" 
(TÒ TÚXOI/) , mas o belo (TÒ KCXXÓV)33 - é pois evidente aquilo que é o mais 
divino e mais honrável; e assim pois, o objecto do seu vovs é o seu v o ü ç , 
e é pois assim v o t í a e c o ç v ó q a L Ç . Pensamos que a identificação de v o ü ç 
com "o deus" corresponde a uma inquietação pessoal por parte de Aristó
teles. Em que termos? Pois bem, para alguém que diz "o deus" de forma 
superlativa, é absolutamente inconcebível que este "o deus" seja "apenas" 
uma causa motriz; a uma causa primeira, ápxq do movimento, que tudo 
faz mover, não corresponde o superlativo d p i o T O ç . E porquê? Porque, no 
fundo, o homem é superior a uma causa motriz, porque tem v o u s , e um 
princípio lógico decorrente da física não o tem. Daí vem a importância de 
vovs nesse ser, pois ele, em relação ao homem, tem de ser superior - e 
não só ter voüç, como ser vovs. E isto j á não é uma necessidade física, 
mas teológica - a ideia de que existe um ente melhor do que nós todos, 
consciente (pois se não tivesse entendimento, em que é que seria melhor 
do que o homem?), vivo (se não tivesse vida, como poderia ser melhor do 
que o homem?), cuja eternidade se diz por oposição à mortalidade dos 
homens. Mas deixemos estas e outras reflexões para o próximo ponto. 

V - " O Que Move Sendo I m ó v e l " é "O Deus"? 

Chegámos pois a uma parte fundamental da nossa discussão. Que 
fim visou toda esta nossa argumentação? Deixámos porventura entrever 
qual seria, mas nunca o clarificámos. Por tudo o que j á dissemos, parece¬
-nos que algo é certo: quando o termo "o deus" está presente ou suben
tendido, o estilo de Aristóteles muda. Também sugerimos que a essa 
mudança de estilo corresponde uma mudança de caracterização; se a 
intenção do filósofo é apresentar uma só substância eterna, o que é facto é 
que encontramos duas maneiras de a escrever; numa, impera o raciocínio 
lógico no domínio da Física, uma substância que move imóvel, com 

3 2 Não nos esqueçamos que Aristóteles não identificou o sujeito de todas as orações; é 
sempre um vago "ele" que, pelas razões supra mencionadas, decidimos identificar com 
"o deus". 

33 Cf 1074b 24. 
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argumentos tais que se chega a formular a existência de várias substân
cias eternas, aigo inconcebível pela própria teologia aristotélica, como j á 
vimos; noutra forma de a escrever, "o deus" caracteriza um TÒ ÒV dito no 
superlativo, eterno por oposição a mortal, que tem vida, que tem e é voDç 
e acto puro. 

Estas duas formas são inconciliáveis, em nosso entender. O pressu
posto de que a substância eterna imóvel e o divino são uma mesma coisa 
é do próprio Aristóteles, mas também ele próprio não consegue demons
trá-lo, como vimos, no Livro A da Metafísica, nem é essa a sua preocu
pação. A verdade é que, fisicamente falando, e também no domínio da 
ontologia, "o deus" não tem lugar nem intervenção, nem é algo funda
mental para explicar o que quer que seja nesses domínios. "O deus" tal 
como é entusiasticamente descrito por Aristóteles não cabe em nenhum 
outro domínio senão no da Teologia. Aí, ele encontra a energia de alguém 
que acredita que existe um ser com características tais que o tornam 
ó dpLOToç. E também no domínio da Teologia, o interesse de algo movens 
immobile é nulo; não serve minimamente para explicar o fenómeno divi
no. Temos, portanto, algo eterno na Física, mas também algo divino na 
Teologia. Esse algo eterno não é divino, na medida em que a ele não cor
respondem as mesmas características que fazem desse "algo divino" o 
deus. N ã o há nenhum deus na Física, há um deus na Teologia. Por Teolo
gia queremos indicar uma forma de indagação que parte de um pressu
posto: existe algo a que se pode chamar divino. Por Física queremos indi
car uma forma de indagação que parte de outro pressuposto: existe algo 
que pode ser explicado pelas leis do movimento, comuns ao cosmos. 

Aliás, se fosse assim tão simples que "o deus" movesse sem ser 
movido (duas ideias que, como vimos, nunca se cruzam), como poderia a 
escola epicurista, séculos mais tarde, escrever que "Aristóteles, no tercei
ro livro Da filosofia, acaba por ser muito confuso, afastando-se muito de 
seu mestre Platão. Ora atribui exclusivamente ao espírito toda a divinda
de, ora considera o próprio mundo um deus, ora apresenta-nos um regente 
do mundo e das suas partes, que rege e zela pelo movimento de um mun
do em [permanente] revolução celeste"3 4. E esta confusão surge, em nos
so entender, da absoluta incompatibilidade entre Aristóteles, o físico e 
filósofo lógico, porventura inaugurador da filosofia tal como nós a 
conhecemos, e Aristóteles, o teólogo, que parte pura e simplesmente de 
um pressuposto antigo: existe algo a que podemos chamar divino. Aristó
teles, o físico, não precisa de "o deus", especialmente dito da forma 

3 4 Cícero, De natura deorum, I . 33, trad. nossa (Cicero: Da Natureza dos Deuses, com 
intro., trad. e notas, Lisboa, Vega, 2004). O presente texto é de uma importância fun
damental para a teologia antiga e ajudou-nos a ler numa nova perspectiva a teologia 
dos filósofos gregos. 
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empolgada e superlativa como ele é descrito; Aristóteles, o teólogo, não 
precisa de uma explicação física para a existência de "o deus". Julgamos 
pois que todo o nosso texto contribuiu para a distinção entre estas duas 
mundividências e também para sugerir que a identificação, a priori, de 
Deus com Motor Imóvel , expressões à partida erróneas, não é lícita, 
tomando como ponto de partida o Livro A da Metafísica. Existem argu
mentos suficientes que nos indicam que estamos perante um só fenómeno 
divino, "o deus", é um facto, mas que faltam características divinas a esse 
neutro movens immobile - a começar pelo facto de nunca ser referido 
pelo nome de... 6eóç. 

Queremos pois sugerir que, primeiro que tudo, não existe um "Motor 
Imóvel" , mas uma substância eterna imóvel que move e que essa subs
tância está longe de se poder identificar com o conceito, por natureza, 
mais extenso no sentido: "o deus". Da passagem de "o deus" enquanto 
conceito para "o deus" enquanto ser é o exercício a que Aristóteles se 
dedica em certos momentos - e nesses momentos sentimo-nos como que 
caminhando na companhia de um filósofo pela mais incógnita vereda do 
nosso entendimento mortal: um sentimento a que decidimos chamar, por 
incapacidade de linguagem humana, Deus. 

ABSTRACT 

"THE GOD" AND "MOVENS IMMOBILE" IN BOOK A 

OF ARISTOTLE'S METAPHYSICS 

Book Lambda of the Metaphysics by Aristotle presents us a mysterious ex
pression: TO KIVOW àKÍynTov, which most of the translators render as the Un
moved Mover. Our aim is to prove that that translation is false, because it is not 
aware, in our view, of the difference established by Aristotle between "the god" 
and this movens immobile. Therefore, based on excerpts of Metaphysics Book 
Lambda we try to set light upon two different styles (grammatically, syntacti
cally speaking, etc.) used by Aristotle: one when referring to an abstract principle 
(the so called "unmoved mover1'), a physical explanation for the movement, and 
another when talking about "the god". In the last case it is possible to experience 
a somehow passionate description, almost an expression of faith which compared 
to that "cold" movens immobilis, makes us wonder if, as tradition suggests with
out questioning, "the god" and movens immobilis are for the philosopher the 
same being. 





A EUDAIMONIA N O L I V R O I 

D A ÉTICA A NICÓMACO 

Nuno Castanheira 

1. Introdução 

O texto que aqui apresentamos propõe-se abordar a noção aristotéli
ca de eudaimonia - palavra traduzida vulgarmente por felicidade - con
forme é tratada na obra de Aristóteles Ética a Nicómaco1, mais concreta
mente no seu Livro I . Logo à partida surgem algumas dificuldades no que 
diz respeito ao tratamento do tema, sendo conhecida a discordância exis
tente entre as diferentes correntes interpretativas provocada pelas múlti
plas significações do termo. De facto, é o próprio Aristóteles a apontar 
essas dificuldades, referindo a utilização, pelos homens, da mesma pala
vra para referir conceitos diferentes: 

No que diz respeito ao nome, podemos quase dizer que a maioria da 
humanidade está de acordo com isto; pois quer a multidão, quer as pes
soas de discurso refinado falam disso como eudaimonia, e concebem "a 
vida boa" ou "bem agir" como sendo o mesmo que "ser feliz". Mas o 
que constitui a eudaimonia, é matéria de disputa...2 

A atenção que Aristóteles presta à linguagem moral reflecte, em 
primeiro lugar, uma preocupação no que concerne à clarificação dos seus 
sentidos, numa tentativa de desfazer a ambiguidade que os caracteriza e 
que é testemunhada pela passagem citada, embora muitas vezes Aristóte
les não estenda esta preocupação às suas obras, utilizando diversas vezes 
as mesmas palavras em sentidos distintos; por outro lado, é sinal de uma 
posição que se assume como crítica relativamente às concepções de 
eudaimonia vigentes, quer as mais comuns e populares, quer as defendi
das por pequenos grupos dessa população, nomeadamente, os filósofos 

1 Aristotle, The Nicomachean Ethic, with an English translation by H. Rackham, London, 
Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1999. 

2 1095al 5-22 (a tradução é nossa). 

Philosophic^ 26, Lisboa, 2005, pp. 99-127 
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ou, para ser mais preciso, Platão e a Academia. A discussão dialéctica das 
diversas opiniões dos homens - seja do homem comum, seja do filósofo 
da Academia - conduzida por Aristóteles visa clarificar as crenças destes 
a esse respeito, mostrar e reconhecer o que nelas há de verdadeiro, mas 
sempre com o intuito de vincar a sua discordância e marcar a diferença e 
a novidade das suas posições. 

As dificuldades de tradução da palavra eudaimonia são bem conhe
cidas. Algumas da traduções possíveis e que são ainda objecto de debate 
são: "felicidade"; "bem-estar"; "prazer"; "sucesso"; "prosperidade"; "flo
rescer", "crescer vigorosamente" - no sentido de enriquecimento em 
termos materiais e de saúde. No entanto, o termo "felicidade" é aquele 
que, de forma mais corrente, traduz a palavra eudaimonia, uma vez que é 
o que mais respeita a etimologia e o sentido próprio da palavra. Etimolo
gicamente, a palavra eudaimonia não tem qualquer sentido moral, sendo 
um eudaimon a lguém a quem foi concedido um bom daimon, um bom 
destino, indicando uma vida de sucesso, inseparável da prosperidade 
material. Num sentido comum, extra-morai, a palavra eudaimonia denota 
o sucesso daquele que vive e age bem, sentido que Aristóteles demonstra 
querer manter de modo a conferir à eudaimonia a sua significação mais 
comum e original 3 . 

Ainda assim, optámos por utilizar sempre o termo grego ao longo do 
nosso texto, opção que se poderá afigurar não justificada após este traba
lho de apresentação e de determinação das traduções possíveis; contudo, 
a just if icação de tal opção pode ser encontrada nesse trabalho mesmo, 
pois é notório que, quando se fala em eudaimonia, são referidas todas 
essas suas significações e nenhuma em particular, pois o termo excede 
qualquer uma delas. Nessa medida, continuaremos a utilizar o termo gre
go, mas agora enriquecido desse trabalho de elucidação, trabalho que se 
apresenta agora e sempre como provisório, pois parece-nos que não só o 
Livro I - que se constitui como matéria para a nossa incursão na ética 
aristotélica - , mas toda a Ética a Nicómaco podem ser compreendidos 
como a proposta de um trabalho de clarificação e de tentativa de doação 
de conteúdo a uma noção tão problemática como é a de eudaimonia. 

Após esta nota introdutória, passemos agora ao desenvolvimento das 
nossas questões propriamente ditas, que se encontrarão neste texto orga
nizadas estruturalmente de acordo com as seguintes divisões: 

i) o projecto de uma ética, segundo Aristóteles: este ponto será 
consagrado a uma apresentação sucinta da investigação ética 
proposta por Aristóteles na Ética a Nicómaco, nomeadamente ao 
projecto que é traçado nas primeiras linhas da obra; 

3 A passagem supra-citada serve como testemunho dessa intenção. 
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ii) apresentação, compreensão e interpretação das teses de Aristóte
les acerca da eudaimonia no Livro I da mesma obra, o que cons
tituirá o corpo central desta investigação; 

iii) integração da noção de eudaimonia, dentro dos limites da sua 
compreensão a partir do Livro I , no projecto de uma ética deli
neado à partida, discussão de algumas das implicações das teses 
apresentadas e conclusão. 

2. O projecto de uma ética, segundo Aris tó te les 

Toda a arte (jekhné) e toda a indagação (methodos), e do mesmo modo 
(homoios de) toda a prossecução prática (praxis) e toda a tomada de 
posição (proairesis) parecem visar um bem; pois tem sido dito, e bem, 
que o bem é aquilo que cada coisa visa. E verdade que uma certa varie
dade é observável entre os fins que as artes e as ciências visam: nalguns 
casos a actividade (energeia) é em si um fim, ao passo que noutros o 
fim é algum produto (ergon) para lá do mero exercício da arte.4 

Estas linhas de abertura da Ética a Nicómaco são, em certa medida, 
uma condensação de toda a investigação desenvolvida por Aristóteles na 
totalidade da obra. Efectivamente, uma análise atenta dessas linhas faz 
antever não só o alcance do projecto aristotélico, mas também os seus 
traços mais próprios, nomeadamente no que concerne a algumas tomadas 
de posição que se assumem como fios condutores de todo o seu pensa
mento acerca da temática ética. 

Para isolarmos aquelas que mais nos interessam aqui, destacamos as 
seguintes: num primeiro momento, a preocupação evidenciada logo à 
partida com a apresentação do campo problemático do qual se irá tratar -
no caso, o campo da acção - e com a distinção conceptual, embora ainda 
germinal, dos diversos tipos de acção, bem como do seu sentido e alcan
ce. Podemos considerar que, de certo modo, Aristóteles leva aqui a cabo 
uma semântica da acção, uma análise dos diversos sentidos das acções 
humanas. 

A primeira frase deste excerto coloca-nos no plano da contingência, 
no campo do possível, no plano das actividades humanas, determinando 
os diversos modos da passagem de uma possibilidade a uma efectividade 
que é característica deste último. Este facto é denunciado pelos próprios 
termos em que Aristóteles se nos dirige e que uma análise termo a termo, 
mesmo que superficial, torna evidente. Os termos de que falamos são os 
seguintes: tekhne, methodos, praxis, proairesis. O primeiro dos termos, 
tekhne, é entendido como um saber-fazer, como uma actividade produti-

4 1094al-6. 
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va, uma actividade que produz algo - um ergon - que, nessa medida, 
pode ou não existir, ou seja, é contingente. O campo da tekhne é o trazer 
algo à existência (génesis), algo cuja causa eficiente é o artífice. 

Já o termo methodos designa aquilo a que podemos chamar indaga
ção, um saber reflexivo que é um acompanhamento, através do pensar, de 
um dinamismo de realização. É uma actividade directriz, uma actividade 
de deliberação, de ponderação e de imposição de um fim relacionado com 
o campo da tekhne. Enquanto reflexão, enquanto saber do que se sabe, 
podemos perspectivar o methodos como um eixo orientador de toda a 
acção produtiva, isto é, de toda a efectivação de algo. 

Devemos entender, no que concerne ao termo seguinte, praxis, um 
processo de realização que não se reduz à dimensão da tekhne. Efectiva
mente, a prossecução prática é a dimensão específica da acção, é o mun
do da acção moral exteriorizada. A dimensão da praxis - enquanto saber¬
-poder-agir - é, tal como o campo da techne, uma dimensão de génese, de 
trazer algo à existência, ainda que esse algo seja, para já , indeterminado. 
Por último, o termo proairesis designa uma tomada de posição, de deci
são, sendo também concebível como livre eleição ou escolha deliberada. 
Num sentido mais lato, proairesis pode também significar projecto, esbo
ço com vista à acção. 

Esta análise revela, como havíamos j á dito, que Aristóteles pretende 
pensar a acção humana, mas numa perspectiva particular. O que Aristóteles 
pretende compreender é a diferença específica do dinamismo da praxis 
relativamente à tekhne, j á que ambas são actividades que trazem algo à 
existência, isto é, são actividades que lidam com um certo tipo de génesis. 
A diferença procurada deverá surgir de uma análise das suas finalidades, o 
que nos conduz ao segundo momento: a identificação do bem com a finali
dade, ou seja, a assunção do pressuposto teleológico. Os termos methodos e 
proairesis anunciam esse pressuposto, pois designam uma intencionalida
de, a proposta de um fim ao nível dos dinamismos. Toda a acção pressupõe 
uma espécie de projecto e encaminhar-se para um fim é encaminhar-se para 
o cumprimento desse projecto. Se aquilo que uma coisa visa é o seu bem, 
este coincide com o cumprimento da mesma, ou seja, é o seu fim. 

Pensar a diferença entre a acção ao nível da praxis e a acção ao nível 
da techne implica assumir uma diferença fundamental no campo dos fins e, 
logo, dos bens de cada tipo de acção, diferença que está na origem da dis
tinção estabelecida por Aristóteles entre acção propriamente dita - cujo fim 
é ela mesma - e produção - acção ao nível da tekhne que tem como fim um 
objecto externo. Quer quando agimos, quer quando produzimos, há um 
movimento, um mesmo dinamismo. A distinção entre os dois modos dessa 
dinâmica é pensada a partir desse em-comum. A diferença entre os dois 
dinamismos reside no facto de a acção moral (praxis) ser uma actividade 
imanente (energeia), uma actividade que tem em si mesma o seu fim, é 
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auto-finalizada, ao passo que a produção se cumpre numa obra (ergon) 
exterior à actividade. A palavra ergon tem dois sentidos, os quais estão 
aqui patentes: por um lado, no caso da produção, designa o produto de uma 
actividade; por outro lado, designa a actividade de uma coisa, no sentido de 
função, de um estar-em-actividade, denotado pelo termo energeia. 

No que concerne à praxis, há uma coincidência entre o fim e a obra, 
entre o bem e o estar-em-actividade. Se, no caso da tekhne, a função do 
artífice se dirige e se cumpre num produto, j á no caso da praxis a questão 
não é clara, uma vez que não se compreende que função (ergon) é essa 
que implica uma auto-referência e que se cumpre em si mesma, ao mes
mo tempo que traz algo à existência, algo que se confunde, que coincide 
com ela. A resposta a estas questões reside na introdução, por parte de 
Aristóteles, de uma nova modalidade existencial, de um novo campo de 
possíveis, que é, na acção, a emergência de um sujeito ético, de um autos, 
que é caracterizado por esse ergon, por essa actividade de relação com a 
função que lhe é própria. Assim, o fim ou bem do homem enquanto sujei
to ético, isto é, enquanto constituindo-se nessa auto-referencialidade, é 
aquilo de que aqui se trata, pois o seu bem/fim se identifica com o seu 
obrar, com o seu agir. 

A identificação do fim/bem do homem é a indagação e identificação 
da função que lhe é própria e das condições do seu cumprimento. Conse
quentemente, podemos até afirmar que a Etica a Nicómaco é um metho-
dos da acção prática, na medida em que é a proposta de um fim para esse 
tipo de acção. No entanto, esse fim, esse bem, essa função em exercício 
não se resumem, por isso mesmo, a um princípio estático, mas a um exer
cício acompanhado de reflexão, a um estar-em-relação que é um trazer-se 
a si mesmo à existência, é gestação de si mesmo num esforço de cumpri
mento e adequação à função que lhe é própria. 

Contudo, surge uma dificuldade: como lidar com o facto de, a cada 
acção particular, corresponder um fim/bem particular, uma vez que, para 
Aristóteles - ao contrário de Platão e como está subentendido nas linhas 
anteriores - não advoga uma visão unitária de Bem? Uma vez que cada 
coisa visa o seu próprio bem, há uma pluralidade de bens e, logo, uma 
pluralidade de fins. No campo da acção prática não é diferente, pois a 
cada acção particular corresponde um fim particular, o que tem implica
ções ao nível da permanência no mundo desse que, enquanto auto-
-referência, se constitui no momento da acção, pois a pluralidade de fins 
das acções traria consigo uma dispersão desse que age, não encontrando o 
seu fim próprio senão na acção que se segue; em última análise, se o 
agente se identificasse com o fim de cada acção particular, então não 
haveria agente, j á que este se diluiria no momento da acção particular, 
não cumprindo o seu projecto próprio, não tendo fim próprio. Aristóteles 
resolve esta questão através de uma hierarquização dos bens e da assun-
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ção de uma tese que não é estabelecida por sua própria conta, mas através 
de um recurso à tradição, nomeadamente ao platonismo, a saber, que o 
fim dos nossos actos é o bem e que é em vista do bem que nós fazemos 
tudo o resto. A passagem seguinte espelha essa posição: 

Se, assim, entre os fins que as nossas acções visam, houver um que nós 
desejamos por si mesmo, enquanto desejamos os outros somente por 
este último, e se não escolhemos tudo por causa de outra coisa qualquer 
(o que resultaria, obviamente, num processo ad inftnitum, de tal modo 
que todo o desejo seria fútil e vão), é claro que este único fim último 
tem que ser o bem e, de facto, o supremo bem.5 

Assim, Aristóteles faz repousar sobre uma tese bem conhecida todo 
o edifício da sua moral; efectivamente, embora a tese não seja sua origi
nalmente, ela reflecte o seu ponto de vista e, por isso, é retomada, ainda 
que com contornos e implicações diversas. Ao contrário de Platão, que 
retirava desta impossibilidade de prosseguir até ao infinito a existência de 
um primeiro bem universal, um primeiro desejável ao nível da transcen
dência, Aristóteles afirma aqui que há um bem, um f im, que integra 
dinamicamente todas as acções particulares. Mas afirma, simultaneamen
te, que esse f im, embora ele mesmo uma actividade auto-referencial, não 
é um universal, um transcendente; pelo contrário, ele impõe-se como uma 
actividade de convergência de todas as finalidades que é imanente à pró
pria acção particular, ou seja, o fim supremo de toda a acção particular 
instala uma tensão entre si mesmo e aquele que age, por intermédio da 
acção. Quer isto dizer que todo o agir particular projecta em si a possibi
lidade de realização completa da função própria daquele que age nesse 
momento, ou seja, o bem supremo é um projecto de completude que, a 
um tempo, desencadeia e determina, é causa eficiente e final, de cada vez 
que agimos, toda a acção concreta. 

Encontramo-nos agora no culminar deste esboço preliminar e con
densado do projecto aristotélico de uma ética e no ponto de viragem para 
o tema mesmo do nosso trabalho. A indicação de tal facto é dada pelo 
próprio Aristóteles: 

Não será, então, um conhecimento deste bem supremo também de gran
de importância prática para a conduta da vida? Não nos tornará mais 
aptos a atingir o que é próprio e adequado, como arqueiros tendo um 
alvo a que apontar? Se assim é, devemos fazer uma tentativa para 

5 1094al9-23. A recusa de uma progressão ao infinito revela o motivo que conduz a 
reflexão de Aristóteles, c que é: como fundar uma ética sem cair numa regressão ao infi
nito? Esta será a questão subjacente ao nosso escrito, embora não seja directamente 
temalizada e discutida. 
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determinar, mesmo que esquematicamente, o que é este supremo bem e 
de quais das ciências teoréticas ou práticas ele é objecto.6 

A primeira questão, que Aristóteles discute em todo o Livro I , é 
aquela que nos ocupará aqui; tentaremos dar conta daquilo a que Aristóte
les chama "o mais elevado dos bens alcançáveis pela acção" 7 - acção 
humana, entenda-se a que Aristóteles chama eudaimonia, e que é o f im 
ao alcance do homem, f im que cumpre e faz cumprir ao homem o seu 
projecto ético de auto-constituição. 

3. Caracterização e discussão das teses acerca do supremo bem e da 
eudaimonia no Livro I da Ética a Nicómaco 

3.1. Contra a sinonímia - l . a definição do bem supremo 

Regressemos agora à passagem já citada nas linhas introdutórias des
te trabalho, passagem que dá um nome ao supremo bem: 

No que diz respeito ao nome, podemos quase dizer que a maioria da 
humanidade está de acordo com isto; pois quer a multidão, quer as pes
soas de discurso refinado faiam disso como eudaimonia e concebem 
"a vida boa" ou "bem agir" como sendo o mesmo que "ser eudaimon". 
Mas o que constitui a eudaimonia é matéria de disputa; e o que os popu
lares pensam dela não é o mesmo que os filósofos.8 

• Aristóteles parte, aqui, de um acordo verbal, de um acordo mera
mente formal, acerca do que seja o bem supremo do homem. Efectiva
mente, o que subjaz a este acordo é o facto de, quer para as pessoas 
comuns, quer para os filósofos, a eudaimonia ser, simultaneamente, um 
termo descritivo - descreve a vida daqueles que levam uma vida agradá
vel - e um termo normativo - estabelece uma norma de condução da vida 
de modo a que cada um possa ser feliz. Surpreendemos aqui, então, um 
sentido subjectivo e um sentido objectivo para o termo: do lado subjecti
vo, a eudaimonia significa estar satisfeito, levar uma vida agradável; do 
lado objectivo, significa uma vida conduzida de forma digna, nobre. Este 
posicionamento não é uma tautologia, ele é informativo, uma vez que o 
que está aqui em causa é uma tese acerca da verdade da eudaimonia, ou 
seja, o sentido objectivo de eudaimonia determina, enquanto norma, a 
concepção que temos do que seja alguém, subjectivamente, verdadeira-

6 1094a23-27. 
7 1095al4-17. 
8 1095al5-22. 
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mente eudaimon. Assim, aquilo que Aristóteles se propõe fazer é dar um 
conteúdo a esse acordo verbal, isto é, criar uma mediação entre ambos os 
modos de conceber a eudaimonia. 

Em vista da distância que separa os sentidos de eudaimonia, o acor
do inicial acerca do nome do supremo bem transforma-se em discórdia 
quando intentamos transformá-lo no acordo sobre as coisas, sobre os 
factos, ou seja, quando procuramos dar a essa forma vazia em que se 
constitui a eudaimonia enquanto em-comum linguístico um conteúdo 
com que todos concordem. A consequência desse desacordo são diversas 
perspectivas acerca do que possa ser a verdadeira eudaimonia, o verda
deiro bem que é o f im de todas as actividades humanas: uns dizem que é 
o prazer, outros a honra e a virtude, outros ainda as riquezas. No entanto, 
permanece implícita a esta multiplicidade de concepções uma convergên
cia conceptual, a partir da qual Aristóteles vai poder pensar a eudaimonia, 
tal como testemunha a seguinte passagem: 

A ajuizar a partir das vidas (bion) dos homens, são as seguintes as con
cepções mais ou menos razoáveis que parecem prevalecer entre eles.9 

Aristóteles indica, deste modo, que possui um ponto de ancoragem 
para o desenvolvimento das suas teses: ele parte dos factos, das vidas dos 
homens, vidas cumpridas e plenas, compreendidas por todos e reconheci
das como razoáveis, isto é, como sendo, umas mais, outras menos, con
formes ao logos, ao discurso e à racionalidade, apesar de se organizarem 
em torno de referências diversas e da multiplicidade dos seus contornos. 
Nesta perspectiva, a investigação a respeito do que possa ser a eudaimonia 
não só se baseia na vida do homem, como se transforma numa reflexão a 
respeito da condição humana e numa busca dos critérios que tornam razoá
vel uma dada interpretação da eudaimonia e do bem/fim que ela nomeia. 

A referência de Aristóteles às vidas humanas como horizonte no 
interior do qual temos que procurar o significado de eudaimonia tem 
como função mostrar que esta é, verdadeiramente, um bem ao alcance do 
homem, pois é reconhecido por todos que existem, ou j á existiram, 
homens que a alcançaram. Assim, a eudaimonia é o nome do bem mais 
elevado alcançável pela acção, bem que, tendo como referência a vida 
humana, se constitui como a melhor vida humana possível. Mas não é 
idêntica a ele; se assim fosse, toda a actividade prática conducente à 
eudaimonia estaria condenada a ser, apenas, uma recolecção e uma cópia 
das vidas daqueles que a atingiram, uma vez que teriam dado j á um con
teúdo definitivo a esse bem, uma actividade que teria um fim arbitrário. 
Não é isso que Aristóteles pretende; o que Aristóteles visa, nesta investi-

9 I095M5-17. 
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gação, é determinar as condições formais que possibilitam uma vida feliz, 
ou seja, determinar racionalmente quais os critérios que devem conduzir à 
decisão acerca do f im de toda a actividade prática. 

Assim, a eudaimonia não é um sinónimo do supremo bem, mas um 
conceito distinto dele e que indica o conjunto das condições ou critérios 
formais que devem ser preenchidos por quem queira atingir o mais eleva
do bem de todos, alvo que é atingido por um homem quando dele se diz 
que é eudaimon, isto é, um homem que tem as coisas a seu favor, cuja 
vida vai bem, no sentido de uma vida bem sucedida, sucesso intimamente 
ligado a uma ideia de prosperidade material; a eudaimonia, enquanto 
nome comum, retirado da experiência das vidas humanas, dos diversos 
pontos de vista acerca do bem supremo, é o signo indicativo da necessi
dade de uma reflexão acerca das condições que necessariamente têm que 
ser preenchidas para que um homem atinja o bem supremo. Ao darmos 
um nome ao bem supremo do homem, e ao aceitarmos esse nome como 
correcto, estamos a afirmar que a eudaimonia não pode j á ser o que quer 
que seja que desejemos, mas que deve obedecer a algumas condições. 

A discussão concernente a estas condições começa em 1097al5-20, 
na definição de supremo bem prático que Aristóteles avançada por Aris
tóteles: 

Podemos agora voltar ao bem que é o objecto da nossa pesquisa e tentar 
descobrir o que possa exactamente ser. Pois o bem parece ser uma coisa 
numa prossecução ou arte e outra noutra: é diferente em medicina do 
que é em estratégia e assim com o resto das artes. Que definição do bem 
será verdadeira para todas as artes? Talvez possamos defini-lo como 
aquilo em função do qual tudo o resto é feito. 1 0 

3.2. O bem supremo - cujo nome é eudaimonia - como haplos 
teleion e como autarkes 

As condições impostas por Aristóteles à eudaimonia para que possa 
ser considerada o bem supremo são duas: em primeiro lugar, deve ser um 
fim final (haplos teleion); em segundo lugar, tem que ser auto-suficiente 
(autarkes). Vamos agora ver o que isso significa e quais as suas implica
ções ao nível da escolha dos bens práticos. 

Parece haver diversos fins a que as nossas acções apontam; mas, 
enquanto escolhemos alguns deles - por exemplo, a riqueza, ou as flau
tas e instrumentos em geral - como meios para outra coisa, é claro que 
nem todos eles são fins finais; enquanto que o bem supremo parece ser 

io 1097al5-20. 
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algo final. Consequentemente, se há alguma coisa que sozinha é o fim 
final, esta coisa - ou se houverem vários fins finais, aquele que entre 
eles é o mais final - será o bem que procuramos." 

Como j á vimos, para Aristóteles o bem de uma acção é aquilo para 
que essa acção é feita, isto é, o seu f im; uma vez que tudo aquilo que 
fazemos são actos, acções, ou seja, é a nossa vida activa, então o bem 
dessa actividade tomada em si mesma e não a partir de cada acção parti
cular, chamemos-lhe a vida prática, será encontrado através da identifica
ção desse fim ou bem que não é desejado senão por si mesmo, isto é, que 
não é escolhido em função de um fim outro que si mesmo. Assim, se a 
eudaimonia é o bem supremo - acordo verbal do qual partimos - , então 
não podemos fazer com que a mesma consista em mais do que uma coisa, 
sempre procurada por si mesma, e nunca como meio para outra coisa, ou 
como parte integrante de um conjunto mais amplo. Para Aristóteles, o 
bem final, para assim ser considerado, tem que obedecer ao requisito 
formal de consistir num único f im desejado por si mesmo e em si mesmo, 
um fim cumprido, realizado: 

Falando de graus de finalidade, queremos dizer que uma coisa persegui
da enquanto fim em si mesma é mais fina! do que uma coisa perseguida 
enquanto meio para outra coisa e que uma coisa nunca escolhida como 
meio para outra coisa é mais final do que coisas escolhidas enquanto 
fins em si mesmas e como meios para essa coisa; e, de acordo com isso, 
uma coisa sempre escolhida como fim e nunca como meio chamamos 
absolutamente final (haplos de teleiori))2 

Assim, o f im final deve ser aquele fim que, quando atingido, se reve
la o final, no sentido de "mais cumprido", "mais acabado". E Aristóteles 
prossegue: 

Agora, a eudaimonia acima de tudo o resto parece ser absolutamente final 
neste sentido, uma vez que sempre a escolhemos por si mesma e nunca 
enquanto meio para outra coisa; enquanto que a honra, o prazer, a inteli
gência e a excelência nas suas várias formas escolhemos, de facto, por si 
mesmas (uma vez que devemos ficar contentes em ter cada uma delas, 
embora nenhuma vantagem externa resulte disso), mas também as esco
lhemos em função da eudaimonia, na crença de que elas serão um meio 
de a assegurar. Mas ninguém escolhe a eudaimonia em função da honra, 
do prazer, etc, nem enquanto meio para algo outro que si mesma. 1 3 

I ' 1097a26-30. 
1 2 1097a30-35. 
13 1097bl-6. 
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Esta passagem delimita os critérios de eleição do bem final. Efecti
vamente, não é suficiente saber que este é desejado em função de si 
mesmo; Aristóteles necessita de frisar, com o objectivo de excluir outros 
bens que são escolhidos em função de si mesmos - como a honra, o pra
zer, etc. - , que o bem/fim final, cumprido, é aquele que é sempre deseja
do em função de si mesmo e nunca em função de outra coisa. De facto, 
esta precisão na caracterização do bem final vai permitir que se excluam 
os fins que, embora desejados e escolhidos em função de si mesmos, 
podem ser desejados e escolhidos, por vezes, em função de outra coisa, a 
saber, da eudaimonia. Independentemente do fim que procuremos e do 
modo como o avaliemos, é necessário referi-lo sempre àquilo que é sem
pre desejado em função de si mesmo e nunca em função de outra coisa. O 
fim de que aqui se fala é a eudaimonia. E a questão fica por aqui, pois a 
razão de cada um querer ser feliz tem uma resposta final, ou seja, é reme
tida para o horizonte das causa finais, da teleología. 1 4 

Finalizada a apresentação da primeira condição para a eudaimonia 
ser considerada o bem supremo, passemos à segunda, isto é, à auto-
-suficiência ou autarcia do bem final: 

A mesma conclusão parece também seguir-se da consideração da auto-
-suficiência da eudaimonia - pois é sentido que o bem final tem que ser 
uma coisa suficiente em si mesma.15 

A noção de auto-suficiência é constituída de duas noções distintas, a 
noção de suficiência e a noção de auto-referência dessa suficiência. Esta 
noção, no sentido moral que Aristóteles aqui lhe dá, implica uma inde
pendência da eudaimonia do homem - em última análise, o autos da 
auto-suficiência; por outras palavras, o homem deve encontrar em si 
mesmo tudo aquilo que é necessário à sua eudaimonia, ou seja, não deve 
carecer de algo exterior a si no que diz respeito à sua própria eudaimonia. 
Assim, a eudaimonia é o bem que torna o indivíduo independente, que 
faz com que não careça de nada, na medida em que se chega a si mesmo, 
ou seja, não tende, enquanto sujeito ao qual essa suficiência é referida e 

1 4 E não há, para Aristóteles, necessidade de ir mais longe nesta questão, pois se o fizés
semos prosseguiríamos numa busca infinita do fim final, busca que Aristóteles recusa 
em diversas passagens (cf, como exempio, 1094a20-25). O que, efectivamente, Aristó
teles faz aqui é assumir uma posição da escola platónica - embora a sua concepção de 
eudaimonia seja diferente - documentada através de uma passagem do discurso de 
Diotima no Banquete, de Platão, sobejamente citada: "É, portanto, pela posse de coisas 
boas que as pessoas felizes são felizes. E já não adianta perguntar com que fim se aspi
ra a ser feliz: a resposta, salvo erro, encerra já um termo último." - cf. Platão, Banque
te, trad. Maria Teresa Schiappa de Azevedo, Lisboa, Edições 70, 1991, 205a. 

15 1097b8-10. 
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do qual é predicada, para nada fora de si mesmo, pois é capaz de satisfa
zer todas as suas carências e aspirações. Contudo, Aristóteles destaca o 
facto de uma vida independente, não carente de nada, como aquela que 
caracteriza o eudaimon, não ser idêntica a uma vida solitária, a um solip-
sismo, a uma vida fechada sobre si mesma. É verdade que o homem feliz 
encontra algum prazer na reflexão interior, mas o solipsismo acaba por se 
tornar um obstáculo - no sentido mais originário desta palavra, transfor
ma em problema - a superar, pois a vida solitária é um impedimento à 
actividade humana e, desta forma, à eudaimonia^. Declara Aristóteles: 

Empregamos o termo auto-suficiente, no entanto, com referência não a 
um si mesmo isolado (auto mono) vivendo uma vida de isolamento (bio 
monoten), mas também aos seus pais e filhos e mulher e amigos e con
cidadãos em geral, uma vez que o homem é por natureza um ser social 
(phuseipolitikon ho anthropos))1 

E deste modo afirma a necessidade de algumas circunstâncias exte
riores, sociais, à eudaimonia para que esta se cumpra. Esta não é, ainda 
assim, uma tese que contraria a auto-suficiência da eudaimonia: o que 
esta tese nos diz é que a eudaimonia não necessita de outra coisa senão de 
si mesma como f im; no entanto, necessita de muitas coisas como meios, 
como campo de aplicação da actividade que lhe é própria, j á que o con
ceito de uma vida que não se realiza na solidão, mas inclui relações, traz 
consigo a impossibilidade de determinar de forma categórica quais os 
meios necessários a uma vida com esses contornos. Confrontado com esta 
dificuldade de determinação, Aristóteles opta por aquilo que está próxi
mo, pelo seu campo de agenciamento possível, recusando a progressão ad 
infinitum.xs 

De certo modo, a tese da auto-suficiência mostra uma concepção do 
ser humano como lugar de cruzamento e de auto-organização das múlti
plas relações em que está envolvido, que lhe estão próximas, relações 
essas que se configuram num campo de possíveis, que constitui o seu 
horizonte de possibilidades. Nesta medida, a tese da auto-suficiência 
parece afirmar que o ser humano individual não é uma unidade atómica 
fechada sobre si mesma, mas antes uma unidade relacional, cuja activida-

1 6 Tentaremos esclarecer melhor este ponto quando abordarmos a questão relativa aos 
bens exteriores. 

1 7 1097b9-12. Esta passagem parece-nos estreitamente articulada com aqueloutra referên
cia inicial de Aristóteles ao bem individual e ao bem da polis em 1094b7-10, permitin-
do-nos perceber que a superioridade do bem da polis ao bem individual não é um apa
gamento do individuo, mas antes a afirmação da sua proximidade à sua natureza 
própria, a de um animal social que se cumpre nas relações sociais e não isoladamente. 

is Cf. I097bl5-17. 
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de no campo de proximidade que lhe é próprio constitui o seu auto-
-patenteamento, uma auto-explicitação, um desenvolvimento e manifes
tação de si mesmo a partir de si mesmo por intermédio das relações 
sociais: 

Tomamos uma coisa auto-suficiente por uma coisa que. pondo-se por si 
mesma, torna a vida desejável e carecente de nada e consideramos que a 
eudaimonia seja tal coisa. Além disso, consideramos a eudaimonia 
como a mais desejável de todas as coisas boas, sem ser ela mesma reco
nhecida como uma entre as restantes; pois, se fosse assim reconhecida, é 
claro que devíamos considerá-la mais desejável quando ainda a mais 
pequena das outras coisas boas fosse com ela combinada, uma vez que 
esta adição resultaria num bem total maior e de dois bens o maior é 
sempre o mais dese jáve l . 1 9 

Assim, parece-nos que a auto-suficiência da eudaimonia - e a 
eudaimonia propriamente dita - se compreendem a partir deste auto-
-posicionar-se do indivíduo relativamente às suas relações próximas. 
Auto-posição tem aqui o sentido de atitude intelectual ou emocional 
manifesta nas diversas modalidades existenciais do indivíduo, atitude 
essa que, metaforicamente, o erige, o edifica e o torna ocupante de um 
lugar próprio, atitude que é um esforço que visa superar a vida fechada 
sobre si mesma, isto é, o obstáculo que constitui o solipsismo, distribui-
do-o por uma série de relações das quais é não só pólo agregador, mas 
também princípio organizador, fim único sob a determinação do qual essa 
rede de relações se dá. Por isso mesmo, a eudaimonia é um fim único, 
final, pleno, não é o resultado de uma soma de bens; a felicidade é o bem 
humano final porque tem um valor incomparável a qualquer outro bem, 
pois é o único que não carece de nada fora de si mesmo, sendo perfeita
mente capaz - ainda que não seja independente das condições externas, 
como vimos - de satisfazer todas as carências e aspirações do homem. 

3.3. A função do homem - 2." definição de bem supremo 

Visando uma explicitação mais clara e precisa daquilo que constitui 
a eudaimonia, Aristóteles envereda pela explicitação da função própria ao 
homem. Para Aristóteles, a determinação do fim do homem está intima
mente ligada com a determinação da função (ergon) que lhe é própria, ou 
seja, pela sua natureza e pelo cumprimento o mais pleno possível da 
mesma 2 0. A função de um ser é, para Aristóteles, aquilo para o qual esse 

" I097M6-21. 
2 0 Como já havíamos observado no inicio deste texto, o pensamento aristotélico está 

edificado sobre o princípio da teleología universal, princípio que diz que todas as coi-
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ser é feito, tarefa em cujo cumprimento se lhe reconhece aquilo que ele 
verdadeiramente é. A questão acerca da função própria do homem, e a 
sua pertinência para a compreensão do que possa ser a eudaimoma, é 
posta por Aristóteles do seguinte modo: 

Dizer, todavia, que o supremo bem é a eudaimoma poderá, provavel
mente, parecer um truísmo; ainda precisamos de uma compreensão mais 
explícita do que constituí a eudaimoma. Talvez, então, possamos chegar 
a isso se determinarmos qual é a função do homem. Pois a bondade ou 
eficiência do tocador de flauta ou escultor ou artífice de qualquer tipo, e 
em geral de qualquer um que tenha alguma função ou tarefa a conduzir, 
pensa-se que resida nessa função; e similarmente pode ser sustentado 
que o bem do homem reside na função do homem, se ele tem uma.21 

Assim, Aristóteles procura compreender a endaimonia - ou melhor, 
o bem supremo do homem, que reside na função que lhe é própria, do 
qual a eudaimoma é o nome - por intermédio de uma análise da natureza 
do homem que parte de um pressuposto fundamental e não discutido: 
para Aristóteles, é evidente que a dispersão das funções sociais e das 
funções dos diferentes membros do humano não constituem a função do 
homem, consistindo esta última em algo que está acima e para lá das 
tarefas particulares da vida humana quotidiana. O homem é mais do que o 
tocador de flauta, ou do que as tarefas exercidas pelas suas mãos e pés. 
Aristóteles aponta, aqui, para a função concatenadora de todas essas fun
ções dispersas conduzidas pelo homem, função que está acima das restan
tes funções que, sendo do humano, não são o humano - isto é, que se 
eleva sobre todas as outras e as domina, age sobre elas - e para lá - ou 
seja, que permanece numa alteridade absoluta - relativamente às mesmas. 
Aristóteles confere, nesta perspectiva, um valor próprio ao humano que 
não se esgota nas acções particulares, tratando, nestas passagens, de 
determinar a diferença antropológica. A eudaimoma consistirá, então, na 
efectivação do ofício do homem tornado critério que, por si só, torne a 
vida desejável; se for possível determinar aquelas que são as capacidades 
próprias do homem enquanto tal, teremos encontrado o critério que fixa o 
bem que, por si só, torna a vida desejável e não carecente de mais nada, 
ou seja, a eudaimonia. 

Nesse sentido, a vida, enquanto tal, não pode ser a tarefa própria do 
homem, pois é coisa partilhada com os demais seres vivos; também a 
vida sensitiva é partilhada com os animais em geral. Deste modo, a fun
ção do homem é determinada como a vida prática da parte racional 

sas tendem a cumprir o fim que está determinado pela sua natureza. 
2 i 1097b22-28. 
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{logos) do homem 2 2 , ou seja, uma vida que é uma actividade imanente 
(praxis) de alguém que possui logos, de alguém que dá a essa actividade 
uma regra - outro sentido possível de logos. Deste processo de exclusão 
podemos, então, concluir que a função do homem é uma actividade da 
alma - e exclusivamente da alma, pois as actividades do corpo são 
comuns aos outros seres - caracterizada como exercício activo da sua 
capacidade racional; em poucas palavras, a tarefa própria do homem é 
pensar23, exercício activo do pensamento explícita ou implicitamente 
referido a uma regra que está, como veremos, ligada à virtude moral. O 
que Aristóteles aqui salienta é a existência de certos aspectos da vida e da 
acção humanas a cujo uso nenhum homem são renunciaria, aspectos que 
têm a sua origem no exercício da racionalidade. 

Mas o objectivo de Aristóteles é apresentar uma definição mais 
completa de eudaimonia e não ficar-se pela determinação da função do 
homem. Visando esse objectivo, Aristóteles apresenta uma série de pre
missas, de proposições, a partir das quais alcança uma definição de 
eudaimonia, ou de supremo bem, pois é do bem que se está aqui, e sem
pre, a falar. Acompanhemos o seu raciocínio: 

i) se a função do homem é o exercício activo das faculdades da 
alma em conformidade com, ou, pelo menos, não desprovidas 
de, regra (logos); 

ii) se reconhecemos que a função de um indivíduo e de um bom 
indivíduo da mesma classe é genericamente a mesma, sendo a 
excelência ou virtude (areie) adjunta à função no caso deste 
ú l t imo 2 4 ; 

iii) se declaramos que a função do homem é uma certa forma de vida 
enquanto exercício das capacidades da alma e actividades em 
associação com princípio racional; 

2 2 Cf. 1098al-5. 
2 3 A vida é, aqui, pensada sob o modo da actividade ela mesma, do uso que se dá às capa

cidades racionais e não apenas à sua posse. 
2 4 Este é o individuo que, embora aqui pensado abstractamente, interessa a Aristóteles, 

pois só ele realiza plenamente a função do homem. Na medida em que viver e viver 
bem são coisas distintas, c só a última é o fim pleno do homem, o homem bom é o 
homem-tipo da vida boa, como aquele que não apenas vive, mas se relaciona com as 
actividades que constituem a sua vida de modo excelente, excepcional. E de notar, con
tudo, que Aristóteles não dá conteúdo à relação entre o homem bom e a sua vida, liber-
tando-se, assim, da imposição de um modelo fixo, pois essa relação é individual, embo
ra siga critérios reconhecíveis por todos. 
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iv) se dizemos que a função do homem bom é conduzir 2 5 estas acti
vidades bem e rectamente; 

v) e se uma função é bem conduzida de acordo com a excelência ou 
virtude que lhe é própria; 

podemos concluir que o bem do homem é o exercício activo e imanente 
das faculdades da alma nascido, gerado, em conformidade com a melhor 
e mais acabada de entre as virtudes ou excelências humanas2 6. Assim, 
chegamos a uma definição de bem humano, de eudaimonia, que aponta 
no sentido de uma forma de vida que, sendo caracterizada pela actividade 
pensante, a liga e a institui, de forma fundamental, como re l ação 2 7 a uma 
regra, a uma legalidade, que é a sua virtude ou excelência própria. 

A praxis aqui em causa é um movimento de geração de uma nova 
modalidade existencial do humano; através dela, é-lhe adjunto algo mais 
que o eleva, que o faz ser, a um tempo, homem e mais do que homem. 
Esta génesis de si mesmo do homem bom está indissociavelmente ligada 
à virtude ou excelência e não tem um carácter de advento ou de episódio; 
pelo contrário, o que a caracteriza é a sua permanência, a sua presença 
constante em toda a actividade prática. Tal como refere Aristóteles: 

Esta actividade tem que ocupar uma vida completa; pois uma andorinha 
não faz a Primavera, nem a faz um belo dia; e, similarmente, um dia ou 
um breve per íodo de eudaimonia não torna um homem supremamente 
abençoado e eitdaimon?* 

E isto não significa mais do que uma vida acabada, não porque tenha 
chegado ao seu f im perspectivado como morte, mas porque é uma vida 
que alcançou o seu fim último, uma vida chegada à constância, a uma 
maturidade que se exerce e que dispõe ainda de tempo para desenvolver a 
virtude ou excelência adquirida quando as circunstâncias assim o permiti
rem. 

2 5 O termo "conduzir" remete, aqui, quer para a coisa conduzida - a vida prática - , quer 
para o condutor - o que dirige e acompanha, governa e encaminha para um fim as acti
vidades em que se envolve. A função do homem é essa condução da sua vida, é pensar 
a sua vida em termos de conduta. 

2 6 O termo "nascido" ou "gerado" não é mencionado na tradução usada para este traba
lho; contudo, deve referir-se que o termo aparece no original grego, que passamos a 
transcrever: [...]to anthropinon agathon psukhes energeia ginetai kat'areten[...].(° 
sublinhado é nosso) - Cf. 1098a7-18. 

2 7 Relação que não leria homem e virtude como relata, mas como implicados, com-
-plicados e indiscerniveis, reconhecíveis apenas porque adjuntos e indiferenciados no 
chamado "homem bom" (spoudaios). 

2 8 1098al8-20. 
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3.4. Considerações metodológicas - breves indicações 

Após concluir o seu raciocínio acerca do ofício próprio ao ser huma
no, Aristóteles indica a necessidade de examinar o primeiro princípio a 
que chegou - a saber, que o bem do homem, a eudaimonia, consiste 
numa actividade da alma nascida em conformidade com a virtude - à luz 
das opiniões correntes e verificar se a conclusão a que chegou através de 
raciocínio científico está de acordo com as coisas ditas antes de qualquer 
exame científico. Detectamos, aqui, um apontamento acerca da natureza 
da própria indagação ética e do modo como Aristóteles perspectiva a 
modalidade existencial aqui surgida, o homem bom, aquele que cumpre 
de forma plena a sua função de homem. Efectivamente, esta atenção aos 
factos não é sem razão nem surge como mera tentativa de validação das 
teses; ela reflecte, quanto a nós, o modo de operar mesmo que gera o 
homem bom. Para já , Aristóteles: 

Que esta explicação sirva, então, para descrever o bem em traços gerais 
- pois não há dúvidas de que o procedimento próprio é começar por 
fazer um esboço grosseiro e preenchê-lo depois. Se um trabalho foi bem 
disposto em traços gerais, pode supor-se que esteja nas capacidades de 
qualquer um empreendê-lo e completá-lo; e, neste trabalhar dos deta
lhes, o Tempo (Khronos) parece ser um bom inventor ou, pelo menos, 
coadjutor.29 

N ã o nos importam aqui, apesar de relevantes, as questões acerca da 
delimitação da Ética no interior das ciências não-exactas, pois não cabem 
no âmbito deste trabalho; o que aqui nos importa é a referência ao tempo 
e as suas implicações ao nível da compreensão das teses acerca da 
eudaimonia que se seguirão a esta passagem. 

Tal como noutras passagens da obra que aqui abordamos 3 0, Aristóte
les não confere um sentido unívoco aos termos, recorrendo bastas vezes 
ao sentido que para eles construiu ou delimitou, mas também a sentidos 
mais comuns e, nalguns casos até, sentidos j á historicamente em desuso. 
Parece-nos ser aqui o caso com a palavra "tempo". 

Por um lado, essa palavra designa aquilo que é calculado a partir do 
movimento, podendo este aqui ser visto como a vida da alma, o pensar; 
neste sentido, o cálculo do tempo remete para um calculador, para uma 
mente ou um pensar que, visando a sequência dos seus movimentos, das 
suas acções, as organiza segundo uma ordem causal de anterioridade e 

2 9 1 098a20-24. 
3 0 O próprio projecto da obra reflecte uma tentativa de conferir um sentido unívoco ao 

que se entende por "bem do homem", univocidade que Aristóteles não confere aos seus 
próprios termos, como já vimos. 
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posterioridade, tornando-se consciente delas e, consequentemente, do 
tempo entre elas decorrido; é só porque se dá uma mudança, uma diferen
ciação em partes, diferenciação que é acompanhada de uma continuidade 
— o sujeito calculador - que temos tempo. E neste sentido que a palavra 
"tempo" é aqui mencionada, como cálculo - e, portanto, distribuição 
racional — do movimento da alma, ou seja, das suas acções particulares, 
acções que constituem o tempo presente, o agora, e que remetem, 
enquanto começos, para um tempo futuro e, enquanto fins, para um tem
po passado. Esta concepção do tempo implica uma continuidade do cal
culador que, deste modo, se reconhece o mesmo ao longo das suas diver
sas manifestações temporais. 

E implica, por outro lado, e recorrendo a um sentido de tempo que 
caía em desuso na época de Aristóteles, uma perspectivação de um tempo 
personificado, isto é, de um tempo tornado primeira pessoa e protagonista 
de uma história, de uma narrativa. 

Assim, parece-nos que aquilo que Aristóteles nos diz é que o tempo 
é aquilo que coadjuva, que trabalha e coopera com esse bem que nele se 
dá e que é sempre começo e f im em cada um dos momentos temporais -
no caso, cada uma das acções particulares e que, através delas, se retro-
jecta no passado, reconhecendo-se nele, e se projecta no futuro, determi-
nando-o à sua medida. Este dinamismo confere ao bem uma figuração, 
dá-lhe uma existência concreta e uma presença que não se esvai, mas que 
permanece ao longo do tempo; essa presença é o homem completo, que 
cumpre plenamente a sua função, é a permanência do que subjaz o cálcu
lo do tempo. 

E percebemos agora porque razão Aristóteles vai prosseguir a sua 
argumentação referindo o carácter precário e inexacto destas questões, 
vistas como indagação ética, pois esta é, a cada momento, uma tensão 
entre o que foi e o que há-de ser, tensão que constitui o presente e a per
manência , em suma, a vida humana prática; mas essa tensão é, também, 
um esboço sempre passível de melhoramento, pois a passagem do tempo 
implica deterioração e, nesta medida, é necessária uma recorrente reto
mada da figuração, da obra (ergon) em que se constitui a vida humana 
enquanto vida prática da parte racional da alma. 

Percebemos, também, a sua referência aos primeiros princípios 
(arkhe): 

Nalguns casos é suficiente se o facto de as coisas assim serem estiver 
satisfatoriamente estabelecido. Este é o caso dos primeiros princípios; e 
o facto é a coisa primeira - é um primeiro pr inc íp io . 3 1 

3i 1098b]-5. 
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Para Aristóteles, a questão acerca da natureza do bem do homem é 
da ordem da facticidade, da ordem de algo que está pré-dado, algo que 
não é passível de outro conhecimento senão a constatação de que é assim. 
E o facto é o primeiro princípio, é arkhe, o que significa que é aquilo a 
partir do qual há alguma coisa - neste caso, o bem enquanto função do 
homem. Contudo, ser o primeiro numa ordem de coisas não é suficiente 
para esgotar os sentidos de arkhe; primeiro princípio é, simultaneamente, 
comando, mandamento, determinação, aquilo a que sempre se retorna em 
cada começo e que dirige o desenvolvimento da coisa; é assim porque 
este começo não é um simples início suprimido no acontecimento seguin
te na ordem temporal; pelo contrário, é uma recorrência, uma repetição, 
pois não cessa de começar, de reger e dirigir aquilo de que é começo. Ora 
bem, arkhe é, na ordem lógica, a definição (logos) de eudaimonia forne
cida a partir da função do homem; o que Aristóteles nos propõe é uma 
investigação do primeiro princípio, do facto desde logo existente e em 
que todos concordam, da eudaimonia - a cuja definição Aristóteles che
gou através da ordem lógica, discursiva - a partir da ordem fãctica ela 
mesma, na medida em que é reflectida pelas opiniões correntes, pois: 

Se uma propos ição é verdadeira, todos os factos se harmonizam com 
ela, mas se é falsa, rapidamente se descobre que discorda deles. 3 2 

Para Aristóteles, falar da verdade das coisas é sempre falar de uma 
certa prefiguração da verdade relativamente ao discurso acerca das mes
mas, embora essa verdade se manifeste, se mostre, apenas no próprio 
discurso. A verdade parece preceder-se a si mesma, aparecendo no 
momento do nosso discurso acerca das coisas, no momento em que a 
fazemos ser, como se j á aí estivesse a ser. O domínio do verdadeiro é um 
domínio intermédio entre coisa e coisa-dita, uma tensão instalada e per
manente entre a discursividade e a existência, entre signo e coisa signifi
cada; esse domínio é o domínio da significação e é nesse mesmo domínio 
que se inscreve a eudaimonia como fim final do ser humano, pois se 
logos - a expressão que é aqui utilizada por Aristóteles para designar 
"definição" - tem, na língua grega, essa ambiguidade fundamental que é 
significar a coisa e a coisa-dita e, se o logos de que aqui se trata é a 
eudaimonia enquanto primeiro princípio, enquanto arkhe, então aquilo 
que é dito pela definição tem que ser confrontado com os factos, de modo 
a que se possa manifestar, nessa tensão, a verdade, isto é, o homem bom, 
enquanto convergência e permanência concordante, na medida do possí
vel, entre a ordem discursiva e a ordem existencial. 

3 2 1098bl0-13. 



118 Nuno Castanheira 

Aristóteles apresenta, aqui, as razões pelas quais o bem é sempre 
esboçado, dado em traços gerais: o bem é esboçado por que se dá de 
diversos modos na existência e a procura de unificação desses modos 
num único bem é a tarefa do homem, tarefa sempre inacabada porque, 
enquanto exercício, enquanto actividade, exige sempre um retorno às 
coisas de modo a que a verdade acerca do bem se possa manifestar3 3. E 
esta questão, entre outras, que Aristóteles aborda quando se debruça 
sobre as opiniões correntes acerca do bem, mostrando, simultaneamente, 
como surge dessa tensão o homem bom, o sujeito ético enquanto verdade 
do humano. E isso que iremos ver agora. 

3.5. A virtude, a posse, o exercício e os bens exteriores 

O desenvolvimento desta confrontação da definição com as opiniões 
exteriores dá-se a partir de uma análise dos diferentes bens considerados 
pelos homens. Aristóteles apresenta uma divisão tripartida dos bens: 

As coisas boas foram divididas em três classes, bens externos, por um 
lado, e bens da alma e do corpo, por outro; e destes três tipos de bens, 
pronunciamos comummente como bons em sentido pleno e em mais 
alto grau os da alma.3 4 

Como o f im das acções e das actividades humanas é o exercício 
activo das faculdades da alma, parece não haver conflito entre esta d iv i 
são e a definição obtida de bem supremo. Efectivamente, não há conflito; 
contudo, o objectivo de Aristóteles, nestas passagens, é salvaguardar a 
auto-suficiência do bem supremo do ser humano, afirmando que o f im 
das actividades de todo o tipo está incluído nos bens da alma - embora 
seja um bem com contornos específicos - e não nos bens que são exterio
res à mesma - ou seja, quer os bens do corpo, quer os bens exteriores 
propriamente ditos. As expressões correntes definem a eudaimonia como 
eupraxia e eu zen, uma actividade imanente ao sujeito, que não tem por 
f im uma obra exterior, ou seja, definem-na como uma vida em acto, o que 
está de acordo com a definição. 

As opiniões correntes acerca da eudaimonia parecem, segundo Aris
tóteles, pertencer à definição de bem apresentada, por exemplo: a virtude, 
a prudência, a sapiência, ou alguma destas coisas combinada com o pra
zer ou com ele adjunto, e os bens exteriores como factores complementa-

3 3 Estas questões vêm tratadas, ainda que indirectamente, de forma exemplar na obra de 
Pierre Aubenque, Le problème de I'être chez Aristote, (publicado por: Paris, Presses 
Universitaires de France, 1966), nomeadamente nas páginas que tratam da questão da 
homonímia do ser. 

3 4 1098bl3-15. 
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res. Para Aristóteles, estas opiniões estão, provavelmente, maioritaria
mente correctas, passando a examinar aquela que se encontra incluída na 
definição de bem supremo e envolvida nas actividades por ele determina
das e a ele conducentes, a que diz respeito à virtude ou excelência: 

Entre aqueles que pronunciam a eudaimonia como sendo virtude, ou 
alguma virtude particular, a nossa definição concorda com eles; pois 
"actividade em conformidade com a virtude" envolve a virtude. Mas 
não há dúvidas de que faz uma grande diferença se concebermos o 
supremo bem como dependendo da posse da virtude ou da sua mostra-
ção - da disposição, ou da manifestação de uma disposição na acção. 
Pois um homem pode possuir a disposição sem que produza nenhum 
bom resultado, como, por exemplo, quando está a dormir, ou cessou de 
funcionar por qualquer outra causa; mas a virtude no exercício activo 
não pode ser inoperativa - agirá por necessidade e agirá bem.3 5 

E esta é uma questão fundamental. Não é o mesmo dizer que o bem 
supremo consiste na posse ou no uso, no exercício, numa habituação ou 
numa actividade. Aristóteles critica aqui a doutrina que assentava a 
eudaimonia na posse, propondo que ela consista no uso. Detenhamo-nos 
um pouco neste ponto. 

A perspectiva popular da eudaimonia implica a excelência num sen
tido extra-moral, representando todas as qualidades mais valorizadas; ser 
excelente significa ser capaz de alcançar certos resultados, de fazer com 
que quem possua a excelência viva bem (eu zen), aja bem (eu prattein) e 
prospere (eudaimonei). Este sentido de excelência - falamos aqui de are
ie - está ligado de modo indissociável à eudaimonia. Contudo, excelência 
tem um outro sentido, um sentido moral, na medida em que a excelência 
de um homem depende estritamente de si mesmo e não de factores exter
nos, como o acaso. Aristóteles trabalha a partir da coexistência destes 
dois sentidos de excelência. Quando dissemos que o bem supremo tinha 
que ser o f im final das actividades humanas, sendo sempre desejado em 
função de si mesmo e nunca em função de outra coisa, apontámos o facto 
de esta ser uma especificação importante porque existem fins que, apesar 
de serem desejados e escolhidos em função de si mesmos, podem ser 
desejados e escolhidos em função de um outro. No final da análise con
cluímos, com Aristóteles, que só a eudaimonia possuía as características 
de bem supremo, de f im final, pois mesmo a excelência ou virtude pode 
ser desejada em função da eudaimonia. Ora bem, tendo em conta este 
panorama, como compreender a relação que a virtude ou excelência man
tém com a eudaimonia? 

3 5 1098b30, 1099a3. 
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Aristóteles confronta-se, nesta questão, com ós dois sentidos possí
veis de excelência ou virtude e com as correntes filosóficas - nomeada
mente o platonismo - que, em ordem a fazer da eudaimonia algo absolu
tamente independente e auto-suficiente, procederam à sua identificação 
com a virtude moral, uma vez que esta nào está sujeita às circunstâncias 
externas, está no poder absoluto do ser humano. A distinção entre posse e 
uso deriva da discordância de Aristóteles relativamente a esta questão, 
discordância que releva da importância atribuída por Aristóteles à neces
sária eficácia das acções no exterior, eficácia que não está garantida numa 
concepção do f im absoluto do homem como posse ou capacidade para a 
acção, pois essa disposição pode nunca se manifestar. O homem tem 
como finalidade a realização de acções, ele constitui-se no agir que con
fronta a sua natureza, dada pela definição do seu bem supremo, com os 
factos, trazendo-o à existência através da manifestação, do dizer de si no 
tempo e no mundo, nesse movimento de auto-génese. A virtude, que 
constitui o nosso carácter, a nossa natureza, serve de referência a esse 
dizer, a esse julgar, a essa decisão na acção; a virtude é a manifestação 
dessa disposição interna nas acções; todavia, não se substitui à acção 
mesma, tal como o sono não se substitui à vida de vigília. Só as acções 
podem tornar-nos felizes, pois alguém extremamente virtuoso dificilmen
te será feliz quando torturado. Assim, a virtude, apesar de ser desejada 
por si mesma, pode ser desejada em função da eudaimonia, o que, junta
mente com o facto de esta última residir no uso e não na posse, nega a 
identidade entre estes dois conceitos. 

A excelência ou virtude enquanto disposição e manifestação para a 
acção está fundada na afectividade que cada acção gerada de acordo com 
a excelência traz consigo: 

E mais, a vida de actividade virtuosa é essencialmente prazenteira. Pois 
o sentimento de prazer é uma experiência da alma e uma coisa dá prazer 
a um homem a respeito da qual ele é descrito como "gostando de isto ou 
de aquilo": por exemplo, um cavalo dá prazer a alguém que gosta de 
cavalos, uma peça a alguém que gosta de teatro e similarmente as 
acções justas são prazenteiras para o amante da justiça e actos confor
mes à virtude geralmente ao amante da virtude.3 6 

O prazer é, para Aristóteles, não uma mera sensação, mas a cons
ciência do desenvolvimento sem constrangimentos das nossas activida
des; há uma indissociabilidade entre o prazer e a disposição tornada acto; 
de facto, podemos até dizer que o prazer, no caso do f im do homem, é 
esse acompanhamento da manifestação da natureza interna do homem, do 

36 1099a7-ll 
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seu desenrolar-se e desenvolver-se de acordo com o f im que lhe é pró
prio. As coisas prazenteiras, para o homem, são as coisas que estão pro
porcionadas à sua natureza, que lhes confere unidade e estabilidade, sem 
que entrem em conflito umas com as outras3 7. A vida virtuosa, com
preendendo todas as actividades geradas em conformidade com a nature
za do homem, essencialmente virtuoso, contém o prazer em si mesma, é 
consciência do seu próprio desenvolvimento de acordo com a sua nature
za, consciência de si que confere estabilidade à vida humana no decurso 
das diversas acções. 

Mas, ainda assim, a actividade virtuosa não corresponde à eudaimo
nia; a sua definição, a sua essência, exige um excesso, um conjunto de 
bens exteriores para que possam ser conduzidas as acções. A virtude é a 
arte do homem virtuoso, o seu saber-fazer, que é acompanhado do prazer 
como eixo orientador da acção, como acompanhamento desse dinamismo 
de realização. Contudo, as acções necessitam de um campo material para 
o seu desenvolvimento, campo que é exterior à própria arte que a activi
dade virtuosa constitui. A virtude carece de uma matéria para se exercer e 
de um mundo, ou seja, de condições que não estão dependentes do indi
víduo: amigos, riqueza e poder político, por um lado; e, por outro, da 
prosperidade dos empreendimentos, sem as quais não há vida plena e 
acabada, ou seja, sem a qual não é possível a eudaimonia. No que con
cerne ao primeiro tipo de bens exteriores necessários à eudaimonia, esses 
constituem o campo exigido pela actividade virtuosa ela mesma, estando 
conformes à definição, uma vez que são exigidos pela eudaimonia apenas 
porque são exigidos pela actividade virtuosa ela mesma; estes bens exte
riores, apesar de lhe serem exteriores, constituem os instrumentos da 
acção virtuosa, o seu campo bem delimitado de operatividade. Estes bens 
não constituem problema para a concepção de eudaimonia apresentada 
até aqui, pois são exigidos pela definição proposta, embora sejam exterio
res ao seu f im; estes bens são úteis como instrumentos, mas não têm 
qualquer influência ao nível do fim da vida prática. 

3.6. A eudaimonia e os bens exteriores 

Já no que diz respeito à segunda categoria de bens referida, nomea
damente a prosperidade, a conformidade à definição não é tão clara, pois 
eles não são j á uma exigência da actividade virtuosa, mas da eudaimonia 
ela mesma: 

T a m b é m há certas vantagens externas cuja falta impede a eudaimonia 
suprema, tais como o bom nascimento, uma progenitura satisfatória e 

3 7 Cf. 1099aI2-15. 
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beleza pessoal. [...] Tal como dissemos antes, a eudaimonia requer a 
adjunção de prosperidade externa.38 

Estes são os bens que estão incluídos na concepção clássica de 
eudaimonia, bens que, pertencendo necessariamente à eudaimonia, não 
são requeridos para o exercício da acção virtuosa. Surge, assim, a questão 
acerca da origem destes bens e do modo como eles são adquiridos. 

A resposta de Aristóteles afasta, imediatamente, a possibilidade des
ses bens serem adquiridos seja por acaso, seja através de dispensação 
divina, seja por obra da fortuna. Compreende-se esta posição, pois, se 
estes bens se obtivessem por intermédio de qualquer das formas atrás 
mencionadas, estaria comprometido o sentido moral da eudaimonia. 
Assim, a resposta de Aristóteles não surpreende, ele aponta para algum 
tipo de esforço como forma de chegar à eudaimonia, uma vez que, para 
ele, é preferível ser feliz como resultado dos próprios esforços do que por 
dádiva da fortuna. A questão acerca da origem dos bens exteriores torna¬
-se, devido à sua influência determinante na eudaimonia, uma questão 
acerca da origem desta última: a eudaimonia terá a sua origem em nós ou 
fora de nós? Aristóteles dá uma resposta: apesar de ser uma das mais 
divinas coisas existentes, a eudaimonia não depende dos céus nem do 
acaso, ela é ganha através da virtude e de algum estudo ou prát ica 3 9 . 

Percebemos, desta forma, que aquilo que realmente conta e que está 
na origem da eudaimonia é a acção virtuosa, o que significa que o acesso 
à eudaimonia está aberto a quase todos - j á voltaremos às excepções -
exigindo apenas o trabalho necessário à aquisição da virtude; afastar a 
origem da eudaimonia do acaso ou da vontade dos deuses é colocar todo 
o esforço necessário à obtenção desse coroamento final no individuo ele 
mesmo, lugar de origem da estabilidade e do domínio necessários das 
circunstâncias que a eudaimonia exige, tornando-a duradoura e indepen
dente da fortuna. 

Consequentemente, a eudaimonia tem dois elementos, a saber: a vir
tude e os bens exteriores. A virtude é apresentada pela definição dada por 
Aristóteles como sendo a essência da eudaimonia, essência que está int i 
mamente ligada com a tarefa própria do homem, com a sua natureza e 
tem, portanto, a sua origem em nós; os bens exteriores têm a sua origem 
no acaso, sendo-lhes conferido o estatuto de instrumentos 4 0. Surge, assim, 
uma hierarquia entre os elementos da eudaimonia, na qual o primeiro 
princípio — arkhe - está em nós, ao passo que todos os princípios particu-

38 1099bl-7. 

39 cr. 1099M5-17. 
4 « Cf. 1099b25-29. 
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lares e que são vistos como um excedente necessário à eudaimonia 
dependem do acaso. 

Ainda assim, o papel que o acaso pode ter na eudaimonia individual 
pode ser determinante, como no exemplo de Príamo'", que Aristóteles 
apresenta. Este exemplo mostra que a virtude não é auto-suficiente para a 
eudaimonia, deduzindo-se dele que há uma independência total das con
dições que possibilitam a virtude moral e das que tornam possível a 
eudaimonia, porque a virtude pode expressar-se em eventos externos 
extremamente adversos, ao passo que a eudaimonia exige um certo 
número de bens exteriores que têm um papel determinante no seu estabe
lecimento. De facto, o que impede um homem de ser feliz não é a posse 
da virtude, porque esta é suficiente para aguentar qualquer infortúnio; 
também não é a impossibilidade de exercer a virtude, porque ele pode, 
em qualquer circunstância, conduzir as suas acções o melhor que pode; o 
que lhe falta são os bens exteriores determinantes da eudaimonia, E como 
estes bens exteriores estão fora do controlo do indivíduo, podendo a sua 
sorte mudar a qualquer momento, Aristóteles exige que só se diga que 
alguém é feliz, ou vai bem, quando atingir o fim da sua vida, fim que não 
é a morte, mas a plenitude, a maturidade, a estabilidade de uma vida aca
bada. Surgem aqui duas questões: em primeiro lugar, que concepção do 
acaso está aqui subjacente, de modo a salvaguardar a auto-suficiência da 
eudaimonia sem cair em contradição? Em segundo lugar, e relacionada 
com a primeira, como atingir esta estabilidade? A resposta à primeira 
questão iluminará a resposta à segunda. 

4. C o n c l u s ã o - a eudaimonia e a ética como projecto 

Vimos que a eudaimonia é a coisa mais divina existente; esta carac
terização aponta para um deslocar da questão acerca da eudaimonia, 
enquanto bem supremo do homem e, por arrastamento, do acaso que lhe 
está adjunto, para o campo da relação entre o homem e o divino, para o 
campo antropológico-teológico. De facto, o mundo, onde acaso e divin
dade se encontram através do homem - que tem a divindade em si, na sua 
essência, e o acaso fora de si, nas suas circunstâncias existenciais - é o 
lugar onde se dá e se manifesta a relação entre o homem e o divino. Dis
semos, logo no início deste trabalho, que a eudaimonia tinha um sentido 
subjectivo e um sentido objectivo; podemos agora dizer que, subjectiva
mente, a eudaimonia tem assegurada a univocidade de significação — 
Aristóteles obteve-a através do trabalho de lhe fornecer uma definição 
adequada; contudo, do ponto de vista objectivo, a eudaimonia é confron
tada com um fundo de indeterminação, com um resíduo de acaso, de con-

41 Cf. 1100a6-9. 
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t ingência. Se da eudaimonia enquanto sujeito sabemos que é uma activi
dade da alma nascida em conformidade com a excelência, em sentido 
quer moral, quer extra-moral, e que essa actividade é própria do homem, 
mas que, simultaneamente, o torna mais que homem, pois o eleva a uma 
nova modalidade existencial gerada a partir do humano potencial que ele 
é, j á da eudaimonia enquanto objecto pouco ou nada sabemos, apenas que 
é a regra segundo a qual devemos conduzir a nossa vida, embora saiba
mos agora que é a coisa mais divina que há e que, enquanto nossa nature
za mesma, está em nós. 

Assim, parece-nos que Aristóteles vê o mundo como o lugar da dis
tância que separa objectivamente o homem de deus. Através da eudaimo
nia, o homem imita deus, manifestando-se nessa imitação o homem bom, 
o sábio, aquele que é, de entre todos, o mais auto-suficiente; contudo, 
essa auto-suficiência é apenas aproximativa, ela não o torna deus, pois o 
bem final humano necessita de toda uma rede de relações, de mediações 
que não estão, ou podem não estar, imediatamente à sua disposição. Estas 
mediações fazem parte de um mundo que pode não estar predisposto a 
fornecer-lhas e que, no seu desenvolvimento futuro, lhe permanece des
conhecido. 

O exercício da virtude, a essência da eudaimonia, depende, assim, de 
um mundo que lhe fornece as condições da sua existência, um mundo que 
não depende de nós. O virtuoso, aquele que encontra a regra da sua acção 
em si mesmo, está condenado a estar dependente, na sua existência, do 
acaso, não existindo aqui uma contradição entre a auto-suficiência do 
sujeito ético e o acaso, mas antes uma complementaridade: a auto-
-suficiência define a essência da eudaimonia, enquanto que o acaso apre
senta as condições da sua existência, aquilo que se contrapõe, que consti
tui obstáculo à essência de modo a que esta saia da passividade e se torne 
activa, se manifeste e cumpra a sua determinação natural através de 
mediações. A eudaimonia é auto-suficiente, mas para a atingir é necessá
rio passar por mediações que não dependem de nós, de modo que, apesar 
dos nossos méritos, podemos nunca alcançar a eudaimonia, aquilo a que 
temos direito e que dependeria apenas de nós, se a união entre a activida
de virtuosa, a essência da eudaimonia, e a sua existência fosse analítica e 
não sintética, como de facto é, isto é, se não estivesse dependente do aca
so, das condições materiais da sua realização, que nem sempre estão dis
poníveis. Contudo, diz-nos Aristóteles: 

Mas talvez seja errado sermos guiados no nosso ju í zo pelas mudanças 
da fortuna, uma vez que a verdadeira prosperidade e adversidade não 
dependem dos favores da fortuna, embora, como dissemos, a nossa vida 
requeira estes em adjunção; mas é o exercício activo das nossas facul
dades em conformidade com a virtude que causa a eudaimonia e as acti-
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vidades opostas o oposto. E a dificuldade agora mesmo discutida é mais 
uma confi rmação da nossa definição; uma vez que nenhuma das funções 
do homem possui a qualidade de permanência tão plenamente como as 
actividades conformes à virtude: elas parecem ser mais duradouras até 
que o nosso conhecimento das ciências particulares. E entre estas acti
vidades elas mesmas aquelas que estão mais alto na escala de valores 
são mais duradouras, porque ocupam mais plena e continuamente as 
vidas dos supremamente felizes: pois esta parece ser a razão pela qual 
não os esquecemos. 4 2 

Por aqui vemos que o elemento de estabilidade é dado pela definição 
de eudaimonia, o que significa que, tal como j á apontámos em várias 
passagens anteriores, é a referência de toda a acção à essência da eudai
monia que torna manifesto e sempre presente esse que age e que se reco
nhece na acção, que é gerado a cada momento a partir dessa origem, ori
gem que é reiterada em cada acção particular. O elemento decisivo e 
essencial da eudaimonia é aquele que a sua definição dá a conhecer e esse 
elemento é estável; contrapostas a ele, material para o seu desenvolvi
mento e interveniente necessário, instrumento instável, mas exterior ao 
fim dado pela definição, estão as propriedades necessárias à sua realiza
ção, à sua doação como facto num mundo que se apressa a organizar, a 
dar sentido de acordo com a sua natureza íntima, manifesta no prazer que 
acompanha a actividade prática da intelecção, actividade da alma de doa
ção de sentido às coisas do mundo. 

O acaso é reduzido, assim, a resíduo; contudo, o significado deste 
resíduo é fundamental para a compreensão da eudaimonia, na medida em 
que ele representa o obstáculo, a distância sempre encurtada pela praxis 
humana, mas sempre insuperável, entre a eudaimonia do homem - senti
do subjectivo - e a eudaimonia pura e simples - sentido objectivo. A 
actividade humana, não uma qualquer actividade, mas aquela em que o 
humano se cumpre enquanto humano, instala-se nesta abertura entre aqui
lo que está a ser e aquilo que ainda não é, entre a eudaimonia subjectiva e 
a eudaimonia objectiva, abertura que projecta para lá das possibilidades 
humanas, sempre sujeitas ao acaso, a verdadeira eudaimonia. A possibili
dade de superação de si mesmo, de ascensão a um plano existencial mais 
elevado, está inscrita na tarefa que o homem, enquanto ser natural, tem 
que cumprir; essa tarefa, se cumprida, caracteriza-se como algo que está 
acima e para lá de todas as outras; contudo, essa superação de si mesmo 
só é realizável na medida do possível, isto é, num mundo sujeito a acon
tecimentos e a vicissitudes que estão fora do controlo; o mundo da reali
zação humana é o mundo do que pode ou não ser. E essa condição, a 

4 2 1100b9-17. 
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condição humana propriamente dita, mostra que o homem não domina 
todos os aspectos da sua vida e que está submetido ao acaso de forma 
fundamental, acaso que pode criar monstros e aberrações, tanto quanto 
pode atingir quer os virtuosos, quer os malfeitores. 

Vemos, assim, que a eudaimonia é o ponto de partida para a consti
tuição do sujeito ético, ponto de partida que é retomado no instante de 
cada acção, ao qual é referida cada actividade. Sendo o que há de mais 
divino, a eudaimonia instala uma tensão no interior do próprio sujeito, 
criando uma distância entre a sua situação actual e a sua natureza própria. 
Uma vez que a divindade é auto-suficiente, é uma actividade auto-
-referencial, é auto-actividade, a função do homem é deixar que o divino 
em si tome expressão e esse tomar expressão dá-se através de uma activi
dade intelectual que não é mera abstracção, mas que tem uma operativi
dade, uma eficácia no mundo, pois este não se adequa a essa auto-
-actividade, é inconstante e sempre em movimento, o que força o sujeito 
a agir sobre ele de modo a superar essa inadequação. Assim, o sujeito 
ético constitui-se através das acções, das manifestações do divino que 
reside em si, no mundo, na contingência. Este movimento origina um 
tempo, um Khronos no qual o sujeito se constitui como aquilo que per
manece para lá do cálculo do tempo, isto é, para lá da sua distribuição das 
acções próprias numa ordem; essa distribuição constitui-se numa figura
ção, uma figuração que não é mais que o próprio sujeito ético que, refe
rindo todas as suas acções à essência da eudaimonia, ao divino em si, se 
instala num mundo, superando todas as dificuldades; o sujeito ético dá, 
assim, uma coerência, um sentido de tal modo universal à sua vida que 
ela se inscreve no mundo, no sentido de bio-grafia, sendo, por essa razão, 
recordada por todos. 

Isto dito, concluímos afirmando que nos parece que o projecto ético 
que Aristóteles expõe na Ética a Nicómaco, nomeadamente nas primeiras 
páginas, se revela, no decurso do Livro I , uma concepção da ética como 
projecto, na qual a eudaimonia tem um papel determinante, enquanto 
nome e essência do bem supremo do homem; tem o papel de origem e de 
f im, de princípio de desenvolvimento, de arkhe. A ética é, assim, um 
projecto de cumprimento da tarefa mais própria do homem, tarefa que se 
resume na sua instalação num lugar intermédio entre natureza e deus, 
assumindo um papel de protagonista nesse trabalho de superação da dis
tância que separa o bem possível, a eudaimonia do homem, do bem abso
luto, a eudaimonia sem mais. A eudaimonia é, simultaneamente, projec
to, aquilo que está delineado à partida, e methodos, o saber do que se 
sabe, a recorrente reflexão acerca das condições da existência humana e a 
exigência de as superar; não será por acaso que Aristóteles começa e 
termina esta obra a discuti-la. 
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T H E E U D A I M O N I A I N N I C O M A C H E A N E T H I C S B O O K I 

The concept o f eudaimonia put forward by Aristotle in the first Book o f his 
Nicomachean Ethics reflects an attempt to synthesize and clarify a well known 
concept in the Greek society, in popular as well as in more restricted intellectual 
circles, giving it a new scope and conceptual consistency. Ordinarily translated as 
happiness, well-being or prosperity, this concept frequently had a subjective sense, 
describing the lives o f those who lived well or were eudaimon; but it also had an 
objective sense, establishing a life conducting rule for everyone who wanted to be 
happy or eudaimon. 

In the present paper we give an account o f the meaning and operative range 
o f the concept o f eudaimonia and show the eudaimonia'$ guiding role in the Aris
totelian ethical project, namely as its founding principle and final horizon, its rela
tions with the good and virtue, as well as with the nature o f man and the generation 
o f a new modality o f being. Finally, we establish that the concept o f eudaimonia is 
central to an ethics seen as a life project. 





B A S E S DA F I L O S O F I A POLÍTICA 
D E ARISTÓTELES 

Maria José Figueiredo 

A filosofia prática de Aristóteles deve ser vista como um todo orgâ
nico, em que ética e política estão intimamente ligadas entre si, numa 
relação de mútua dependência. E isto, por vários motivos, de que aponta
rei dois: em primeiro lugar, porque o homem é um ser naturalmente polí
tico, já que é na vida comunitária que são despoletados os conflitos que 
conduzem às interrogações acerca do bem e do mal; em segundo lugar, 
porque é na vida comunitária que esses mesmos conflitos são resolvidos e 
que se procede à formação do carácter, ou seja, ao desenvolvimento de 
hábitos virtuosos por via da imposição legal de um certo tipo de conduta. 
Serão estes os dois pontos a tratar no artigo que se segue. 

1. A natureza da comunidade política 

Aristóteles dá-nos a sua visão da natureza da comunidade política 
em dois momentos complementares: dizendo-nos primeiro o que ela é 
(Politica I 1-2), para depois nos explicar o que ela não é (Política III 9). 
A meu ver, a elucidação do seu ponto de vista faz-se de maneira mais 
eficaz invertendo a ordem dos argumentos, pelo que começarei pelo 
segundo. 

1.1. O argumento por eliminação1 

Eis a sequência das teses aristotélicas, expostas no Livro III da Poli
tica: 

1 Quer se trate de um único argumento, como defende D. Keyt nas pp. 251-252 do seu 
"Aristotle's Theory of Distributive Justice" [1985], in D. Keyt, e F.D. Miller, Jr. (orgs.), 
A Companion to Aristotle's Politics, Oxford - Cambridge (Mass.), Blackwell, 1991, 
pp. 238-278; ou de três argumentos diferentes, como opina P.L.P. Simpson em A Phi
losophic Commentary on the Politics of Aristotle, The University of North Carolina 
Press, 1998, pp. 161-164. 

Philosophic^ 26, Lisboa, 2005, pp. 129-151 
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(I) Os homens não formaram uma comunidade "só por causa de 
viver, mas antes por causa de viver bem, pois de outra forma também 
haveria cidades de escravos e dos outros animais" (Pol. 1280a31 -33). 
Ora, verifica-se que não há; e, mesmo que houvesse, não seriam cidades 
porque, como é sabido, "eles não participam da felicidade nem da vida 
conforme à deliberação" (33-34). 

O raciocínio combina um arremedo de verificação empírica - não há 
cidades de escravos nem de animais não humanos - com um pressuposto 
de ordem metafísica: a incapacidade dos escravos para a deliberação e 
portanto (dado que a deliberação é condição da virtude propriamente dita) 
para a felicidade. Esta tese já anteriormente (em Pol. 1260a4ss.) servira 
de base ao Estagirita para a caracterização das virtudes diversas das dos 
homens (a saber, as virtudes dos escravos, das mulheres e das crianças) e 
em particular para a introdução da distinção entre escravos por natureza e 
escravos por convenção (ver Pol. I 5-7); e é a tese que rege efectivamente 
esta primeira prova de que as comunidades humanas se formam para 
"viver bem". 

Se aquilo que é próprio dos homens é o cultivo da virtude, diz a 
linha do argumento, aquilo que é próprio das comunidades que os 
homens formam terá de ser, correspondentemente, o cultivo da virtude; 
ou seja, as associações humanas, para o serem de facto, não podem ser 
simples aglomerações de pessoas, antes exigem funcionar com base num 
modo qualificado de organização, ao qual preside um objectivo e em 
particular este objectivo. 

(II) Os homens também não se associaram "com vista a formarem 
uma aliança militar, para que ninguém possa cometer injustiças contra 
eles; nem para fazerem trocas e se ajudarem mutuamente" (Pol. 1280a34-
-36); pois, nesse caso, etruscos e cartagineses "seriam como cidadãos de 
uma [mesma e única] (mia) cidade" (38), já que mantêm tratados comer
ciais entre si. Ora, verifica-se que não são e por duas razões: porque "nem 
há magistraturas comuns entre eles" (Pol. I280a40-Í280bl), nem 
nenhum deles tem de se preocupar com o facto de os outros serem injus
tos ou cometerem alguma perversidade, interessando-lhe "somente que 
não cometam injustiças entre si" (Pol. 1280b4-5). 

Neste segundo ponto, o Estagirita pretende mostrar que não basta a 
gestão de interesses comuns - sejam eles da ordem da sobrevivência pes
soal, como é a defesa mútua, ou da ordem do progresso material, como são 
as trocas comerciais - para constituir uma cidade. A prova faz-se por duas 
vias. Uma delas é, de novo, a verificação empírica: é um facto que etruscos 
e cartagineses não constituem uma cidade; na realidade, vivem a centenas 
de quilómetros de distância uns dos outros. Mas suponhamos que viviam 
lado a lado (Pol. 1280M3-15); "nem por isso seriam uma cidade" (15). 
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E não são uma cidade - segundo elemento de prova - porque não se 
aplicam à relação que estabelecem entre si duas características que são 
próprias das cidades: terem instituições políticas comuns a todos os seus 
membros; e preocuparem-se com a virtude uns dos outros, isto é, com 
todo o leque das virtudes de cada indivíduo, com o seu aperfeiçoamento 
pessoal, e não só com as virtudes necessárias à persistência da relação 
que contingentemente mantêm entre si; esta última preocupação indicia 
um mero interesse de carácter pragmático - nomeadamente, o de não ser 
enganado ou traído por um aliado, comercial ou político —, que não é o 
fundamento de polis nenhuma. 

(III) Para haver uma cidade, é necessário que se conjugue uma mul
tiplicidade de elementos: "comunidade de lugar", o objectivo de "evitar 
que [os seus membros] sofram injustiças e para facilitar as trocas" (Pol. 
1280b30-31), casamentos entre os seus membros, "alianças familiares 
(...), fratrias, sacrifícios públicos e os interesses culturais da vida em 
comum" (Pol. 1280b36-38); todos estes elementos são condições neces
sárias, mas nenhum deles, nem sequer a sua conjugação, é uma condição 
suficiente para haver uma cidade (31-33). É que "o fim da polis é viver 
bem e estas coisas ordenam-se ao fim" (39-40). 

Este terceiro ponto recupera elementos dos pontos anteriores - a 
simples associação (I) e alguns dos seus objectivos possíveis (II) - , acres
centa-lhes novos elementos, mas argumenta que a sua mera combinação 
não produz o efeito que uma organização política estruturada produz, ou 
deve produzir. O raciocínio é semelhante ao do ponto anterior: há uma 
diferença qualitativa relevante entre os vários tipos possíveis de associa
ções humanas (ou mesmo entre os vários tipos de relações que podem 
estabelecer-se entre diversas associações humanas) e uma comunidade 
política. Essa diferença qualitativa apresenta duas vertentes, que se sus
tentam mutuamente; são elas: o fomento (e o exercício) da virtude dos 
seus elementos constitutivos; e o fomento (e o exercício) dessa virtude 
através da participação na vida comunitária. Assim, uma comunidade 
política só o é verdadeiramente se for uma associação de pessoas com 
certos fins particulares específicos, mas também com um fim mais geral, 
que apenas realizam no exercício da referida vida política. 

Mas o argumento é pouco sólido; de facto, parece evidente que 
nenhum dos três pontos que o constituem permite demonstrar que o fim 
da polis é tal. Pelo contrário, analisando cada um deles, percebemos que a 
conclusão a que supostamente chegam é afinal, de uma maneira ou de 
outra, uma das premissas implícitas na argumentação.2 E o facto de ter 

2 R. Robinson protesta contra a inconsistência do raciocínio aristotélico, em particular no 
segundo ponto por nós identificado: "The city, he says, is neither an alliance nor a com
munity of place; and everyone will agree with that. Therefore, he infers, it is a commu-
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em mente essa tese que autoriza Aristóteles a negar que uma cidade seja, 
e.g., uma agremiação de organizações com vista à sobrevivência (ou à 
segurança), ou à produção de bens, ou à prossecução de fins de lazer, ou a 
qualquer combinação de uma ou várias destas finalidades.3 

Ora, uma das componentes interessantes - mas controversas - da 
argumentação aristotélica é, proponho eu, que esta tese nunca chegará a ser 
propriamente demonstrada, mantendo antes a sua condição de pressuposto. 
E, do ponto (III) do raciocínio, pode-se deduzir que o modelo da relação 
entre o indivíduo e a comunidade política a que ele pertence é o da prepon
derância desta última, mas apenas como dispositivo que permite a obtenção 
dos fins do primeiro; ou seja, o que o Estagirita está a propor é que um 
homem nada é sem a sua cidade, mas que o fim da cidade não é um fim 
autónomo e sim a realização do indivíduo. Este ordena-se ao Estado, vive 
para ele, subordina-se de certa maneira a ele, mas só se o Estado lhe pro
porcionar os meios para a obtenção da felicidade; a finalidade da polis 
deduz-se da finalidade dos seus membros e não o inverso. 

Finalmente, o tipo de raciocínio por eliminação que encontramos 
neste argumento do Livro III - associado ao facto de ele proceder por 
obediência a um princípio, mesmo que escondido - permite-nos concluir 
que o Estagirita não está disposto a aceitar como propriamente política 
(que o mesmo é dizer como natural, conforme veremos já a seguir) qual
quer tipo de comunidade que se apresente à sua consideração. A classifi
cação das sociedades não é apenas descritiva, mas tem uma componente 
prescritiva. Nas palavras de G.E.R. Lloyd, "For the label "natural" (...) to 
be applicable to politicai institutions or behaviour, (...) the items in ques¬
tion wil l be ones of which Aristotle approves (that is, not just what he 
recognizes to be common)."4 

1.2. Os argumentos construtivos 

Os argumentos construtivos para a definição de polis são dois, com
plementares um do outro; o primeiro (incluído em Politica I 1) tem como 
objectivo estabelecer o fim da comunidade política, sendo objectivo do 
segundo (exposto em Política I 2) estabelecer o carácter natural da mes
ma comunidade. 

nity for lhe good life and aims at that. But this does not follow" (Aristotle. Politics. 
Books III and IV. Translated with Introduction and Comments [1962], Oxford, Claren
don Press, 19952, p. 32). Com certeza que não. 

3 Estas e outras hipóteses são, aliás, abundantemente discutidas na Política; ver, em parti
cular, o Livro I I . 

4 Em "The Idea of Nature in the Polities'", Aristotelian Explorations, Cambridge, Cam
bridge University Press, 1996, pp. 184-204., p. 197. 
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1.2.1. O raciocínio com que o Estagirita estabelece o fim próprio da 
cidade começa no início da Política. Diz Aristóteles: "Dado que, como 
vemos, todas as cidades são uma certa comunidade e que todas as comu
nidades foram constituidas por causa de um certo bem (de facto, toda a 
gente faz tudo com vista àquilo que considera ser o bem), é claro que, se 
todas [as comunidades] visam um certo bem, aquela que é a mais sobera
na (kuriotaté) de entre todas, e que abarca todas as outras, tenderá mais 
ainda ao bem soberano (kuriotatos) de entre todos; e esta é aquela que é 
chamada cidade e comunidade política" (Pol. 1252al-5). 

Este género de raciocínio teleológico é recorrente no Filósofo: faze
mos tudo o que fazemos com vista a alguma coisa, ou seja, com um 
objectivo; ora, se constituímos comunidades e se constituímos redes entre 
essas comunidades, há-de ser com um objectivo; e, se essas comunidades 
têm entre si uma relação ordenada, os seus diferentes objectivos não 
podem ser alheios uns aos outros. 

Esta última condição, a ordem hierarquizada dos fins/bens, é essen
cial e está subentendida na utilização do superlativo de kurios5, aplicado à 
comunidade englobante de todas as outras. De facto, se uma instituição 
engloba outras instituições, mas as engloba de certa maneira, isto é, 
dominando-as, nesse caso, os fins daquelas instituições têm de estar 
incluídos nos, e subordinados aos, seus fins. A soberania qualifica a rela
ção entre a finalidade do conglomerado abrangente e os fins que lhe estão 
subordinados e são constitutivos do seu; assim, se a cidade não é um 
mero agregado de partes, é porque o seu fim próprio integra e subordina 
hierarquicamente os fins dessas partes. 

E isto em dois sentidos; por um lado, no sentido em que articula os 
fins particulares no todo; mas, por outro, no sentido em que só uma insti
tuição que tenha a perspectiva da totalidade pode ter a perspectiva do 
fim/bem genérico dos homens que a constituem. Como o Estagirita nos 
explica na Ética a Nicómaco (1160a8-23), "todas as comunidades pare
cem ser partes da [comunidade] política; (...) pensa-se que a comunidade 
política se constituiu no princípio com vista ao que é útil e que [por causa 
disso] se mantém; (...) mas as outras comunidades procuram aquilo que é 
útil de acordo com a parte; (...) ora, todas estas parecem estar sob (hypo) 
a [comunidade] política; de facto, a [comunidade] política não visa aquilo 
que é útil de momento, mas [aquilo que é útil] para a vida toda (eis 
hapanta ton bion6)". 

5 "The word kurios, "sovereign" or "supreme", conveys power, control, authority and 
finality, in any sphere of conduct", explica T.J. Saunders, Aristotle. Politics. Books I and 
II, translated with a commentary, Oxford, Clarendon Press, Í995, p. 55. 

6 A expressão não refere - ou, pelo menos, não refere apenas - a duração cronológica da 
vida, mas a generalidade dos seus elementos constitutivos. 
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Conversamente, o princípio de hierarquização dos bens permite sus
tentar a tese da parcialidade de cada um deles, fazendo apelo a uma insti
tuição que se responsabilize pela realização do fím soberano; o salto apa
rentemente indevido da conjugação dos fins particulares para um fim 
geral, que uma análise mais cuidada do argumento facilmente detecta, é 
justificável, numa primeira abordagem, pela hierarquização dos bens 
parciais, que denuncia o seu carácter limitado. Mas este salto exige 
igualmente que se considere que o homem, enquanto tal, tem um fim 
último que é mais do que a soma das competências que pode activar, ou 
seja, dos fins parcelares que pode realizar, consideração esta que funciona 
como premissa escondida de todo o raciocínio. 

Assim, o primeiro argumento da Política permite, como disse, esta
belecer o fim próprio da cidade, proporcionando uma justificação de base 
para a função moralizadora do Estado (voltarei a esta questão adiante, no 
ponto 2). O argumento contido no capítulo seguinte, complementar deste, 
visa mostrar que, tendo em conta o carácter natural das instituições que a 
constituem, bem como o tipo de ligação existente entre elas, a cidade é, 
também ela, uma instituição natural (e o homem um animal naturalmente 
político). 

Dizemos que se trata de um argumento complementar do primeiro 
por duas razões: por um lado, porque declina explicitamente o princípio 
de ordenação hierarquizada das componentes, que ficara apenas implícito 
no argumento anterior; e, por outro lado, porque o carácter natural da 
polis (em combinação com a natureza política do homem) reforça o papel 
desta na realização do fim próprio (isto é, natural) dos seres humanos. 

1.2.2. O raciocínio procede por meio de uma descrição do desenvol
vimento social dos homens, na sua relação com as respectivas necessida
des: "em primeiro lugar, unem-se com necessidade aqueles que não 
podem ser um sem o outro" {Pol. 1252a26-27), a saber: "o macho e a 
fêmea, por causa da reprodução" (27-28); bem como "aquele que governa 
por natureza e aquele que é governado [por natureza], com vista à preser
vação (soteria)" (30-31). Estes dois pares iniciais constituem, em conju
gação com um terceiro, o par formado pelo pai e pelos filhos - que resul
ta do primeiro - , a unidade social básica: a oikia1 {Pol. 1253b6-7). 

7 Oikia é um termo de difícil tradução cm português, dado o carácter alargado da "casa" 
que refere. A.C. Amaral e C.C. Gomes (Aristóteles. Politica, tradução e notas. Introdu
ção e revisão científica de M. C. Henriques, Lisboa, Vega, 1998) optam por "família" 
(ver ad loc), uma opção que obscurece a componente física e espacial de oikia. O termo 
habitualmente utilizado nas traduções para inglês - "household" - ainda parece o mais 
adequado. Dadas estas dificuldades, de uma maneira geral, usarei o termo grego, optan
do em alternativa pelo menos mau "casa de familia". 
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Várias unidades destas - destinadas à satisfação das "necessidades 
de todos os dias" (Pol. 1252M3) - ligam-se entre si com vista à satisfa
ção das "necessidades não quotidianas" (16), formando "a aldeia (kome), 
que é uma colónia saída da casa" (17). Finalmente, "a comunidade perfei
ta de várias aldeias é a cidade, que tem o limite de toda a suficiência, por 
assim dizer" (27-29); "tendo-se gerado por causa do viver (tou zen hene-
ken)", a cidade "existe [por causa] do viver bem (tou eu zen)" (29-30). 

A sucessão dos níveis de acumulação faz-se, portanto, em obediên
cia a uma hierarquia de necessidades; começamos pelas mais imediatas e 
básicas (aquelas em que os homens mais obviamente detectam as suas 
limitações enquanto indivíduos), como a reprodução e a sobrevivência; 
passamos às seguintes, que serão presumivelmente as do progresso mate
rial, que proporciona o repouso e o lazer, e a consequente satisfação de 
necessidades intelectuais8; para atingirmos o nível de completa suficiên
cia, que consiste em "viver bem" - fórmula que significa ser feliz como 
os seres humanos são felizes. 

Deste modo, podemos dizer que, ao ser identificada com a vida 
excelente, a "suficiência" a que Aristóteles se refere é muito mais do que 
uma suficiência material. De facto, se estivéssemos a falar da subsistência, 
e.g., poderíamos ficar-nos ao nível da casa de família - ou, no máximo, 
da aldeia - , onde senhor e escravo, homem, mulher e filhos têm suficiente 
capacidade de cuidar do que diz respeito às necessidades de alimento e 
abrigo.9 Se, à inversa, estivéssemos a falar, e.g., de segurança militar, a 
experiência prova que, por si só, uma cidade tem dificuldade em se 
defender dos seus inimigos, sendo por essa razão que se constituem as 
alianças militares entre Estados. 

Acontece que, nem a suficiência própria das oikiai é bastante para 
elas serem mais do que subordinadas da polis; nem as finalidades passí
veis de serem alcançadas por via das alianças, militares ou outras, podem 
subordinar a finalidade própria das poleis que as constituem. Isto porque, 
quer os fins destas alianças, quer os fins das comunidades parciais, são 
particulares (pelo argumento de Pol. I 1), enquanto o fim da cidade é o 
fim último dos homens; não é, pois, por simples acumulação de associa
ções que se determina a unidade (em termos aritméticos) de referência. 

O facto de a cidade-estado10 constituir esta unidade pressupõe que a 

8 Recorde-se o percurso do necessário ao supérfluo relatado em Metaph. 981M6-22. 
9 " I f there is an advance in human community beyond the village, this advance must be 

prompted, not by the desire to live (for the village is already sufficient for that), but by 
the desire to live well", observa P.L.P. Simpson, op. cit., p. 2!. 

1 0 Utilizo livremente, e com o mesmo significado, termos como "cidade", "cidade
-estado", "polis" ou "Estado". O referente de todos eles é a comunidade política, senti
do em que a cidade (ou polis) grega equivale, grosso modo, aos Estados actuais. Trata¬
-se, ainda assim, de um anacronismo; autoriza-me a cometê-lo a convicção de que as 
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suficiência que ela encarna diga respeito a um objectivo específico, 
nomeadamente aquele que já sabemos ser o seu fim próprio - uma vez 
mais, pressuposto, em lugar de demonstrado. No entanto, este fim só se 
toma claro para aqueles que o constituem depois de formada a instituição 
política; é que "mesmo quando não precisam de nenhum auxílio uns dos 
outros, [os homens] desejam viver juntos (suzerif (Pol. 1278b20-21); ou 
seja, é um impulso não reflectido que inicia o movimento para a consti
tuição daquilo que virá a ser uma comunidade política. 

Verifica-se, porém, que o carácter social do homem assume uma 
particularidade que não se encontra nos outros animais gregários. Explica 
o Estagírita que "só o homem, de entre os animais, dispõe da palavra 
(fogos) (...), que é acerca do que é benéfico e do que é prejudicial, como 
também (hoste kai) do que é justo e do que é injusto; de facto, em con
traste com os outros animais, é isto que é próprio dos homens: ser o único 
que tem a percepção (ctisthesis) do bem e do mal e do justo e do injusto, 
etc; e é a comunidade destas coisas que faz a casa de família e a cidade" 
(Pol. 1253a9-18). 

Embora os termos de que dispõe não lhe permitam estabelecer uma 
distinção clara entre os dois domínios, Aristóteles parece querer diferen
ciar o instinto social da instituição política." Tem, aliás, todos os motivos 
para desejar fazê-lo, o menor dos quais não é certamente a sua tese de que 
o homem se encontra no topo da natureza (ver Pol. I256M5-22); e dispõe 
de uma faculdade específica que lhe permite justificá-lo: a capacidade 
que os seres humanos têm de, através das palavras, comunicarem pensa
mentos articulados. A elaboração conceptual que preside à comunicação 
humana está implícita na utilização do termo logos - que, na mesma pas
sagem, é contrastado com a phone, a voz dos outros animais (Pol. 
1253al0-12) - , para significar o dispositivo por meio do qual os homens 
estabelecem as bases da sua comunidade. 

Da conjugação destas passagens podemos deduzir que, tal como 

temáticas que discuto e os argumentos que exploro tanto se aplicam à comunidade polí
tica ideal que Aristóteles define e delimita, como a um Estado moderno. Para a proxi
midade entre ambos, vejam-se os elucidativos exemplos que J.M. Cooper apresenta nas 
pp. 231-232 do seu "Politicai Animais and Civic Friendship", in G. Patzig (org.), Aris
tóteles ' "Politik". Akten des XI. Symposium Aristotelicum, Gottingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1990, pp. 220-241. 

1 1 Seria desejável, em termos teóricos, que o Estagirita pudesse distinguir terminológica
mente o carácter gregário (e para isso dispõe do termo que usa em Pol. 1253a8: age-
laios) do carácter social (que caracteriza, digamos, os homens que teriam vivido nas 
primeiras comunidades organizadas, as aldeias) do carácter propriamente político, que 
emerge com o Estado. Na verdade, as duas últimas acepções - relevantemente distintas 
em termos do modelo proposto - podem ser ambas cobertas pelo termo politikon, a que 
o Estagirita tende, é certo, a conferir o sentido técnico de "membro de uma comunidade 
política", isto é, de uma comunidade organizada com vista a um fim superior. 
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Aristóteles a entende, a vida sociai que é própria dos seres humanos se 
inicia com a busca natural da companhia uns dos outros; prossegue com a 
percepção de que a acção concertada de determinados pares - homem e 
mulher, senhor e escravo, pai e filho - possibilita a consecução de objec
tivos específicos que os indivíduos se viam incapazes de obter sozinhos; e 
adquire o estatuto de instituição política quando, tendo procedido à dis
cussão argumentada do que é justo e injusto, do que é bem e mal, a 
comunidade está em condições de, para além de manter as competências 
que estiveram na sua origem - a sobrevivência e a segurança, a produção 
e o lazer - , promulgar e fazer cumprir leis que dispõem os seres que a 
constituem para a realização do seu fim último. A comunidade política 
constitui, pois, o desenvolvimento natural da sociabilidade específica 
destes seres, cuja natureza os impulsiona a erguerem-se acima, a elabora
rem os seus movimentos instintivos.12 

É a própria vida em comum que permite uma sucessiva detecção de 
necessidades sempre mais elaboradas que, embora constitutivas da sua 
natureza, permanecem obscuras - ou em potência, para usarmos uma 
formulação aristotélica — no estado de isolamento individual dos seres 
humanos e ainda no estado das comunidades pré-políticas. O relaciona
mento suscita a necessidade de se estabelecerem regras, que obrigam à 
discussão do justo e do injusto, do bem e do mal, que a elas presidem, 
tornando prementes questões até então latentes, primeiro acerca da con
dução da vida comum e por consequência acerca da condução da vida 
individual.1 3 Finalmente, a imposição legal e coerciva de certos compor
tamentos introduz de forma operativa um dispositivo de realização do 
bem e de obtenção da felicidade. 

Se estiver correcta, esta descrição do processo que conduz à forma
ção das instituições políticas autoriza-nos a fundamentar de forma mais 
adequada o salto indevido, que detectámos no argumento de Pol. 1 1, dos 
bens particulares das comunidades constitutivas da cidade para o bem 
geral da polis. Essa passagem torna-se justificável pelo facto de só numa 
vida comum alargada os homens serem efectivamente confrontados com 
as interrogações acerca do seu fim último - quer por só então terem dis
ponibilidade, física e psíquica, para o fazer, quer por só então se encon-

1 2 Em A History of Political Theory [1973], Fort Worth, Harcourt Brace College Publish
ers, 19894, G.H. Sabine e T.L. Thorson observam mesmo que o Estado "is "natural" in 
a sense that is in some respects the opposite of instinctive" (p. 122), pela razão que 
apontei. 

1 3 T.J. Saunders descreve bem o processo: "The state is the final stage of a continuous 
linear development ( . . . ) . The new structure allows and indeed stimulates what had 
never happened before, because the opportunities had not been there" (op. cit., p. 68). 
Ver também, no mesmo sentido, A.C. Bradley, "Aristotle's Conception of the State" 
[1980], in D. Keyt e F.D. Miller, Jr. (orgs.), op. cit., pp. 13-56 (pp. 24-27). 
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trarem em situações de conflito que os obrigam a tomar decisões basea
das no bem e no mal. 

Este ponto de vista também permite explicar que a instituição políti
ca possa ser considerada natural, apesar de ser, como explica Aristóteles, 
fruto da acção "[djaquele que primeiro a instituiu" (Pol. 1253a30). Num 
artigo que se tornou marcante, D, Keyt contesta a validade dos argumen
tos que Aristóteles utiliza na Política para provar o carácter natural da 
cidade. Em particular, o chamado argumento linguístico teria «afinal como 
resultado (indesejado) o carácter artificial da polis, dado que a capacidade 
de discutir o justo e o injusto, sendo uma consequência da educação para 
a virtude, é afinal um fruto da lei, ou seja, um produto do ser humano; e 
conclui D. Keyt: "this means that the bonds of justice that unite the mem¬
bers of a polis (...) are the bonds of (practical) reason, not the bonds of 
nature, and that the polis is an artificial ratherthan a natural entity".14 

No entanto, se considerarmos que o Estado é o domínio em que os 
seres individuais são pela primeira vez conduzidos à necessidade de dis
cutirem o fim próprio da sua vida, discussão para a qual a natureza - que 
"nada faz em vão" (Pol. 1253a9) - os dotou de uma faculdade específica, 
não será forçado concluirmos que a polis se gera de acordo com a nature
za1 5 para realizar o fim natural dos seres que a constituem - ainda que 
tenhamos de admitir que cada uma das cidades foi instituída por vontade 
expressa de alguns. 

Assim, afirmar que a comunidade política tem uma existência natu
ral implica negar que ela seja constituída por simples associação conven
cional, ou que seja um mero produto do poder ou da força de alguns sobre 
outros, ou ainda que resulte de um simples acordo de associação (como 
ficou estabelecido no argumento por eliminação); não implica negar que 
seja um produto da acção humana, desde que a motivação que origina 
essa acção seja o desejo de discutir, e depois de exercitar, a virtude pró
pria dos homens.16 

Assim analisado o processo, o viver em comum (suzen) surge em 
função do viver (zen), mas existe em função do viver bem (eu zen); o 
objectivo da instituição política é a vida virtuosa; mas a vida virtuosa só é 

1 4 D. Keyt, "Three Basic Theorems in Aristotle's Politics" [1987], in D. Keyt e F.D. 
Miller, Jr. (orgs.), op.cit., pp. 118-141 (p. 135; e ver a exposição das conclusões, 
p. 140). 

1 5 A semelhança do que acontece com a virtude, como salienta P.L.P. Simpson (op. cit., 
p. 25), recordando a Ética a Nicómaco: "não é por natureza (phusei) nem contraria
mente à natureza (para phusin) que as virtudes se geram" (1103a23-24). 

1 6 Argumenta J. Annas, The Morality of Happiness, Oxford, Oxford University Press, 
1993, que a polis "is "by nature" (phusei) or natural, since to explain why there are 
states we need only appeal to the behaviour of natural things, in this case humans" 
(p. 150, nota 41). 
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possível por via da vida em comum. Como salienta B. Yack, "the polis 
exists for the sake of the good human íife. It is the good life that provides 
the final end within which we can make sense of these forms of human 
community"17. Sendo embora, nas palavras do Estagirita, "o fim" das 
comunidades que a constituem (Pol. 1252b31), a cidade é, pela sua natu
reza, um instrumento, um meio (e não um meio qualquer, mas o melhor, 
Pol. 1253al) para a realização do fim para o qual foi instituída: a felici
dade humana. 

2. O papel formativo das leis civis 

As conclusões combinadas dos dois argumentos construtivos que 
acabei de expor - a saber, que o fim da cidade é subordinante em relação 
aos fins particulares dos indivíduos que a constituem; e que o homem é 
um ser naturalmente político, ou seja, que a cidade é uma organização 
natural, por meio da qual (e só por meio da qual) os homens alcançam os 
seus fins próprios; as conclusões destes dois argumentos, dizia, condu-
zem-nos à tese de que a comunidade política tem um certo tipo de pre
ponderância sobre os indivíduos. 

A anterioridade da polis em relação ao indivíduo é expressamente 
referida pelo Estagirita na Política: "A cidade é anterior por natureza, 
quer à oikia, quer a cada um de nós", observa em 1253aI9; e será ainda 
estabelecida por outra via - a da educação - para cuja análise teremos de 
recuar ao último capítulo da Ética a Nicómaco. 

2.1. Aristóteles inicia o argumento que preenche este último capítulo 
recordando que a finalidade da ética não é saber o que é o bem, "mas 
antes praticá-lo" (EN 1179bl, que reitera 1103b26-27). Este capítulo final 
da obra será dedicado à(s) forma(s) de realizar este objectivo. 

O Estagirita prossegue, recuperando um contraste repetido ao longo 
do tratado - o contraste entre "os jovens mais liberais" (EN 1179b8) e "os 
muitos" (blO) —, para explicar que, enquanto os primeiros são permeáveis 
à força das palavras (ou dos argumentos: logoi, 1179b7-8), por meio das 
quais podem ser encorajados à prática da virtude, os segundos "não se 
deixam naturalmente persuadir e dominar pela honra, mas pelo medo; 
nem evitam o que é baixo por vergonha, mas por temor do castigo" (11¬
-13). É que estes "vivem pelas paixões" (pathei zontes, 1179b 13), pelo 
que são exclusivamente motivados por impulsos de carácter emocional, a 
saber, a busca do prazer e a fuga da dor; por esse motivo, não é possível 
alcançá-los por via argumentativa, dado que os argumentos são dirigidos 

1 7 B. Yack, The Problems of a Political Animal. Community, Justice and Conflict in 
Aristotelian Political Thought, Berkeley, University of California Press, 1993, pp. 96-97. 
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à razão e nestes homens a razão não ocupa o lugar preponderante que é o 
seu lugar natural no quadro das competências humanas. 

Assim sendo, a única maneira de os levar a realizar alguma coisa que 
transcenda a busca dos prazeres e a fuga das dores imediatas é fazendo 
corresponder ao prazer ilícito que procuram uma dor equivalente - é isso 
o castigo - , que os leve a absterem-se desse mesmo prazer em função de 
um prazer superior, nomeadamente aquele que consiste em evitar a dor da 
punição. Enquanto se mantiverem sob o domínio desta parte inferior das 
suas almas, a vida destes homens será, pois, um permanente cálculo de 
prazeres e dores. 

Temos, assim, duas maneiras de promover a prática das virtudes18: 
"por via dos hábitos" e "por via do ensino" (EN 1179b21), sendo que a 
constituição de hábitos virtuosos é a única forma de bem dispor os indi
víduos, tornando-os receptivos aos argumentos, que o mesmo é dizer, à 
aprendizagem. O processo parece ser o seguinte: um jovem começa por 
praticar actos moderados, actos corajosos ou actos justos porque alguém 
lhos aponta e o seu carácter vai-se tornando "de certa maneira familiari
zado com a virtude" (oikeion tes areies, 1179b30); é uma vez atingido 
este estado psíquico que se torna capaz de atribuir valor aos argumentos 
que o encorajam à prática da virtude. O exercício da racionalidade que o 
ensino promove é (também) um exercício de racionalidade prática, ou 
phronesis, cuja introdução no processo permite a exercitação da virtude 
propriamente dita, que procede pela combinação das disposições emocio
nais adequadas com a prudência (ver EN 1106b36-l 107a2; 1140a26-b6; 
1144a7-9). 

Ora, "é difícil receber desde a juventude uma orientação adequada 
para a virtude, a não ser que se tenha sido educado sob leis destas [isto é, 
sob leis adequadas]" (EN 1179b32-33) - e vemos entrar no raciocínio a 
lei civil, que, ao ser introduzida desta forma, adquire uma função nitida
mente pedagógica. 

As leis visam tornar bons os homens que a elas se encontram subme
tidos. Note-se que esta tese pressupõe não apenas uma teia de relações 
sociais, como as que são necessárias, quer à discussão do bem próprio do 
homem, quer ao exercício da maioria das excelências de carácter, duas 
condições indiciadoras da sociabilidade humana; esta tese pressupõe mais 
do que isso, nomeadamente uma estrutura organizada com poder coerci
vo, ou seja, uma estrutura capaz de impor, ou de proibir, determinados 

1 8 Na realidade, são três as formas como os homens "se tornam bons" (1179b20); a tercei
ra é "por natureza" e resulta da acção de "certas causas divinas" (23), ou seja, de causas 
que estão fora do alcance das práticas humanas. Este dispositivo de aquisição da virtu
de já anteriormente fora descontado das práticas morais (ver 1 !03al9-20), precisamen
te por esse motivo. 
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comportamentos, ou tipos de comportamentos. Na contrapartida desta 
condição, somos levados a presumir que semelhante estrutura coerciva só 
terá legitimidade na medida em que visar o objectivo para o qual foi 
constituída: a realização do fim humano. 

Segue o raciocínio aristotélico, na antecipação de possíveis contra¬
-argumentos: 

(i) As leis imporão certas práticas, cujo exercício regular permitirá a 
criação de hábitos; essa habituação tornará cada vez menos penosas as 
referidas práticas (ver 1179b34-35). É verdade que ser moderado e cons
tante não é agradável para os muitos (33), que por isso tendem a rebelar¬
-se contra a dor infligida pelo processo de aquisição dessas excelências; 
mas essa dor será progressivamente apaziguada pela repetição dos actos 
de moderação e constância, até praticamente desaparecer com a aquisição 
dos hábitos correspondentes. 

Poderá argumentar-se que, pela própria definição aristotélica de vir
tude, estes hábitos não produzem actos de excelência propriamente 
ditos19. Mas Aristóteles mostra ter consciência dos limites a que está 
sujeita a imposição das leis, ao salientar que estas apenas preparam os 
jovens para a aquisição pessoal das virtudes. As leis do Estado limitam-se 
a criar disposições para a excelência; estas disposições são uma condição 
necessária, mas não uma condição suficiente, da aquisição das virtudes 
propriamente ditas; donde se deduz que os dois métodos de aquisição da 
excelência de carácter atrás identificados - o hábito e a aprendizagem -
se processam por esta ordem, não sendo possível começar, indiferente
mente, por um ou por outro. 

Por seu turno, o Estado tem a legitimidade e a obrigação de promo
ver as condições para a constituição de hábitos virtuosos, porque sem eles 
os homens não poderão chegar a ser felizes; mas o objectivo último do 
moralista não é esse e sim tornar os homens bons. Um tratado de ética 
inicia-se no ponto onde a lei terminou a sua função. 

(ii) "As leis têm um poder coercivo (anankastike dunamis)" (EN 
J 180a21), de que a autoridade paterna não dispõe, podendo por isso obter 
resultados onde os pais fracassam. Esta característica resulta do facto de 
serem fruto "de uma certa prudência e de uma certa inteligência (nous)" 
(23). 

Para a produção dos quais é indispensável uma adesão virtuosa aos mesmos. O proces
so é, de certa maneira, circular, como fica patente na famosa aporia da virtude exposta 
em EN 1105al7-20 e expressa de forma muito gráfica duas páginas antes, em 1103a32-
-34; "As coisas que temos de ter aprendido para as fazermos, aprendemos essas coisas 
fazendo-as". 
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(iii) Por fim, sendo iguais para todos e sendo impessoais (1180a22-
-24), as leis gozam de uma imparcialidade que lhes permite evitar possí
veis ressentimentos por parte daqueles a quem obrigam a contrariar os 
seus prazeres; é que a sua aplicabilidade universal impede que sejam 
confundidas com o capricho seja de quem for. 

Estes dois últimos pontos parecem ser contrariados logo a seguir, 
quando Aristóteles introduz uma curva realista no argumento. E certo que 
o ideal é que seja o Estado a encarregar-se da educação dos cidadãos, mas 
a verdade é que a maioria das cidades não se preocupa com essas ques
tões e "cada qual vive como quer" (1180a28). Nestes casos, "parece 
competir a cada um facilitar a virtude aos filhos e aos amigos" (31-32). 
Ou seja, quando o Estado se desentende da educação pública, cada 
homem deverá empenhar-se na formação daqueles cuja felicidade lhe diz 
respeito. 

E pode encarregar-se dessa tarefa porque 

(i i ' ) "As palavras e os costumes paternos" têm, no interior da casa de 
família, o mesmo poder que "as leis e os caracteres [predominantes]" têm 
nas cidades e "ainda mais", porque "[os filhos] já têm afecto pelo pai e 
estão naturalmente dispostos a deixar-se persuadir por ele" (1180b2-7). Ou 
seja, a força coerciva das leis pode, afinal, ser beneficamente contrabalan
çada, a nível doméstico, pelo poder persuasivo dos afectos e a observação 
directa do exemplo; e o mesmo argumento poderá aplicar-se aos amigos. 

( i i i ' ) Por outro lado, "parece que os cuidados individuais permitem 
ter mais em conta as necessidades de cada um" (1180b 12-13), pelo que 
serão afinal preferíveis a uma educação levada a cabo por via de normas 
genéricas. 

A argumentação é sinuosa: as vantagens da coercividade da lei serão 
anuladas, ou pelo menos compensadas, pelo afecto da família; enquanto o 
carácter universal da norma é contraditado pela natureza individual 
daqueles a quem ela se destina, o que evidencia as vantagens de uma 
aplicação personalizada. Mais do que contraditórios, contudo, estes dois 
pontos de vista parecem antes ser complementares, duas formas de atingir 
o mesmo objectivo. Esta posição é reforçada pela condição que o Estagi-
rita impõe a quem se proponha educar seja quem for: "tornar-se como o 
legislador" (1180a33), ou seja, "elevar-se até ao universal e conhecê-lo, 
na medida do possível" (1180b22-23). 

Da introdução desta condição podemos retirar quatro importantes 
consequências acerca da forma como Aristóteles entende a relação entre a 
lei civil e o indivíduo que ela rege. Em primeiro lugar, a referida cláusula 
reforça o paralelo entre a tarefa dos educadores individuais e a tarefa dos 
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educadores da cidade, que são os legisladores; nem uns nem outros têm 
legitimidade para implementar pontos de vista pessoais, uns e outros 
estão obrigados a curar (quando necessário) e a aperfeiçoar a natureza 
humana que é entregue aos seus cuidados - e note-se como a comparação 
com a medicina (1180bl3ss.), com que qualquer leitor de Aristóteles fica 
familiarizado ao fim de pouco tempo, reforça, neste caso concreto, o 
carácter não relativo do fim a atingir. É o facto de serem assim presididas 
pelo universal que faz com que todas as leis tenham o direito a esse nome 
"whether written and for many persons (as they will be in a city) or un¬
written and for a few (as they wil l be among friends and family)" 2 0. 

Mas a necessidade de ter em conta o universal revela igualmente (e 
esta é a segunda consequência) o âmbito e o alcance da verdadeira educa
ção. Educar é, como disse, formar hábitos virtuosos. Não consiste, pois, 
simplesmente em treinar gestos ou actos avulsos e convencionais (como 
são, e.g., as boas maneiras); consiste em criar uma disposição geral do 
carácter para a percepção do que é o fim último do homem, uma disposi
ção para apreciar o que é "belo e bom", na consagrada expressão da exce
lência grega. Essa visão da realização humana, que lhe proporciona uma 
perspectiva correcta do objectivo a atingir, nunca pode estar ausente do 
espírito do legislador, seja ele particular ou público. 

Em terceiro lugar, pela circunstância de ter sempre presente o uni
versal na sua actividade, o legislador adquire a possibilidade de aplicar as 
suas normas a todos os homens, uma vez que, por definição, todos pos
suem a mesma natureza. Idealmente, isto permitirá colocar as bases para 
a criação de uma comunidade de cultivo das virtudes (ver Pol. 1280b39-
-1281 al) que, uma vez constituída, se transforma, por sua vez, numa 
fonte de educação moral para os indivíduos que a compõem. 2 1 Nessas 
circunstâncias, em que o temor do castigo é substituído pela vergonha de 
não apreciar o que é nobre como motivação para a prática do bem, a pres
são dos pares com os mesmos interesses torna-se, mais do que um dispo
sitivo de proibição do mal, uma fonte de estabilidade e de promoção do 
progresso moral de cada um dos cidadãos (Pol. 1280b38-39). 

Num quarto e último ponto, que reforça o primeiro ponto atrás enun
ciado, a cláusula referida - segundo a qual, quem educa está obrigado a 
ter como norma a natureza do educando - permite-nos concluir que, na 
ordem do raciocínio aristotélico e pelas razões que indiquei, é a activida-

2 0 P.L.P. Simpson, op. cit., p. 6. 
2 1 A proposta é de J.M. Cooper (op. cit.), que a discute no contexto daquele que considera 

ser o laço de união entre os cidadãos da polis ideal: a amizade cívica. Esta hipótese é 
recusada por J. Armas, "Comments on J. Cooper", in G. Patzig (org.), op. cit, pp. 242¬
-249, em discussão directa com o artigo de Cooper, e será ainda comentada, nomeada
mente, por B. Yack, op. cit., pp. 110-114. 
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de do Estado que serve de modelo à actividade dos pais e não o inverso. 
Não é tanto que legislar seja educar; é antes educar que é legislar. 

2.2. Esta perspectiva sobre a função pedagógica das leis pressupõe 
que, ao direito que os homens têm de conduzir as suas vidas como bem 
entenderem, recusando o paternalismo do Estado - "defining paternalism 
as the doctrine that the State should try to make its citizens virtuous as 
parents should try to make their children virtuous"22 —, a este direito indi
vidual, dizia, se opõe outro direito, também ele individual, que é o direito 
a ser educado para a verdadeira felicidade. Estes dois direitos podem 
reveiar-se, em certos momentos e relativamente a certas pessoas, incom
patíveis, de tal maneira que atender a um implica necessariamente não 
atender a outro. O grande problema é que, ao contrário do que acontece 
com o primeiro, não atender ao segundo tenderá a criar situações desvian
tes irreversíveis e incapacitantes; ora, se a felicidade de cada indivíduo 
exigir efectivamente a prática das virtudes, a responsabilidade do Estado 
na sua promoção torna-se determinante. 

A dificuldade consiste em saber qual dos valores - a liberdade indi
vidual ou a realização individual - deve ser preponderante. Ou, numa 
fórmula mais emblemática, se é possível obrigar alguém a ser bom; e, em 
caso afirmativo, se é esse o papel da polis (tendo em conta, naturalmente, 
que as leis não têm a capacidade de promover a virtude propriamente 
dita, mas apenas uma disposição virtuosa). Aristóteles defende que sim e, 
a meu ver, esta posição é inteiramente consistente com a sua perspectiva 
geral acerca da natureza humana e do fim dos homens. Diz o Estagirita23 

que, ao contrário do que supõe "Licofronte, o sofista", "a cidade que ver
dadeiramente o é, e não apenas em palavra, deve ter o cuidado da virtude" 
(Pol. 1280b7-8), não se limitando a ser "um garante de direitos mútuos 
(engueíes allelois Ion dikaion)" (11), ou seja, não reduzindo a sua actuação 
à mera gestão de conflitos entre direitos individuais incompatíveis. 

R. Robinson, op. cit., p. 32. A expressão é utilizada no contexto do debate mencionado, 
entre os defensores dos direitos dos indivíduos a conduzirem a sua vida como quiserem 
e os defensores de uma interferência do Estado na promoção da moralidade. J. Barnes, 
"Aristotle and Political Liberty", in G. Patzig (org.), op. cit., pp. 249-263, posiciona-se 
do lado dos primeiros, reagindo à tendência para o totalitarismo que afirma detectar no 
Estagirita; e comenta: " I am an independent individual. That, in the end, is the crucial 
fact about me (...), and it is a fact which (...) Aristotle ignores or suppresses" (p. 263). 
Na sua replica, R. Sorabji ("Comments on J. Barnes: State Power: Aristotle and Fourth 
Century Philosophy", ibidem, pp. 264-27) salienta que tal tendência é bastante mais 
fraca em Aristóteles do que em Platão e que, de qualquer maneira, "Aristotle would not 
think that someone was free merely because he was doing what he wished. He would 
think that it mattered what it was that he wished" [p. 266 itálico no original). Este é, em 
ultima análise, o fundamento do paternalismo aristotélico (bem como o da sua não con
fusão com qualquer forma de totalitarismo). 

No contexto do argumento por eliminação que apresentei atrás, em 1.1. 
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Com efeito, se raciocinarmos a partir da função (ou do fim) dos 
indivíduos, como faz o nosso autor no capítulo com que encerra a Ética a 
Nicómaco, para daí extrairmos a razão de ser, e portanto o fim, da polis, 
somos levados a concluir que é dever da cidade promover a virtude. Nes
ta ordenação do raciocínio, os pontos básicos do argumento são: a nature
za humana, o carácter contingente da sua realização e o cortejo de dispo
sitivos que a promovem - entre os quais se salienta de forma eminente o 
papel das leis civis. 

Esta posição permite-nos encarar de uma forma construtiva a poten
cial dificuldade colocada pela educação dos adultos. De facto, afirma 
Aristóteles que "não basta receber uma educação e cuidados adequados 
quando se é jovem", mas "também precisamos de leis" para a idade adul
ta, "e, de uma maneira geral, para toda a vida" (1180al-4). A sugestão 
parece ser contraditória com o fim das leis; com efeito, se estas visam 
criar nos jovens uma disposição para a prática das virtudes, o êxito do 
processo será avaliado pelo abrandamento do seu carácter coercivo com a 
aproximação da idade adulta, abrandamento esse que significará uma 
progressiva adesão voluntária àquilo que as normas prescrevem.24 

Mas, se as leis continuam a ser necessárias para os adultos e, ainda 
mais, por toda a vida, porque "os muitos deixam-se persuadir mais pela 
necessidade [ou, neste contexto, pela coacção: ananke] do que pela 
argumentação" (1180a4-5), é porque a educação foi um fracasso e estes 
homens não têm qualquer interesse em aderir à virtude, como prova o 
facto de os comportamentos virtuosos terem de continuar a ser-lhes 
impostos. Não valeria mais deixá-los viver como quiserem, respeitando 
apenas os mínimos sociais necessários a uma certa harmonia?25 

Duas das teses atrás enumeradas permitem justificar não só a legiti
midade, mas a obrigação que a polis tem de promover a virtude propria
mente dita nos adultos, mesmo nos recalcitrantes. Em primeiro lugar, a 
necessidade de criar uma sociedade que seja, só por si, um veículo de 
formação virtuosa; deste modo, o direito de uns a viverem numa cidade 
que contribua para a realização da sua natureza sobrepõe-se ao direito de 
outros a não orientarem a própria vida para o seu fim natural (que, de 
uma maneira geral, colide com o direito anterior). 

Não se traía, evidentemente, de afirmar que, ao atingir a maioridade, um cidadão deva 
deixar de estai' sujeito às leis do Estado a que pertence. O que se está a discutir é o peso 
que o carácter coercivo das leis mantém - ou não - sobre as motivações e a vontade do 
indivíduo. 

É esta, no fundo, a tese de S. Vergnières, Éthique et Politique chez Aristote. Physis, 
Êthos, Nomos, Paris, P.U.F., 1995: "La loi écrite ne prétend pas changer Yêthos de la 
masse: elle assure simplement les conditions qui permettent à ces hommes de vivre 
ensemble dans la cité" (p. 183). A minha interpretação é mais optimista. 
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Em segundo lugar, a garantia de que uma vida virtuosa é uma condi
ção necessária da felicidade. Supondo que o único motivo de fundo pelo 
qual um homem se recusa a ser virtuoso é a sua incapacidade de perceber 
que a virtude lhe trará felicidade - já que, de outra maneira, se lhe torna
ria óbvio que, mesmo no quadro comparativo de prazeres e dores em que 
está habituado a funcionar, os prazeres da virtude são superiores aos 
outros - , supondo que assim é, a polis tem todos os motivos para o con
duzir para a "vida boa", mesmo que para isso precise de utilizar medidas 
coercivas. 

Por sua vez, a primeira justificação poderá ajudar a esclarecer uma 
das afirmações mais controversas de Aristóteles na Política, a saber, que 
o indivíduo pertence à cidade: "também não se deve afirmar que cada um 
dos cidadãos é de si próprio, mas antes que todos [os cidadãos são] da 
cidade", diz o Filósofo em 1337a27-29. É que, se a vida dos indivíduos 
só adquire verdadeiramente sentido pela sua projecção numa sociedade 
politicamente organizada, cada homem é responsável, quer pela sua pró
pria virtude, quer pela virtude (que o mesmo é dizer pela felicidade) dos 
restantes membros da sociedade a que pertence. 

Dado que a forma como conduzimos a nossa vida se reflecte neces
sariamente na forma como os outros membros da cidade a que pertence
mos podem conduzir as suas, o espectro das nossas escolhas deve ser 
limitado àquelas que não os impeçam de visar e alcançar o seu melhor 
fim. O cidadão pertence à cidade porque tem a responsabilidade de redu
zir as suas opções àquelas que possibilitem à cidade realizar o seu fim, a 
felicidade dos cidadãos. O objectivo da vida moral é indubitavelmente a 
realização (isto é, a felicidade) pessoal, mas agora enriquecida com o 
compromisso pela realização dos outros - o que está muito longe de uma 
simples gestão de interesses e direitos particulares. 

2.3. Esta visão idílica do papel da legislação na vida e na virtude dos 
indivíduos, na qual assenta a tese da preponderância da comunidade sobre 
o indivíduo, depara contudo com uma terrível dificuldade: a realidade. E 
que, dos seis regimes possíveis elencados pelo Estagirita na Política 
(1279al7-b6), apenas metade (a monarquia, a aristocracia e a politeia) 
visa o bem comum - e um deles, a politeia, nem sequer é propriamente 
"um" regime. A esta lamentável circunstância acresce o facto de a maio
ria dos homens viver em regimes defeituosos, a saber, em democracias, 
oligarquias e mesmo em tiranias. Como conseguir que se tornem virtuo
sos? 

O mais surpreendente de tudo são as repetidas recomendações de 
que a educação dos cidadãos se faça em função do regime em que vivem 
(ver Pol. 1310al2-14; 1337al4-16; ou, no âmbito doméstico, 1260bl5),o 
que nos permite presumir que Aristóteles valoriza positivamente a persis-
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tência do regime, em detrimento da sua qualidade: é melhor fazer durar 
uma oligarquia, ou uma democracia, do que transformar uma ou outra, 
mesmo que seja no regime ideal. Mais ainda, o Estagirita dedica um lon
go capítulo da Política (V 11) à preservação daquele que considera ser "o 
pior de todos os regimes, a tirania" (Pol. 1289M), num espírito à primeira 
vista maquiavélico e contrário aos frequentes protestos de virtude que 
encontramos no tratado. 

Uma primeira explicação para esta atitude poderá ser o rigor exposi
tivo, que leva o Estagirita a completar a lista das constituições possíveis e 
de todos os pontos que a elas se referem, tornando este tratado útil a todo 
e qualquer conselheiro de governantes.26 

Uma justificação alternativa, que permitiria ainda explicar a intensi
dade da vinculação do cidadão aos destinos da cidade - sejam eles quais 
forem - , é a que se centra na função pedagógica da lei, resultante da sua 
persistência ao longo do tempo, persistência essa que se apoia na estabili
dade do regime da qual resulta.27 Aristóteles discute a questão em Políti
ca I I 8, apresentando primeiro um elenco de argumentos a favor da 
mudança das leis (Pol. 1268b26-1269al3) e em seguida uma série de 
razões que aconselham grande cautela na sua substituição. Nomeadamente: 

(1) as mudanças nas leis introduzem o costume de desobedecer aos 
governantes (Pol. 1269al7-18), dado que suscitam e alimentam na mente 
dos governados a consideração da mutabilidade das normas; deste modo, 
do ponto de vista subjectivo, o dever de respeitar as leis enfraquece, 
criando-se a expectativa de que " i f a law has not yet been changed it soon 
wil lbe" 2 8 ; 

(2) "a lei não dispõe de nenhuma outra força para promover a obe
diência, para além do hábito" (Pol. 1269a20-21); a exclusividade da 
metodologia apontada é obviamente um exagero retórico, dado que a lei 
pressupõe, pela sua própria natureza, a possibilidade do recurso à força 

2 6 Como observam T.A. Sinclair, AristoÜe. The Politics [1962], translated by, revised and 
re-presented by T.J. Saunders, London, Penguin Books, 19922, p. 343, e P.L.P. Simp
son, op. cit., p. 411. Aliás, o próprio Estagirita observa, no início do capítulo que dedi
ca a esta forma de governo, que não investiga porque "haja muito a dizer sobre ela, mas 
para que receba a parte [correspondente] de investigação, j á que a consideramos uma 
parte dos regimes" (1295al-3). 

2 7 O interesse aristotélico na estabilidade dos regimes é especialmente salientado por R. 
Bodéüs em dois artigos: "Savoir politique et savoir philosophique", in G. Patzig (org.), 
op. cit., pp. 102-123; bem como "Law and the Regime in Aristotle", in C. Lord e D.K. 
O'Connor (orgs.), Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science, Berkeley. 
University of California Press, 1991, pp. 234-248: "its [dos regimes] preservation al
most always appears to him as a good (...) in relation to the harm occasioned by a radi
cal change in regime and the disruption this brings in costums", p. 236. 

2 8 P.L.P. Simpson, op. cit., p. 111. 
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para se impor; como pode ainda fazer-se obedecer pela racionalidade do 
seu conteúdo e a razoabilidade dos objectivos com ela visados; mas Aris
tóteles pretenderá referir-se aqui à dimensão pedagógica das normas com 
vista à formação do carácter, que é um caminho intermédio entre a coac
ção e a racionalidade, e o caminho mais desejável para "os muitos", como 
atrás mostrei; 

(3) finalmente, é preciso saber muito bem que leis se podem alterar e 
quem pode fazê-lo (Pol. 1269a24-26), pois corre-se o risco de com elas 
se alterar o espírito do regime. 

Este raciocínio assenta num cálculo de vantagens e desvantagens 
comparativas, que exige que os danos causados pela mudança sejam 
superiores aos ganhos passíveis de serem obtidos pelo melhoramento da 
lei - isto é, que os efeitos perniciosos resultantes da mutabilidade da auto
ridade ensombrem o aperfeiçoamento que a alteração da norma permitiria 
promover. Poderá semelhante proporção desencorajadora da mudança 
aplicar-se a todas as constituições desviadas, nomeadamente ao caso 
extremo da tirania? Serão os ganhos obtidos com a persistência das leis e 
a estabilidade dos regimes proporcionais às perdas de virtude para os 
indivíduos que uma democracia, uma oligarquia ou uma tirania imperio
samente ocasionam? 

Aristóteles parece estar convencido de que sim. Diz o nosso autor 
que "o maior trabalho (ergori) do legislador, e de todos quantos querem 
instituir um regime como este29, não é apenas estabelecê-lo, mas princi
palmente [saber] como conservá-lo" (Pol. 1319b33-35). 

Tocamos aqui numa das mais controversas matérias da política aris
totél ica- e uma das mais eficazmente solucionadas na exegética: a alter
nância entre a procura do ideal e o contentamento com o real. Conforme 
tem sido apontado por múltiplos comentadores, a Política oscila entre um 
conjunto de propostas filosóficas e um feixe de análises científicas3 0 - ou 
seja, entre uma perspectiva de filosofia política e outra de ciência políti
ca.31 Esta última perspectiva implicará o abandono, por parte do Estagiri-

2 9 A saber, uma democracia, discutida nos capítulos anteriores, mas o mesmo se aplica à 
oligarquia. 

3 0 T.A. Sinclair afirma mesmo que "it is the only work of an ancient author of which that 
could be said" (op. cit., p. 19). 

3 1 Esta é, aliás, uma das justificações para os agrupamentos alternativos dos Livros que 
compõem a obra. Assim, os Livros I , II e I I I constituiriam, grosso modo, uma análise 
das componentes e da razão de ser da vida política, tal como ela deve ser entendida -
que justificam as críticas a propostas alternativas que encontramos no Livro I I ; e com 
laivos de realismo, como por exemplo aqueles com que deparamos na discussão acerca 
da virtude do homem e do cidadão, que se encontra no Livro IH, Seguir-se-iam os 
Livros VI I e V I I I , em que Aristóteles propõe a sua visão da cidade onde é possível 
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ta, das grandes ilusões da virtude - só plenamente realizáveis na melhor 
cidade - , para se concentrar numa exigência de inferior qualidade, a segu
rança, que o mesmo é dizer a sobrevivência dos indivíduos e portanto dos 
estados. 

Esta posição parece pôr em causa toda a arquitectura das relações 
entre ética e política, transformando as leis, de meios preparatórios para a 
realização da virtude, em dispositivos técnicos para a obtenção da estabi
lidade; e minando os fundamentos do carácter natural da vida política, 
que eram, como se recordará, a busca do maior bem humano. Ou talvez 
não. Ou talvez só até certo ponto. 

Referi atrás que o Filósofo se aplica longamente à exposição dos 
métodos destinados a preservar as tiranias; e divide-os em dois tipos: "um 
é o tradicional, utilizado no seu governo pela maioria dos tiranos" (Pol. 
1313a35-36), que consiste nas medidas duras que estávamos à espera de 
ver enumerar (ver Pol. 1313a40-1314a30). Já "o outro orienta os seus 
cuidados em sentido quase contrário" (31-32), sugerindo ao tirano que se 
comporte de tal maneira que aja, ou pareça agir, como um rei (39-40); 
segue-se um elenco das medidas propostas, entre as quais se incluem: 
prestar contas dos dinheiros públicos, como se fosse seu administrador e 
não seu proprietário; inspirar respeito e não temor; respeitar os governa
dos; ser moderado no cultivo dos prazeres corporais; prestar culto aos 
deuses (Pol. 1314bl-1315a4) - para além de outras de carácter mais 
especificamente estratégico, como seria de esperar (ver Pol. 1315a6-14); 
este elenco de medidas é coroado com a seguinte formulação: o gover
nante tirânico "não deve aparecer aos governados como um tirano, mas 
como um pai de família (oikonomos) e como um rei" (Pol. 1315a41-bl). 

As vantagens desta segunda metodologia, relativamente à primeira, 
são três: por um lado, a previsão de maior durabilidade da tirania exercida 
desta forma (Pol. 1315b8); por outro lado, o facto de o poder que o tirano 
assim detém "ser mais nobre e mais invejável, por se exercer sobre 
homens melhores e não diminuídos" (5-6); e ainda por, desta maneira, "o 
seu próprio carácter estar bem disposto relativamente à virtude, ou pelo 
menos meio bem disposto" (8-9). Ou seja, a forma mais produtiva que 
Aristóteles encontra para promover a duração do pior regime é o cultivo 
da virtude por parte dos governantes32. Seria uma suprema ironia, se não 

atingir a felicidade, bem como as disposições necessárias à sua consecução. Finalmen
te, nos Livros IV, V e V I , rendido à evidência defeituosa da realidade, o Estagirita pro
curaria tirar o máximo partido dos regimes efectivamente existentes. Para uma interpre
tação que relaciona uma e outra posições com a proximidade e o afastamento de Platão, 
respectivamente, ver G.H. Sabine e T.L. Thorson, op. cit., p. 97. 

3 2 Mesmo que seja aparente, uma sugestão que é feita ao longo de toda a passagem, e que 
parece mais uma concessão destinada a não provocar a reacção do tirano do que outra 
coisa, e.g., quando Aristóteles recomenda que o tirano preste contas dos gastos que faz, 
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fosse antes ã capacidade de tirar o melhor partido do que se tem, na tenta
tiva de se obterem os resultados mais favoráveis. 

Assim, a forma natural da cidade é aquela que é capaz de promover 
o fim próprio da vida política: ajudar os indivíduos a conduzirem a sua 
natureza à perfeição. No entanto, as outras formas devem manter-se -
quanto mais não seja, porque cumprem uma desiderato básico da vida em 
comum, a segurança-, sendo contudo manifesto que a sua manutenção é 
facilitada pelo seu aperfeiçoamento, isto é, por uma efectiva procura do 
bem por parte dos governantes que a elas abusivamente presidem. Como 
observa P.L.P. Simpson - numa análise que recorda a máxima socrática, 
também de aplicação aristotélica, de acordo com a qual mais vale sofrer o 
mal do que cometê-lo 3 3 - , a estratégia proposta pelo Estagirita para a 
conservação das tiranias acaba por ser prejudicial sobretudo para o tirano, 
"since his very being in controi is unjust; it is suffered least by the ruled, 
who are treated well, even i f the tyranfs benevolence is mainly for the 
sake of appearance"34. 

Mas esta maneira de contornar a dificuldade não resolve o problema 
de fundo que consiste no facto de a tendência humana para a constituição 
de uma instituição politicamente organizada, como via necessária para a 
obtenção da felicidade dos indivíduos, terminar, a maioria das vezes, na 
constituição de instituições cuja organização perversa os impede de serem 
felizes e que estão, até certo ponto, impedidos de modificar. Como ultra
passar este paradoxo, com que a sociabilidade humana se confronta na 
maior parte dos casos? 

E certo que, através das outras instituições nas quais estão integrados 
em razão da sua sociabilidade — como a família - , os homens que vivem 
nestas cidades poderão exercer a virtude em contextos mais limitados: o 
doméstico ou o do seu círculo de amigos. Podemos mesmo supor que, 
para todos os efeitos relevantes, não sendo o melhor regime, estas cidades 
se assemelham àquelas que não se preocupam com a educação dos seus 
cidadãos (EN 1180a24ss.), que justificavam a transferência dessa preocu-

porque de qualquer maneira "é senhor da cidade" (Pol. 1314b9-10), pelo que nunca lhe 
hao-de faltar os recursos, esse senhorio será, nas condições propostas, muito mais do 
que uma compensação psicológica? Seja como for, P.L.P. Simpson vê nesta aparência 
de virtude a razão para a "metade de bondade1' que o Estagirita encontra no tirano que 
assim se comporta (ver op. eit, p. 415) - e a análise é adequada, dado o impacto sub
jectivo negativo da não adesão interior ao bem. P. PeSIegrin, "Naturalité, excellence, 
diversité. Politique et biologíe chez Aristote", in G. Patzig (org.), op. eit., pp. 124-151, 
observa perspicazmente que, moderando os seus vícios, mesmo que o objectivo seja 
apenas a preservação dos regimes, as constituições defeituosas "s'améliorent. ce qui est 
un hommage, involontaire, du vice à la vertu" (p. 140). 

3 3 Ver Críton 48d. 
3 4 P.L.P. Simpson, op. eit, p. 425. 
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pação para os dominios privados. Mas, justamente por esse motivo, o 
benéfico efeito pedagógico das leis fica eliminado, como o fica a possibi
lidade de todos os cidadãos exercerem cargos de poder, ou de discutirem 
o justo e o injusto no âmbito alargado em que eles devem idealmente ser 
discutidos; e qualquer destes elementos é constitutivo da natureza política 
dos seres humanos. 

A tendencia mais forte expressa por Aristóteles é de um profundo 
horror às mudanças bruscas, às revoluções, que o impede de conferir 
maior valor a uma constituição boa do que a uma constituição estabeleci
da; contudo, este apego à estabilidade não o impede de salientar as vanta
gens das alterações introduzidas por via reformista. Em termos teóricos, o 
que isto significa é que uma ciência política competente terá todo o inte
resse em incorporar os resultados obtidos pela investigação em filosofia 
política; ou seja, terá toda a vantagem em não proceder às suas análises 
num espírito meramente descritivo, completando-as com propostas de 
alteração do real às quais preside a prescrição do melhor. Conversamente, 
uma filosofia política que queira ser mais do que uma descrição do que é 
o melhor para os seres humanos deve estar disposta a esforçar-se por 
encontrar as sementes desse melhor no real defeituoso que a rodeia, 
fazendo-as frutificar por via de pequenas alterações cumulativas.33 

BASES OF ARISTOTLE'S POLITICAL PHILOSOPHY 

Aristotle's practical philosophy should be seen as an organic whole, in which 
ethics and politics are intimately connected, in a relation of mutual dependency. 
This happens for several reasons, of which I shall mention two: first, because man 
is a political animal by nature, since it is inside a community that conflicts are 
created that lead to questions about right and wrong; second, because it is inside a 
community that these conflicts are solved, and character formation takes place, 
through the legal imposition of a certain conduct. These are the two topics dis
cussed on this essay. 

3 5 C. Rowe, "Aims and Methods in Aristotle's Politics" [1977], in D. Keyt e F.D. Miller, 
Jr. (orgs.), op. cit., pp. 57-74, vê esta alternância em termos de uma "fundamental 
ambivalence in Aristotle's attitude (...). He is firmly committed to the Piatonic ideal of 
the virtuous city; but he is also committed to the idea that political science must have 
something useful to say" (p. 73). 





E L P R O B L E M A D E L " Q U I N T O C U E R P O " : 
P L O T I N O CRÍTICO D E ARISTÓTELES 

(DE CAELO 1, 2-3) 

José M. Zamora 
Universidad Autónoma de Madrid 

Plotino se sitúa del lado de los partidarios de la eternidad del cosmos, 
en el sentido de duración en el tiempo sin comienzo ni fin. En este punto 
coincide con Aristóteles, y se opone claramente tanto a platónicos medios 
como Plutarco y Ático, que defienden un origen del mundo en el tiempo, 
como a los estoicos, que lo reproducen indefinidamente en la sucesión de 
ciclos cósmicos. Asimismo, coincide también con el estagirita en distinguir 
dos regiones cósmicas: la supralunar y la sublunar y, paralelamente, dos 
clases de perpetuidad: la que supone una identidad numérica, propia del 
cielo y de los astros, y la que supone una simple identidad específica. 

Nuestro interés se detiene en el tratado I I , 1 [40] Sobre el cielo1, en 
el que Plotino se centra en la fundamentación de la clase de perpetuidad 
que supone identidad numérica, propia del cielo y de los astros. Para ex
plicar su teoría Plotino recurre a Aristóteles, quien en su tratado Sobre el 
cielo 1, 2-3, considera a la "quinta esencia" o "quinto cuerpo", el éter, 
como la materia incorruptible del cielo y de los cuerpos celestes, diferen-

El tratado I I , 1 [40] pertenece a la segunda etapa de Plotino, es decir, al período en que 
Porfirio se incorpora a su escuela de Roma, en el año 263. Podemos suponer que fue 
compuesto en 267 ó 268, ya que forma parte de los últimos cinco tratados redactados en 
este segundo período. Representa una de las obras consideradas "de madurez" y que su 
discípulo y editor Porfirio estima como "casi perfectas" (cf. Profirió. VP. 34-35). En este 
momento Plotino se interesa especialmente en problemas de orden metafísico y lógico. 
Aborda el estudio del Uno (En. V I , 7 [38]), de la naturaleza y la voluntad del Uno (En. 
V I , 8 [39]), la crítica de las teorías aristotélicas, platónicas y estoicas sobre los géneros 
del ser (En. V I , 1-3 [42-44]), al mismo tiempo que se detiene en el análisis del cielo (En. 
I I , 1 [40]) y se ocupa de la sensación y de la memoria (En. IV, 6 [41]). La brevedad de 
estos dos últimos tratados, que tratan cuestiones de cosmología y de psicología, contras
ta con la extensión de los otros tres. R. Dufour ha publicado recientemente una introduc
ción, texto griego, traducción francesa y comentario del tratado Sobre el cielo: Sur le 
ciei [Ennéade I I , I (40)], París, Vrin, 2003. 

Phiiosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 153-173 
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te de los cuatro cuerpos elementales del mundo sublunar: fuego, aire, 
agua y tierra. Plotino rechaza esta explicación aristotélica y propone ana
lizar el cielo en función de sus partes constituyentes, es decir, teniendo en 
cuenta la relación existente entre el cuerpo y el alma. La permanencia 
individual del cielo, a diferencia de la permanencia según la especie de 
los vivientes sublunares, se fundamenta en la armonía que reina entre su 
cuerpo y su alma. Los presupuestos fundamentales del "quinto elemento", 
expuestos en el tratado aristotélico, se interpretan a la luz de las teorías 
extraídas de diálogos platónicos como el Fedro, la República y, particu
larmente, el Timeo. No obstante, esta exégesis de Plotino transmuta los 
propios textos platónicos, al mismo tiempo que reacciona contra el pesi
mismo que rige la concepción gnóstica del mundo. 

1. Perfección y dualismo cosmológico en Aristóteles 

En su tratado Sobre el cielo, Aristóteles otorga un sentido más preci
so al objeto de la física que lo expuesto en el tratado dedicado a este obje
to. La física no consiste solo en el estudio del ser en devenir y en movi
miento, sino también en el estudio de los cuerpos y de las magnitudes, así 
como de sus propiedades y movimientos. Desde esta perspectiva el esta-
girita trata de fundamentar de otro modo la cientificidad de las cosas sen
sibles y en devenir, a partir de la perfección del cuerpo. Así, a la inversa 
del Timeo de Platón, en que el cuerpo se asocia con el Alma sin que sea 
objeto de ciencia (de ahí el mito), el tratado Sobre el cielo muestra, por 
un análisis de la magnitud, que el cuerpo implica la perfección, en la me
dida en que su división en tres dimensiones implica la perfección, el nú
mero tres (que designa el principio, el medio y el fin) no permite la im
perfección2. Por otra parte, dado que desde los orígenes del pensamiento 
griego la esfera constituye la figura perfecta, Aristóteles vertebra el con
junto de su exposición en esta figura, completando los análisis de sus 
antecesores (pitagóricos, Parménides, Empédocles, Demócrito, etc.). El 
universo es esférico, lo mismo que la propia tierra (como lo prueban los 
eclipses lunares), que además permanece inmóvil, sin que sin embargo se 
sitúe naturalmente en el centro del universo. No obstante, su centro coinci
de con el centro del universo, hacia el cual se dirigen los cuerpos pesados. 
Por último, los astros pertenecen a esferas. Esta perfección del universo 
queda limitada por su contacto con los cuerpos vecinos. Solo el universo es 
perfecto, dado que no está en contacto con nada, sin que sea infinito, único 
y eterno. Fuera del universo no hay lugar, ni vacío ni tiempo. 

2 Cf. Aristóteles, Cael. I 1. La edición que utilizamos es la siguiente: Aristotelis de cáelo 
libri quatíuor, recognovit, brevique adnotatione critica instruxit D. J. Alian, Oxford, 
Oxford University Press, 1965. 
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El universo está constituido de un mundo sublunar, regido por los 
cuatro elementos (fuego, aire, agua, tierra), sede del devenir, y de un 
mundo supralunar perfecto, poblado de astros divinos, y regido por el 
cuerpo astral que es un "quinto cuerpo" (el éter, atGfp), diferente de los 
cuatro elementos tradicionales3. Este cuerpo astral se mueve circularmen
te, mientras que el fuego está orientado hacia arriba y la tierra hacia aba
jo. Como no posee ni gravedad ni levedad, este quinto cuerpo no podría 
ser la sede de la generación, del crecimiento y de la alteración, sino sólo 
la sede de un movimiento de traslación circular que constituye el primer 
movimiento y el más perfecto. 

2. E l problema de la perpetuidad del cosmos 

Plotino afirma la perpetuidad individual del cielo en oposición a la 
perpetuidad de la especie de los vivientes sublunares. El problema al que 
se enfrenta parte de la constatación del flujo constante de los cuerpos. La 
teoría que Plotino admite sostiene que la perpetuidad que poseen el cielo 
y todas las partes del cielo es la individual, pero que la que poseen las que 
están bajo la esfera de la luna es la perpetuidad de especie4. La objeción 
que plantea deriva de la doctrina del flujo perpetuo de los cuerpos: "...hay 
que mostrar cómo el cielo, pese a tener cuerpo, puede mantener su indi
vidualidad en identidad propiamente dicha, al modo de lo particular y de 
lo invariable, siendo así que la naturaleza del cuerpo está fluyendo perpe
tuamente"5. En otras palabras, ¿de qué modo los astros pueden permane
cer idénticos en su individualidad, si están constituidos de cuerpos, dado 
que los cuerpos fluyen constantemente? Para responder a esta dificultad, 
Plotino acude a los testimonios de sus predecesores, particularmente a 
Platón, Heráclito y Aristóteles. Por una parte, para los dos primeros, el 
flujo perpetuo afecta no sólo a los cuerpos sublunares, sino también a los 
cuerpos celestes mismos6. Por otra parte, Aristóteles no acepta esta solu
ción, e introduce un nuevo elemento en el cíelo, incorruptible, y que sólo 
existe en la región supralunar. 

3 Para una exposición de ¡a concepción de los dos mundos, el éter y la teoría de los ele
mentos en Aristóteles, puede verse G. A. Seeck, Über die Elemente in der Kosmologie 
des Aristoteles: Untersuchungen zu "De generatione et corruptione" und "De caelo", 
Munich, C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1964, especialmente, p. 122-152. Sobre 
la ontologia del tratado Sobre el cielo, cf. A. P. Mesquita, Introdução Geral. Aristóteles. 
Obras Completas. Lisboa, Impresa Nacional-Casa da Moeda, 2005, p. 434-438. 

4Cf. Plotino, En. I I , 1 [40] 2, 1-3. 
5 Plotino, En. I I , 1 [40] 2, 4-6: ...SeiKxéov Ttcoç cô)U.a £%CDV Ê£ei xò xóôe em xo"u 

ai>xox> Kuplcoç, cbç xò KO.8" eicaaxov K a i xò cbcjawcoç, xíjç (jrôaeooç xov 
acójj.axoç peoijcrnç á e t . 

ó Cf. Plotino, En. I I , 1 [40] 2, 6-12. 
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A) Platón y los cuerpos celestes 

En la introducción de la problemática del flujo de los cuerpos celes
tes Plotino comienza citando a Platón: 

Porque eso es lo que opinan los otros autores que han disertado sobre la 
naturaleza, pero, en particular, el mismo Platón, no sólo sobre los cuerpos 
restantes, sino también sobre los cuerpos celestes mismos. Porque, '"si 
tienen cuerpo y son visibles (acóu.a-ca exorna Kcá opcójieva), ¿cómo 
podrán -dice- mantener la 'inalterabilidad (xó ámpaM-dciCTCoq) y la 
'invariabilidad (ib «aaíncoc,)? 7 

Plotino acude a un pasaje preciso de la República, en el que Platón 
se pregunta si las relaciones del día con la noche, del día y la noche con el 
mes, y del mes con el año, y de los demás astros respecto de estas cosas y 
entre sí "transcurren siempre del mismo modo sin variar nunca, aun 
cuando posean cuerpo y sean visibles"8. El método que propone consiste 
en aplicar los problemas en astronomía, tal como lo había hecho antes en 
geometría. La República V I I plantea este problema, pero no lo resuelve 
en este diálogo. La corporeidad de los astros representa un obstáculo para 
la inmortalidad individual. Como los vivientes celestes son corpóreos y 
visibles, no pueden mantenerse siempre idénticos. En su tratado II 1 [40] 
Plotino recoge esta dificultad de Platón, y tratará de encontrar una solu
ción, trazando una conexión con el Timeo. Para ser sensible, el universo 
debe ser perceptible por los dos sentidos más utilizados por el ser huma
no: la vista, que implica el fuego, y el tacto, que implica la tierra. A partir 
de ahí, va a tratar de probar matemáticamente la necesidad de la existen
cia de los dos otros elementos, el aire y el agua9. AI desarrollar esta prue
ba, Platón aporta otra dimensión al préstamo que toma de la tradición del 
"axioma" de los cuatro elementos. El mundo y los astros que contiene son 
corpóreos, visibles y tangibles. Lo generado debe ser corpóreo, visible y 
tangible; pero, como sin fuego nada podría nunca llegar a ser visible, ni 
tangible sin algo sólido, ni sólido sin tierra, el demiurgo, cuando comenzó 
a construir el cuerpo del universo, lo hizo de fuego y tierra1 0. Lo "que se 
genera y se destruye" (y\yvó\x.Evov Kcd áLlto%Xi>\iEvov)u son nociones 

' Plotino, En I ! 1 [40] 2, 6-10. (Trad, española de J. Igal, Madrid, Gredos, 1982). 
8 Platón, R. V I I , 530b2-3: yíyvEaQaí xa xavxa rjtei cbaccmcoc, Kod oi)5au.fj ou5év 

napaXXáxxmv, acóu.á xa a%ovxa icai bpcbu.eva. 
9 Sobre esta prueba matemática, cf. Luc Brisson, Le Méme eí 1'Autre dans la structure 

ontologique du Timée de Platón. Un commentaire systématique du Timée de Platón, 
Paris, Klincksieck, 1974, p. 267-388. 

10 Cf. Platón, Ti. 31b. 
i ' Platón, Ti. 28a3. 
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indisociables: lo que es generado es susceptible de destrucción, y lo que 
es susceptible de destrucción es generado. Por lo cual es aludida la even
tualidad de la destrucción del universo, que es generado, aunque ensegui
da sea rechazada: "El tiempo, por tanto, nació con el cielo, para que, ge
nerados simultáneamente, se disuelvan también simultáneamente, si 
alguna vez les sucediera una disolución" 1 2. La eventualidad de una diso
lución del mundo ha sido ya prácticamente descartada13. 

La solución que propone Platón en el Timeo se basa en dos princi
pios: 1) el mundo no se disolverá porque la constitución del mundo ha 
incluido cada uno de los cuatro elementos en una única totalidad. Lo que 
implica que no queda nada sensible fuera del mundo sensible14; y 2) la 
voluntad del dios-demiurgo hace que sus obras (el mundo y los cuerpos 
celestes), porque han sido generados por él, sean indisolubles15. 

Plotino cuestiona estos dos argumentos del Timeo. 1) Si atribuyéra
mos a la voluntad del dios la indestructibilidad del universo, "no aporta
ríamos clarificación alguna"16. Rechaza esta solución no por falsa, sino 
por insuficiente y poco esclarecedora, ya que recurre a la causa primera 
evitando las causas segundas. La voluntad del dios explica, a lo más, la 
perpetuidad específica, no, sin más, la numérica del cielo1 7. 2) Si el ar
gumento de la indestructibilidad se basa en que no hay más que un solo 
cosmos, que abarca todo lo sensible (ya que en su formación el demiurgo 
agotó todo el material), nada queda fuera de él. Esta solución se aplica 
sólo al universo y no a la región supralunar. La ausencia de agentes des
tructores externos basta para explicar la perpetuidad específica, pero no la 
numérica del cielo1 8 

Por tanto, Plotino considera insuficientes las respuesta de Platón 
propuestas en el Timeo19, cuyo planteamiento encontramos ya en la Re
pública20. El plan para hallar una explicación satisfactoria requiere antes 
el análisis de un fragmento de Heráclito y, posteriormente, el rechazo del 
"quinto elemento" de Aristóteles. 

1 2 Cf. Platón, Ti. 38b. 
' 3 Cf. Platón, Ti. 36e. 
1 4 Cf. Platón, Ti. 33a-b. 
15 Cf. Platón, Ti 41b. 
1 6 Plotino, En. I I 1 [40] 1, 4: aa<t>Tiveiav 5é o-bSeuáav ctv Tcapex°íp.e0a. 
" 7 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 1,2-12. 
"8 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] I , 12-31. 
19 Cf. Platón, Ti. 31b. 
20 Cf. Platón, R V I I , 530b. 
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B) Heráclito: el sol sale nuevo 

Tras exponer las tesis de Platón, Plotino cita un fragmento de Herá
clito modificado: "quien dijo que el sol sale nuevo (ôç ècbrj á e t Kai xòv 
fjVtov yívEoBai)." 2 1 Ahora bien, este fragmento no se corresponde exac
tamente con el fragmento 6 de Diels-Kranz: "El sol es nuevo cada día (ó 
flÀaoç véoç fe<f)n riM-épri ecmv)" 2 2 . Los Meteorológicos de Aristóteles 
proporcionan la mayor parte del material doxográfico que servirá, poste
riormente, a Pseudo-Plutarco y a Diógenes Laércio. En el libro segundo 
de este tratado el estagirita rechaza la tesis de que el sol esté directamente 
constituido a partir de los elementos atmosféricos. Para Aristóteles la 
naturaleza de los astros se diferencia por definición de la naturaleza de 
los cuerpos como fenómenos sublunares. De este modo, el agua que se 
eleva en la atmósfera vuelve a caer necesariamente, y no afecta en modo 
alguno a los astros. La hipótesis meteorológica de que el sol "se alimen
ta" (como lo interpreta Pseudo-Plutarco23) de exhalaciones elementales 
provenientes de la atmósfera tiene como consecuencia la transformación 
cotidiana del sol. Para la doxografía posterior, que comenta la tesis de 
Aristóteles 2 4, no podemos descartar que Heráclito haya mantenido la opi
nión de que los astros estén constituidos por los elementos que, desde la 
tierra, se transforman en éter y en fuego. 

En el libro V I de la República Platón alude al sol de Heráclito, com
parándolo con la fogosidad de los jóvenes: "Y a excepción de unos pocos, 
cerca de la vejez se apagan mucho más que el sol de Heráclito, por cuanto 
no se encienden nuevamente"25. Alejandro de Afrodisia usa palabras si-

2 1 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 11-12. 
2 2 Heraclito, Fr. 6 D-K, que corresponde al Fr. 58 de M . Marcovich, Heracliius. Greek 

Text with a short commentary (Editio Maior), Mérida, Los Andrés TJniversity Press, 
1967. Además de en Aristóteles, Meteo. I I , 2, 355al3-14, encontramos este fragmento 
citado casi de una manera literal con respecto a la versión de Aristóteles en Alexandre 
de Aphrodisias, in Mete., ad locum, Proclo, in Ti. I I I , 311, 42D, Olimpiodoro, in Me
teo., ad. loe, e in Phd. 237, 7. 

2 3 Cf. Ps.-Plutarco, Placita phitosophorum (Piacit.), I I , 889dl-8: "Según Metrodoro, 
todos los astros fijos están iluminados por el sol. Según Heráclito y los estoicos, los 
astros se alimentan de la exhalación en la superficie de la tierra. Según Aristóteles, los 
cuerpos celestes no necesitan alimento: en efecto, no son perecederos, sino eternos". 

2 4 Cf. Ps.-Plutarco, Piacit, I I , 889d-892c; y D.L. IX, 8-11 (D-K. A l y Marcovich 61). 
Las fuentes en las que beben tanto el Pseudo-Plutarco como Diógenes Laercio parten 
de un tratado no conservado de Teofrasto, Sobre las opiniones de los físicos, que cons
taba de dieciséis libros. Los dos doxógrafos se detienen en la función de la exhalación 
que, en Heráclito, parece servir para explicar tanto la transformación cíclica de los ele
mentos como para dar cuenta de la constitunción y comportamiento de los astros. 

2 5 Platón, R. V I 498a6-bl: npóc, Se ib yfjpag CKTÓQ 5ñ, TIVCÜV bXíycov 
ánoafiévvwiai noli) [íáXXov xov' H p a K ^ e n E Í o u riXíou, 6aov avOiq OVK. 
E^á-JiTovim. 
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milares a las de Platón al comentar el fr. 6 de Heráclito 2 6. Como Heráclito 
consideraba al fuego "siemprevivo, que se enciende con medida y se 
apaga con medida"27, podemos pensar entonces en la sucesión del día y 
de la noche. Desde esta perspectiva, no se trata de un sol que se modifi
que constantemente, que se enciende y se apaga en cada instante. El sol 
de Heráclito experimenta una transformación cotidiana, es nuevo cada 
día, desde el momento en que se enciende. 

La interpretación de Plotino radicaliza la posición de Heráclito. Con
sidera no solo que el sol es nuevo cada día, como lo constatan Platón y 
Aristóteles además de los doxógrafos, sino en cada instante. En la recons
trucción del fragmento que ofrece A. García Calvo, "Nuevo a cada día el 
sol <y siempre el mismo>"2 8 resuena la lectura plotiniana. Se establece 
una coordinación inmediata de los dos predicados contradictorios: 1) 
"nuevo cada vez", que implica un tiempo compuesto de momentos suce
sivos, y 2) "siempre el mismo", que implica una eternidad, todo él simul
táneo consigo mismo. Plotino adapta este fragmento de Heráclito a la 
teoría del flujo perpetuo de los cuerpos. Un sol que sale nuevo siempre se 
adecúa mejor a la teoría del flujo constante que un sol que se apaga cada 
noche y se enciende cada día. Lo mismo que los cuerpos, el sol fluye 
perpetuamente en su constante renovación. La innovación de la lectura 
plotiniana radica en la alteración y asimilación del fragmento heracliteano 
de la coincidencia entre "lo mismo" y "lo otro", entre "el ser nuevo cada 
vez" y "ser siempre el mismo", del sol que está siempre naciendo. 

C) Aristóteles: el "éter" 

Para Aristóteles, entre la región supralunar y la sublunar hay una di
ferencia especialmente importante en lo concerniente a su composición 
material. Todos los cuerpos de la región sublunar se componen de "lo que 
se denomina los elementos", es decir, de tierra, de agua, de aire y de fue
go (los cuatro elementos clásicos o empedocleos). En el tratado Sobre el 
cielo el estagirita establece la tesis de que la región supralunar está cons-

2 6 Cf. Alexandre, in Mete. 72, 31-73, 1: Tcepi Sé xóv f i^ iov oi)8év TOIOTJTOV y í v e r a i , 
ercei e l ye expé^exo b f i l ioc; o-incoc, éc, Kcd xó nvp, KaGá 4>aaiv, ov jxóvov, 
&<;'HpáKA.errói; ^ n a i , véoq <bv é^" x\\ié.pr\ á v f|v, KCC8" eKdo tnv r\\ikpav 
áXXoq e¿;ajr,TÓ|i£vo<;, TOO jupcóiou kv xf\ S ú a e i a$zvvx)\ikvov, áXX" á e í xe 
Kcd rsvvex&ic, vkoc, t e KCCÍ áXXoxe áXXoc, eytveTO, ó x m e p Kcd a i <j>X.óyec; 
év TÓJ y í v e a G a i xó elvai éx,cov. 

"Heracli to, Fr. 30 D-K. (Clemente, Strom. V 14, 104, 2.4-3.1): nvp áeí^cúov 
áTtTÓpxvov jiÉTpa K a i á7toa[3ev5.14.1u4.3 vúu.evov p é x p a . 

2 8 Heraclito, Fr. 64 de A. García Calvo, Razón común. Edición crítica, ordenación, tra
ducción y comentario de los restos del libro de Heráclito. Lecturas presocráticas I I 
[1985], Zamora, Lucina, 19992, p. 190-192. 
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tituida por un elemento radicalmente distinto de estos cuatro elementos 
clásicos, un "quinto cuerpo" o "quinto elemento", que la tradición, y no el 
propio Aristóteles, ha denominado "éter". 

La mayor parte de los testimonios anteriores o coetáneos de Aristó
teles ponen en conexión el éter con el brillo y la iluminación del cielo, en 
contraposoción con la naturaleza brumosa del aire. Aristóteles señala los 
usos del término "éter" en sus predecesores, especialemente en Anaxágo
ras. En Sobre el cielo I , 3, 270b se refiere a una falsa etimología, extraída 
del Crátilo de Platón: "A l "éter" (xòv cdGépa) es así como yo lo enti-
dendo: dado que "siempre corre" fluyendo "en torno al aire" ( á e i GsT 
Ttepi xòv à é p a ) , debería llamarse, en justicia, áeiGefip" 2 9. A pesar de 
que Aristóteles la califica de errónea, la etimología correcta parece haber
la establecido Anaxágoras, quien hace derivar "éter" del verbo "encen
der" (aí8co). Platón, por su parte, considera al éter un quinto elemento al 
lado de los otros cuatro30. 

Precisamente son los comentadores de Aristóteles, posiblemente 
desde Simplicio3 2 y, quizás, Jenarco de Seleucia, peripatético del siglo I 
a.C, quienes acuñan el término "quinto elemento", por razones, como 
apunta P. Pellegrin32, de orden cronológico, al estudiarse tras los otros 
cuatro elementos clásicos. Aristóteles, por su parte, lo denomina "cuerpo 
primero" (Ttpcòxov ccòu.a) 3 3, debido a su prioridad ontológica. Este 
"quinto cuerpo" (Tcéu.-n;xoy aoou.cc) se caracteriza por la propiedad de 
moverse naturalmente en círculo 3 4. El movimiento circular carece de 
puntos de partida y de llegada, a diferencia de los movimientos rectilí
neos de ascenso y descenso, cuyos límites son, respectivamente, el orbe 
extremo y el centro del universo, que constituyen su origen o su final 3 5. 
De ahí que el movimiento circular no tiene contrarios, a diferencia del 
movimiento de ascenso y el de descenso, que son recíprocamente contra
rios (el punto de partida de uno es el punto de llegada de otro, y a la in
versa). Entonces, si no es posible que haya nada contrario a éste por no 
haber tampoco movimiento alguno contrario a la traslación en círculo, es 
un "movimiento sin cambio" y, por consiguiente, el quinto elemento está 

2 9 Platón, Cra. 410Ò6-8. 
3 0 Cf. Platón, Epin. 981c-984b. 
31 Cf. Simplicio, in Cael. 6, 10. 
3 2 Cf. P. Pellegrin, "Introduction", en Aristote. Traite du cid, traducción [francesa] de C. 

Dalimier y P. Pellegrin, presentación de P. Pellegrin, París, Flammarion, 2004, p. 30. 
3 3 Aristóteles, Cael. I I I 5, 304a22-23. Sobre el "primer cuerpo", véase A. P. Mesquita, 

op. cit, p. 428, nota 8. 
3 4 Cf. Aristóteles, Cael. I 2, 269a30-bl7. 
3 5 Cf. Aristóteles, Cael. I 4, 271 a4-22. Cf. M . Candel, "Introducción", en Aristóteles. 

Acerca del cielo. Meteorológicos, Madrid, Gredos, 1996, p. 19-21. 

http://aoou.cc
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libre de todo cambio cuantitativo, cualitativo y entitativo. Por lo tanto, es 
ingenerable e indestructible, ya que la generación y la destrucción se dan 
en los contrarios36. A diferencia de los cuatro elementos sublunares que 
se transforman sin cesar unos en otros, el elemento celeste permanece 
siempre en el mismo lugar, inmutable y eterno. 

Por tanto, el primero de los cuerpos [el éter] es eterno y no sufre aumen
to ni disminución, sino que es incaducable, inalterable e impasible, lo 
cual, si uno acepta los supuestos de partida, resulta evidente a partir de 
lo expuesto37. 

Tanto los cuerpos de los astros como los de las esferas que les llevan 
están hechos de éter 3 8, de ahí que permanezcan siempre inmutables. 
Mientras que los cuerpos de la región sublunar fluyen perpetuamente, los 
astros son inmortales, ya que sus cuerpos están constituidos de ese cuerpo 
astral, el éter, ingenerable e incorruptible. 

En la ponnenorizada exposición que dedica a la historia del éter, P. 
Moraux3 9 señala que después de Aristóteles podemos distinguir tres es
cuelas: 1) los aristotélicos de estricta observancia, que defienden al pie de 
la letra la doctrina del estagirita, partidarios de un quinto elemento inco
rruptible, inmutable, dotado de un movimiento circular; 2) los que regre
san a una doctrina anterior a Aristóteles, afirmando que el cielo se com
pone exclusivamente de fuego -aquí situaríamos a los estoicos-; y 3) los 
que sostienen la teoría de Platón, manteniendo que el cielo se compone 
principalmente de fuego, pero conteniendo asimismo otros elementos. 
Podemos constatar que los inmediatos sucesores de Aristóteles en la di
rección del Liceo no aceptaron el postulado de un quinto elemento, uno 
de los postulados clave de la cosmología aristotélica. Así, tanto Teofrasto, 
en su tratado Sobre el fuego, como Estratón de Lámpsaco, afirman que el 
cielo está compuesto de fuego. Pero será Jenarco, autor de un tratado 
Contra la quinta esencia40 desgraciadamente perdido, quien dirija las 
críticas más sistemáticas a los argumentos que presenta Aristóteles en 

3 6 Cf. Aristóteles, Cael. I 3, 270al2-22. 
37 Aristóteles, Cael. I 3, 270M-4 (trad, española de M. Candel, Madrid, Gredos, 1996): 

AIÓTA pév ovv a í S i o v K a i ovx" a i ^ n a i v ex.° u o í r te <t>9íaiv, áXX" ayf ipatov 
K a i ävaXXoiü)iov K a i á j ta9éc ; eaxi xö Ttpcmov xcöv acopdtcov, et Tic; xolq 
bícoKetu-évoic, nioxevei, <¡)avepóv É K TCÚV eiprpévcov e a i l v . 

3 S Cf. Aristóteles, Cael. I 3, 339b y I I , 7, 289a. 
3 9 Cf. La introducción a su edición del tratado Aristote. Du Ciel, París, Les Belles Lettres. 

1965, pp. XXXIV-LX, además de su artículo "Quinta essentia", en A. F. van Pauly, 
Paulys Realencyclopädie des classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, J. B. Met-
zlerscher, 1894-1931, vol. XXIV, col. 1171-1263. 

4 0 Cf. Simplicio, in Cael. 13, 22. 
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Sobre el cielo l, 2. Según el testimonio de Simplicio, gracias a quien con
servamos ciertas de sus demostraciones, sabemos que Jenarco considera
ba que la hélice del cilindro es también una curva simple, "porque cada 
una de sus partes corresponde a otra"41. Ya en el siglo V I d.C. Juan Filó¬
pono, en su tratado Contra Aristóteles, sobre la eternidad del mundo, 
recogerá gran parte de los argumentos esgrimidos por Jenarco contra 
Aristóteles. 

En este clima de objeciones se inscribe la respuesta de Plotino a la 
problemática del "quinto elemento" aristotélico. "Es verdad que para 
Aristóteles no habría ningún problema si uno aceptara sus hipótesis del 
"quinto cuerpo"42. 

Pero, ¿cuáles son estas hipótesis de Aristóteles a las que Plotino se 
refiere? Ni en el tratado II 1, 2 [40] ni en el resto de las Enéadas encon
tramos una exposición de ellas. No obstante, Proclo, en el Comentario al 
Timeo de Platón, nos ofrece una lista de cinco "proposiciones fundamen
tales": 

Del mismo modo, cuando, en el tratado Sobre el cielo, antes de todos 
los otros argumentos, ha asumido estas famosas proposiciones fundamen
tales, de las que Plotino ha dicho: "Es verdad que para Aristóteles no 
habría ningún problema si uno aceptara sus hipótesis del quinto cuerpo." 
Plotino quería decir estas cinco: 

(1) "El movimiento simple es movimiento de un cuerpo simple." 
(2) "El cuerpo simple posee cierto movimiento natural simple." 
(3) "Los movimientos simples son dos." 
(4) "Un contrario no tiene nunca más que un único contrario." 
(5) "Lo que no tiene contrario no tiene nada que le destruya." 

A partir de estos principios Aristóteles manifiesta la naturaleza del 
quinto cuerpo.43 

4 1 Cf. Simplicio, in Cae!. 13, 26. Cf. S. Sambursky, The Physical World of Late Antiquity, 
Londres, Rouíledge & Kegan Paul, 1962, p. 122-132 (trad, española de C. Solís, El 
mundo físico a fina/es de la Antigüedad, Madrid, Alianza, 1990, p. 134-144). 

4 2 Plotino, En. I I 1 [40] 2, 12-13:'ApicjTotéXei pev y á p ovSév áv 7 t p á y p a elT), el 
Tic, a m o ú xác, vnoBkanic, zov> KÉ\IKXOV Trapa Secano acójiatoc;. 

4 3 Proclo, in Tim. I , 237.21-238.2 (Diehl): <kv> 5e <Tfl r i e p i Obpavcá) rcpay-
u,a t ;e ía> Tcpó xü>v áXXwv araxv-rcov Xóycov xác, VTZOQÉCEIC, T t a p a l a p e í v 
eKeívac;, j tepi &v K a i b <nXamvoc,> [Plot. En. 2, 1,2] EÍTCEV <' Apia to-cé /Ui 
pév ovv abSév J i p á y p a , et xtcj a m a u xác, mpi l o B TcépíiTou acópa io t ; 
•bTtoGéaeic; J t a p a 8 é ^ a u o > - xác, TZÉVXE Xéycov h, ánXr\ KÍvnau; ánXov 
acópa-toc,. TO anXovv acopa á7tA.fjv e%ei xivá K a r a tybctvv KÍvnaiv. Súo 
e i a i v a i ánXal Kívf[<seu^. ev evi eyavaíov. TO [xr\ &%ov evavx íov OUK 
i ó 09eipov á<f>° &v eTCiSeÍKtnxji tfjv o b a í a v xov KÉ\ÍIFCOV> acópatoc, . Sobre 
estas hipótesis de Aristóteles a las que alude Plotino en apoyo de la doctrina del "quin
to cuerpo", veáse también Simplicio, in Cae!. 12, 8-13. 
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Las cinco hipótesis que nos transmite Proclo para demostrar la natu
raleza del "quinto cuerpo" corresponden a los siguientes pasajes del tra
tado Sobre el cielo de Aristóteles. Probablemente a ellos se refiere Ploti-
no en el pasaje anteriormente citado. 

(1) "y los [movimientos] simples, de <cuerpos> simples"44; 
(2) "puesto que hay un movimiento propio de cada cuerpo natural"45; y 

"en efecto, es forzoso que el movimiento del cuerpo simple sea sim
ple"46; 

(3) "y ya dijimos que sólo eran simples estos [movimientos]: el circular 
y el rectilíneo"47; 

(4) "y el contrario de uno es uno solo"48; 
(5) "Igualmente razonable es suponer también acerca de él que es inge-

nerable e incorruptible, no susceptible de aumento ni de alteración, 
debido a que todo !o que se produce lo hace a partir de un contrario 
y un sujeto, y asimismo el destruirse <tiene lugar> previo un sujeto 
y bajo la influencia de un contrario para pasar al <otro> contrario, 
tal como se ha dicho en los tratados anteriores; ahora bien, las trasla
ciones de los <cuerpos> contrarios son también contrarias. Entonces, 
si no es posible que haya nada contrario a éste por no haber tampoco 
movimiento alguno contrario a la traslación en círculo, parece justo 
que la naturaleza libere de los contrarios a lo que ha de ser ingenera-
bíe e indestructible: en efecto, la generación y la destrucción se dan 
en los contrarios"49. 

4 4 Aristóteles, Cael. I I I 3, 302b.7: a i Sè à%Xcd ncòv à%X&v e i a í . 
4 5 Aristóteles, Cael. I I I 3, 302b5:'Err,ei 8" è c m TiavTÒç (^criKO-u a c ó p a x o ç KÍvnaiç 

oiKEÍa 
4 6 Aristóteles, Cael. I 3, 270b28: TOÍJ pèv y à p à%kov a c ò p a t o ç àváyKT| t f | V 

KÍvT|aiv áTcX/fjv e iva i . 
4 7 Aristóteles, Cael. I 3, 270b29: p ó v a ç 5è T a ú t a ç e i v a i iJpapev àTiXâç, xnv te 

ICÚKXQ) K a i %T\V Eií" e b S e í a ç 
4 8 Aristóteles, Cael. I 2, 269al0 y 14: êv k v i kvavTÍov. Cf. Metaph. I I I 2, 995b27; X 5, 

1055b30;y Top. 158b26. 
4 9 Aristóteles, Cael. I 3, 270a 12-22 (trad. espanola de M. Candel):' Opotcoç 8" 

e-uXoyov imoXaf ie ív Tcepi a m o í K a i Õ T I à y é v n r o v K a i ác^SapTOV K a i 
à v a u í ; è ç K a i àvaXXoícutov, Sict TÒ y í y v e a B a t pèv d j í a v TÒ yiyvópevov èí; 
kvaviíov i e K a i moKe ipevou TIVÓÇ, K a i <j>9£tpea6ai cbaamcoç 
imoKEip-évou TÉ TIVOÇ K a i ím" evavx íou K a i e i ç kvavr íov , KaBáicep kv 
TOIÇ jtpcÓTOiç eípTjxai Xòyoiç,- TCÒV 8" kvavxííov K a i a i <J)opai kvavTÍa i . E i 
Sfi TOÚTCÚ priSèv kvavTÍov e v S é x e t a i e i v a i 8 i à TÒ K a i if\ 0opa if\ KÚKXOJ 
[xr\ E i v a i à v T I V " e v a v t i a v Kíimaiv, òpôcõç, ÉOIKEV r\ {frúaiç TÒ \xkXXov  
è a s a G a i àyévnTov K a i à ^ Q a p i o v kcjeXéaSai EK TCÒV kvavxícov kv TOÍÇ 
èvavTÍo iç y à p t i yevEcriç K a i r\ 4>0opá. 

file:///xkXXov
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Con el fin de fundamentar la perpetuidad propia del cielo y de los as
tros, Plotino rechaza recurrir a un quinto elemento, distinto de los cuatro 
empedocleos. Ahora bien, si el cuerpo del cielo está compuesto de los 
mismos elementos que los cuerpos sublunares, ¿cómo puede mantener su 
individualidad? y, más precisamente, ¿cómo pueden mantenerla los as
tros, siendo como son partes del cielo?, y entonces ¿cómo demostrar la 
perpetuidad de los astros?50 Para Plotino, si admitimos que el cielo fuera 
individualmente eterno51, entonces estaría constituido de los mismos ele
mentos que los vivientes de acá 5 2. En efecto, los vivientes sublunares sólo 
tienen la inmortalidad según la especie53, dado que la naturaleza del cuer
po está fluyendo perpetuamente54, ¿cómo el cielo, pese a tener cuerpo, si 
está compuesto de los mismos elementos, podría mantener su identidad 
propiamente dicha, al modo de lo particular y de lo invariable?55 Cierta
mente esta dificultad desaparece si se atribuye al cielo un "quinto elemen
to" eterno. 

3. Programa de una explicación satisfactoria 

Plotino trata de demostrar la permanencia del cielo y del mundo. En 
I I 1 [40] 2, 17-28 formula las líneas principales de su explicación: puesto 
que todo animal consta de alma y de cuerpo, si el cielo ha de ser siempre 
el mismo numéricamente, lo será gracias al alma o al cuerpo, o bien gra
cias al alma y al cuerpo56. Desde esta perspectiva platónica, basada en una 
lectura del Fedro y del Timeo, Plotino considera a los cuerpos celestes 
como vivientes inmortales. 

Para Platón el alma individual es sólo un residuo del alma del mun
do, la cual es responsable del conjunto de los movimientos cósmicos, 
especialmente de los movimientos de los cuerpos celestes. Por lo tanto, el 
alma individual mantiene claros lazos de parentesco con las almas que 
animan los cuerpos celestes57. De ahí que sea allí arriba donde comience 
para el alma el ciclo de 10.000 años, y sea también allí arriba donde aspi
re a regresar. En este mismo diálogo Platón distingue dos clases de vi

so Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 1, 14-16. 

51 C f Plotino, En. II 1 [40] 2, 1-3. 
52 Cf. Plotino, En. II 1 [40] 2, 14. 
5 3 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 3: x á Se VKÓ if\ xíjc, aeXf\vr\c, a<t>aípa xó tcax" 

eíSot; 
5 4 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 5-6: XT\q ^-üaecoc; t ó u aé\xaioc, peo-ua-nc; á e i 
5 5 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 4-5: £%(av e^er xó xóSe e m XOTJ a m o ü KUpícoc,, cot; 

xó Ka8" EKaaxov K a i xó cbaameoc; 
56 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 17-20. 
57 Cf. Platón, Phdr. 246b. 
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vientes58: 1) El viviente mortal, que nace cuando el alma pierde sus alas y 
se fija en un cuerpo de tierra59. El compuesto formado no dura siempre, 
ya que el alma abandona un día el cuerpo de tierra y regresa a allí arriba. 
2) El viviente inmortal, la divinidad, tiene alma y cuerpo, unidos ambos 
de forma natural por toda la eternidad. La asociación de lo que es divino 
con lo que está arriba representa uno de los principales postulados del 
relato de Platón en el Fedro. Esta tesis la hallamos corroborada en el 
Timeo: 

La primera especie comprendida en lo que es el Viviente, que el dios 
consideró que debía tener también este mundo, es la especie celeste de los 
dioses60. Es deseo del demiurgo que los dioses, porque han sido genera
dos por él, sean indisolubles. Por su voluntad no serán disueltos ni ten
drán un destino mortal, ya que su voluntad constituye para ellos "un vín
culo aún mayor y más poderoso que aquellos con los que fuisteis ligados 
cuando nacisteis"61. 

Los astros son vivientes inmortales que constan de alma y cuerpo 
unidos naturalmente por siempre62. Para Plotíno, si el cielo ha de ser un 
viviente siempre permanente por el número, como consta de cuerpo y de 
alma, lo será gracias a ambos o gracias a uno de sus dos componentes, es 
decir, gracias al alma o gracias al cuerpo63. 

Si la indestructibilidad se debe al cuerpo, entonces no tendrá necesi
dad del alma para ello, ni tampoco tendrá que unirse a ella para la consti
tución del viviente6 4. Pero Plotino sostiene que el alma es necesaria para 
la constitución del viviente, ya que un cuerpo aislado permanece sin vi
da65. Un viviente se compone siempre de alma y de cuerpo. Sin el alma 
no existiría el cuerpo y, quizás, ni siquiera habría materia66. 

5 8 Cf. Platón, Phdr. 246c. 
5 9 Esta definición del viviente se corresponde con lo que Platón expresa en Ti. 42e-43a. 
6 0 Cf. Platón, Ti. 39e. 
6 ' Platón, Ti. 41b5-6. 

Cf. Platón, Phdr. 246c. 
6 3 Cf. Plotino, En. I I I [40] 2, 19-20. 
6 4 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 20-22. 
6 5 Cf. Plotino, En. IV, 4 [28] 18, 22; IV, 7 [2] 11-19. Para Plotino el alma no es un con

glomerado de átomos, contra los epicúreos, que concebían el alma como un conglome
rado corporal de átomos redondos y finísimos (cf. Epicuro, Ep. [4] = Epistida ad Me-
noeceum, 63-67 y Lucrécio, I I I , 161-349), ya que la yuxtaposición de los átomos no 
puede dar origen a la simpatía, ni de la suma de los indivisibles puede resultar el cuer
po ni la magnitud (cf. Plot. En. IV, 7 [2] 2, 3-16). El alma no es una afección de la ma
teria, pues esa afección no sería suficiente para dar vida a la materia o al cuerpo, sino 
que es necesario un principio que suministre vida, y que esté "más allá de toda la natu
raleza corpórea" (cf. Plotino, En. IV, 7 [2] 3, 6-18). 

6 6 Cf. Plotino, En. IV, 7 [2] 3, 18-25. 
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Pues bien, ¿qué cuerpo puede haber que posea vida por sí mismo? Por
que el fuego, el aire, el agua y la tierra son de por sí inanimados, y cual
quiera de ellos en que esté presente el alma vive con una vida que le es 
adventicia; por otra parte, otros cuerpos además de los dichos no los 
hay, y precisamente quienes opinan que hay además elementos distintos 
de aquéllos afirman que son cuerpos y no almas ni poseedores de vida57. 

Los cuatro elementos no participan de la vida, "son de por sí inani
mados", y la vida que tienen, cuando está presente el alma en uno de 
ellos, es una vida prestada. En este pasaje Plotino critica la solución aris
totélica del "quinto elemento". Si hubiera un quinto elemento diferente de 
estos cuatro, como el éter, sería cuerpo, no alma, y carecería de vida. 
Pero, si como sostiene Aristóteles, este "quinto elemento", que se caracte
riza como hemos visto por moverse circularmente, es ingenerable e inco
rruptible6 8, entonces el alma ya no sería necesaria para demostrar la pre
sencia de la vida en los cuerpos celestes. Para el estagirita el alma no 
interviene en la permanencia del cielo y de los astros. La única excepción 
aparece en el mismo tratado Sobre el cielo, cuando afirma que "es preciso 
concebir [a los cuerpos celestes] como participando de actividad y de 
vida (5eí 5" ò ç u,e-r£xóvxcov -uitoA-ajapáveiv Ttpác^ecoç Kcd Çarnç'): 
de este modo, en efecto, no parecerá irracional lo que sucede"69. La inter
pretación de este "como" (òç) plantea problemas que han marcado la 
compresión de la cosmología aristotélica. Si lo comprendemos como "es 
preciso tomar como base de nuestro razonamiento que [los cuerpos celes
tes] participan de acción y de vida", Aristóteles consideraría a los cuerpos 
celestes vivientes dotados de alma. Pero una lectura analógica, como la 
que proponen W. K. C. Guthrie70 y P. Pellegrin71, preserva la tesis aristo
télica que defiende el carácter inanimado de los astros. Estos dos intérpre
tes nos ofrecen el siguiente cuadro: 

6 7 Plotino, En. IV, 7 [2] 2, 10-16 (trad. española de J. igal). En este pasaje, extraído del 
tratado Sobre la inmortalidad del alma (En. IV, 7 [2]), Plotino defiende la concepción 
platónica del aima frente a otras escuelas. Según Harder, Plotino utiliza argumentos pe
ripatéticos para refutar las doctrinas estoicas; argumentos estoicos contra teorías ato
místicas; argumentos platónicos contra los peripatéticos; -e Igal añade- argumentos 
platónico-aristotélicos, contra las doctrinas pitagóricas. (Sobre este punto, véanse las 
introducciones a En. IV, 7 [2] que hacen en sus respectivas ediciones y traducciones, 
alemana y española, R. Harder, R. Beutler y W. Theiler, Plotins Schriften, Hamburgo, 
Félix Meiner, 1956-1971, y J. Igal, Plotino. Enéadas I-VI, 3 vols., Madrid, Gredos, 
1982-1998). 

6 8 Cf. Aristóteles, Cael. I 3, 270al2b-4. 
6 9 Aristóteles, Cael. I I 12, 292a20-22. 
7 0 Cf. W. K. C. Guthrie, Aristotle. On the heavens, with an English translation [1939], 

Londres-Harvard, W. Heinemann-Harvard University Press, 1960, p. 208, nota a. 
7 1 Cf. P. Pellegrin, op. cit, p. 438-439, n. 5. 
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El principio más divino: alcanza el fm sin acción 
El primer cielo: una sola acción 

Entonces comienza la comparación: 

Hombre los planetas: alcanzan el fin por varias acciones 
animales Sol y Luna: alcanzan el fm con pocas acciones 
plantas Tierra: alcanza el fm en cierto modo por una sola acción 

Plotino esgrime el siguiente argumento en contra de la solución aris
totélica: Si el cuerpo es de por sí destructible y el alma es la causa de la 
indestructibilidad del viviente, entonces habrá que demostrar que la con
dición del cuerpo, fluyendo constantemente, no se opone a la permanen
cia del compuesto alma-cuerpo72. Para que el viviente se mantenga el 
mismo y permanezca siempre, es preciso mostrar que no existe una "dis
cordancia natural" (ácjv\L§(avov... Kara tyvoiv) entre el alma y el cuer
po, sino que la materia debe ser "idónea" (jupócr^opov) para la voluntad 
del ejecutor73. Como en un viviente inmortal el alma y el cuerpo perma
necen siempre unidos el uno al otro7 4, entre ellos no debe darse ninguna 
discordancia, sino un acuerdo. 

La posición de Plotino queda definida desde perspectivas platónicas. 
Por un lado, prolonga la interpretación del Fedro75, donde Platón no es
clarece de qué modo el alma y el cuerpo se unen permanentemente en el 
viviente inmortal, y, por otro, la del Timeo76, donde no explica cómo los 
cuerpos celestes son indisolubles por el deseo del demiurgo. Para Plotino 
los cuerpos celestes no pueden rehusar estar unidos permanentemente al 
alma, en virtud de la concordancia natural existente entre ambos. El cuer
po no se opone a la perdurabilidad del compuesto. 

Así pues, en las Enéadas hay un claro rechazo a la admisión de un 
"quinto elemento" o "quinto cuerpo" imperecedero. El cielo y los cuerpos 
celestes están compuestos de los cuatros elementos empedocleos, pero 
como éstos son perecederos, lo mismo que el cuerpo que de ellos deriva, 
la permanencia del cielo se debe a la concordancia del alma y del cuerpo. 
El cuerpo debe ser idóneo para colaborar con su alma, según el designio 
de su productor, el demiurgo, identificado con la Inteligencia. De ahí que 
el producto sea una viviente inmortal en el que la unión del compuesto de 
alma y cuerpo es siempre permanente. 

7 2 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 22-26. Sobre la interpretación de este pasaje, véase R. 
Dufour, op. cit, p. 88-89. 

7 3 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 6-28 y 3, 11-13. 
M Cf. Platón, Phdr. 246c-d. 
7 5 Ibidem. 
™ Cf. Platón, Ti. 41a. 
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La teoría cosmológica del "quinto elemento" queda superada en Plo-
tino y los neoplatónicos posteriores, dadas las consecuencias que entraña 
para las doctrinas del alma y las concepciones escatológicas. Ya un pla
tónico profundamente influido por el pitagorismo, como Heraclides el 
Póntico, señalaba por primera vez que las almas y los astros están hechos 
de la misma sustancia etérea o luminosa77. Por su parte, los estoicos con
sideraban las almas como ápices sueltos del fuego celeste, y todo ello sin 
renunciar al materialismo que defienden. El rechazo a este "quinto cuer
po" por parte de Plotino se enmarca dentro de un contexto inseparable del 
problema de la unión entre el alma y el cuerpo, que recoge elementos 
heredados del platonismo, del aristotelismo y del estoicismo. 

En el contexto de su "paideia antignóstica", Plotino critica que se 
desprecie el desorden del mundo sublunar, en contraste con el buen orden 
del cielo. De ahí el absurdo que señala a los gnósticos: el alma inmortal 
del hombre, al introducirse en el alma mortal, ha elegido el peor lugar y 
ha abandonado el mejor. Pero también es ilógico hablar de una segunda 
alma78, "térrea, material, irracional"79, sustrato del alma psíquica racional. 
Esta otra alma, irracional, llamada también "cuerpo psíquico" 8 0, los gnós
ticos suponían que estaba compuesta de elementos81. Frente a esta teoría, 
para Plotino no hay dos almas, sino dos niveles dentro del alma: el supe
rior (intelectivo) y el inferior (sensitivo-vegetativo) o physis. El alma 
constituida a partir de los elementos no puede tener vida, por lo que les 
reprocha, ¿cómo puede entonces dar vida?, y ¿cómo puede servir de co
hesión a los cuatro elementos, si ha surgido de ellos? Pero si a esta alma, 

7 7 Heraclides Pontico, Fr. 98 y 99 (Wehrli). Die Schule des Aristoteles, Texte und Kom
mentare, Herausgegeben von F. Wehrli, Basilea-Suttgart, Schwabe & Co., vol. 7, 
19692. 

7 8 Cf. Plot. En. I I 9 [33] 5,16-23. 
7 9 demente de Alexandria, Ex.Thdot. 50, 1 (Sagnard): ""Tomando barro de la tierra" -no 

de la árida, sino una porción de la materia múltiple y variada-, confeccionó un alma te
rrena y material, irracional y consustancial a la de las bestias: tal es el hombre "a ima
gen'"' (cfr. Ge. 2, 7). El alma material hace como de carne del alma psíquica, divina, 
"sólida, ecuánime, fuerte" (ibidem, 51, 2). "A este elemento carnal el Señor lo llama 
"adversario"; y Pablo, "la ley que lucha contra la ley de mi espíritu"", (ibidem, 52, 1). 

8 0 Idem, 2, 1: "Los valentinianos dicen: una vez modelado el cuerpo psíquico, fue deposi
tada por el Logos en el alma elegida, que se hallaba sumida en el sueño, una simiente 
masculina, que es emanación del elemento angélico, a fin de que no hubiera deficien
cia", (trad. de J. Montserrat, Los gnósticos, Madrid, Gredos, 1983, vol. 2, p. 345). 
"Acerca de estas dos almas, dice el Salvador: "Hay que temer al que puede arrojar a la 
Gehenna a esta alma y a este cuerpo", el psíquico", (ídem, 51,3). Entre los manuscritos 
de Nag Hammadi, puede verse el Evangelio de la Verdad, en Nag Hammadi, I , 2, 35-36. 

8 1 De los elementos producidos por ¡as pasiones de Sabiduría surgen las almas inferiores 
(cf. Iren.Lugd. Haer. I 2, 3; I , 17-18). Sobre este punto, véase V. Cilento, Paidea an
tignóstica, (trad. italiana de En. I I I 8 [30], V 8 [31], V 5 [32] y I I 9 [33]), Florencia, Le 
Monnier, 1971, p. 235. 
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combinación de elementos, se le añaden características del alma racional 
-"percepción, deliberación y mil cosas más" 8 2 - , caemos de nuevo en un 
absurdo. 

Los astros son seres vivos que pertenecen a un nivel cósmico más 
próximo a lo inteligible, y constan de elementos "más nobles y puros"83. 
Si los gnósticos no aprecian la tierra de acá donde viven, tampoco tiene 
sentido su teoría de una "tierra nueva" (KCtivf) yfj) 8 4 , modelo lógico del 
mundo, "reservada para ellos", a la que irán desde aquí. Plotino les criti
ca, ¿cómo si aborrecen la copia (el mundo de acá) aspiran a instalarse en 
el modelo (la "tierra nueva")? Si este modelo surgió cuando el Alma del 
mundo estaba ya inclinada a las cosas de acá*5, entonces ¿de dónde sur
gió? Si el modelo es posterior al cosmos inteligible, ¿por qué era necesa
rio? Si, por el contrario, es anterior a este cosmos, ¿para qué lo produjo? 
Los gnósticos le responden: 

- Para salvaguarda de las almas (Tvct (J)'uXá£,covi;ca a i ÜJUxaC)' 
- Entonces, ¿cómo es que no se salvaguardaron? Así que surgió en bal
de. Pero si lo hizo después que este cosmos sacando de este cosmos la 
forma tras despojarlo de la materia, bastábales esta experiencia a las al
mas experimentadas para salvaguardarse (Jtpóc; xb (jmXácjaaGai). Pero 
si lo que pretenden es haber recibido en sus almas la Forma del cosmos, 
¿en qué está la novedad de la teoría (TÍ xb K a i v ó v xov Xóyou;)?86 

Plotino intenta de nuevo llevar a los adversarios a su propio terreno 
para refutarlos, pero sin intentar comprender claramente su punto de vista 
doctrinal. Para los gnósticos, la cosmología presenta una clara finalidad 
soteriológica, en consonancia con la "economía de salvación" elegida 
libremente por la divinidad. Pero esta necesidad soteriológica del mundo 
no se ha cumplido todavía, aunque ha de cumplirse, pues el modelo del 
cosmos es una finalidad para el alma. Ahora bien, para Plotino, la finali
dad para el alma podría haberse extraído del propio mundo de acá, como 
la imagen más fiel del mundo inteligible, y no por necesidad soteriológi
ca87. 

8 2 Plotino, En. I I 9 [33] 5, 22-23. 
S3 Plotino, En. I I 9 [33] 5,11. 
8 4 Plotino, En. I I 9 [33] 5, 24. J. Baruzi, señala: "La "haine" qui impregne les Gnostiques 

á I'égard du monde ne peut que s'étendre au "modele du monde"", (J. Baruzi, "Le Kos
mos de Plotin en face des gnostiques et les donnécs scriptuaires", Revue de l'Histoire 
des Religions, 139, 1951, p. 8). 

S5 Cfr. Iren.Lugd. Haer. I 5, 1-2 y 1, 4, 4. 
8 6 En. I I 9 [33] 5, 32-37 (trad, española de J. Igal). 
8 7 Cfr. F. García Bazán, Ploünoy la Gnosis, Buenos Aires, FECIC, 1981, p. 227. 
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Cuando descalifica a sus adversarios, Plotino lo hace desde su propio 
sistema, y utilizando generalmente su propia terminología. Aquello que 
descubre de provechoso lo atribuye a préstamos platónicos y no reconoce 
las fuentes distintas del helenismo presentes en la teología, cosmología y 
antropología gnósticas: motivos de procedencia irania, judía y cristiana. 
No se pone en la perspectiva salvadora de sus antagonistas, para conocer
los mejor a la hora de elaborar su crítica. Se trata, sin embargo, de una 
visión negativa del gnosticismo en relación directa con la eficacia del 
"antídoto" que pretende administrar a sus discípulos. 

4. Las dos regiones 

Los cuerpos celestes que describe Plotino no necesitan alimento88. 
Su naturaleza no puede compararse con la de los vivientes del mundo 
sublunar, ya que ni poseen el mismo tipo de alma ni habitan la misma 
región 8 9. La diferencia radica fundamentalmente en que los cuerpos su-
pralunares poseen un alma cohesiva en constante armonía con su cuerpo, 
mientras que los cuerpos sublunares son "siempre fiuentes" ( áe i 
péovca) 9 0 , al estar regidos por un alma más débil. Esta debilidad de nues
tras almas se debe a que derivan no directamente de dios, es decir, del 
Alma hipóstasis, sino de los dioses engendrados por ese dios-Alma91. En 
el Timeo92, el demiurgo (=dios) encomienda a los dioses producidos por 
él (=los astros) las tareas de producir las especies de vivientes restantes. 
En el hombre, el alma racional es producida por el propio demiurgo93, y 
la anexión de la parte inferior del alma, así como la modelación del cuer
po, es delegada a los dioses auxiliares94. La lectura plotiniana del Timeo 
considera que del demiurgo, identificado con la segunda Hipóstasis (=la 
Inteligencia) procede el Alma intelectiva del cosmos, de la cual participan 
el cielo, los astros y el hombre. Asimismo, de esta Alma intelectiva pro
cede, en tanto imagen suya, el Alma inferior sensitivo-vegetativa o phy-
sis95, que se corresponde con el Alma encargada de modelar a los vivien
tes sublunares96. Mientras que lo regido por el Alma intelectiva no perece 

8 8 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 8, 19-20. 
8 9 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 8, 21-22. 
9 ° Plotino, En. II I [40] 8,23. 
9 1 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 5,2-4. 
9 2 Cf. Platón, 77. 41a-d. 
9 3 Cf. Platón, Ti. 41d42ay69c. 
9 4 Cf. Platón, Ti. 42d. 
95 Cf. Plotino, En. V 2 [11] 1, 20-21. 
56 Cf. Plotino, En. IV 9 [8] 3, 14-16; V 9 [5] 6, 19-24. 
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nunca, los vivientes modelados y gobernados por el Alma inferior no 
pueden permanecer por siempre97. 

Para Plotino las diferencias existentes entre la zona sublunar y la su-
pralunar no permiten trazar una comparación entra ambas98. El cambio y 
la destrucción de los vivientes sublunares no puede aplicarse con propie
dad a los vivientes celestes. La diferencia en la armonización de su alma 
no autoriza el establecimiento de una comparación válida. De ahí su re
chazo a la tesis heracliteana que presenta un universo fluyendo constan
temente. La corrupción que rige el mundo sublunar no puede proyectarse 
al universo en su conjunto. La inferioridad de los vivientes de aquí radica 
en la diferencia de calidad de los cuerpos, que asimismo pertenecen a un 
sitio de peor calidad99. Esto, unido a la debilidad del Alma sensitivo-
-vegetativa encargada de modelarlos, hace que los vivientes sublunares 
no puedan permanecer por siempre y que estén sometidos a un constante 
fluir. Como esta Alma inferior no es más que una imagen del Alma inte
lectiva de la que procede, y aunque trate de imitarla en el encarnarse o en 
el generar (es decir, en cuestiones relacionadas con la supervivencia), 
sólo logra producir vivientes en permanente devenir100. 

Si bien, la permanencia de los vivientes supralunares es menos com
pleta que la de los inteligibles, ya que los astros se mueven, avanzan y 
retroceden siguiendo un movimiento circular. "Pero que los cuerpos ce
lestes no son absolutamente invariables como los inteligibles, ya ha que
dado explicado"101. Los inteligibles permanecen perfectos en el seno de la 
Inteligencia, sin contaminarse con la dispersión propia de la materia y el 
mundo sensible. De este modo, Plotino diferencia claramente tres tipos de 
permanencia: 1) la permanencia por la especie, propia de los vivientes 
sublunares; 2) la permanencia individual, propia de los vivientes supralu
nares (el cielo y los astros); y 3) la absoluta invariabilidad de los inteligi
bles contenidos en la Inteligencia. 

En toda alma hay un elemento de su parte superior orientado a la In
teligencia, y un elemento de su parte inferior orientado al cuerpo102. Los 
males externos al alma como la "enfermedad" (VÓCTOC;), la "fealdad" 
(ala%oq) y la "pobreza" (jrevía) se deben a la presencia en el cuerpo de 

9 7 Cf. Plotino, En. I I 1 [ 4 0 ] 5, 10-14. 
9 8 Plotino, En. I I 1 [ 4 0 ] 8, 2 0 - 2 1 : "no se debe juzgar por los de acá a los de allá (ob5e 

ano TÓJV zf\be 7cepi EKEÍVCÚV áizotyavxeovy'. 
9 9 Cf. Plotino, En. I I I [ 4 0 ] 5 , 9 - 1 1 . 
1 0 0 Cf. Plotino, En. I I 1 [ 4 0 ] 8, 25-27. 
1 0 1 Plotino, En. I I 1 [ 4 0 ] 8, 27-28: T ó SE pf] róoamcoc; návxr\, cucTcep xá vonxá , 

elpr|Tai. La explicación a la que se refiere Plotino la ha realizado anteriormente en 
los pasajes comentados, véase En. II 1 [ 4 0 ] 2, 6-12. 

i*»2 Cf. Plotino, En. IV 8 [6] 8, 11-13. 
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la materia no controlada por la forma. Así, los males son anteriores a los 
hombres, y cuando se apoderan de ellos lo hacen en contra de su volun
tad. En los astros -que Plotino denomina "dioses sensibles"103- radica el 
mal, porque están compuestos de materia104, pero no el mal moral, que se 
identifica con el vicio 1 0 5 . Los astros dominan sobre la materia con el nivel 
intelectivo del alma, aquello que hay en ellos que no está en contacto con 
la materia. Los astros, como el sol y todo el cosmos, constan de un alma 
pura intelectiva -que contempla lo más eximio 1 0 6 y permanece alejada de 
la vileza- y el Alma inferior (sensitivo-vegetativa) que se entremezcla 
con el cuerpo compuesto de materia. Por un lado, el Alma intelectiva está 
separada -en el sentido de no mezclada con el cuerpo- y permanece pu
ra 1 0 7, y, por otro, no está separada, en cuanto se halla relacionada con el 
cosmos por el Alma inferior1 0 8. 

Plotino afirma que la materia es "causa de la debilidad y causa del 
vicio del alma"1 0 9. Pero, según D. O'Brien, la materia aislada no es causa 
suficiente de la debilidad del alma y de su vicio, ya que hay almas que 
están en contacto con la materia, como las almas de los astros y de ciertos 
hombres, y no son malas110, porque someten esa materia al control de lo 
que en ellas es inmortal. Cuando el alma prolonga su contacto con la 
materia, huyendo del alma total y separándose de ella, aparta su mirada 
de lo inteligible. Entonces se aisla progresivamente, se transforma en algo 
particular, va perdiendo sus fuerzas y se hace mala"1. La fascinación del 
alma por su reflejo produce el mal moral. Pero el mal moral no es una 
causa, sino una consecuencia del mal metafísico: el cuerpo y, portanto, la 
materia, ha de existir para que pueda darse el mal moral en el alma 
humana112. Plotino trata de evitar que la materia o el alma sean las causas 
exclusivas del mal moral. Si la materia aislada fuera la causa suficiente, 
el alma estaría dominada por la materia, la realidad superior por la infe
rior. Y si, a la inversa, sólo la debilidad del alma fuera la causa suficiente 
de la maldad, el mal radicaría también en las realidades superiores, las 

1 0 3 Plotino, £«. 18 [51] 5, 30-31. 
1 0 4 Cf. Plotino, En. I I 1 [40] 2, 25-27; 3, 1-13. 
l ° 5 Cf. Plotino, En. I 8 [51] 5, 30-34. 
1 0 6 Cf. Plotino, En. IV 3 [27] 11, 26-27; IV 4 [28] 4, 7-8. 
1 0 7 Cf. Plotino, En. I I 3 [52] 9, 22-33. 
1 0 8 Cf. Plotino, En. I I 3 [52] 9, 42-45. 
1 0 9 Cf. Plotino, En. I I 3 [52] 14, 49-50. 
1 , 0 Cf. D. O'Brien, "Plotinus on evil: a study of matter and the soul in Plotinus' concep

tion of human evil", en AA. VV., Le Neoplatonisme, Royaumont, 9-13 juin ¡969, 
Paris, CNRS, 1971, p. 129-132. 

1 1 1 Cf. Plotino, En. IV 8 [6] 4, 10-23. 
1 1 2 Cf. Plotino, En. 18 [51] 14,44-51. 
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hipóstasis. El alma no puede ser o llegar a ser mala intrínsecamente. Sólo 
se hace mala accidentalmente113, y siempre por la presencia de la mate
ria 1 1 4 . Pero la presencia de la materia constituye una causa necesaria, pero 
no suficiente, de la maldad en el alma115. 

Pero, ¿qué sucede con la tercera hipóstasis? La voluntad que tiene el 
Alma de poseer, escribe Plotino en uno de sus primeros tratados, la vuel
ve hacia la contemplación del Uno-Bien informe, productor de toda for
ma. Entonces el Alma "teme no tener nada"116. Esta voluntad de tener 
todo para sí puede parecer, desde la perspectiva del no-tener del primer 
principio, afectada de egoísmo y maldad. Sin embargo, el Alma no tiene 
una voluntad ni envidiosa ni egoísta, sino que constituye un ser generoso 
que, poseyendo el bien, lo difunde y propaga. Así, la bella generosidad de 
los astros es tan sólo una débil imagen de aquélla de los seres superiores 
en el mundo material. 

ABSTRACT 

In the Treatise On the Heavens I I , 1 [ 40 ] , Plotinus rejects the explanation o f 
Aristotle who, in De cáelo I , 2-3, considers the "fifth body", ether, the incorrupti
ble matter o f celestial bodies and heavens and, hence, different from the sub-lunar 
world's four elementary bodies (fire, air, water and earth). Plotinus' argument 
attempts to found the kind o f perpetuity which numerical identity implies -the 
identity which is proper o f heavens and celestial bodies- on the harmony that 
reigns between their body and soul. This way, the Plotinian exegesis o f the Aristo
telian Treatise integrates the themes already raised in the Platonic Phaedrus and 
Timaeus. In this article I attempt to expound: 1) the concepts o f perfection and the 
cosmological dualism in Aristotle, 2) the problem o f the cosmos' perpetuity, 3) the 
Plotinian search o f a more satisfactory explanation, and 4) the theme o f the two 
regions: sub-lunar and supra-lunar. 

i'3 Cf. Plotino, En. I 8 [51] 12. 
114 Cf. Plotino, En. I 8 [51] 14. 
" 5 Cf. Plotino, En. I 8 [51] 5, 26-32. Vease D. O'Brien, "Plotinus on matter and evil", en 

LI . P. Gerson (ed.), The Cambridge companion to Piotinus, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996, p. 184. 

116 Plotino, En. V I 9 [9] 3, 6. 





O D E S E J O E A EXPERIÊNCIA 
D O UNO E M P L O T I N O 

Pauto A. E. Borges 

I 

Para a compreensão da fenomenologia e do sentido do desejo e da 
experiência do Uno, no filósofo egípcio, importa esclarecer primeiro qual 
a natureza e modo de constituição do processo, do sujeito e do objecto 
desse desejo e dessa experiência, ou seja, a alma e o Uno, que assim se 
lhe manifesta como o Bem último e absoluto1. Isto é, antes de investigar a 
natureza da conversão (epistrophe) importa examinar a da processão 
(proodos) e a da manência (mone) na sua inseparabilidade, bem como a 
da omni-englobante e transcendente unicidade na qual se processa, pelo 
menos segundo os limites do pensamento e da linguagem, essa articula
ção entre a permanência de tudo no Uno, a sua emergência e o seu regres
so2. Pois, segundo um dos princípios basilares do exemplarismo neopla-
tónico, tal como o formulou Proclo: "Todo o efeito permanece na sua 
causa, procede dela e para ela reverte"3. 

1 Para uma síntese da questão do Uno no pensamento grego, que vê no neoplatonismo, 
enquanto "mística do Uno", "o termo de uma longa tradição, que sempre identificou o 
Uno e o Bem", cf. Pierre Hadot, "Un, Unite", Plotin, Porphyre. Etudes Néopla-
toniciennes, Paris, Les Belles Lettres, 1999, pp. 43-55, p. 51 (reedição de Historisches 
Wòrterbuch der Phüosophie, I I , Bale-Stuttgart, 1972, cols. 361-367). 

2 Sobre a inseparabilidade da processão e da conversão, cf. Joseph Combès, Etudes Néo-
platoniciennes, Grenoble, Jerome Millon, 1989, pp. 26-30. Sobre a transcendência do 
Uno e da sua manifestação relativamente à nossa divisão "entre manência, processão e 
conversão", cf. Damáscio, Traitè des Premiers Príncipes. De 1'Ineffabie et de 1'Un, tex
to estabelecido por Leendert Gerrit Westerink e traduzido por Joseph Combès, Paris, 
Belles Lettres, 1986, pp. 120-121. Sobre a questão em Plotino, cf. Gwenaèlle Aubry, 
"Puissance, trace et désir: 1'cquivocité de Ia 'dunamis' et la réciprocité procession¬
-conversion chez Plotin", AAVV, Experience Philosophique et Experience Mystique, 
edição de Philippe Capelle, Paris, Cerf, 2005, pp. 115-132. 

3 Proclo, The Elements of Theology, prop. 35, texto revisto com tradução, introdução e 
comentário por E. R. Dodds, Oxford, Clarendon Press, 1992, 2 a edição, p. 39. Cf. Jan G. 
J. Ter Reegen, "Os Elementos Teológicos de Proclo", AAVV, O Neoplatonismo, orga
nização de Oscar Federico Bauchwitz, Natal, Argos Editora, 2001, pp. 267-285. 

Phüosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 175-214 



176 Paulo A. E. Borges 

Trata-se assim, em primeiro lugar, de aprofundar o sentido no qual o 
Uno é "princípio de todas as coisas". No segundo tratado da Quinta 
Enéada, Plotino afirma ser porque "nenhuma" coisa ou "nada" (ouden) -
literalmente, não-uno — é nele que "tudo" dele procede4. O que permite 
duas interpretações, segundo cremos não contraditórias, como o pensa
mento plotiniano e a tradição neoplatónica o mostram. Em ambos os 
casos pode-se entender nesta presença do não-uno no Uno a presença em 
si do que ele não é: num sentido, a presença em si de todo o possível múl
tiplo, ou seja, do ser e das suas determinações, seres, formas, ideias, os 
quais são sempre "alguns", "alguém" ou "alguma coisa" (ti, aliquid); 
noutro, a inerência a si de uma indeterminação absoluta, que o indica 
"sem forma" (aneideon), "não-ser" (me on) e mesmo "um sem algum" 
(hen aneu tou tif. Nesta perspectiva, o próprio Uno convoca uma radical 
transcensão de tudo o que se possa pensar e dizer, no sentido de um 
"absolutamente inefável" de "tal modo <inefável> que não se possa 
mesmo enunciar dele que é inefável"6, conforme o passo dado por 
Damáscio e assinalado na expressão-limite de um "nada" (ouden) 
"melhor do que o uno"7. A indicação de que o Uno em verdade o não é, 
enquanto entidade com uma determinação intrínseca, pode aliás estar 
implícita na primeira declaração do referido tratado plotiniano: "O Uno 
[é] tudo e não [é] uno"8. E há mesmo em Plotino o reconhecimento explí
cito de que isso que se designa como Uno e Bem "não é nada para si 
mesmo" e que "em realidade nenhum nome lhe convém", sendo apenas 
"para os outros" e em função da necessidade de nomear que como tal 
surge e se designa9. "Anterior ao alguma coisa", não pode senão ser "ine
fável", pois, seja o que for que se diga, dir-se-á sempre "alguma coisa", o 
que não convém a isso que não é "sujeito" de nenhuma predicação 1 0. E 

4 Seguimos em geral a edição bilingue de Émile Bréhier, embora aqui tenhamos em conta 
a tradução do prologo deste tratado feita por André de Muralt: Plotino, Enéadas, V, 2, 1, 
texto estabelecido e traduzido por Emile Bréhier, Paris, Belles Lettres, 1967, p. 33; 
André de Muralt, Néoplalonisme et Aristotélisme dans la Méiaphysique Médiévale. Ana¬
logie, causalité, participation, Paris, J. Vrin, 1995, p. 57. 

5 Cf. a interpretação que nos parece implícita em André de Muralt, embora seja o primeiro 
sentido que se destaque mais - Ibid., pp. 65-66. 

6 Cf. Damáscio, Traité des Premiers Príncipes. De 1'lneffable et de 1'Un, p. 10. Do mes
mo modo, a indeterminação do Uno é tal que não lhe convém mesmo a designação de 
"indeterminado [como] oposto do determinado" - cf. ibid., p. 126. Ou seja, a sua inde
terminação não pode contradizer-se e anular-se como negação da determinação, o que 
seria uma determinação ainda. 

7 Cf. ibid., pp. 7-8. 
8 Seguimos a tradução de André de Muralt, in ob. cit., p. 57. 
9 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2 , 7, 41, texto estabelecido e traduzido por Émile Bréhier, Paris, 

Belles Lettres, 1989, p. 117; 9, 5, p. 178; 9, 6, p. 180. 
1 0 Cf. ibid, V, 3, 12 e 13, pp. 66-67. Cf. Platão, Parménides, 142 a; República, 509 b. 
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pois "também falso" designá-lo como "Uno", urna vez que, conforme à 
primeira hipótese do Parménides platónico, "não é objecto de discurso 
nem de ciencia" e, conforme à ideia do Bem, na República, é "além da 
essência"". Na verdade o "Uno" não assinala senão, nos limites do pen
sar e do dizer, a transcendência do "princípio" (arkhe) em relação às 
determinações do que dele procede, enquanto "fonte de onde o ser, ou a 
geração, ou o conhecimento deriva", segundo a definição aristotélica1 2. A 
qual, enquanto de-finição, e por fidelidade a isso mesmo que se busca 
expressar, deve ser ultrapassada numa recusa a designá-lo como "princí
pio", "causa", transcendência ou o quer que seja, exigindo-se "nem o 
proclamar, nem o conceber, nem o conjecturar", na radicalidade dialécti
co-mística de Damáscio, o filósofo sírio e último mestre da escola neo-
platónica de Atenas13. 

Trata-se então de compreender como isso que escapa a todas as 
determinações do ser, do devir e do pensar, que é sem "essência" e sem 
pensamento, sem auto-conhecimento e auto-consciência, que não se con
templa e é plenamente auto-suficiente na mesma medida em que de si não 
carece14, que é "acto" de auto-geração eterna na "pura liberdade" de não 
estar sujeito a nenhuma "essência" nem a si mesmo15, se converte em 
princípio de tudo o que se manifesta como o outro de si. Regressando ao 
segundo tratado da Quinta Enéada, parece ser essa mesma perfeição, 
inerente ao nada possuir, ao nada carecer e procurar, que "superabunda", 
produzindo alteridade. O que é assim engendrado revira-se todavia para o 
seu princípio, como que detendo o fluxo da sua constituição diferencian
te, sendo por ele fecundado e, na medida em que volta para ele o seu 
olhar, torna-se "Inteligência". A suspensão da génese de alteridade, na 
conversão pela qual contempla o seu princípio, torna-a simultaneamente 

n Cf. Plotino, Encadas, V, 4, 1, p, 79. 
1 2 Cf. Aristóteles, Metafísica A 1, 1013 a. Como escreve Stanislas Bretón, tal implica que 

o "princípio", enquanto isso "donde qualquer coisa procede de qualquer modo que 
seja", não se identifique nem se reduza "nem a qualquer coisa, nem à maneira de ser 
qualquer coisa" - Du Principe. L 'organisation contemporaine du pensabie, Paris, 
Aubier Montaigne/Édítions du Cerf/Delachaux & Niesllé/Desclée de Brouwer, 1971, 
pp. 9, 18, 29 e 33. Se "o princípio não é nada disso do qual é principio", ser, devir ou 
conhecimento, convergem nele "uma positividade que faz ser e [. . .] um negativo que o 
exclui disso mesmo que faz advir" - Id., Rien ou Quelque Chose. Roman de métaphy-
sique, s.l., Flammarion, 1987, pp. 143-146. 

1 3 Cf, Damáscio, Traité des Premiers Principes. De l 'Ineffable et de l 'Un, p. 4. 
1 4 Cf. Plotino, Encadas, V I \ 7, 41, p. 117. Cf. também V I a , 9, 6, pp. 180-181, onde 

Plotino sustenta que o facto do Uno não se conhecer e não se pensar não implica que 
haja nele "ignorância", uma vez que o ignorar supõe a existência de dois seres "e que 
um ignore o outro". Sendo "só", o Uno "não tem nada de outro a conhecer nem a igno
rar". 

!5 Cf. Ibid., V I 2 , 8, 19, pp. 158-159. Cf. também V I \ 8, 21, p 161. 
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"ser" (inteligível) e "inteligência" 1 6. E esta, "semelhante ao Uno", "pro
duz como ele" a si, "permanecendo imóvel" enquanto difunde "a sua 
múltipla potência", gerando uma "forma (eidos) de si mesma", "acto" do 
"ser", a "Alma" 1 7 . Mas esta, se por um lado igualmente se volta para o 
princípio imediatamente anterior, a Inteligência, sendo por ela "fecunda
da", por outro não produz, permanecendo imóvel. Progredindo num 
"movimento diferente e de sentido inverso" ao da conversão, ela "engen
dra" essa "imagem (eidolon) de si mesma que é a sensação e, nas plantas, 
a natureza"18, ou seja, a vida sensível ou animal e a vida vegetativa. O 
que no plano da Inteligência é uma diferenciação que imediata e constitu
tivamente se compensa e de certo modo anula no regresso à fonte origi
nal, bem como uma produção que a não condiciona e afecta, é no plano 
da Alma uma diferenciação em que o ímpeto centrífugo predomina sobre 
o centrípeto, o que se traduz numa produção que a arrasta e difunde nos 
domínios do produzido, isso que Plotino genericamente designa como 
"natureza". Se a processão tem uma eficácia ontocosmogónica e a con
versão uma eficácia noética, ambas são inseparáveis, o que torna a reali
dade mais consistente onde há mais consciência contemplativa, ou seja, 
uma consciência mais unificada com o seu objecto e menos dele divor
ciada numa proliferação distensiva. 

Constituindo-se assím os múltiplos níveis do real, é fundamental 
atender a que, como adverte Plotino, "nada está separado por um corte do 
que o precede"19. Se num sentido a "processão" constitui um cosmos 
diferenciado e hierarquizado, em que o engendrado "tem uma posição 
inferior à do seu gerador", já num outro "cada coisa se torna idêntica" ao 
que a constitui e rege, na medida em que para ele se dirige2 0, ou seja, em 
que a ele se converte e une. Na verdade, e conforme o já referido exem-
plarismo21, todas as coisas permanecem no seu princípio tanto quanto 
dele procedem e a ele se convertem, constituindo-se numa simultânea 
relação de identidade e diferença a seu respeito. O que é sobretudo verda
de no que concerne o Princípio absoluto: "Assim todas as coisas são o 
Primeiro e não são o Primeiro", na medida em que dele derivam sem que 
ele se altere na sua constituição. Conforme a imagem de "todas as coisas 

16 Cf. ibid., V, 2, l , p . 33. 
1 7 Cf. ibid., V, 2, 1, pp. 33-34. Seguimos André de Muralt na tradução de eidos por "for

ma" e não "imagem", como em Émile Bréhier - ob. cií., p. 58. 
! 8 Cf. Plotino, Enéadas, V, 2, 1, p. 34. 
1 9 C f ibidem, V, 2, I , p. 34. 

2 0 Cf. ibidem, V, 2, 2, p. 34. 
2 1 Sobre o exemplarismo, mais numa perspectiva cristã, cf. Manuel da Costa Freitas. 

"Exemplarismo", Logos. Enciclopédia Luso-Brasiieira de Filosofia, 2, Lisboa/São 
Paulo, Verbo, 1990, cols. 383-387. 
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[...] como uma Vida que se estende em linha recta", sendo esta na sua 
totalidade "contínua" mas "diferente" em cada um dos seus "pontos 
sucessivos", sem que o anterior "pereça" no posterior22. A Inteligência e a 
Alma, constituidas como hipóstases do Uno na medida em que, a diferen
tes níveis, a potência de si emanada se recolhe, fixa e determina contem
plativamente, não descrevem assim tanto uma estática hierarquia onto-
cosmológica - como nas suas possíveis fontes, Platão e Numénio 2 3 - , 
mas antes "intensidades diferenciais do ser" que, constituindo diversos 
"planos de realidade"24, originados em múltiplos níveis de consciência2 5, 
conferem a cada alma vastas e reversíveis possibilidades de auto-consti-
tuição e mobilidade nas dimensões exteriores e interiores, patentes e ocul
tas, grosseiras e subtis, de si e do universo. Na verdade, a "alma", que é 
fundamentalmente "razão e discurso", desdobra-se entre o limite superior 
da inteligência intuitiva e contemplativa, ela mesma suspensa de um 
trans-noético, extático e inefável "contacto" com o Uno, e o limite infe
rior dessa "franja" de si que é a natureza sensível. E ao longo de cada um 
destes níveis que a consciência se pode auto-constituir, segundo o grau de 
predomínio nela da dispersão discursiva e sensível ou da unificação inte
lectiva e trans-intelectiva. O que é particularmente evidente para o 
homem, que parece ser a forma de "alma" que traz em si a totalidade das 
possibilidades sempre em aberto ou a forma de consciência que pode 
percorrer cada um dos horizontes que em si traz - natureza, alma, inteli
gência, Uno 2 6 - , dependendo daquele em que se estabeleça a consequente 
metamorfose da sua existência numa forma infra-humana, supra-huma-
na27 ou, caso se (re)integre no Uno, a superação mesmo, como veremos, 
de todo o modo do ex-sistir. Em qualquer dos casos, uma estática ordena
ção ontocosmológica do ser e dos seres cede à dinâmica e auto-partu¬
riente multiplicidade de caminhos da consciência e da vida que num uni
verso sempre em recriação se constituem e harmonizam, reconvertendo a 
fixação ontológica do pensar no ser e não-ser, como determinações e 

2 2 Cf. Plotino, Enèadas, V, 2, 2, p. 35. Sobre a emanação do Uno não como "irradiação 
do ser", mas antes "absolvição no Uno que emana 'sem nunca realmente de si sair'", 
cf. Carlos Silva, "Plotino", Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 4, Lis
boa/São Paulo, Verbo, 1992, cols. 271-306, col. 296. 

2 3 Cf. Platão, Carta II, 312 e; Numénio, Fragments, texto estabelecido e traduzido por 
Edouard des Places, S. J., Paris, Belles Lettres, 1973, frag. 11, p. 53, entre outros. 

2 4 Cf. Carlos Silva, "Plotino", Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 4, cols. 
271-306, cols. 293 e 295. 

25 pierre Hadot, usando um termo problemático, fala de "níveis do eu" - cf. Pierre Hadot, 
Plotin ou la simplicité du regard, Gaiümard, 1997, pp. 23-44. 

2 6 Cf. Joseph Combès, Etudes Néoplatoniciennes, pp. 26-27 e 47. 
2 7 Cf. a ideia platónica da circulação da alma "no universo inteiro, apresentando-se aí ora 

sob uma forma, ora sob uma outra" - Platão, Fedro, 246 b. 
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predicados, ao seu original e odológico afloramento parmenídeo como 
vias, porém nunca pré-traçadas mas surgindo apenas à medida em que 
nelas e por elas se constitui o próprio viajante, a consciência em odisseia 
auto-constitutiva28. 

Retomando a questão acerca do modo pelo qual o Uno se converte 
em Princípio, fonte de diferenciação e alteridade relativas, recordemos ser 
porque "nenhuma" coisa ou "nada" (ouderi) - não-uno - é nele que 
"tudo" dele procede29. Sobrepondo as duas e complementares interpreta
ções acima propostas, é porque ao Uno simultaneamente inerem a absolu
ta indeterminação e a potência de todas as determinações, o não ser nada 
e o poder ser tudo, porventura como dois aspectos de uma mesma instân
cia, que ele pode devir em todo o outro de si sem que nisso perca uma 
mesmidade não estática mas dinâmica, se bem que não metamórfica3 0. 
Não sendo nem ser, nem substância, nem uma divindade estática, nem 
um princípio inerte, se "permanece em si mesmo"31 não é "imóvel" 3 2, 
mas numa auto-criação inseparável de um devir gerador e vital 3 3, con
forme sugerido, respectivamente, pelas metáforas da causa sui (aition 
heautouy4 e da superabundância ou extravasamento e da irradiação. 
Gerador porque pleno35, em devir porque permanente - "é graças à sua 
permanência que há um devir"3 6 - , não há propriamente contradição em 
afirmá-lo e negá-lo como "imóvel" 3 7, se entendermos que no primeiro 
caso se afirma a sua inalterabilidade e no segundo a sua infinita fecundi
dade enquanto "potência de todas as coisas" (panton dunamisf0. E por-

2 8 Cf. Stanislas Breton, Rien ou Quelque Chose. Roman de métaphysique, p. 13. É sempre 
fecundo recordar a este respeito a expressão de José Marinho: "viagem na qual nasce o 
próprio viajante" - Teoria do Ser e da Verdade, Lisboa, Guimarães Editores, 1961, p. 65. 

2 9 Cf. Plotino, Enêadas, V, 2, 1, p. 33 e nota 3. 
3 0 Cf. ibid.. V i 2 , 8, 13, p. 150. 
3' Cf., ibid., V, 4,2, p. 81. 
3 2 Cf. ibid., V, 4, l , p . 80. 
3 3 "O seu ser é um com a sua produção e, de algum modo, com a sua geração eterna" -

ibid., V I , 8,20, p. 159. 
3 4 Cf. ibid., V I , 8, 14, p. 152. Pierre Hadot apreende, neste primeiro emprego da noção de 

causa sui sob a sua forma grega, o sentido ambiguo da "autodeterminação", que tanto 
pode significar "a necessidade inteligível inerente a uma realidade" como "a liberdade 
radical na qual uma realidade a si mesma se põe" - "Causa sui", Plotin, Porphyre. 
Études Néoplatoniciennes, pp. 33-36, p. 33 (reedição de Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, I , Bale-Stuttgart, 1971, cols. 976-977). 

3 5 Cf Plotino, Enéadas., V, 4, 1, p. 80. 
3 6 Cf. ibid., V, 4, 2, p. 81. 
3 7 Cf. ibid., V, 2, 1, p. 34 e V, 4, 1, p. 80. 
3 8 Cf. ibid., V, 4, 1, p. 80. Cf. também Enéadas, I I I , 8, 10, texto estabelecido e traduzido 

por Emile Bréhier, Paris, Beiles Lettres, 1963, p. 166. 
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que o Uno permanece sem movimento, "eternamente voltado para si 
mesmo", que, sem que a tal se incline ou o queira, uma "irradiação" 
(perilampsin) emana de si, tal como a luz que resplandece do sol. Consti
tuidos nesta "irradiação", "todos os seres" aliás, "enquanto subsistem, 
produzem necessariamente em seu torno, por sua própria essência, uma 
realidade que tende para o exterior e depende do seu poder actual", a qual 
é "como uma imagem" sua. Assim o calor, o frio ou o odor que o fogo, a 
neve ou certas substâncias dimanam39. Tudo no universo plotiniano colhe 
do Uno o seu poder de auto-emanação genesíaca e poiética, no seu caso 
assimilável a uma vida anterior e superior à visão e à consciência, porém 
mais convenientemente pensada segundo metáforas colhidas de planos 
posteriores e inferiores a este, como os da "geração biológica" e da "pro
dução de uma força material", por mais sugestivos de uma espontaneida
de irredutível a toda a "vontade reflectida e ponderada"40. 

Todavia, considerando que o Uno engendra eternamente, Plotino é 
explícito ao dizer que o engendrado é "menor do que ele"41. Sendo o Uno 
princípio e "potência de todas as coisas", sendo "todo o ser" o "seu efei
to", ele mantém-se "além de tudo", "além da essência", numa transcen
dência da sua primeira hipóstase, a Ínteligência-Ser, que o preserva de 
toda a determinação ontonoética e ontológica4 2. Se bem que o Uno 
engendre a Inteligência como a visão que de si tem enquanto se volta para 
si mesmo43, este ser para si é-Ihe já inferior e exterior, marcando toda a 
diferença em relação à metafísica trinitária cristã e a Hegel. O Uno trans
cende a "Inteligência" e o "conhecimento", deles não carecendo, como de 
nenhuma coisa. Isto porque o "conhecimento" é "uma certa unidade", 
uma determinação, um algo, existindo "numa natureza de segundo pla
no", enquanto o Uno "é simplesmente unidade", "Uno em si", anterior 
portanto ao "alguma coisa" (/í) 4 4. O Uno/Bem não se pensa pois a si, nem 
tem em si pensamento (to noeirí), enquanto determinação que não lhe 
pertence e de que não carece, constitutivamente relacionada com a multi
plicidade, a dualidade, a alteridade e o seu necessário desejo do e movi
mento para o Bem 4 5. Perfeito em si sem que o pensar-se o possa tornar 
"superior ao que é por si mesmo" - em franca crítica do Deus aristotélico, 

39 Cf. ibid., V, 1, 6, p. 22. Cf tb. ibid.. V, 3, 12, p. 66. 
4 0 Cf. Émile Bréhier, nota 1, in ibid.. p. 80. 

41 Cf. Plotino, ibid.. V, 1,6, p. 22. 
4 2 Cf. ibid., V, 4, 2, p. 82. 
4 3 Cf. ibid., V, 1, 7, pp. 23-24: "Mas o Uno não é Inteligência. Como engendra ele então a 

Inteligência ? Porque ele vê voltando-se para si mesmo; e essa visão é a Inteligência". 
4 4 Cf. ibid., V, 3, 12, p. 66. 
4 5 Cf. ibid., V, 6, 2-6, pp. 114-117. 
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vida intelectiva que eternamente se pensa e contempla a si mesma46 - , 
sem pensamento, de si ou de algo, sem a diferenciação entre mesmo e 
outro que é condição do exercício do pensar47, livre da tripartição entre 
"inteligencia", "pensamento" e seu "objecto"48, o Uno é plenitude tão 
livre de auto-conhecimento, auto-consciência e auto-contemplação quan
to de essência, determinação, vontade ou desejo transitivo49. "Nada é", 
pois, "para si mesmo"50, embora devamos considerar aqui outras passa
gens que procuram simultaneamente assegurar que no Uno não há priva
ção mas antes transcendência, não sendo totalmente contraditório preser
var-lhe uma outra forma de se sentir, se discernir, conceber e até pensar, 
obscuramente indicada como "uma espécie de consciência" que é "repou
so eterno", distinta do "pensamento da Inteligência" 5 1, ou como "uma 
certa intuição simples relativa a si mesmo"52. Seja como for, não sendo 
"escravo de uma essência nem de si mesmo", é "pura liberdade" e, para
doxalmente, só ele "é realmente ele mesmo", enquanto tudo o mais é 
simultaneamente mesmo e outro53. 

Se a processão do Uno deixa advir a Inteligência como o seu ver-se, 
enquanto mesmo-outro, constituindo a relação entre ambos como "simul
taneamente de identidade e diferença", e se assim "exclui toda a ruptura 
interna gnóstica ou maniqueia"54, não é menos verdade que a inteligência 
e o pensar constituem uma "deficiência metafísica" relativamente ao 
Uno 5 5, o que problematiza uma visão demasiado unitária do seu devir56. 
Na verdade, ao aprofundar a natureza do processo originário que emerge 
do Uno, PIotino distingue uma sucessão de três instâncias: em primeiro 
lugar a "vida" (zoe), "potência universal", depois uma "visão (horasis) 

4 6 Cf. Aristóteles, Metafísica A 7, 1072 b 19. Cf. PIotino, Enéadas, V I 2 , 7, 37, pp. 111¬
-112. 

4 7 Cf. ibid., V I 2 , 7,39, p. 113. 
4 8 Cf. ibid, V I 2 , 7,41,p. 117. 
4 9 Cf. ibid, V I 2 , 8, 12-13, pp. 148-150. 
50 Cf. ibid, VI2, 7, 41, p. 117; 8, 9, p. 145. 
5 1 Cf. ibid., V, 4, 2, p. 81. 
5 2 Cf. ibid, V I 2 , 7,38, p. 113. 
53 Cf. ibid, V I \ 8, 19, p. 158; 8, 20, p. 159; 8, 21, p. 161. 
5 4 Cf. Miguel Baptista Pereira, "Prefácio" a Nicolau de Cusa, A Visão de Deus, tradução e 

introdução de João Maria André, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, p. 50. 
55 Cf. id, ibid, pp. 48-49. 
5 6 Como a que nos parece sustentada por André de Muralt, no capítulo "A metafísica 

plotiniana do Uno", in 'Héoplatonisme et Aristotélisme dans la Métaphysique Médiéva-
le. Analogie, causalité, participation, pp. 58-76. Carlos Silva fala de "uma cx-cisào 
inexplicável do Uno, que em tudo irrompe e a tudo advém" - "PIotino", Logos. Enci
clopédia Luso-Br-asileira de Filosofia, 4, cols. 271-306, Col: 295. 
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que vem do Uno e que contém todos os seres na sua potência" e final
mente a "Inteligência" (nous) que, ao nascer, "faz aparecer os próprios 
seres"57. O que no termo do processo se determina como Inteligência 
começa por ser Vida, cremos que aquela mesma "superabundância" do 
Uno que, no próprio acto de se orientar e voltar para ele/si e dele/de si se 
suspender, se converte numa Visão dele/de si que finalmente se cumpre 
como Inteligência, vendo todos os seres que para ela emergem na luz que 
recebe daquela visão do Uno/Bem58. A "vida", ela própria já apenas um 
"traço" do Uno, é "ilimitada", mas limita-se na visão do seu princípio, 
ganhando "limite", "determinação" e "forma" na contemplação do que os 
não possui. A limitação dessa "vida universal, múltipla e infinita" ante¬
-individual, pela visão da sua fonte, converte-a em Inteligência, universal 
e múltipla, "unidade total", contendo todas as "inteligências particula
res"59. 

Noutra perspectiva, produzida da absoluta simplicidade do Uno 
como sua "imitação" (mimema) e "imagem" (eidolon) e pensando-o 
como inteligível6 0, a Inteligência tem na sua constitutiva dualidade sujei-
to-objecto a matriz de todas as possíveis intelecções e inteligíveis, sendo 
já uma "unidade múltipla" 6 1 que tende a complicar e sobrecarregar a sua 
primeira visão do Uno com uma inconsciente movimentação e desenvol
vimento em direcção à totalidade de seres-objectos que quer possuir, 
havendo sido melhor para ela que tal intencionalidade e querer se não 
houvessem manifestado62. A Inteligência constitui-se pois na tensão entre 
a centrípeta visão do Uno e a centrífuga intelecção do múltiplo que em si 
essa mesma visão do Uno possibilita, pois pelo Uno nela emerge o que 
este em si não possui, sendo a Inteligência que, não podendo conter, em 
sua simplicidade, a "potência" que do Uno recebe, a "fragmenta" e "mul
tiplica", gerando assim, em si mesma, a multiplicidade dos seres/inteligí
veis que a constituem, os quais têm a "forma do Bem" e permitem definir 
a Inteligência como "o bem na sua variedade"63. 

57 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2, 7, 17, p. 89. 

58 Cf. ibid., V I 2 , 7, 16, pp. 87-88. 
5 9 Cf. ibid., V I 2 , 7, 17, p. 89. Cf. também: "[ . . . ] a vida é o acto do Bem, ou antes um acto 

derivado do Bem, e [...] a Inteligência é este mesmo acto, quando recebe um limite" -
Ibid., V I 2 , 7, 21, p. 93. Sobre a questão da "vida", em Plotino, cf. "Vie", Plotin, 
Porphyre. Eludes Néoplaioniciennes, pp. 63-69, pp. 65-66 (reedição de Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, I , Bale-Stuttgart, 1971, cols. 976-977), 

6 0 Cf. Plotino, Enéadas, V, 4, 1, p. 81. 
ói Cf. ibid., p. 80. 
« Cf. ibid., I I I , 8,8, p. 163. 
«3 Cf. ibid., V I 2 , 7, 15, pp. 86-87 e 7, 17, p. 88. Para uma discussão aprofundada de 

algumas destas questões, cf. Pierre Hadot, "Étre, Vie, Pensée chez Plotin et avant Plo
tin", Plotin, Porphyre. Eludes Néoplaioniciennes, pp. 127-181. 
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"Idêntica aos seus objectos", que não lhe são exteriores64, "univer
sal" por ser "todas as coisas", a Inteligência é identidade na totalidade das 
diferenças 6 5. Unimultiplicidade onde coexistem todas as determinações 
possíveis, nela há "divisão" e "unidade", sem "confusão" nem separação. 
Reino da "Amizade inteligível", a "vida inteligível [...] compreende todas 
as vidas simultaneamente" numa "vida pura e sem mal" 6 6. Imagens com
parativas seriam "uma esfera viva e de cores variadas", "um ser sobre 
cujo rosto resplandece todo o brilho de faces vivas" ou "a união de todas 
as almas puras e sem defeito tendo no seu cume a inteligência universal". 
Mas esta visão, sendo ainda exterior e dualista - "como um ser vê um 
outro" - , deve ser superada numa outra ordem de experiência, directa, 
pela qual se desvende em si mesmo essa abertura unimúltipla do Uno: "é 
necessário tornar-se si mesmo inteligência e tomar-se a si mesmo como 
objecto de contemplação" 6 7. 

Na visão intelectiva tudo é inteligível. Como diz Plotino, "tudo é 
céu": "a terra", "o mar, os animais, as plantas e os homens"68. Vê-se tudo 
e tudo é visto na luz do ser, numa omnitransparência sem obstáculos. 
Todos os seres não só se entredesvelam na sua intimidade como ainda se 
coimplicam, entresendo, como diria Pessoa. Tudo é presente e visível em 
cada parte e em cada um, manifestando e sendo cada ser e coisa o inteiro 
universo. Aí os seres não são nem distintos do lugar que habitam nem 
propriamente distintos entre si, numa singularidade que não contradiz a 
totalidade. A sua contemplação é sempre crescente, vendo-se a si mesmos 
infinitos bem como aos "seus objectos", numa "vida" que é a própria 
"sabedoria primeira", sempre integralmente presente, sem qualquer falên
cia que tornasse necessário adquiri-la pela "reflexão". O ser e os seres são 
aí a própria sabedoria69. 

Todavia, como vimos, o processo emanativo não se detém no mundo 
inteligível, que tem a virtude de gerar o domínio psíquico tal como este o 

6 4 Cf. Plotino, Enéadas, V, 4, 2, p. 82 (o itálico é do tradutor). 

« Cf. ibid., V I 2, 7, 13, p. 85. 
6 6 Cf. ibid., V I 2 , 7, 15, p. 86. Cf. também 9, 5, p. 178, onde Plotino caracteriza a Inteli

gência como "multiplicidade indivisa e todavia distinta". 
6 7 Cf. ibid.. V I 2 , 7,15, p. 87. 
68 Cf. ibid.. V, 8, 3, p. 139. 
6 9 Cf. ibid.. V, 8, 4, p. 139-141. Destacamos algumas passagens mais sugestivas: "[ . . . ] 

tudo é transparente; nada de obscuro nem de resistente; todos são claros para todos, 
mesmo na sua intimidade; é a luz para a luz. Cada um tem tudo em si e vê tudo em 
cada outro: tudo está por toda a parte, tudo é tudo, cada um é tudo; o esplendor é sem 
limite; [...] Cada um tem um carácter saliente, se bem que tudo nele apareça. [...] Acolá 
é do todo que vem eternamente cada coisa e ao mesmo tempo cada coisa é também o 
todo". Sobre o "entreser-se" pessoano, cf. Textos Filosóficos, I , estabelecidos e prefa
ciados por António de Pina Coelho, Lisboa, Ática, 1993, p. 38. 
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natural, sensível e vegetativo. Na sua dignidade mediadora entre o inteli
gível e o sensível, enquanto "imagem" e "verbo da Inteligência", enquan
to a própria "actividade" (energeia) desta na emissão da "vida" que faz 
"subsistir os outros seres"70, a "alma universal" a tudo anima e unifica, 
fazendo do inteiro "mundo" um "Deus"71. 

Seguindo Platão no Timeu, Plotino tem uma concepção positiva da 
presença da alma no mundo sensível 7 2. "Dom" da "bondade do demiur
go", a "alma" introduz a "inteligência" no universo sensível, concorren
do, com as almas individuais, para a sua perfeição. A alma universal e as 
almas individuais, pelo seu governo do "corpo do mundo" e dos corpos 
individuais, introduzem uma "providência" no domínio sensível. As 
almas individuais, e com elas a alma humana, enquanto unidas à alma do 
mundo, possuem a sua perfeição, "governando o mundo inteiro", quer em 
termos globais, permanecendo numa dimensão exterior e superior a ele, 
quer em termos específicos, entrando em contacto com ele e com os seres 
sensíveis particulares. As "almas individuais", mediadoras entre o inteli
gível e o sensível, participam assim dos dois planos, devendo assegurar o 
seu "poder" sobre a dimensão e os "seres inferiores" no manterem-se 
voltadas para o domínio superior e originário do inteligível7 3. E, ao entra
rem assim em contacto com o sensível, ao manifestarem-se e agirem aí, 
as almas não fazem senão manifestar e actualizar nele as suas "potências" 
até então ocultas, invisíveis e "inactivas no mundo incorporai", concor
rendo, com a sua "processão" e a manifestação dos "produtos da sua acti
vidade", para a universal e necessária manifestação do Uno, que impede 
que apenas exista "uma só coisa" e tudo permaneça "escondido", uma vez 
que é inerente a toda a natureza uma poiésis que desenvolva e realize até à 
máxima extensão possível a "imensidade" da sua "potência inefável"74. 

Aliás, na esteira ainda de Platão 7 5, Plotino exalta mesmo o poder que 
"toda a alma" tem na criação do cosmos sensível, enquanto situada ao 
nível da alma do mundo. Participando na actividade onto e zoogónica da 
alma universal, participando da sua anterioridade em relação ao domínio 
da vida dos seres individuais, é cada uma das almas particulares que criou 

7 ° Cf. Plotino, Enéadas, V, 1, 3, p. 18. 
71 Cf. ibid., V, 1,2, p. 17. 
7 2 Embora a concepção platónica seja complexa e distante de um optimismo elementar e 

absoluto: cf. Platão, Timeu, 34 b-37 c; 41d-43 b. 
7 3 Cf. Plotino, Enéadas, IV, 8, 1-4, pp. 216-220, 
7 4 Cf. ibid., IV, 8, 6, texto estabelecido e traduzido por Emile Bréhier, Paris, Belles Let-

tres, 1965, pp. 223-224. 
7 5 Cf. Platão, Fedro, 245 c-d, onde se sustenta que "toda a alma é imortal", enquanto se 

move a si mesma, sendo assim "também a fonte e o princípio do movimento para todas 
as outras coisas que são movidas". 
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e cria "todos os animais" terrenos, aquáticos e aéreos, bem como os pró
prios "astros divinos" e o "céu imenso", o qual ordena e move regular
mente76. Nesta condição se encontra a própria alma que se determina 
como humana, mas que na verdade é da "mesma espécie" que a dos deu
ses e tem o mesmo valor que a "alma do mundo", quando considerada 
"no estado de pureza e sem o acréscimo que se lhe junta" 7 7. Acréscimo 
que pode considerar-se a própria determinação e existência humana, pois, 
se bem que, mesmo na sua condição humana e incarnada, a alma ainda 
tenha poder sobre a matéria sensível, é um poder limitado por essa mes
ma condição: se, "tornado homem, se cessa de ser tudo", "é preciso ces
sar de ser homem para "se elevar, como diz [Platão], e governar todo o 
universo"". Soberania que é a sua mesma criação. Como continua Píoti-
no: "tornado soberano do universo, cria-se o universo"78. No universo 
plotiniano todo o ser, enquanto radicado na alma do mundo, participa 
activamente na criação das determinações sensíveis do mesmo e de si 
próprio, nunca adquirindo estas, como na predominante leitura dos cria-
cionismos, uma realidade e objectividade compulsivas e estranhas à 
liberdade autodeterminativa da consciência . 

Todavia, não sendo de modo algum um "mal" que a alma dê ao cor
po "a força de existir", enquanto a "providência" sobre ele exercida "não 
a impeça de permanecer num melhor domicílio" 7 9, ou seja, "no inteligível 
com a alma universal" - como os "reis" que governam com o "supremo 
soberano", comungando a unidade da sua soberania universal - , acontece 
que as almas "mudam", não permanecendo nesse estado e passando "do 
universo às suas partes", por recusa da companhia e vontade de auto-
-apropriação, isolamento e exterioridade. Retirando-se em si mesmas e 
demorando-se "neste afastamento e nesta separação do todo, sem dirigir o 
seu olhar para o inteligível", tornam-se fragmentos, isolam-se e debili
tam-se na mesma medida em que multiplicam e fragmentam a sua acção, 
a qual finalmente incide num "único objecto" cindido do todo, o corpo, o 
qual com tanto maior dificuldade governam quanto com ele mais intensi
ficam o "contacto", penetrando-o "em grande parte". Consoante a tradi
ção platónica, é esta a chamada "perda das asas" ou "queda" que aprisio
na a alma na vida sensível, "túmulo" ou "caverna" do qual se pode 
libertar pela reminiscência. Na verdade as almas usufruem "necessaria
mente" de uma "vida dupla", que pode ser mais inteligível ou sensível 
consoante a direcção que lhe imprimem, podendo no segundo caso ser 

7 6 Cf. Plotino, Enéadas, V, 1, 2, p. 16. Cf. também 8, 6, p. 143. 
7 7 Cf. ibid, V, 1, 2, pp. 17-18. 
7 8 Cf. ibid., V, 8, 7, p. 144. A referência à administração e animação da totalidade do 

mundo pela alma encontra-se em Platão, Fedro, 246 b-c. 
7 9 Cf. Plotino, Enéadas, IV, 8, 2, p. 218. 
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condicionada pela sua "natureza" ou por "circunstâncias acidentais"80. De 
qualquer modo, na "descida" da alma no corpo há sempre "necessidade" 
e "liberdade", pois a primeira implica a segunda. Se é involuntariamente 
que a alma se dirige para o "pior", fá-Io por seu "movimento próprio", 
sofrendo a consequência do que faz. Aliás, como vimos, a experiência do 
sensível não é má em si mesma, dando-se numa "inclinação voluntária" 
pela qual a alma exerce o seu poder ordenador, manifesta e conscienciali
za as suas "potências" e conhece o "mal". A questão é "fugir o mais 
depressa possível" 8 1, o que entendemos não tanto do sensível enquanto 
tal, mas antes do apego da consciência a uma inscrição e investimento 
particular nele por desvio da atenção do universal e inteligível ou por 
esquecimento da dimensão superior de si que nele essencialmente perma
nece82. Se toda a alma possui uma vida superior, intuitiva e contemplati
va, que reside sempre na unidade da Inteligência, ela torna-se inconscien
te para a dimensão de si investida no sensível quando esta é "dominada e 
perturbada" pelos seus objectos e impressões agradáveis e desagradáveis. 
De modo semelhante, embora inverso, a dimensão superior da alma per
manece insensível a isto, "vivendo uma vida semelhante à alma total", 
inconsciente do que se passa nas suas dimensões menores. Isto porque 
não há consciência plena e vivida senão onde há "sentimento" ou sensa
ção do seu objecto. Neste passo fundamental, onde Plotino se mostra cons
ciente da diferença da sua visão relativamente a "outros" e ousa expressá-
-la 8 3, a "alma" é vista como uma realidade que se desdobra em múltiplos 
níveis e funções simultâneas, que se podem tornar mutuamente inconscien
tes desde que o suporte estésico da consciência se fixe em objectos diferen
tes. Antecipa-se aqui, no Ocidente, cerca de dezassete séculos antes de 

8 0 Cf. ibid, IV, 8, 4, p. 221. Cf. também IV, 4, 3, p. 104. 
8 1 Cf. ibid, IV, 8, 5, pp. 222-223. 
82 Cf. ibid, IV, 1, l , p . 4. 
8 3 Transcrevemos algumas passagens mais significativas: "E se é necessário ousar dizer o 

que nos parece justo contrariamente à opinião dos outros, não é verdade que qualquer 
alma, nem mesmo a nossa, esteja inteiramente mergulhada no sensível; há nela qual
quer coisa que permanece sempre no inteligível; mas se a parte que está no sensível 
domina, ou antes, se ela está dominada e perturbada, não nos permite termos o senti
mento dos objectos contemplados pela parte superior da alma; pois o objecto do seu 
pensamento não surge em nós senão a partir do momento em que desceu até ao nosso 
sentimento. Nós não conhecemos tudo o que se passa numa qualquer parte da alma 
antes de termos chegado ao conhecimento completo da alma; [...] As almas particulares, 
as de uma porção do universo, têm, também elas, uma parte superior; mas estão ocupadas 
pelos sentidos e pelas impressões; [...] Mas a alma possui também uma parte insensível a 
estes prazeres passageiros e vivendo de uma vida semelhante à alma total" - Ibid., IV, 8, 
8, pp. 225-226. Proclo considera esta tese "revolucionária" (In Tim., I I I , 323, 5-6) e opõe-
-se-lhe diametralmente na derradeira proposição de Os Elementos de Teologia. Cf. Ele-
menis ofTheology, prop. 211, p. 185 e o comentário de E. R. Dodds nas páginas 309-310. 
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Freud, Jung e dos seus precursores mais imediatos, uma filosofia do 
inconsciente cósmico e individual e uma psicologia das profundezas84. 

Toda a alma participa assim da alma universal, ou seja, dessa alma 
que, sendo "una" e "única", é simultaneamente "infinita", na medida em 
que possui uma incriada "infinidade de vidas" distintas mas não separa
das, expressão dessa divina heteronimia já radicada na esfera da Inteli
gência. Coloca-se então a questão acerca da identidade e concretamente 
da identidade das almas humanas: "Mas nós... Quem ? Nós ? Somos nós 
essa alma" universal, infinita e intemporal ou antes "o que é gerado no 
tempo ?". Plotino responde que, "antes do nosso nascimento, éramos 
nessa alma", nela sendo "homens e por vezes também deuses" - admite 
aqui, contrariamente a um passo atrás citado85, uma determinação huma
na pré-existente - , em qualquer dos casos "almas puras e inteligências 
unidas a todo o ser". E continuamos a sê-lo. Apenas temos dificuldade 
em reconhecê-lo porque a esse "homem inteligível" se juntou "um outro 
homem que quer existir", ou seja, ser em cisão e exterioridade. Tornámo-
-nos assim, actualmente, "um par de dois homens", perdendo a integrida
de primordial ao ponto de, por vezes, sermos ou parecermos ser apenas o 
segundo, "no caso em que o homem primitivo não age mais e cessa, num 
sentido, de ser presente"86. Como diz Pierre Hadot, os "níveis de realida
de tornam-se níveis da vida interior, níveis do eu", que "se estende de 
Deus à matéria", estando tudo em nós e nós em todas as coisas. Este "eu", 
porventura um termo aqui anacrónico, é na verdade a "consciência" 
enquanto "centro de perspectiva" que habitualmente medeia "entre duas 
zonas de sombras", superior e inferior: "a vida silenciosa e inconsciente 
do nosso eu em Deus, a vida silenciosa e inconsciente do corpo". Se bem 
que racional e discursivamente se possa inferir a existência destes níveis, 
eles não serão plenamente nossos, nós não seremos plenamente o que 
somos, enquanto deles não houver uma consciência vivida 8 7 ou uma 
"percepção". Para que utilizemos "o que possuímos", há assim que 
"orientar a parte média da nossa alma para o superior ou para o inferior e 
fazer passar as nossas faculdades da potência ou da disposição ao acto"88. 

8 4 Cf. H.-R. Schwyzer, "Bewusst und Unbewusst bei Piotin", Les Sources de Plotirt. Entfe
ttens sur VAntiquité Classique, V, Vandoeuvres-Genève, 1960, pp. 343-378; A. Smith, 
"Unconsciousness and Quasiconsciousness in Piotin", Phronesis, 23 (1978), pp. 292-301; 
Jean-Marc Narbonne, "Tradition, philosophie et experience dans la mystique ploti-
nienne", A A V V , Experience Philosophique et Experience Mystique, pp. 110-111. 

8 5 Cf. Plotino, Enéadas, V, 8, 7, p. 144. 
8 6 Cf. ibid., VP, 4, 14, texto estabelecido e traduzido por Émile Bréhier, Paris, Belles 

Lettres, 1983, pp. 194-195. 
8 7 Cf. Pierre Hadot, Piotin ou la simplicité du regard, pp. 31-35, 
8 8 Cf. Plotino, Enéadas, í, 1, 11, texto estabelecido e traduzido por Émile Bréhier, Paris, 

Belles Lettres, 1976, p. 46. 
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Se essa "parte média da alma" é a "consciência", o que verdadeiramente 
importa é, mais do que uma nova teoria filosófica, uma "conversão da 
atenção" 8 9 pela qual se aceda a vivenciar a dimensão unitotal, divina e 
cósmica, de si. Pelo que se pode compreender que o desejo e busca do 
Uno, mais do que um investimento no inteligível em detrimento ou por 
sacrifício do sensível, é uma aspiração a superar toda a dualidade numa 
vivência plena de tudo quanto pode ser vivido, numa fruição plena de 
tudo quanto em verdade e desde sempre se é. Se num estado intermédio é 
necessário libertar a atenção do seu apego ao sensível e dirigi-la para o 
inteligível, é porque no segundo se reencontra o primeiro a um nível mais 
interior, amplo e subtil 9 0, não sendo contudo esse o termo da viagem do 
desejo que, conforme veremos, só se sacia e extingue numa outra sensa
ção, contacto ou experiência, a da unificação, transcendendo a cisão entre 
sensível e inteligível. 

Noutro tratado, onde Plotino se interroga sobre a razão pela qual as 
almas, "fragmentos" provenientes do divino, "esqueceram Deus seu pai", 
ignorando-o e ignorando-se, considera esse "princípio do mal" como "a 
audácia, a geração, a diferença primeira e a vontade de pertencer a si 
mesmas". Tudo se passa como se, numa alegre fruição da sua "indepen
dência", elas usassem a "espontaneidade do seu movimento" para corre
rem em direcção contrária a Deus, chegando no ponto de maior afasta
mento a ignorarem mesmo que dele provêm, como crianças que, 
arrebatadas a seu pai e criadas durante muito tempo longe dele, sem o 
verem e sem se verem a si mesmas como seus filhos, viessem a despre
zar-se por ignorarem a sua ascendência, a sua "raça". Não há assim nada 
que "não admirem mais que elas mesmas", ficando suspensas de espanto 
e paixão perante tudo. Tendo-se por inferiores às próprias coisas perecí
veis, tendo-se pela coisa "mais desprezível" e "mortal", tomam-se-lhes 
impensáveis a "natureza" e o "poder" divinos91. Esquecidas de si, sem 
amor a si, não cessam de amar e procurar seres distintos92. Daí a necessi
dade de convidar as almas nesta "disposição" a "dois raciocínios", que 
visam inverter a sua orientação, reconduzindo-as aos "seres primitivos" e 
daí "ao termo supremo, o Uno e o Primeiro". Em primeiro lugar recordar¬
-lhes "a sua raça e a sua dignidade" e, em segundo, decorrendo do ante
rior, mostrar-lhes a "infâmia" daquilo que presentemente prezam93. A du-

8 9 Cf. Pierre Hadot, Plotin ou la simpíicité áu regará, p. 35. 
9 0 Cf. a doutrina piotiniana das "duas matérias", sensível e inteligível - Enéadas, I I , 4, 

texto estabelecido e traduzido por Émile Bréhier, Paris, Bclles Lettres, 1989, pp. 56-71. 
9 ' Cf. Plotino, Enéadas, V, 1, 1, p. 15. Cf. também V I 3 , 9, 7, p. 182. 
9 2 Cf. ibid, V, 1,2, p. 18. 
9 3 Cf. ibid, V, 1, 16. 
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pia instância da neoplatónica exortação à filosofia, entendida como ini
ciação comparável à dos "Grandes Mistérios" 9 4. 

A "recordação" (mnemen) de si na unidade inteligível, que apenas se 
actualiza pelo movimento centrífugo e exteriorizante em direcção ao sen
sível - o que faz com que a mesma "recordação", ainda que "das coisas 
melhores", não seja "o que há de melhor"95 - , essa "recordação" do 
mundo original pela contemplação do "brilho" da sua "beleza" nos objec
tos sensíveis, que revigora a alma e a faz recobrar "asas" no transporte 
erótico ascendente96, é pois um factor importante, se bem que não o pri
meiro e decisivo, como veremos, para a superação da processão pela con
versão ou, melhor, para assegurar no próprio movimento de processão a 
conversão constante à origem, ou seja, em termos mais profundos, a frui
ção da manência nela. Como indica Plotino num dos seus capítulos mais 
elucidativos, sobre o remontar ao "ser" após dele se haver descido, trata¬
-se não tanto do regresso a algo de que se é distinto, mas antes do regres
so dos entes ao que são na unidade do mundo inteligível. E o que todos aí 
são, sempre foram e serão, é "um": "nós todos, não somos senão um". Se 
"ignoramos esta unidade" é apenas porque o nosso olhar se dirige para 
fora desse centro e imo ontológico comum e universal. Daí a imagem da 
multidão dos entes individuais como "uma cabeça com múltiplos rostos 
voltados para o exterior, ao passo que ela se termina, no interior, por um 
único cume". Assim, "se nos pudéssemos voltar [...], veríamos simulta
neamente Deus, a nós mesmos e ao ser universal". Porventura essa iden
tidade com o "ser universal" não seria imediatamente reconhecida, mas a 
própria incapacidade de encontrar um ponto de auto-delimitação do eu, 
um ponto que fixe os seus limites, leva a renunciar à separação do "ser 
universal" e a integrar-se nele. Integração que se dá sem "mudar de lugar, 
mas permanecendo imóvel aí mesmo" onde ele se situa97. 

Na verdade a conversão não é tanto um movimento de regresso a 
algo do qual nos tenhamos realmente afastado, mas um regresso da cons
ciência ao que sempre se foi, é e será, um regresso a si, mas a um si mais 
vasto e universal do que a anterior determinação separativa e exterior da 
"alma" o levava a supor98. De facto, o que nos mostra o pensamento de 

9 4 Cf. Jâmblico, Protréptico, texto estabelecido e traduzido por Edouard des Places, S. J., 
Paris, Les Belles Lettres, 1989, pp. 45 e 43. 

9 5 Cf. Plotino, Enéadas, IV, 4, 3-4, pp. 104-105. Cf. também 4, 5-6, pp. 106-107. 
9 6 Cf. ibid, VP, 7, 22, p. 94. 
9 7 Cf. ibid, V I 1 , 5, 7, pp. 204-205. 
9 8 Como indica Pierre Hadot, o termo grego epistrophe, traduzido para latim por conver-

sio, pertence a uma família de palavras que em Platão designam o movimento perfeito, 
o movimento circular, próprio dos deuses, do céu e do mundo porque "próprio ao inte
lecto e à reflexão", ao seu "regresso a si". E assim que já no mesmo Platão atpácpsiv 
designa a rotação, "com toda a alma", do seu "órgão" cognitivo, do devir para a plena 
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Plotino, e este passo em particular, é que toda a suposta determinação dos 
seres, todo o parecerem ser isto ou aquilo na gama de possibilidades 
metamórficas do devir existencial da "alma", nunca é definitiva nem, 
afinal, realmente consistente. O que os seres parecem ser depende de um 
determinado momento da sua auto-consciência e das consciências que os 
perspectivam, pois, por um lado, os seres constituem-se em múltiplos e 
simultâneos níveis e, por outro, todos esses níveis são redutíveis ao Uno, 
ou seja, a essa unificadora ausência de determinação que é o mais íntimo 
fundo sem fundo de toda a sua necessária manifestação, dela inseparável 
mas transcendente das suas contingentes determinações. Se a reorientação 
do olhar, por progressivos níveis de integração, profundidade e universa
lidade, para esse âmago de todas as coisas, permite desvendar em simul
tâneo o princípio divino, o todo e a si mesmo, é porque estes são indisso
ciáveis. E isto funda a possibilidade, experimentalmente confirmada, de 
um acesso, não apenas à inteligência, mas ao Uno, ao que verdadeiramen
te (se) "é". Como veremos, não é só "o pensamento discursivo da alma" 
que pode ser superado num autoconhecimento noético, em que a auto
consciência humana se converte num meta-humano ver-se "como a inte
ligência se vê" 9 9 , mas é essa mesma instância que pode ser ainda trans
cendida numa universalmente desejada experiência de unificação, 
superativa de toda a distância e exterioridade inerentes à relação entre 
sujeito e objecto e portanto inefável 1 0 0. Possibilidade e experiência que 
não dependem de qualquer justificação teórica nem, necessariamente, de 
qualquer preparação e progresso metódicos - ou que pelo menos emer
gem na sua imprevisível descontinuidade - , mas que se revelam e efecti
vam quer na sua irrupção, sem mais101, quer pelo movimento do desejo 

contemplação do que no real há de "mais luminoso": o "Bem" (República, VI I , 518 c) 
— cf. "Conversio", Plotin, Porphyre. Eludes Néoplatoniciennes, pp. 37-42, p. 37 (re
edição de Historisches Wörterbuch der Philosophie. I , Bale-Stuttgart, 1971, cols. 1033¬
-1036). Cf. também id., "EmoTpo(pf[ et pxTÓvoia dans l'histoire de la philosophie", 
Actes Xle Congrès International de Philosophie, Bruxelas, 1953, X I I , pp. 31-36; "Con¬
version", Exercices spirituels et philosophie antique, prefácio de Arnold I . Davidson, 
nova edição revista e aumentada, Paris, Albin Michel, 2002, pp. 223-235. 

9 9 Cf. Ploíino, Enéadas, V, 3, 4, p. 53. 
1 0 0 O próprio nome de "Uno", como vimos, é ultimamente inadequado para designar o 

inefável em questão, sendo todavia exigido por uma necessidade de comunicação bem 
como, mais importante para a perspectiva deste estudo, por induzir um pensamento do 
simples (que é uma simplificação do pensar) e, sobretudo, uma experiência de unifi
cação da alma. A razão última é de natureza prática, ascética e mística: "e é necessá
rio chamar-lhe Uno para o designarmos uns aos outros, para que este nome nos con
duza a uma noção indivisível e unifique a nossa alma" - cf. ibid., V I 2 , 9, 5, p. 178. 

1 0 1 Se bem que não seja necessariamente a experiência última, confronte-se a conhecida 
descrição do extático despertar para a dimensão divina e inteligível de si: "Frequen
temente desperto para mim mesmo escapando-me do meu corpo; estranho a tudo o 
mais, na intimidade de mim mesmo, vejo uma beleza tão maravilhosa quanto possível. 
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(eros) desorbitado para o Infinito. O qual manifesta a mais autêntica for
ma de amor a si, pois que dirigida para o que realmente se é, denunciando 
o movimento exteriorizante e particularizante das almas, segregando-se 
da un i totalidade e fechando-se na construção da sua finitude egocentrada 
e limitadamente sensível, como um efectivo desamor a si, inerente ao 
esquecimento e perda de sensibilidade da sua real natureza e dignidade102. 

Tracemos então, com maior detalhe, a fenomenologia deste desejo 
de unificação bem como da "experiência-cume" 1 0 3 para que tende. Sem 
deixar de recordar que, contrariamente ao que hoje predominantemente se 
pratica, em Plotino a filosofia, enquanto actividade teórica e discursiva, é 
inseparável, como em quase toda a tradição antiga, quer da opção exis
tencial por um "maneira de viver", muitas vezes comunitária, quer de 
uma ascética, com exercícios específicos visando uma transformação 
profunda do sujeito, em termos físicos, éticos, psíquicos e espirituais, 
quer ainda, e após o aperfeiçoamento ao longo do necessário e gradativo 
discipulado, de um magistério espiritual, de uma direcção de consciên
cias, tudo alimentado por essa busca da sabedoria que em vários casos 
conduz o pensamento, o discurso e a vida ao limiar de uma experiência 
última e trans-discursiva104. Tal experiência, na linha do que se entendeu, 

Estou convicto, sobretudo então, que tenho um destino superior; a minha actividade é 
o mais alto grau da vida; estou unido ao ser divino e, chegado a esta actividade, fixo-
-me nele acima dos outros seres inteligíveis" ~ Ibid, IV, 8, 1, p. 216. 

102 "Real" no duplo sentido de verdadeira e régia, pois, pese a Inteligência ser ainda uma 
mediação ontológica para o que excede todo o domínio do ser e do inteligír, o aceder 
ao seu exercício é, como referimos, um assumir da soberania cósmica: '"a inteligência 
é o nosso rei"; "Nós também somos reis, quando nos conformamos com a inteligên
cia" - ef. ibid., V, 3, 3-4, p. 52. 

1 0 3 Cf. a noção de "peak-experience" em A. H. Maslow, Religions, values and peak¬
-experiences, Columbia, Ohio State University Press, 1974. 

1 0 4 Sobre este sentido da filosofia na tradição antiga, acompanhamos as perspectivas 
muito interpelativas e fecundas de Pierre Hadot: Qu 'est-ce que la philosophie antique?, 
Paris, Gallimard, 1995, pp. 17-24; La philosophie comme manière de vivre, conversas 
com Jeannie Carlier e Arnold I . Davidson, Paris, Albin Michel, 2001; Exercises spiri-
tuels et philosophie antique. Sobre as mesmas questões, cf. P. Rabbow, Seelenfüh
rung. Methodik der Exerzitien in der Antike, Munique, 1954; Ilsetraut Hadot, Seneca 
und die griechisch-römische Tradition der Seelenleitung, Berlim, 1969; A.-J. Voelke, 
La philosophie comme thérapie de l'äme, prefácio de Pierre Hadot, Friburgo/Paris, 
1993; Martha Nussbaum, The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic 
Ethics, Princeton, Princeton University Press, 1994; J. Domanski, La philosophie, 
théorie ou mode de vie. Les controverses du Mayen age ei du début de la Renaissan
ce, prefácio de Pierre Hadot, Friburgo/Paris, 1996. 

Este modo de pensar e praticar a filosofia não deixa de ser uma via de aproximação 
entre a tradição ocidental c a oriental. Como faz Agostinho da Silva dizer a um seu 
heterónimo: "Você tenciona [. . .] ser um filósofo, não no sentido de que exporá dou
trinas alheias ou construirá uma sua doutrina e se dará satisfeito com tudo isso, mas 
no sentido de que tentará pôr a sua vida de acordo com a sua filosofia, à maneira de 
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a partir do início do século I I d. C , ser o culminar da filosofia em Platão 
e Aristóteles - a epopsia, designação da revelação suprema que nos Mis
térios assegurava a imortalidade do iniciado105 - , é em PIotino, introdu
zindo "uma tonalidade e uma atmosfera [...] relativamente novas na his
toria da filosofia antiga"106, a súbita visão, contacto e finalmente união 
directa com o Uno transcendente de toda a determinação intelectiva107. 
Esta experiencia que, também por influencia dos Mistérios e da sua expe
riência sem doutrina explicativa, depois se designou como experiência 
"mística" 1 0 8 , aparentemente pelo próprio PIotino vivida 1 0 9, converteu-se, 
sobretudo mediante a sua cristianização por Santo Agostinho e pelo 
Pseudo-Dionísio, o Areopagita, em referência fundamental de toda a mís
tica ocidental que se auto-teorizou110. 

certos gregos e de quase todos os indus" -Sete Cartas a um Jovem Filósofo [1945], ín 
Textos e Ensaios Filosóficos, I , Lisboa, Ancora Editora, 1999, p. 232. 

1 0 5 Cf., por exemplo, Plutarco, Isis e Osíris, 382 d. Cf. já Platão, Banquete, 210 a e 210 e. 
1 0 6 Cf. Pierre Hadot, Qu 'est-ce que la philosophic antique?, p. 249. 
1 0 7 "Aqueles que estiveram em contacto com ele sabem bem que não se lhe deve atribuir 

o pensamento" - PIotino, Enéadas, V I 2 , 7, 40, p. 114. 
1 0 8 Sobre a "mística" ploliniana, entre outros, cf. G. Söhngen, "Die neuplatonische Scho

lastik und Mystik der teilhabe bei Plotin", Philosophisches Jahrbuch, 49 (1936), 
pp. 98-120; J. Maréchal, "Le "seul à seul" avec Dieu dans t'extase, d'apres Plotin", 
Etudes sur la psychologic des mystiques, I I , Bruxelles, L'Edition Universelle, 1937, 
pp. 51-87; M . de Corte, " L ' experience mystique chez Plotin et chez saint Jean de la 
Croix", Etudes Carmelitaines Mystiques et Missionaires, 23 (1938); J. Trouillard, 
"Vaieur critique de la mystique plotinienne", Revue Philosophique de Louvain, 59 
(1961), pp. 431 -444; Armstrong, "Tradition, Reason and Experience in the Thought of 
Plotinus", PIotino e il Neoplatonismo in Oriente e in Occidente, Roma, 1974, pp. 171¬
-194; Pierre Hadot, "Les niveaux de conscience dans les états mystiques selon Plotin", 
Journal de Psychologie, 1980, pp. 243-266; id., notas e comentários a PIotino, Traité 
38, Paris, Cerf, 1988; id., Plotin ou ia simplicité du regard, pp. 45-107; W. Beierwal-
tes, "Plotins philosophische Mystik", M . Schmidt (ed.), Grundfragen christlicher 
Mystik, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1987, pp. 39-49; J. Bussanich, "Mystical 
Elements in the Thought of Plotinus", Aufstieg und Niedergang des Römischen Welt, 
36, 7, 1994, pp. 5300-5330; A. Bord, Plotin et Jean de la Croix, Paris, Beauchesne, 
1996; Juan Martin Velasco, El fenómeno místico. Estúdio comparado, Madrid, Edito
rial Trotta, 2003, pp. 112-129; Jean-Marc Narbonne, "Tradition, philosophic et expe
rience dans la mystique plotinienne", AAVV, Experience Philosophique et Experien
ce Mystique, pp. 93-114; Joseph S. O'Leary, "La percée mystique en philosophic: 
Plotin, Augustin", AAVV, Expérience Philosophique et Experience Mystique, 
pp. 133-145. 

1 0 9 "...ele viu o Deus que não tem forma nem essência, porque está situado para além da 
inteligência e do inteligível. [...] O fim e o objectivo eram para ele a união intima com 
o Deus que está acima de todas as coisas. Enquanto estive com ele, atingiu quatro 
vezes esse objectivo, graças a um acto inefável e não em potência" - Porfírio, Vida de 
PIotino, in PIotino, Enéadas, I , pp. 26-27. 

1 1 0 Cf. J. Maréchal, Etudes sur la psychologic des mystiques, I , Paris, Desclée de Brou-
wer, 1938, p. 427. 
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I I 

Situando-nos no plano mais imediatamente acessível à nossa expe
riência, o da "alma" na sua condição humana, o que a caracteriza é o 
desejo de "subirmos por nós mesmos até ao que há de melhor em nós", 
não apenas a beleza e a luz inteligíveis mas a sua fonte primordial, o Uno, 
o qual, enquanto objecto do nosso desejo de fruição última, se designa 
como o "Bem". Este desejo é suscitado pela sua presença na alma, como 
uma "vida maior" donde procede o seu próprio "poder de viver". É ine
rente à alma o ser "erguida, permanecer e regozijar-se nas alturas ou pro
fundidades disso que primordialmente - "desde o início" (ex arkhes) - a 
impele a desejá-lo. Originária e constitutivamente erotizada pelo Bem, a 
alma deseja-o espontaneamente e procura-o sempre, mesmo sem o saber, 
implicando aqui o desejo a peitença do que deseja ao desejado e a pre
sença do desejado no que deseja. A espontaneidade deste desejo, pelo 
qual a alma está numa "relação [...] directa" com o Bem, pode pois dis
pensar "a advertência das belezas" sensíveis e assim todo o método, 
como o da dialéctica ascendente do Banquete platónico 1 1 1. A presença em 
si de uma insuperável plenitude, bem como o inerente desejo e busca 
constantes dela, excedem assim o fenómeno particular e contingente da 
sua reminiscência a partir de fenómenos sensíveis, mas não o de uma 
memória inconsciente, e mesmo tanto mais forte quanto menos conscien
te 1 1 2, como o que fundamentalmente determina a conversão da alma. 
Admitindo um vigor da memória tanto maior quanto menos ciente de si e 
do seu objecto, traduzido numa aspiração intensa a um não sei quê pré-
-sentido mas não consciencializado e objectivado, como na saudade 
galaico-portuguesa, também aqui Plotino inaugura precoce, e talvez insu-
peradamente, horizontes que só serão explorados muito mais tarde pelas 
filosofias e psicologias do inconsciente. 

Movendo-se nele, desejando-o e procurando-o sempre — o que faz do 
Bem o motivo inconsciente de todo o movimento, desejo e busca - , "a 
alma que o pode volta-se para ele a fim de o conhecer e de o ver". A sua 
contemplação é então um regozijo que a deixa num "estupor feliz". Esta 
"visão", que parece aumentar a fruição da pertença inconsciente ao Bem, 
manifesta-se como um "choque" pelo qual a alma consciencializa "ter 
nela algo dele", tornando-a então "consumida de desejo, do mesmo modo 

1 1 1 Cf. Plotino, Enéadas, V I \ 7, 31, pp. 103-104 e nota 2, de Emile Bréhier. Sobre este 
tema, cf. René Arnou, Le désir de Dieu dans la philosophie de Plotin, Roma, Univer-
sité Grégorienne, 1967. 

1 1 2 "E necessário compreender bem que a memória existe não apenas quando sentimos 
actualmente que nos recordamos, mas ainda nas disposições da alma que acompa
nham as impressões ou os conhecimentos anteriores; pode acontecer que a alma pos
sua estas disposições sem delas ter consciência e elas têm muito mais força do que se 
ela as conhecesse" - Plotino, Enéadas, IV, 4, 4, p. 105. 
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que aqueles que vêem o retrato do amado procuram ver o próprio ama
do". Plotino, de modo diverso de Platão" 3, numa das múltiplas fontes de 
uma longa e vasta tradição, a da mística nupcial114, descreve aqui a feno
menologia do amor místico segundo a do amor humano e sexual. Tal 
como os amantes buscam assemelhar-se, em corpo e alma, aos amados, 
para em nada lhes serem inferiores e poderem-se unir a eles, assim tam
bém a alma, desprezando tudo o mais, "se transporta além", não se deten
do "antes de o haver captado". É aí e então que não só vê toda a beleza e 
realidade autêntica como se fortifica e "se torna ela própria um ser real". 
Mas, mais do que realizar-se no inteligir o "ser real", o que nos parece 
uma dimensão ainda intermédia da experiência em questão, relativa a 
esse limiar do Uno/Bem que é a Inteligência, a alma "sente enfim o que 
procurava desde há muito" 1 1 5. A referência ao sentir abre um outro (meta-
-)horizonte e aponta a natureza última da experiência. 

Mas antes de a explicitarmos detenhamo-nos ainda na natureza deste 
desejo ou amor do Uno. "Consubstancial à alma", segundo a tradição 
pictórica e narrativa da união de Eros e Psique116, o amor que "necessa
riamente" ela tem de Deus prende-se com a sua condição de ser dele pro
cedente mas simultaneamente distinta e mostra por si mesmo a presença 
transcendente do Bem. Conforme ainda a tradição mitológica, "toda a 
alma é uma Afrodite", inseparável de Eros, sendo o desejo amoroso ine
rente à sua natureza. Mas este desejo, que é sempre de Deus, pode ser 
puro ou impuro, o que faz da alma uma "Afrodite celeste" ou uma Afro
dite "popular, semelhante a uma cortesã", consoante a distinção platóni
ca1 1 7. Na verdade, a alma nasce "como uma virgem seduzida por uma 

1 1 3 Cf. Platão, Fedro, 249 d-256 a. Sobre as diferenças da erótica platónica e plotiniana, 
cf. Pierre Hadot, Plotin ou la simplicité du regard, pp, 81-90. Em resumo, em Plotino 
seria possível mas não indispensável partir do amor sensível e humano para chegar ao 
amor místico, sendo a linguagem erótica apenas uma sua expressão imagética. 

1 1 4 Apenas como exemplos de uma vasta bibliografia, cf. Sílvio Lima, O Amor Místico 
(Noção e valor da experiência religiosa), I , Coimbra, Imprensa da Universidade, 
1935; reeditado em Obras Completas, I , Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002, pp. 545-921; Jacques Vigne, Le mariage intérieur en Orient et Occident, Paris, 
Albin Michel, 2001. 

1 , 5 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2 , 7, 31, pp. 103-104. Sobre a necessidade da alma ter em si a 
"paixão amorosa do amante que, vendo o objecto do seu amor, encontra nele o seu 
repouso", cf. ibid, V I 2 , 9,4, pp. 176-177. 

1 1 6 Cf. ainda o espírito do poema pessoano "Eros e Psique", alegoria do processo iniciático 
pelo qual o "Infante"-Eros, quando julga encontrar e despertar a "princesa encantada" ou 
"Adormecida", "vê que ele mesmo era / A Princesa que dormia" - Fernando Pessoa, 
"Eros e Psique", Obras, I , introduções, organização, bíobibliografia e notas de António 
Quadros e Dalila Pereira da Costa, Porto, Lello & Irmão - Editores, 1986, pp. 1117¬
-1118. No caso de Plotino, é mais a alma-Eros que, procurando o Uno, avistando-o e 
indo ao seu encontro, "vê não mais a cia mas a ele" - Enéadas, V I 2 , 7, 34, p. 108. 

li? Cf. Platão, Banquete, 180d-e. 
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promessa de casamento", vinculada peio "amor de um ser mortal" que a 
separa violentamente "do seu pai". Mas, reconhecendo e rejeitando isso, 
purifica-se e prepara-se jubilosamente para regressar a ele. Mediante uma 
narrativa, um mito, Plotino pensa e denuncia o carácter ¡ludido e ilusório 
de todo o desejo que se dis-trai da plenitude que verdadeiramente busca, 
estruturando a existência psicossomática e terrena numa propulsão para 
"objectos" "mortais e caducos", "fantasmas instáveis" que nunca saciarão 
aquele que quer e pode unir-se a um Bem eterno, como o sabem os que o 
viram e experimentaram. Todavia, para quem ignorar tal "estado", há que 
imaginar, segundo os amores terrenos, "o que deve ser o encontro do ser 
mais amado"118. Contribuindo para compreender o sentido, o imaginário 
e a linguagem da mística nupcial, colhidos da vivência do amor humano e 
sexual, é a plenitude dos amantes na sua união que, a seu nível, melhor 
sugere essa plenitude e júbilo da unificação absoluta que é na verdade o 
foco consciente ou não de todo o desejo. 

O sumamente desejável - esse "princípio" que em simultâneo "não é 
nenhum (ouden) dos seres", pois que os antecede, e "todos (panla)", pois 
dele provêm - , sendo sem forma, sem figura, sem limites e sem medida, 
sendo "infinito" (apeirou), suscita por si um amor igualmente "sem medi
da" e "sem limites"" 9, também enquanto simultaneamente é "eflorescen
cia e causa" de uma beleza informe1 2 0 que a alma deseja sem razão cons
ciente, "sem se dizer a si mesma porquê" 1 2 1 . É dessa plenitude inefável e 
do seu esplendor - uma "luz" e uma "graça" (kharis) superiores ao inteli
gível, mas que lhe conferem a sua "beleza" própria - que a alma recebe 
uma "influência" pela qual se "agita" e "é transportada pelo aguilhão 
(oistron) do desejo". É esse "calor" vindo de "além" que a possui, tonifi
ca e desperta, dando-lhe "asas" para transcender a sua paixão pelo que lhe 
é mais imediatamente presente e elevar-se, "ligeira", para algo "mais 

1 1 8 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2 , 9, 9, p. 184-185. A alegoria plotiniana da alma "como uma 
virgem seduzida por uma promessa de casamento", vinculada pelo "amor de um ser 
mortal" que a separa violentamente "do seu pai", não deixa de evocar, diferenciada
mente, o tema gnóstico do exílio da alma, geralmente movido por causas mais extrín
secas a si, conforme também se pode surpreender no início do enigmático Menina e 
Moça: "Menina e moça me levaram de casa de meu pai para longes terras: qual fosse 
então a causa daquela minha levada, era pequena, não na soube" - Bernardim Ribeiro, 
Menina e Moça, em Obras Completas, I , prefácio e notas de Aquilino Ribeiro e M. 
Marques Braga, Lisboa, Sá da Costa, 1982, p. 1. Cf. Hélder Macedo, Do Significado 
Oculto da Menina e Moça, Lisboa, Moraes Editores, 1977. Para a proximidade com 
um texto gnóstico como o Canto da Pérola, cf. Hans Jonas, La Religion Gnostique. 
Le message du Dieu Etranger et les débuts du christianisme, tradução do inglês de 
Louis Évrard, Paris, Flammarion, 1978, pp. 152-173. 

"9 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2 , 7, 32, p. 105. Cf. também ibid, V I 2 , 7, 33, p. 106. 
120 Cf. ibid., V I 2 , 7, 32, pp. 105-106. 
'21 Cf. ibid., V I 2 , 7, 33, p. 106. 
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alto", pela "recordação" que disso tem. A contínua elevação da alma aci
ma do seu horizonte mais próximo e actual é na verdade um ser "espon
taneamente transportada" por isso que a erotiza e move acima do inteligí
vel e da inteligência, em direcção ao "Bem" inultrapassável e último, 
onde a sua "corrida" termina1 2 2. A linguagem plotiniana para descrever 
esta viagem da alma é a do arrebatamento e do transe, em que o movi
mento se dá por um ímpeto trans-racional gratuitamente suscitado pelo 
inefável absoluto, sendo sugestivo que PIotino utilize o termo oistron, 
que designa o moscardo, a sua picadela e o transporte de furor daí resul
tante, para expressar esta indissociável simbiose entre a acção da trans
cendência na alma e a sua resposta numa auto-transcensão de todos os 
limites. Recorde-se que já o Sócrates platónico, na sua missão de desper
tar os seus concidadãos, se compara com um "moscardo"123, o que não 
deixa de ser afim à sua personificação do eros filosófico1 2 4. O termo 
oistros, colhido do vocabulário da experiência dionisíaca e correlaciona
do com a mania, como em Esquilo1 2 5, ou com o entusiasmo, o estar pos
suído pela presença divina 1 2 6, antecipa os heroici furori do Renascimen
to 1 2 7 , persistindo hoje algo desconsagrado no "estro", que apenas designa 
a imaginação criadora e o entusiasmo artístico. 

1 2 2 Cf. ibid., VP, 7, 22, pp. 94-95. Sobre o amor e a graça em PIotino, esse "excesso 
gratuito" e injustificado que é "a Vida no seu mistério mais profundo", esse "não sei 
quê" que se acrescenta à beleza, "sina! do Bem" e da sua "presença sempre já presen
te" além das formas e das estruturas, cf. Pierre Hadot, Plotin ou la simplicité du 
regará, pp. 75-81. Poderíamos apontar aqui múltiplas afinidades com a ideia e expe
riência da "graça" em Leonardo Coimbra como "sensação da liberdade", "excesso" da 
"forma" e "presença" nela "do Infinito, que a criou e sustenta" - cf. Leonardo Coim
bra, A Alegria, a Dor e a Graça, Obras, I , selecção, coordenação e revisão peio Pro
fessor Sant'Anna Dionísio, Porto, Lello & Irmão - Editores, 1983, pp. 499-500. 

1 2 3 Cf. Platão, Apologia áe Sócrates, 30 e. 
1 2 4 Cf. Pierre Hadot, Qu 'est-ce que la philosophie antique?, pp. 73-74. 
1 2 5 Cf. Ésquilo, Prometeu Agrilhoado, 877-882. Cf. também Henri Jeanmaire, Dionysos. 

Histoire du culte de Bacchus, Paris, Payot, 1991, p. 116, onde assinala a frequente equi
valência entre oistros e lyssa "para designar o acesso de frenesim devido à mania". 
Sobre a classificação dos vários tipos de mania, ou delírio divino, em Platão, sendo o 
quarto o erótico, cf Fedro, 244 a-245 b. Sobre "os benefícios da loucura" na tradição 
grega, cf. E. R. Dodds, Les Grecs et VIrrationnel, traduzido do inglês por Michael 
Gibson, Paris, Flammarion, 1977, pp. 71-105. Sobre a demência dionisíaca, ibid., 
pp. 265-278; Walter F. Otto, Dionysos. Lemythe et le culte, Gallimard, 1992, pp. 110-160. 

1 2 6 Cf. Dario Sabbatucci, Essai sur le Mysticisme Grec, tradução de Jcan-Pierre Dannon, 
prefácio de Yves Bonnefoy, Paris, Fiammaríon, 1982, pp. 52-63. 

1 2 7 Cf. Marsilio Ficino, Sopra lo Amore owero Convito di Platone, edição e posfácio de 
Giuseppe Rensi, Milão, ES, 1992, pp. 153-157; id, Sobre el furor divino y otros tex
tos, edição bilingue, selecção de textos, introdução e notas de Pedro Azara, tradução 
de Juan Maluquer e Jaime Sainz, Barcelona, Antliropos, 1993; Giordano Bruno, Des 
Fureurs Héroiques, edição bilingue, texto estabelecido e traduzido por Paul-Henri 
Michel, Paris, Belles Lettres, 1984, 2 a edição. 
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A "prova" deste desejo sem limites e sem porquê de algo inefável e 
ilimitado está, uma vez mais, no "que sentem os amantes". Estes não 
amam ainda quando se limitam ao "aspecto visível" do amado, nascendo 
apenas o amor quando forjam a partir dessa forma "uma imagem invisí
vel" na própria alma. A partir daí, se procuram ver o amado, é apenas 
para fecundarem e impedirem de "murchar" essa sua imagem ideal que 
verdadeiramente amam. E, se a isto se limitam, é porque, sentindo "desde 
o início" que o "clarão baço" da forma visível lhes suscitava "o desejo da 
plena luz", não compreendem que para o realizar "é necessário ascender 
até uma realidade ainda mais "desprovida de formas que esta imagem" 
ideal e íntima do amado. Isto porque toda a forma, sensível e inteligível, 
não é senão "o vestígio de uma realidade sem forma", não por defeito 
mas por excesso, uma vez que é o seu princípio originário 1 2 8. O amor dos 
amantes, em toda a sua intensidade, não é senão a ela que se dirige. 

Transitando da fenomenologia do desejo para a da própria experiên
cia do Uno, no capítulo onde a sua descrição é mais sistemática e profun
da, verifica-se que só o que transcende toda a determinação e estrutura 
morfológica, mesmo inteligível, produz esse "imenso desejo" que faz 
com que a alma, uma vez por ele "inflamada", se despoje "de todas as 
suas formas", incluindo naturalmente a inteligível . Pois não pode "nem 
vê-lo nem ajustar-se a ele" se continua a "ocupar-se de outro objecto, não 
importa qual". Sendo seu fito recebê-lo "só a ele só" (mane monon% "ela 
nada deve guardar para si, nem bem nem mal" 1 2 9 . Caso a alma tenha a 
fortuna de que "a sua presença se lhe manifeste", tendo-se ela "desviado 
de todas as coisas presentes" e preparado por uma ordenação interior e 
um assemelhar-se-Ihe quanto possível - o que Plotino, remetendo para a 
vivência disso, diz serem processos "bem conhecidos daqueles que os 
praticam" - , "vê-o subitamente aparecer nela", sem intermediário e sem 
dualidade, convertendo-se os dois num só, sem "mais distinção possível 
enquanto ele está presente" (a "imagem" ou "imitação" (mimesis) disto 
na vida sensível é ainda a do "amante que quer confundir-se com o ama
do", numa clara alusão à união sexual130, se bem que esta, na medida em 
que nela o amante somente rodeia "do exterior" o amado com os "braços 
de carne", seja incomparável com uma experiência de real posse por 
transformação no "Único" e verdadeiro "bem-amado"13'). Não sendo esta 

1 2 8 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2 , 7, 33, p. 107. 
1 2 9 Cf. ibiãt V I 2 , 7, 34, p. 107. 
1 3 0 Cf. ibid., V I 2 , 7, 34, pp. 107-108. Cf. uma outra tradução, notas e comentário deste 

tratado por Pierre Hadot em Plotino, Traité38, Paris, Cerf, 1988. 
1 3 1 Cf. Plotino, Enéadas, V I , 9, 9. Seguimos aqui a tradução de Pierre Hadot, Plotin et la 

simplicité du regará, p. 94. Para a versão de Bréhier, cf. Plotino, Enéadas, V I 2 , 9, 9, 
p. 185. 
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urna experiencia extra-corpórea, mas verdadeiramente da alma incarnada 
na vida física, sensível e terrena, a sua integração no Uno resulta todavia 
em que ela não sinta mais o seu corpo. E, a respeito da vida intelectual, 
cessa toda a sua auto-identifícação como "um homem, um ser animado, 
um ser ou o quer que seja", pois "contemplar tais objectos", ou seja, con
ferir-se tais determinações conceptuais, "seria romper a uniformidade do 
seu estado", para o qual "não tem nem a ocasião nem a vontade". Após 
procurar o último e "ir ao seu encontro quando ele se apresenta", quando 
a alma o vê deixa de se ver. Saber "quem é" enquanto vê e para que veja 
é o que "não tem a ocasião de considerar"132, dando-se nesta visão que, 
conforme veremos, é sobretudo uma união, uma comum indeterminação 
do sujeito e do objecto133 que corresponde afinal à mais profunda anula
ção da cisão e relação entre um e outro. 

Todavia, se a alma não tem a possibilidade da auto-consciência dua
lista, reflexiva, identificativa e conceptual, isso não significa o fim de 
toda a experiência consciente. "Nesse estado" ela sabe ser exactamente 
isso que desejava e "que não há nada acima" nem "melhor". Não o troca
ria por nada pois tudo o mais, por mais elevado, a forçaria a descer. Expe
riência da plenitude insuperável, ela é também, se bem que já na progres
siva transição para o pós-experiência, aquilo que torna possível formular 
o critério da sua autenticidade, enquanto experiência da verdade, pela 
qual se torna auto-evidente para a alma a existência disso que "diz", se 
bem que apenas "tacitamente" ou "mais tarde", após a experiência pro
priamente dita. Todavia esta evidência não é primeiramente intelectual, 
sendo antes inerente a um "júbilo" inequivocamente vivido e que se sabe 
não devido "a um deleite do corpo, mas ao regresso à sua felicidade de 
outrora". O terceiro critério da autenticidade da experiência, após a auto-
-evidência da verdade do seu "objecto" e a natureza completamente ori
ginal do sentimento que lhe é associado, reside na transformação radical 
que opera nas afecções e juízos de valor do sujeito que, porque encontrou 
algo de insuperavelmente melhor, passa a desprezar tudo o que antes 
prezava - "distinções, poder, riqueza, beleza, ciência" — e a não temer 
"nenhum mal", enquanto permanece naquele estado de unificação. Mes
mo se à sua volta "tudo fosse destruído, a alma nisso consentiria de boa 
vontade, a fim de estar perto dele [disso com que se une] a sós: tal é o 
excesso do seu júbilo" 1 3 4 . 

Como consequência desta experiência-cume a alma despreza mesmo 
a "inteligência" que antes tanto a atraiu. Isto porque "o pensamento é um 

132 Cf. ibid, 7,34, p. 108. 
133 Cf. Émile Bréhier, ibid, nota 1. 
134 Cf Plotino, ibid, VP , 7, 34, p. 108. Cf. Émile Bréhier, ibid, nota 2. 
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movimento e ela não quer mais mover-se". Daí também não falar do que 
vê (o que não foi, note-se, e felizmente para nós, o caso de Plotino, a 
julgar pelas suas inspiradas e vívidas descrições das suas próprias expe
riências). Todavia, esta contemplação na suspensão de todo o pensamento 
e palavra só é possível porque a alma se tornou "inteligência", nesse 
limiar onde a visão do "objecto supremo" a leva a "abandonar tudo" para 
nele "unicamente" fixar o "olhar", sem separação. E então que "não vê 
mais, à força de olhar", acabando o "objecto da visão [...] por se confun
dir com a própria visão", que aqui parece que o absorve e desreifíca, 
embora predomine no pensamento e experiência plotiniana o sentido da 
absorção do que vê no que é visto. Naturalmente que nesta instância, 
como diz Plotino, se esquecem "todos os outros espectáculos", dissolvi
dos numa "presença" que "enche a alma"1 3 5. Presença que todavia é sem
pre presente, que "sempre se nos antecipa" e pré-existe 1 3 6, não podendo 
porém ser reconhecida senão por uma radical metamorfose da percepção. 

Mostra isto "dois poderes" na "inteligência", o de "pensar", pelo 
qual vê o que é em si, e a "intuição", potência receptiva, pela qual vê o 
que a transcende. Mas nesta visão intuitiva do que está além da inteligên
cia distinguem-se ainda, por sua vez, dois "poderes" e instâncias: a sim
ples visão disso, definida como o "acto de contemplar", próprio de uma 
"inteligência sábia" ou prudente (emphronos), e a conversão dessa visão 
numa união com o que se vê, própria de uma "inteligência que ama" 
(erori). A conversão da visão em união, pela qual a intelecção se erotiza, 
simplifica e extasia, é descrita como uma experiência dionisíaca na qual, 
"fora de si mesma e inebriada de néctar", a inteligência se transcende 
num "estado de plenitude feliz", concluindo-se que "uma tal embriaguez" 
lhe vale mais "que a sobriedade"137. Embora num outro sentido, mais 
fundo, este estado de integração da inteligência no Uno seja anterior ao 
da visão, pois inerente a essa instância primordial na qual a futura visão 
noética ainda é apenas vida, fluindo suspensa em torno do princípio numa 
plenitude insciente de si. Só depois essa vida se converte em visão, de si e 
de todos os seres, na luz que vem do Uno. Só então tudo é engendrado138, 
nessa originária protodeterminação do mundo inteligível que analisámos. 
Segundo Pierre Hadot, num momento capital da sua interpretação, é neste 
"acontecimento (eterno)" em que do Uno emana "uma pura possibilidade 
sem determinação", "uma irradiação informe", e que se dá na impreterí
vel origem de todas as coisas, que nascem extáticamente no Bem, que 

! 3 i Cf. Plotino, Enéadas, VP , 7, 35, p. 109. 
1 3 6 Cf. Picrrc Hadot, Plotin ou la simplicité du regará, p. 69. Cf. também pp. 47-69. 
1 3 7 Cf. Plotino, Enéadas, VP, 7, 35, p. 109. 
1 3 8 Cf. ibid., VP, 7, 16, pp. 87-88. 
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reside o "arquétipo da experiência mística", fundando a possibilidade da 
alma regressar a todo o instante a essa génese e vida primeira, de si e do 
universo, na qual afinai, no mais fundo ou elevado de si, e sabendo-o ou 
não, sempre habita139. 

Será apenas por necessidade de exposição didáctica que estes dife
rentes níveis de visão e experiência são apresentados como "aconteci
mentos" sucessivos, verificando-se que na verdade a inteligência "possui 
sempre o pensamento e esse estado em que não pensa", tendo do Uno 
uma visão trans-noética que lhe confere simultaneamente o poder de ver, 
ou seja, de pensar, tudo o que ele em si engendra. Esta visão do Uno e do 
Bem unifica ainda a inteligência e a alma, entre elas e com ele, conferin
do-lhes também em simultâneo "a felicidade de o sentir e de o contem
plar", o que assinala os dois níveis fundamentais da sua experiência. 
Experiência cuja elevação da inteligência e da alma consiste no levá-las a 
transcender todo o "lugar", todo o estarem em algo diferente, sempre por 
sua vez contido em algo superior e distinto. Isto porque o Bem "não está 
em lugar algum", sendo o incircunscrito continente de tudo. Do ponto de 
vista da alma, ela sofre assim uma metamorfose pela qual acede à imobi
lidade bem como à superação de todo o estado e condição, deixando tanto 
de ser alma como inteligência, pois que o Bem, ao qual se assimila, não 
se move, "não vive" e "não pensa". E não pensa porque verdadeiramente 
não é "objecto de pensamento"140, não só para outro mas, antes de mais, 
para si. 

Emile Bréhier observa justamente que nesta experiência não se trata 
"de um conhecimento do Bem pela alma, mas de uma transmutação da 
alma pelo Bem" 1 4 1. E Plotino, se diz que "o conhecimento (gnosis) ou o 
contacto (epaphé) do Bem" é a maior das questões que nos ocupam, mos
tra nesta mesma duplicidade terminológica que o que está em causa não é 
um conhecimento no sentido comum e ainda científico, inerente a uma 
relação entre sujeito e objecto e à ideia ou representação que a processa, 
mas antes, como o sugere o próprio termo grego epaphe, que refere o 
ccm-tacto íntimo, o tocar, o apalpar, o roçar, o acariciar - de novo a pre
sença do vocabulário sensual e erótico - , uma gnose por convívio ou 
adesão trans-racional. É o que se confirma quando, após citar Platão 
quando diz que a maior das ciências é a do Bem, logo distingue essa 
"ciência" da "visão do Bem", identificando-a antes com o "conhecimento 
racional" que antecede esta. De facto, já a nível das mediações e da via 
para tal experiência culminante, se o que nos "instrui" acerca do Bem são 

1 3 9 Cf. Pierre Hadot, Platin ou la simplicité du regard, pp. 95-98. 
1 4 0 Cf. Plotino, Enêadas, VT, 7, 35, pp. 109-110. 
' 4 1 Cf. Émile Bréhier, ibid.. p. 110, nota 1. 
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as operações intelectuais — "as analogias, as negações, o conhecimento 
dos seres vindos dele e a sua gradação ascendente" - "o que nos leva até 
ele" é a ascese e o trabalho sobre si que implica todas as potências da 
alma: "as nossas purificações, as nossas virtudes, a nossa ordem interior", 
o estabelecimento no inteligível e o saciar-se dele, a vida (auto-)contem-
plativa, tudo isso pelo qual a alma cessa de ver o Bem "do exterior" e se 
aproxima o mais possível dele, até ao limiar da sua irradiação "imediata
mente acima" dela. É mediante esta vizinhança intelectual do Bem que, 
seguindo o próprio dinamismo da inteligência, se pode dar a sua (auto-
-)transcensão, superiormente movida pelo princípio que a engloba e des
crita em termos que evocam a sua experiência concreta e pessoal. Aban
donando então "todo o conhecimento racional", "estendemos o nosso 
pensamento até ele no qual somos" e, "arrebatados pela vaga ascendente 
da inteligência, erguidos até ao alto pela onda que aumenta, "vemos de 
repente", sem saber como"1 4 2. Plotino refere aqui a "visão súbita" da qual 
fala Platão, assimilando-a à epopsia dos "mistérios últimos", no termo da 
erótica dialéctica ascendente - "ponto da existência" onde "para um 
homem a vida vale ser vivida" - , 4 3 , aplicando porém ao Uno/Bem o que o 
filósofo ateniense diz do Belo. Nesta "visão súbita", repentina, imprevis
ta, induzida por arrebatamento e não controlada, que vê sem ver como vê, 
dá-se uma visão da "luz" que é uma imersão nela. Se, nesta visão, o que 
se vê "é a própria luz" e não um "objecto" dela distinto, nela se anula 
ainda toda a cisão entre "uma inteligência e um objecto pensado'', persis
tindo apenas uma "pura luz" que os engendra e "lhes permite existirem 
numa ordem inferior" 1 4 4. 

Ou seja, nesta visão que tudo e mais que tudo vê sem que nada 
veja 1 4 5, o pensamento transcende-se assimilando-se ao Uno/Bem que não 
pensa. Na doutrina plotiniana, elaborada a partir do único critério de ver
dade que assume como genuíno, o da experiência, já vimos haver uma 
explícita demarcação e crítica da posição aristotélica, que "dota o Bem de 
pensamento". Mostrando toda a distância relativamente aos desenvolvi
mentos futuros do pensamento teológico ocidental, também o trinitarismo 
cristão mas em particular os tipificados na visão hegeliana de um absolu
to que só plenamente se realiza na evolução dialéctica para o saber de si, 

1 4 2 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2, 7, 36, pp. 110-111. Para a passagem de Platão, cf. Repú
blica, 504 e. 

1 « Cf. Platão, Banquete, 210 a, 210 e 211 d. 
144 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2 , 7, 36, p. 111. 
1 4 5 Cf. Jean-Marc Narbonnc, "'EJIÍXEIVCI Tfjç yvúaeuç. Le savoir d'au-delà du savoir chcz 

Plotin et dans la tradition néoplatonicienne", Metaphysique und Religion. Zur Signa
tur des spätantiken Denkens, edição de Th. Kobusc c M. Erler, Munique-Leipzig, K. 
G. Saur, 2002, pp. 477-490. 
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Plotino insiste na absoluta precedência do Uno sobre o pensamento, como 
uma insuperável perfeição que o pensar-se não pode aumentar, sendo ela 
pelo contrário que confere dignidade à intelecção, a um nível inferior e 
subordinado. O Uno e Primeiro, sendo absolutamente "simples", exclui a 
diferença, a alteridade e a multiplicidade inerentes ao pensar. Do mesmo 
modo, sendo incriado e sem princípio, sendo "sempre o que é", exclui o 
desejo e a busca de si e do seu princípio inerente aos seres que pensam. 
Sem qualquer "função" e acção, bastando-lhe "ser ele mesmo", sem care
cer de procurar algo fora de si por estar "acima de tudo", o ser uno do 
Uno é auto-suficiente e suficiente para todo o outro de si. Transcendendo 
toda a determinação, a transcendência do Bem relativamente à "essên
cia", em Platão, converte-se em Plotino na sua transcendência da "Inteli
gência", a instância de toda a determinação do ser e do pensar146. E por 
isso que, se como vimos, e em última instância, nada se pode pensar e 
dizer do Bem, nem que "é", nem que é "bom", mais radicalmente se deve 
supor que ele o não pense e diga de si, o que o degradaria à condição 
inferior de um "ser determinado". A ser assim, Plotino conclui que "nada 
lhe pertence, a não ser uma certa intuição simples relativa a si mesmo"147. 

"Intuição" que não é "conhecimento" de s i 1 4 g nem "sentimento de si 
mesmo"149 e que releva porventura mais da natureza desse "contacto" 
definido como "uma espécie de movimento completamente simples e 
idêntico" 1 5 0, expressão metafórica e decerto ainda inadequada da ausência 
de dualidade, relação e transitividade própria da unicidade simples e 
absoluta, eterna e espontaneamente imanente a si. No Uno/Bem cessa 
toda a dualidade sujeito-objecto ou trindade inteligência-pensamento-
-objecto, os quais, "apagando-se um no outro", chegam "à unidade abso
luta". Dispensando o preceito délfíco e socrático "conhece-te a ti mes
mo" 1 5 1, que se aplica apenas aos seres "múltiplos", ignorantes do 
constituinte "dominante" e fundamental de si mesmos, o Bem "não é 
nada para si mesmo", sendo, ainda que o fosse, "demasiado grande para 
se pensar, se conhecer e ter consciência de si mesmo", Plenamente auto¬
-suficiente, nada carece de se acrescentar, como o saber de si. Na verda
de, como vimos, é só "para os outros" que "é um bem", que dele necessi
tam, não para si, que de si não carece pois a si se não pode faltar. 
Plenitude simples sem determinação, sem pensamento nem essência, sem 

' 4 6 Cf. Plotino, Enêadas, 7, 37, pp. 111-112; 7, 39, pp. 112-114; 7, 40, pp. 115-116. Cf. 
Platão, República, 509 b. 

1 4 7 Cf. Plotino, Enéadas, V I \ 7, 38, pp. 112-113. 
1 4 8 Cf. ibid, Vl2,l,39,p. 114. 
" 4 9 Cf. ibid, V I 2 , 7, 41, p. 116. 
1 5 0 Cf. ibid, Vl\l, 39-40, p. 114. 
151 Cf. Xenofonte, Memoráveis, IV, 2, 130 e, 132 c. 
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inteligência nem ser, "deixa tudo isso" ao que vem "depois de si". Deste 
modo, citando Platão na primeira hipótese do Parménides, não há dele 
qualquer forma de nomeação e conhecimento possível: "nem designação, 
nem qualquer ciência, nem sensação, nem opinião" 1 5 2. 

Mas, porque o conhecimento intelectual do princípio não é o objec
tivo fundamental da alma, não determina isto qualquer limite ou impossi
bilidade para o cumprimento do seu fito último, que é chegar a ser isso 
que de algum modo ela e todos os seres já eternamente são, chegar à 
experiência insuperável disso mesmo que a impulsiona em sua busca. O 
Uno, se bem que referido segundo expressões da tradição platónica que 
parecem indicar a sua transcendência espacial, como ekei, "no alto", 
"além", é na verdade a natureza última, mais profunda e íntima, o imo, de 
todo e cada ser e fenómeno, aquém e além das determinações eidéticas, 
conceptuais e sensíveis que o envolvem e dissimulam. Plotino refere aliás 
a Platão a ideia de que Deus "não é exterior a nenhum ser", sendo em 
todos presente, porém sem que o saibam, pelo que, fugindo e distancian-
do-se dele, é na verdade "de si mesmos" que o fazem153. O Uno, despro
vido de qualquer "diferença" e "alteridade", é assim universalmente e 
"sempre presente", sendo "nós" que dessa presença nos ausentamos e que 
só nos tornamos por nossa vez presentes a ela quando removemos de nós 
a "alteridade" que lhe acrescentamos. Remoção que, como vimos, se 
prende fundamentalmente com uma inversão da direcção do olhar/cons
ciência, pois "se estamos sempre à sua volta, não olhamos sempre para 
ele", tal como um coro que, embora circundando sempre o corifeu, "pode 
desviar-se para os espectadores". Deixa então de cantar e dançar correc
tamente, sendo apenas quando se volta de novo para o corifeu que as 
vozes se harmonizam e dança em seu torno "uma dança inspirada"154. 

A questão fundamental reside pois não tanto em obter algo que des
de já e sempre se não seja ou possua, não tanto no transformar-se em algo 
que desde já e sempre se não seja, mas em remover os impedimentos 
acrescentados à plena fruição dessa Presença da qual se é inseparável: 
"pois não há corte entre ele e nós e dele não estamos separados"155. E vão 
neste sentido, de uma experiência interior e última, as instruções concre
tas dadas por um filósofo que, como vimos, o é também enquanto mestre 
espiritual. Chegando "à natureza melhor", "é necessário abandonar tudo o 
resto"156, mas, num lance subtil e decisivo, fica implícito que este aban-

1 5 2 Cf. Plotino, Enéadas, V I \ 7, 41, p. 117; Platão, Parménides, 142 a. 
153 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2, 9, 7, p. 182; 8, 18, p. 156. 
' 5 < t Cf. ibid., V I 2, 9, 8, pp. 183-184. Cf. também a imagem do movimento circular da 

alma, "em torno do centro donde é proveniente" - Ibid., V I 2 , 9, 8, p. 182. 

' 5 5 Cf. ibid., VI2, 9, 9, p. 184. 
156 C f ibid., VI2, 7,41,p. 117. 
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dono não é tanto o de alguma coisa, que se devesse desprezar enquanto 
exterior e inferior ao Uno, mas o da ideia de que há algo que, enquanto 
dele procede, lhe seja efectivamente exterior e inferior, o abandono da 
dualidade, não ontológica mas mental, que leva a supor que algo pode ser 
e existir sem que o Uno seja a sua mais profunda intimidade. É assim 
que, numa só aparente contradição, após exortar a abandonar tudo o que 
não seja o Uno, Piotino convida a que se abandone o Uno, não se procu
rando senão o que dele "vem", pois isso é "ele mesmo": 

"Se procurais este princípio, não procureis nada fora dele; mas não 
busqueis nele senão o que vem depois dele: quanto a ele, deixai-o. Pois o 
que existe fora dele é ele mesmo, uma vez que ele abarca e mede todas as 
coisas. Ou antes, ele está no interior das coisas e na sua profundidade"157. 

Na verdade, não há que procurar nada fora do Uno porque não há 
nada fora do Uno. E não há que procurar o Uno, mas o que dele vem, pois 
isso mesmo é o Uno. O fundo absoluto da totalidade da vida, do ser e da 
existência, porém um fundo inseparável da superfície, que o é apenas 
numa visão superficial e dualista, é o Uno. A transcendência do Uno é 
assim pensada não em termos de exterioridade espacial, mas como uma 
instância integrativa e unificadora, presente em todo e cada um dos seres 
e níveis de realidade, na qual se transcendem todas as oposições e dico
tomias dualistas bem como todas as determinações, incluindo a de haver 
seres e níveis de realidade com uma existência intrínseca, em si e por si, 
que não seja redutível a essa sua unificação primeira e última. E neste 
sentido, entre outros, que Piotino diz que "o Bem está por toda a parte e 
[...] também não está em lado algum"1 5 8. 

Se bem que o desvelamento do Bem pareça dar-se primeiro no ínti
mo da alma, no remontarmos a essa "natureza" e "luz" a ele afim, inata e 
"superior à inteligência", no tornarmo-nos ela "apenas" e deixar o "res
to", convertendo-nos assim na "vida verdadeira" ou vivendo nessa vida 
una, livre e independente159, a evidência dessa experiência, a única evi-

1« Cf. Wid, V I 2 , 8, 18, p. 117. 
, 5 8 Cf. ibid, V I 2 , 8, 16, p. 154. Cremos que, apesar de algumas fórmulas recorrentes em 

Piotino, muito dependentes da versão comum do dualismo platónico, o esclarecimento 
desta dimensão do seu pensamento c experiência permite encontrar neles aquilo que 
Pierre Hadot, no termo do seu livro, considera faltar-lhes: o encontro do "misterioso", 
"indizívefe "transcendente" "na existência vivente e concreta", no "surgimento e [...] 
aparição das coisas visíveis", na "riqueza inesgotável do momento presente e na con
templação da realidade mais concreta, mais humilde, mais imediata", pressentindo aí 
a "Presença sempre presente". Se o imperativo "Suprime todas as coisas" for no sen
tido de remover tudo o que possa impedir o desvelá-las na luz da sua origem comum e 
única, haverá alguma contradição com esse outro, proposto por Hadot: "Acolhe todas 
as coisas" ? - Cf. Pierre Hadot, Plolin ou ia simplicUè du regará, pp. 200-201. 

159 Cf. Piotino, Enéaáas, V I \ 8,15, p. 153. 



206 Paulo A. E. Borges 

dência realmente evidente, mostra que, "desde que nos lançamos para ele, 
não se pode dizer onde ele está; ele aparece por toda a parte diante dos 
olhos da nossa alma; para onde quer que dirija o seu olhar, ela vê-o, a 
menos que abandone Deus para olhar alhures e não pense mais nele"160. 
Desde que se busque e encontre o Bem ele não pode senão desvelar-se 
em tudo, a menos que o encubra o auto-1 imitativo direccionamento da 
consciência para um objecto particular, ilusoriamente considerado como 
separado dessa sua e universal intimidade que é o Bem. E note-se que, a 
esta luz, poderia ser este o caso de uma suposta visão do Bem como um 
ente supremo, suposto no topo de uma escala hierárquica mas desconti
nuamente distinto da totalidade da sua manifestação, configurando uma 
transcendência extrínseca, pese a linguagem bastas vezes equívoca de 
Plotino. Ver Deus como algo ou alguém radicalmente separado do mun
do, degradando a transcendência imanente da sua omnipresente não-
-determinação num transcend-ente hipostasiado, seria assim, usando a 
anterior expressão do autor, abandoná-lo "para olhar alhures" sem pensar 
mais nele. Porque, não sendo o Uno/Bem/Deus uma hipóstase metafísica, 
mas porventura um incircunscrito horizonte fenomenológico, o seu mani
festar-se no aparecer dos fenómenos 1 6 1 não pode senão ser total, holístico, 
sem que se o possa considerar "situado em tal ou tal lugar, como se pri
vasse de si mesmo as outras coisas". Continuamente omnipresente, "ele 
está aí, presente a quem pode tocá-lo, ausente para quem é incapaz dis
so". Toda a questão reside assim na consciência e na orientação da sua 
atenção, sendo por isso que a filosofia se deve exercer, não apenas como 
um método lógico-dialéctico e argumentativo, mas sobretudo como um 
exercício, um treino meditativo e contemplativo, ou seja, uma ascese 
espiritual que visa erguer a vida a uma experiência directa e insuperável 
do que há de primeiro e último na constituição do real 1 6 2. Se bem que 
tudo dependa de um "tocar" trans-sensível e trans-inteligível - mas, pela 
própria natureza da metáfora, mais próximo da intimidade e ausência de 
intervalo da experiência táctil do que do distanciamento inerente à visual, 
seja sensível ou noética - , o modo de orientar o "pensamento" para se 
transcender nesse toque é esvaziá-lo de todo o objecto distinto do Uno e 

1 6 0 Cf. ibid., V I \ 8, 19, p. 158. 
1 6 1 Cf. Reiner Schürmann, Des Hégémonies Brisées, Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 

1996, pp. 192-196. 
162 Neste sentido, como bem nota Hadot, a "experiência mística" revela-nos "um outro 

aspecto da vida filosófica, não mais a decisão, a opção por um modo de vida, mas, 
além de todo o discurso, a experiência indizível que invade o indivíduo e transtorna 
toda a consciência do cu, por um sentimento de presença inexprimível" - Qu 'est-ce 
que la philosophie antique?, p. 251. Sobre a relação enlre filosolia e mística, cf. Sta
nislas Breton, Philosophie et Mystique. Existence et surexistence, Grenoble, Jérôme 
Millon, 1996; AAVV, Experience Philosophique et Experience Mystique. 
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finalmente de todo o objecto, de modo a não "se precipitar para fora", 
deixando-o na intimidade desse despojamento pelo qual a "alma", "des
provida de formas", não abriga "nenhum obstáculo que a impeça de ser 
preenchida e esclarecida pela Natureza Primeira". Na viagem rumo ao 
Uno, ou seja, ao imo de nós mesmos, a "alma", ou o que hoje melhor se 
designaria como consciência, deve assim retirar-se do mundo exterior e 
voltar-se "totalmente para o interior", primeiro ignorando tudo o mais e 
ordenando-se deste modo, para depois, "no momento da contemplação, 
banindo toda a sua forma", libertando-se de toda a sua determinação sub
jectiva e objectiva, ignorar "mesmo que somos nós que estamos a contem
plar", quedando-se num estado sem sujeito nem objecto, onde parecem 
absorver-se a "alma" e o "Uno". É aí que se dá ou se revela a "união" 1 6 3 , 
que parece configurar uma experiência sem apoio, livre de observador e 
observado, bem como livre da consciência intencional que os articula164, 
sendo neste transporte que as almas se divinizam, pois "deus" designa 
para Plotino "um ser ligado ao Uno", contrariamente aos "homens 
comuns" e aos "animais" que dele se afastam "para bem longe"165. 

O que se busca é pois não só o "centro da alma", mas a religação 
"pelo nosso próprio centro ao centro universal", a qual, uma vez que as 
almas são espirituais e não separadas espacialmente dele, se torna possí
vel "graças a uma relação de similitude e de identidade", graças a uma 
"comunidade de natureza, quando não há obstáculo". No caso dos "seres 
incorporais", que "não são detidos pelo corpo", o que os pode afastar, 
entre si e do Uno, é apenas "a alteridade e a diferença". Mas estas não são 
constitutivas e não configuram assim estados definitivos, exactamente 
porque são antes inerentes ao modo de direcção da consciência, ao modo 
de olhar - ou, como se começa a delinear, ao haver um olhar - , do que ao 
ser profundo, que é trans-intelectivo. Podem ser assim removidas pela 
conversão da alma e da inteligência e, quando deste modo se remove o 

< 6 3 Cf. Plotino, Enéadas, V I \ 9, 7, pp. 181-182. 
1 6 4 Seria interessante explorar a relação entre esta vertente da experiência plotiniana e a 

tradição oriental, nomeadamente a superação búdica da consciência intencional (citta) 
no despertar da mesma, sem direccionamento articulador de sujeito e objecto. Esta 
investigação poderia ajudar a esclarecer as fontes não-helénicas do pensamento ploti-
niano bem como contribuir para uma fenomenologia da consciência não intencional, 
já apontada por Michel Henry. Cf. as múltiplas sugestões contidas em Guy Bougault, 
la Notion de "Prajha " ou de sapience selon les perspectives dtt "Mahayana ". Part de 
la connaissance et de Vinconnaissance dans I'anagogie bouddhique, Paris, Editions 
E. De Boccard, 1968. Cf. também Id., Vinde pense-t-elle?, Paris, PUF, 1994, p. 15. 
Sobre Plotino e o Oriente, cf. A. H. Armstrong, "Plotínus and India", Classical Quar
terly, 30 (1936), pp. 22-28; O. Lacombe, "Note sur Plotin et la pensée indienne", Eco-
le Pratique des Hautes Etudes, Sciences Religieuses, Annales 1950-1951, pp. 3-17; 
A A V V , Plotino e il Neoplatonismo in Oriente e in Occidente, Roma, 1974. 

Cf. Plotino, Enéadas. V I \ 9, 8, p. 182. 
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"obstáculo" da dualidade, não só "os seres, não sendo mais diferentes, 
são presentes uns aos outros", no entre-ser próprio do mundo inteligível, 
como, num nível superior de experiência, se passa a ser presente àquele 
que "é sempre presente", pois "não oferece nele nenhuma diferença". O 
problema reside assim não numa distância real do Uno ou num afasta
mento real dos seres, mas, tal como na imagem do coro já referido, toda a 
questão é o desvio do olhar que da absorção contemplativa se di-verte e 
altera configurando a fictícia alteridade de si e do seu objecto. O que é o 
mais próximo e íntimo passa por ser o mais distante, apenas porque, "se 
estamos sempre em seu torno, não olhamos sempre para ele"1 6 6. Todavia, 
se este não é "um afastamento de lugar" mas da consciência, ele não dei
xa de implicar "uma diminuição de ser"167, uma vez que o grau de inte-
lecção determina o grau de realidade de cada ente. 

No entanto, movida pelo amor congénito do Uno a redimir-se deste 
exílio, confirmada pela experiência vivida de todo aquele que viu e sabe 
do que se trata quando se fala da união suprema, a alma deve e pode 
"abdicar de tudo o resto e limitar-se a ele só" ou, mais, deve e pode "tor
nar-se ele só, suprimindo toda a adição". É esta simplificação da alma, 
despojando-se de tudo o que acrescentou à sua vida primordial, que exte
riormente surge como um esforço por sairmos do mundo e das teias das 
relações intra-mundanas, numa tentativa de invertermos a pulsão centrí
fuga num curvarmo-nos sobre nós mesmos pelo qual devolvemos tudo 
quanto há em nós ao "contacto com Deus". Saída do mundo que no 
entanto é possível de efectuar na condição incarnada e terrena, que não é 
absolutamente impeditiva de ver a Deus e a si. Visão luminosa, onde nos 
tornamos "uma pura luz, um ser ligeiro e sem peso", onde "nos tornamos 
ou, melhor dizendo, somos um deus, abrasado de amor... até que recaia
mos sob o peso e esta flor murche"168. 

Contudo, subtilmente, e ao contrário do que inadvertidamente se 
poderia pensar, a causa desta recaída e não permanência no estado divino 
não é tanto o "peso" do corpo ou do mundo sensível, mas o "peso" de não 
termos "ainda completamente saído daqui", o "peso" de uma insuficiente 
estabilização na experiência unificante, a qual só será plena como "obra 
da virtude", a qual tem uma expressão ético-social mas fundamentalmen
te procede da união contemplativa e a ela reconduz, convertendo-se em 
sabedoria169. Se bem que Plotino afirme que "chegará um momento em 
que a contemplação será contínua e sem obstáculo vindo do corpo", des-

• 6 6 Cf ibiá.,VÍ\9, 8. pp. 182-183. 
1 6 7 Cf. ibid., V I 2 , 9, 9, p. 184. 
168 Cf. ibid, V I \ 9, 9, p. 185-186. 
1 6 9 Cf. Pierre Hadot, Plolin ou la simplicité du regará, pp. 111-124. 
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de logo esclarece que "a parte de nós mesmos que vê não é aquela que é 
entravada por este obstáculo". O corpo parece ter assim a capacidade de 
perturbar uma determinada dimensão ou função da alma mas não a supe
rior, essa visão que, acima da "razão" e anterior a ela, é simultaneamente 
uma união. Porque, nessa visão suprema, a visão do Uno, se quem vê se 
vir no acto de ver, não pode senão "ver-se semelhante ao seu objecto" e 
mesmo "tão simples como ele"1 7 0. 

É perante esta instância da experiência que se problematiza a desig
nação de "visão". Não tanto porque, aqui contrariamente a outras passa
gens, sujeito e objecto se reduzam a "um só" - afirmá-lo seria "muita 
audácia", pelo menos a este nível, não derradeiro, da experiência - , mas 
porque o objecto visto não é visto pelo sujeito como distinto de si, não 
havendo, para este que dizemos sujeito, qualquer consciência de sujeito e 
objecto. É como se Plotino quisesse manter a irredutibilidade do Uno ao 
que o vê e experimenta, mas ao mesmo tempo destacar o completo extra
vasamento desta experiência de toda a dualidade e cisão noético-
-cognitiva. Na verdade o sujeito deixa de o ser e perde a identidade por 
uma completa alteração, transmutação e integração no seu objecto, que 
vai além de uma mera "contemplação": torna-se "um outro", "não é mais 
ele mesmo", unificando-se completamente com ele como se fizesse 
"coincidir o seu próprio centro com o centro universal". E, confessando 
as suas dificuldades pessoais, próprias de toda a tentativa de comunicar o 
inefável ou de conceptualizar uma experiência-limite, o autor diz ser por 
isso que "é tão difícil exprimir o que é esta contemplação. Como declarar 
que ele é um objecto diferente de nós mesmos enquanto não o vemos 
diferente, mas unido a nós, no momento em que o contemplamos ?"171. 

A dificuldade confessada por Plotino prende-se com a diferença de 
nível entre a experiência unificante e a sua conceptualização/verbaíização 
que é já do domínio da cisão entre o que (se) pensa/diz e o a que se refere, 
ou com o excesso dessa compreensão "por uma presença (parousian)''' 
inefável, superior à "ciência" e à "intuição intelectual", se bem que tal 
não demita "palavras" e "escritos" da tarefa de indicarem a sua direcção, 
ou seja, de indicarem o rumo da sua própria superação, fazendo-nos "sair 
da linguagem para nos despertar para a contemplação", mostrando a "via" 
ao que a deseja percorrer para aceder a uma experiência que só pode ser 
irredutivelmente sua172. Numa observação fundamental para entender a 

1™ Cf. Plotino, Enèadas, V I \ 9, 10, p. 186. 
1 7 1 Cf. ibid., V I 2, 9, 10, p. 186. Bréhier observa que "todo este capítulo descreve uma 

visão que é ao mesmo tempo e no mesmo lance uma união" - Ibid., nota 1. J. Igal 
considera três aspectos na experiência mística em Plotino: visão, contacto e união -
cf. "Introducción general...", Plotino, Enèadas, I , Madrid, Gredos, 1982, p. 100. 

1 7 2 Cf. Plotino, Enèadas, V I \ 9, 4, p. 176. 
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religião dos mistérios e o seu tão afamado e mistificado sigilo, Plotino diz 
ser esse o sentido do imperativo "de nada revelar aos não iniciados", não 
havendo outra razão senão a que decorre de o divino não poder revelar-se 
senão por experiência própria e directa, o que destina ao fracasso toda a 
tentativa de o comunicar. Daí a "recusa de o fazer ver a quem não teve a 
felicidade de o ver ele mesmo"173. Esta relação, na esteira de Platão, com 
a experiência e a terminologia dos mistérios e iniciações, mostra-se ainda, 
a este respeito, na utilização da fórmula tradicional dos mistérios de Elêu-
sis: "Todo aquele que viu sabe o que digo" 1 7 4. 

Como no instante dessa visão que é união já "não há mais aí duas 
coisas, como o sujeito que vê não é senão um com o objecto que é visto 
(ou unido a ele em vez de visto)" 1 7 5, tudo o que venha ou reste após essa 

1 7 3 Cf. ibid., V I 2, 9, 11, p. 187. Poderíamos recordar aqui a interpretação de Eudoro de 
Sousa do facto dos mistérios e iniciações eleusinos não poderem ser profanados pela 
palavra, mas apenas pelos actos, ou seja, pelo corpo, enquanto mimados ou dançados 
publicamente, fora do lugar, secreto, para tal consagrado (recorda que exorkhesthai, 
expressão comum para designar a profanação dos mistérios, significa "dançar fora"), 
pois doutrina ou logos neles não haveria senão o tácito simbolismo e experiência ine
rentes ao drama ritual. Daí que, segundo Demóstenes, da iniciação nada se saiba só 
por "ouvir falar'" (cf. Orat, In Neaer,, 79) - cf. Eudoro de Sousa, "Origem da poesia e 
da mitologia no drama ritual", Origem da Poesia e da Mitologia e outros ensaios dis
persos, organização de Joaquim Domingues, apresentação de Paulo A. E. Borges, 
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000, pp. 91-92. Pois, agora conforme 
Aristóteles, na tradução eudoriana, "os iniciados não são submetidos a qualquer ensi
namento, mas a uma experiência, mediante a qual adquirem certa disposição de âni
mo, previsto que para tal se tenham tornado aptos" (De philosophia, frag. 15, Ross). 
Não o "ensinamento" (mathein), mas a "experiência" (pathein), ou seja, a afecção, o 
pathos ritual, geraria a "disposição de ânimo" (diatethenai), a disponibilidade, para a 
epopteia, a visão iniciática e salvífica. Não a dialéctica pedagógica, processada pela 
demonstração e crente na transmissibilidade do saber, mas a afecção sensível inerente 
aos actos rituais, na insubstituível i-mediação do seu experienciar, realizar e ser a pró
pria coisa, propiciaria o "incomunicável" conhecimento ou, melhor, co-nascimento, 
iniciático. Designado como "êxtase", Eudoro entende-o como o "estar fora", não da 
"alma" relativamente ao "corpo", mas como o "estar fora de si", ou seja, fora da "per
sonalidade" ou "personagem" protagonista do "rito da vida quotidiana", o dia-bólico 
rito da separação, por permanecer afinal dentro da unidade sensível-inteligível eficaz 
no sim-bólico drama ritual - Eudoro de Sousa, História e Mito, Brasília, Editora Uni
versidade de Brasília, 1981, pp. 87-91. Cf. também, na mesma linha, Dario Sabbatuc-
ci, Essai sur le Mysticisme Grec, Paris, Flammarion, 1982, pp. 136-139. Algo de 
equivalente diz Plotino, num outro registo, quando acentua que o Uno, sendo "presen
te", efectivamente só o é "para aqueles que podem recebê-lo e que se dispuseram de 
modo a juntarem-se a ele e entrarem em contacto com ele graças à semelhança entre 
eles e ele", fazendo regressar ao seu estado primitivo essa "potência aparentada" ao 
Uno que há em si - Enéadas, V I 2, 9, 4, p. 177. 

1 7 4 Cf. ibid, 9, 9, p. 185. Cf. Pausânias, Descrição da Grécia, I , 37, 4. Sobre esta relação 
com os mistérios de EIêusis, cf. F. Picavet, Plotin et les mystères d'Eleusis, Paris, 
1903. 

1 7 5 Note-se a patente contradição do passo anterior, como se aqui Plotino assumisse a 
"audácia" perante a qual ali recua: "pois é bem necessário dizer que há duas coisas, 
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união não é mais do que recordação pela qual se tem "uma imagem desse 
estado". Imagem do estado em que "o ser que contemplava", enquanto 
contemplava, estava absolutamente unificado e sem diferença, livre de 
toda a "emoção", "razão" (logos), "pensamento" (noesis) e mesmo, "pois 
que necessário é dizê-lo", de "si próprio". Na verdade, no cume extático 
da experiência, o sujeito, "arrancado a ele mesmo e arrebatado pelo entu
siasmo", encontra-se, após esse transe súbito e abrupto, "num estado cal
mo e pacífico" em que, deixando de ter em si o centro de gravidade, ten
do ganho o haver perdido o autocentramento, não se desvia do Uno e 
converte-se na própria "imobilidade". Transcende então todas as media
ções que, embora não necessariamente, o poderiam aí conduzir, nomea
damente as "coisas belas", a "própria Beleza" e mesmo as "virtudes", tal 
como alguém que, entrando no "interior de um santuário", deixa atrás de 
si "as estátuas colocadas na capela" para contemplar "interiormente" o 
santuário e se unir "não mais a uma estátua nem a uma imagem do deus, 
mas ao próprio deus". Se Plotino descreve aqui a interiorização da vivên
cia religiosa e contemplativa, coloca-se a questão de se essa dimensão 
última da experiência é ainda uma contemplação. E a resposta é "sem 
dúvida" negativa, pois trata-se aí de "um modo de visão completamente 
diferente", diversamente sugerida como "saída de si, simplificação, aban
dono de si mesmo, o desejo de um contacto, detenção, inteligência de um 
ajustamento". Acrescentando a isto: "se ele contempla o que está no san
tuário", pois "logo que quer olhar de outro modo não há mais nada"176, 
Plotino deixa-nos uma expressão enigmática que interpretamos, se "o que 
está no santuário" se refere ao próprio "deus", ou ao Uno, como indica
ção de que ele só é acessível na visão unitiva ou, antes, nessa outra coisa 
indizível que excede todos os comuns modos da experiência e o próprio 
haver sujeito dela, sugerida como integração em algo de insuperável. Caso 
a visão deixe de ser unitiva, ou seja, caso a visão deixe de se absorver no 
que é visto, a sua sobrevivência, a sobrevivência do ver (e do que vê) é 
incompossfvel com a experiência suprema, dando-se em seu sacrifício. Na 
verdade, mostra isto que, em qualquer dos casos, a "visão" é sempre cega, 
pois ver sem união é não ver, por defeito, e ver com união é não ver, por 
excesso. Por excesso de haver quem veja, o que seja visto e visão. 

Neste passo obscuro, o filósofo místico parece considerar ainda que 
o santuário abriga as "imagens" e os modos pelos quais "os mais sábios 
dos profetas explicaram em enigmas o que é a visão do Deus", parecendo 

um sujeito que vê e um objecto que é visto; dizer que os dois não são senão um seria 
muita audácia" - Enéadas, V I 2 , 9, 10, p. 186. Mas uma contradição em capítulos e 
páginas contíguas deve obedecer a exigências e estratégias didácticas e não só, como 
a referência a subtilmente distintos níveis de experiência. 

176 Clibid., V I 2 , 9, 11,pp. 187. 
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referir-se a uma tradição de exegese alegórica dos símbolos religiosos. 
Seja como for, a função do "enigma" é ser compreendido e transcendido 
numa "contemplação real do santuario", o que faz um "sacerdote sábio", 
seja no santuario físico, seja considerando que "o santuário é completa
mente invisível", idêntico afinal à "fonte" e ao "princípio" que é o Uno. 
Destacando-se a necessidade da religião ser iluminada por uma sabedoria 
que interiorize e transcenda os símbolos, as práticas e as mediações, o 
"sacerdote sábio" é aquele que sabe seguramente "que não se vê o princí
pio senão pelo princípio e que o semelhante não se une senão ao seme
lhante"177. Isto é, que o verdadeiro sujeito e protagonista, concedendo a 
uma linguagem radicalmente imprópria, da (trans-)visão unitiva é, ao 
limite, o próprio Uno, que nesse estado eternamente vive. Aquilo que, 
visto do exterior, se perspectiva como um percurso gradual ou mesmo um 
transe súbito da alma em direcção ao Uno, desvela-se afinal, à luz da 
natureza profunda da experiência unificante, como o simples remover, 
súbito ou gradual, de tudo o que impedia a alma de reconhecer o seu imo, 
a sua natureza última e mais íntima, como a própria unicidade universal 
que eterna, inefável e paradoxalmente vive, em simultâneo, livre de 
"essência" e de si mesma178 e numa "certa intuição simples" de si 1 7 9 . 

É o que perfeitamente se quadra com a apoteose desta epopeia místi
ca que são as Enéadas, onde Plotino afirma que, indo na "direcção inver
sa" do "não-ser", a alma não se dirige a um "ser diferente" de si, mas 
antes "reentra nele mesma", não permanecendo em nada senão em si. 
Todavia, e é este paradoxo que confere toda a dificuldade e riqueza ao 
fenómeno místico, este ser "só" em si é um excesso de toda a dimensão, 
ordem e estrutura ôntica, ontológica e ontonoética, uma transcendência de 
todo o si e de todo o universo dos múltiplos níveis do ser e do pensar, que 
por isso mesmo não é senão um ser "nele", no infinito e inefável ainda 
extrínsecamente designado como Uno 1 8 0 . Ou seja, a alma que é plena
mente nela mesma é plenamente nessa liberdade absoluta inerente ao 
transcender a essência que é o centro de gravidade e atracção de todas as 
essências. Ser ela mesma coincide com o nada ser de determinado. Tal 
como o próprio Uno, o único que "é realmente ele mesmo" e que "é verda
deiramente livre, porque não é escravo de si mesmo"181. Se o êxtase é um 
ênstase, o ênstase não é menos um êxtase. Estar em si e estar fora de si 
equivalem-se pois o estar e o si que se descobrem são sem estar e sem si 1 8 2 . 

1 7 7 Cf. ibid., V I 2 , 9, 11, pp. 187-188. 
1 7 8 Cf. ibid, V I 2 , 8, 19, p. 158. 
W> CL ibid,VI2, 7, 38, pp. 112-113. 
ISO Cf. ibid., V I 2 , 9, l l , p . 188. 
isi Cf. ibid., VI2, 8,21, p. 161. 
1 8 2 Pierre Hadot expressa bem a "experiência do Uno" como um perder-se e reencontrar-
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Cremos que este "fim da viagem" (poreias, que também significa 
"modo de viver"), ao longo da qual a alma, "partindo dele" e progredindo 
"como uma imagem até ao seu modelo" (arkhetupon), se vê a si mesma 
"devir ele" numa união com o "além da essência", mostra a identidade 
primeira e última da alma, considerada no seu arquétipo, e disso que se 
designa como Uno, fechando o círculo da processão e da conversão no 
regresso à eternidade da manência. "Viagem" que, sendo "a vida (bios) 
dos deuses e dos homens divinos e bem-aventurados" e consistindo em 
"libertar-se das coisas deste mundo, desagradar-se delas" e "fugir só para 
ele só" 1 8 3 , não é necessariamente interpretável como evasão das realida
des terrenas, com toda a conotação negativa e egoísta que o actual ciclo 
histórico-cultural habitualmente lhe confere. Por tudo quanto já vimos, 
este desprezo e busca de libertação do mundo não é senão um desprezo e 
busca de libertação da dualidade e falta de sabedoria e amor que habitual 
e predominantemente estrutura a percepção sensível e inteligível da reali
dade e portanto a teia de relações e interacções entre os seres e os fenó
menos que se designa como "mundo", com todas as ilusões, frustrações, 
limitações, perturbações, conflitos e sofrimentos daí resultantes. Do 
mesmo modo, sob a aparência da evasão solitária para o Uno e Único, 
que se diria o solitário supremo, oculta-se a real busca do imo mais uni
versal, da natureza última e mais íntima de todo e cada ser, que já vimos 

-se do eu: "Ele perde-se, pois experimenta a impressão de não mais ser ele mesmo, 
nem a si mesmo, mas de ser a posse de um outro. Mas, ao mesmo tempo, este estado 
de aniquilação da identidade pessoal é sentido como uma "expansão de si", como uma 
"intensificação de si". "Suprimindo todas as coisas", não se encontra mais a este nível 
a Totalidade, mas a Presença que está no fundo de todas as coisas e de si, anterior a 
toda a determinação e individuação" - Qu est-ce que la philosophie antique?, p. 257. 
Cf. também: " [ . . . ] é-se mais si-mesmo quando, num sentido, não se é mais si-mesmo, 
ou seja, quando se abandona a consciência habitual (de natureza dual), em proveito de 
um modo de presença e de lucidez de um tipo superior" - Jean-Marc Narbonne, "Tra¬
dition, philosophie et expérience dans la mystique plotinienne", AAVV, Expérience 
Philosophique et Expérience Mystique, p. 110. Cremos isto convergente com o que 
Antero de Quental lapidarmente expressou na célebre "transição do ser para o não-ser, 
que equivale, quanto cabe na realidade, à plenitude e perfeição do ser. E o que, na lin
guagem (que para nós não pode ser senão simbólica) do misticismo, se chama a união 
da alma com Deus; nós diremos simplesmente que é a união do eu com o seu tipo de 
perfeição, ou, talvez com maior simplicidade ainda, a realização na consciência do seu 
momento último e mais verdadeiro" - Tendências Gerais da Filosofia na Segunda 
Metade do Século XIX, em Filosofia, organização, introdução e notas de Joel Serrão, 
Lisboa, Universidade dos Açores / Editorial Comunicação, 1989, p. 165. 

l g 3 Cf. Enéadas.Vl 2, 9, 11, p. 188. Cf. também 7, 34, pp. 107-108. Cf. J. Maréchal, "Le 
'seul à seul' avec Dieu dans 1'extase, d'aprcs Plolin", in Eludes sur lapsychologie des 
mystiques, I I , Bruxelles, L'Edition Universelle, 1937, pp. 51-87. Sobre a unificação, a 
"henosis", como um "tornar-se Deus ele mesmo", cf. Jean-Marc Narbonne, "Tradi¬
tion, philosophie et expérience dans la mystique plotinienne", A A V V , Expérience 
Philosophique et Expérience Mystique, p. 11 l - l 14. 
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não poder ser encontrado num qualquer lugar isolado do universo, ou 
num transcendente separado da totalidade, mas apenas numa Presença 
universal, que é o omnipresente fundo primeiro e último do advir de toda 
a vida, intelecção e existência, o qual, quando o deixamos trans-aparecer, 
contemplando-o ("visão"), sentindo-o ("contacto") e sendo-o ("união"), 
não pode senão aparecer-nos "por toda a parte"184, ou seja, em nós e no 
mundo, indistintamente, isto é, sem nós e mundo, pondo fim ao ridículo 
desse ' V conjuncional que assina toda a ilusão separativa185. 

Mas uma rigorosa compreensão intelectual disto, para já não falar de 
uma compreensão real, depende do reencontro com a experiência disso 
que Plotino sabia ser o fim e sentido contemplativo, unitivo e libertador 
da filo-sofia: uma experiência ultimamente livre de sujeito, objecto e sua 
relação, uma consciência sem apoio, direcção e intencionalidade, um 
estar tudo aqui sem ninguém para, escondendo-o, o dizer. 

DESIRE AND EXPERIENCE OF THE ONE IN PLOTINUS 

The aim of this paper is to show the connection between the desire 
and the experience of the One, in Plotinus. Our main conclusion is that, in 
spite of the language of the solitary evasion towards the One and Only, we 
can indeed find in Plotinus works the search and the living experience of 
the most universal and intimate principle and origin of all and every being, 
which appears everywhere. This is not a separated transcendent but the 
transcend of all existential, vital and intellectual duality in an experience of 
eternal union. Beyond all thought and expression, there's the source of all 
philosophical truth, meaning and eloquence. 

! 8 4 Cf. Plotino, Enéadas, V I 2 , 8, 19, p. 158, 
1 8 5 " [ . . . ] basta-nos ver vizinhar 'homem e mundo' separados pela pretensão sublime deste 

pequeno 'e' para não podermos reter o nosso riso!" - F. Nietzsche, Die fröhliche Wis
senschaft [A Gaia Ciência], V, 346. 
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Averróis (tradução do árabe Ibn Rushd, 1126-1198), juntamente com 
Alfarabi (870-950, conhecido em latim por Alfarabius ou Avennasar) e 
Avicena (Ibn Sina, 980-1037), foi um dos expoentes máximos da filoso
fia medieval árabe, caracterizada por uma forte influência da filosofia 
grega clássica e helenística. Mas apesar das semelhanças entre os três 
filósofos, e de uma inspiração comum na filosofia antiga grega e na reli
gião islâmica, há diferenças marcantes. Na filosofia medieval cristã Aver
róis era conhecido como o "comentador" de Aristóteles, sendo os seus 
comentários tidos como verdadeiros guias das obras do "mestre daqueles 
que sabem".1 Esse epíteto, pelo qual Averróis era conhecido entre os 
filósofos medievais da Europa ocidental, designa um dos aspectos fun
damentais da sua filosofía, e aquilo que porventura o distingue ¡media
mente dos seus predecessores. O filósofo andaluz é tido como o restaura
dor de um aristotelismo despojado das adições neoplatónicas que o 
tinham desvirtuado, e como o impulsionador de um renascimento aristo
télico na Europa. Apesar de Aristóteles ter sido uma das mais importantes 
influências desde os primórdios do desenvolvimento da filosofia árabo-
-islâmica, e de Alfarabi e Avicena, por exemplo, conhecerem bem a obra 
de Aristóteles, o pensamento aristotélico misturara-se com fortes influên
cias neoplatónicas recebidas, em parte, através da famosa Teologia de 
Aristóteles, uma obra falsamente atribuída a Aristóteles que consiste em 

1 Dante, La Divina Commedia, Inf. C. 4, v. 131. É de notar que os diálogos de Platão, 
segundo os estudos actuais sobre a filosofia árabe, nunca foram traduzidos para árabe na 
íntegra. Para uma lista dos excertos das obras de Platão traduzidos para o árabe, ver 
Reisman, "Plato's Republic in Arabic, a Newly Discovered Passage", sobretudo 
pp. 263-271. Porém, os filósofos árabes tinham conhecimento de algumas doutrinas pla
tónicas, como seja a teoria das formas, através da obra de Aristóteles. 

Philosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 215-228 
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excertos ou comentários às Enéadas de Plotmo. A Teologia de Aristóte
les, que Avicena comentara, fora uma importante fonte de inspiração para 
os filósofos muçulmanos anteriores a Averróis. Mas além dessa obra 
apócrifa, havia traduções para o árabe das mais importantes obras de 
Aristóteles, bem como dos comentários de filósofos helenísticos tais 
como Alexandre de Afrodísias (c. de 200 D.C.), e Temístio (século IV 
D.C.). Essas traduções serviram de base para comentários e paráfrases às 
obras de Aristóteles na tradição filosófica árabe, tradição essa que se 
estendia ao Al-Andaluz - como se verifica nas obras de Ibn Bajja (m. 
1139, conhecido em latim por Avempace), lido e frequentemente men
cionado por Averróis. Quando Averróis se dedica a elucidar o pensamen
to do Estagirita, a tradição de comentários à obra de Aristóteles tinha 
mais de mil anos.2 Mas esses comentários não seguiam pormenorizada
mente o pensamento do Estagirita, algo a que Averróis se dedica nos 
grandes comentários (em árabe, tafsir), nomeadamente ao De anima, à 
Física e à Metafísica, que não tinham paralelo na filosofia árabe. No 
proémio ao seu Grande Comentário à Física de Aristóteles, Averróis 
afirma que "o primeiro mestre", como Aristóteles é também conhecido 
nos meios filosóficos árabes, é o fundador das principais disciplinas filo
sóficas: a lógica, a física, e a metafísica. Averróis acrescenta que nos 
cerca de mil e quinhentos anos que medearam entre Aristóteles e ele pró
prio nada de novo fora acrescentado relativamente às posições do primei
ro mestre, nem mesmo as suas teorias foram refutadas em qualquer 
aspecto fundamental. Ou seja, a opinião de Aristóteles deve sempre ser 
preferida a uma opinião discordante. Nesse contexto, Averróis alude ao 
estatuto divino de Aristóteles devido à natureza quase miraculosa do seu 
génio. 3 

A fidelidade ao espírito das teorias de Aristóteles não se circunscre
ve aos comentários, mas inclui as obras originais de filosofia que Aver
róis escreveu. Desse modo, a admiração por Aristóteles está patente ain-

2 A obra de Averróis é geralmente dividida em três períodos por parte dos estudiosos do 
filósofo andaluz: um primeiro período vê a criação dos pequenos comentários ou pará
frases à obra de Aristóteles. O segundo período consiste na produção das chamadas 
obras originais de Averróis, como seja o Tratado Decisivo (Fasl al-maqai), sobre a har
monia entre a filosofia e a religião (ou seja, o islão) ou A incoerência da incoerência 
(Tahafut al-tahafitl), uma refutação da obra de al-Ghazzali. No período final, Averróis 
redige os grandes comentários às obras de Aristóteles, como seja à Física, à Metafísica e 
ao De anima. Segundo um estudioso italiano, Averróis inspira-se no formato dos 
comentários ao Alcorão para os seus próprios grandes comentários às obras de Aristóte
les, vide Roccaro, Conoscenza e Scienza nel Tafsir Ma ba'd at-Tabi'a di Ibn Rushd. 
pp. 23-24. 

3 Averróis, Grande Comentário à Física, fols. 4D-5D. Ver também Grande Comentário 
ao De anima, em que Averróis afirma que Aristóteles representa o exemplo máximo 
daquilo que o intelecto e perfeição humanos podem atingir, p. 433. 
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da, implicitamente, nas posições que toma nessas obras originais relativa
mente a várias questões e temas herdados dos seus antecessores árabes, 
nomeadamente Avicena e Alfarabi, e também através de declarações 
explícitas sobre o Estagirita.4 Averróis, ao atingir a maturidade no seu 
percurso filosófico, não pretende conciliar Platão e Aristóteles, um anseio 
de Alfarabi, autor de A harmonia entre as filosofias [de Platão e de Aris
tóteles], mas demonstrar que Aristóteles era a maior autoridade filosófica 
de todos os tempos. Contudo, os comentarios de Averróis não se limitam 
a debitar o que o mestre afirma. Nas suas explicações das teorias de Aris
tóteles, Averróis não só tem em consideração os comentários de comen
tadores helenísticos, sobretudo Alexandre de Afrodísias, mas também os 
filósofos e comentadores árabes e as polémicas típicas da teologia islâmi
ca, denominada kalam, como seja a natureza criada ou eterna do Alcorão, 
e os atributos divinos.5 Além de receber a influência desta importante tra
dição, Averróis tem por vezes de preencher lacunas relativamente a ques
tões sobre as quais Aristóteles não se expressara ou não fora explícito. 
Daí a possibilidade de se falar de uma filosofia própria de Averróis, tanto 
mais que discutia problemas que se haviam desenvolvido ao longo de 
séculos de debate filosófico, e que não faziam parte da filosofia aristotélica. 

O neoplatonismo e a emanação na filosofia árabe 

A ruptura de Averróis com o neoplatonismo árabe no âmbito do seu 
projecto de renovação do aristotelismo - a sua tentativa de seguir Aristó
teles em todas as questões explicitamente tratadas por este e o espírito da 
filosofia de Aristóteles nas questões sobre as quais este não fora explícito 
- abrange vários problemas filosóficos, sendo o sistema da emanação, 
rejeitado por Averróis, uma das questões centrais do neoplatonismo de 
expressão árabe. Em que consiste a "emanação"? A emanação, uma teo
ria de todo ausente nas obras de Aristóteles, consiste numa maneira de 
explicar a origem do mundo através da causalidade de Deus ou do ser 
primordial. Apesar de a filosofia do Estagirita lidar com um vastíssimo 
leque de questões filosóficas, a ponto de constituir uma espécie de enci-

4 A relação entre a filosofia própria de Averróis e o seu aristotelismo é sintetizada da 
seguinte forma por um especialista na filosofia árabe: "Leer rectamente a Aristóteles 
quiere decir hacer filosofia sin más, sin atenerse a ningún "prejuicio", sin aceptar más 
magisterio que el de la estricta razón. En nombre de esta trinidad: razón, filosofia, Aris
tóteles, que para Ibn Rushd son la misma cosa, el pensador cordobés va a realizar la crí
tica de la síntesis neoplatónica musulmana, personificada en la excepcional figura y pen
samiento de Ibn Sina", Cruz Hernandez, El Neoplatonismo y la constitución de la 
filosofía árabe, p. 333. 

5 Ver o artigo de A. Sidarus, "Filosofia árabo-islâmica (Breve relance histórico)", Philo-
sophica 17/18, Lisboa, 2001, verpp. 154-156. 
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clopédia do saber antigo, havia questões que tinham de ser adaptadas ao 
contexto islâmico em que Averróis e os seus predecessores viviam. Uma 
dessas questões era a criação do mundo, bem com a providência divina, 
tema este que, no entanto tinha começado a ser desenvolvido pelas esco
las helenísticas, tais como os estóicos e os epicuristas. 

A teoria da emanação encontra-se nas Enéadas de Plotino. O Uno de 
PIotino encontra-se acima do ser e do intelecto, mas dele emana através 
de um processo intemporal, ou segundo os árabes, eterno, uma inteligên
cia, que contém todos os inteligíveis, e que por sua vez produz um verbo 
ou logos, que constitui a alma universal. A alma universal mistura-se com 
o mundo sensível. Além das formas, a matéria constitui o último efeito da 
emanação proveniente do Uno, tendo já um estatuto meramente negativo.6 

Se bem que baseado em Plotino, o sistema da emanação na filosofia 
medieval árabe, nomeadamente a versão da teoria da emanação apresen
tada por Avicena, assenta num pressuposto fundamental que é a noção 
aristotélica de Deus, ou o primeiro motor, como pensamento de si mes
mo, ou mais especificamente pensamento do pensamento (noesis ríñe
seos). Em Plotino, o Uno está acima do intelecto, logo a divergência entre 
o seu modelo e a teoria da emanação concebida pelos filósofos muçulma
nos. Em termos gerais o motor do processo da emanação é a actividade 
de auto-reflexão por parte de Deus, e na descrição desse processo os filó
sofos árabes incluem os conhecimentos astronómicos desse período, 
nomeadamente o sistema astronómico de Ptolomeu. Ao pensar em si 
mesmo, segundo o modelo de emanação de Avicena, Deus produz um 
segundo intelecto. Quando esse intelecto pensa em Deus, surge um outro 
intelecto, e quando pensa em si gera a forma da esfera desse intelecto. 
Deste modo, ao repetir-se o processo, geram-se dez intelectos e nove 
esferas. Avicena formula o processo do seguinte modo: 

" A partir do primeiro intelecto [emanado] segue-se, ao pensar no pri
meiro [ou seja, Deus] a existência de um intelecto abaixo de si, e na 
medida em que [o primeiro intelecto emanado] pensa em si mesmo 
segue-se a existência da forma da última esfera [ou seja, a esfera mais 
distante de nós], e a sua perfeição (kamal), a saber, a alma. Através da 
natureza possível da existência desse [intelecto], quando pensa em si 
mesmo, segue-se a corporeidade da última esfera [...] o mesmo se dá em 
cada intelecto, até se chegar ao intelecto agente que governa as nossas 
almas".7 

6 Ver Cruz-Hernandez, "El Neoplatonismo y la constitución de la filosofia árabe", 
pp. 327-338. No que diz respeito à presença da teoria da emanação na Teologia de Aris
tóteles, ver, por exemplo Samuel-Martin Behloul, ibn Hazms Evangelienkritik, p. 16. 

7 Avicena, Al-Shifa" (A cura), ai-Ilahiyyat (Metafísica), pp. 406-407. Ver tradução francesa 
em Anawatí, vol. 2, p. 141, e tradução italiana em Lizzini, pp. 931-933. Segundo Janssens, 
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Cada intelecto, a partir do primeiro intelecto separado de Deus gera, 
portanto, outro intelecto, bem como a sua própria alma e esfera, a expres
são corpórea da alma, até atingir o intelecto agente, que não possui a sua 
própria esfera, e que influencia, ou mesmo determina os processos que se 
dão no mundo da geração e corrupção. Assim se explica a existência dos 
planetas que determinam os processos naturais da terra. A partir de Deus, 
portanto, todas as coisas são geradas, através da sua actividade de auto-
-reflexão. Este fora o esquema emanativo, em traços gerais, de Alfarabi e 
de Avicena. Este modelo pressupõe a teoria de que a partir de uma causa 
apenas um efeito se segue. Logo, a partir de Deus apenas um intelecto é 
gerado, e cada intelecto gera directamente outro intelecto e indirectamen
te a sua própria alma e esfera. Desta forma Deus cria um primeiro efeito 
de que se segue, como que em cascata, todos os efeitos e substâncias do 
mundo sobrelunar. Consequentemente, Deus gera tudo mas indirectamen
te, e através de um primeiro efeito. Para Avicena era importante sublinhar 
que a partir de Deus apenas um ser tem origem. Visto que o intelecto 
divino é uno com o seu efeito, pressupor mais de um efeito a partir de 
Deus seria identificá-lo com uma multiplicidade de seres. E se bem que 
esse primeiro intelecto gerado se distinga de Deus, é um produto da auto-
-reflexão divina, e está intimamente associado a Deus. A unidade de Deus 
era um importante princípio filosófico para Avicena, e era, e é ainda, um 
dos princípios fundamentais do islão, conhecido por tawhid, literalmente, 
a afirmação da unidade divina. 

Crítica de al-Ghazzali aos filósofos 

Este modelo filosófico foi subsequentemente atacado por aquele que 
é considerado como o teólogo mais famoso do islão medieval. Segundo 
al-Ghazzali ( m . l l l l , conhecido dos latinos como Algazel, e conhecido 
no mundo islâmico como "a prova do islão", hujjat al-islam) o modelo 
filosófico da emanação é incompatível com a teoria islâmica da omnipo
tência divina e da criação. A crítica de al-Ghazzali, que condena toda a 
filosofia islâmica inspirada na filosofia grega, mas em particular a filoso
fia de Avicena, procura mostrar que as teorias dos filósofos vão contra os 
ensinamentos fundamentais islâmicos. Al-Ghazzali opõe-se a todas as 
grandes teorias dos filósofos islâmicos, mas acusa os filósofos de heresia 
(kujr) no que diz respeito a três questões fundamentais: (1) a eternidade 
do mundo, que, segundo ele, contradiz a teoria islâmica de que o mundo 
tem um início no tempo, criado e decretado por Deus; (2) a teoria de que 
Deus não conhece os particulares, segundo a teoria de Avicena de que 

"each higher Intelligence is the source of a further Intelligence, and of the soul and the 
body of the sphere proper to it", Janssens, "Creation and Emanation in Ibn Sina", p. 455. 
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Deus apenas conhece os particulares de uma maneira universal, e (3) a 
negação da ressurreição do corpo após a morte. Ao criticar a filosofia de 
inspiração grega, Al-Ghazzali, que se dedicou vários anos ao estudo da 
filosofia, ataca sobretudo Avicena, o filósofo que melhor conhecia. A 
teoria da emanação provoca sérios problemas, na opinião de al-Ghazzali 
porque, segundo ela, Deus produz o mundo automaticamente através da 
auto-reflexão, do mesmo modo que o sol irradia luz. Logo, Deus não 
escolhe criar o mundo, o que equivale a afirmar que Deus cria o mundo 
involuntariamente.8 Por outro lado, a causalidade divina fica seriamente 
limitada se Deus produz apenas um efeito. Segundo al-Ghazzali, o Deus 
de Avicena e dos filósofos não é um agente e não produz ou cria nada. 
Al-Ghazzali procura mostrar que segundo o modelo filosófico baseado na 
filosofia grega, pagã, Deus não passa de um autómato, sem vontade e sem 
poder. Deste modo, os filósofos islâmicos estariam a negar uma parte 
essencial da teologia islâmica: os atributos divinos, entre os quais a 
omnipotência e a omnisciência. A questão do estatuto dos atributos divi
nos foi muito cedo uma das questões principais da teologia islâmica,9 

com grupos como os mu'tazilitas a defender, a partir do século IX, a 
identificação de Deus com os seus atributos e, posteriormente, os 
aslfaritas a defender que os atributos constituem entidades reais por si 
próprias, independentemente da natureza divina.1 0 Al-Ghazzali pertencia 
à escola ashfarita, logo a importância para ele da afirmação dos atributos 
divinos. 

Porém, Avicena inclui o atributo da vontade na criação/emanação do mundo a partir de 
Deus. Uma das características das acções naturais, ao contrário das acções voluntárias, é 
0 conhecimento por parte do agente. Como a emanação é despoletada pela auto-reflexão 
de Deus, o processo criativo é simultaneamente um processo voluntário. Segundo Jans-
sens, Avicena introduz um elemento novo, ou seja, o atributo da vontade no acto pri
mordial de Deus, logo o processo de emanação/criação não é automático ou alheio à 
vontade divina, ibidem, p. 459. Ao contrário do que é afirmado na Teologia de Aristóte
les, Avicena não aceita que as criaturas sejam criadas simplesmente pela existência/ser 
de Deus, p. 458. Porém, alguns teólogos não aceitam a equivalência entre "pensar" ou 
"conceber" e "conhecer", ver Marmura, "Some Aspects of Avicenna's Theory of God's 
Knowledge of Particulars", Journal of the American Oriental Society, vol. 82, 1962, 
p. 301, logo, a reflexão divina não correspoderia ao seu conhecimento e criação, segun
do a crítica de al-Ghazzali. 

E de notar que o termo "teologia islâmica", que, como referimos, traduz o termo kalam 
(literalmente significa, entre outras coisas, discurso ou disputa), contém um elemento, fun
damental, de disputa dialéctica. Por isso a teologia islâmica não corresponde à teologia 
cristã medieval na medida em que não constitui um corpo definido e definitivo de dogmas 
acerca da natureza divina, antes um debate entre vários grupos ou escolas islâmicas. 

1 Relativamente às teses defendidas por mu'tazilitas e ash'aritas ver, respectivemenle, 
Wensinck, The Muslim Creed, p. 60, e Gimaret, La doctrine d'al-Ash'ari, p. 236. 
Allard considera que o problema dos atributos divinos é a questão por excelência da 
teologia islâmica. Allard, Le problème des attributs divins, p. 16. 
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Averróis e a emanação: de aceitação inicial a rejeição ulterior 

A crítica de Al-Ghazzali tem um impacto incontornável na filosofia 
de Averróis, se bem que esse impacto não tenha sido imediato. O jovem 
Averróis conhecia os escritos de al-Ghazzali, nomeadamente A incoerên
cia dos filósofos (maqasid al-falasifa), visto que a cita no seu Pequeno 
Comentário à Metafísica de Aristóteles, uma das primeiras obras que 
escreveu como comentador de Aristóteles. A crítica de al-Ghazzali pro
vocou um desvio gradual, mas decisivo, na filosofia de Averróis e uma 
viragem que consistia na rejeição dos elementos neoplatónicos e uma 
tentativa de aproximação às verdadeiras teorias de Aristóteles. No 
Pequeno Comentário à Metafísica, Averróis aceita o esquema da emana
ção nos moldes em que Avicena o formulara. Como Davidson afirma, o 
sistema cósmico proposto nesta obra assemelha-se, em linhas gerais, aos 
sistemas cósmicos de Alfarabi e Avicena. Averróis aceita a emanação 
eterna de uma única causa a partir de Deus, um intelecto que consiste 
apenas em pensamento ou reflexão. Através desse intelecto ou inteligên
cia, duas entidades se seguem, a forma ou alma da primeira esfera e outro 
intelecto. Esse segundo intelecto emanado repete o processo da emana
ção. Por um lado a primeira causa transcende os intelectos ou inteligên
cias ligadas às esferas. Por outro o princípio do sistema de Avicena, 
segundo o qual um ser simples apenas pode produzir um único efeito, 
significa que a primeira causa, Deus, produz apenas um efeito.11 

Kogan menciona outros aspectos da teoria da emanação aceite pelo 
jovem Averróis como, por exemplo, a distinção entre o primeiro princí
pio, Deus, e o primeiro intelecto emanado, a partir do qual se seguem 
efeitos múltiplos e a produção do mundo perfeito, acima da lua. Neste 
processo, Deus não produz directamente o mundo sobrelunar, e a direc
ção da causalidade é vertical, de cima para baixo, como dissemos, uma 
espécie da cascata que tem origem em Deus. Averróis aceita ainda a teo
ria do dador de formas (wahib al-suwar, ou dator formarum na tradução 
latina) ou seja, a identificação entre o décimo intelecto, o intelecto agen
te, como fonte de formas "separadas", que posteriormente se encontram 
incorporadas no reino sublunar da geração e corrupção. 1 2 Essas formas 
desempenham um papel fulcral no pensamento e raciocínio humanos. A 
teoria do dador de formas aparece já em Alexandre de Afrodísias, que no 
entanto o identifica com a inteligência suprema. A afirmação desse prin
cípio baseia-se na teoria aristotélica de que tem de haver algo que faz 

1 1 Davidson, Alfarabi, Avicenna, andÀverroes, on Intellect, p. 254-255. 
1 2 Kogan, "Averroes and the Theory of Emanation", p. 387, ver a nota 10 a respeito da 

cronologia do Pequeno Comentário à Metafísica. 
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passar da potência ao acto as formas que se encontram no intelecto 
humano. Logo, tem de haver um princípio que constantemente contém 
essas formas em acto e as fornece, sob certas condições, aos intelectos 
humanos preparados para as receber. 

Contudo, segundo Kogan, Averróis tem alguma relutância, mesmo 
no Pequeno Comentário à Metafísica, em aceitar um ponto fulcral implí
cito no sistema da emanação, a saber, que a causalidade divina é eficien
te. Averróis admite que para Aristóteles a causalidade divina é formal e 
final, o que permite que vários efeitos surjam de Deus ao mesmo tempo. 
Ou seja, Deus não produz nada directamente como a sua causa eficiente. 
Apesar de se aperceber da diferença entre as suas teorias, e de saber que 
Aristóteles tinha em mente a causalidade divina formal e final, que não é 
compatível com a teoria da emanação, Averróis não rejeita a emanação. 1 3 

Nessa altura, e apesar de criticar por vezes Avicena no que diz respeito a 
outras teorias, Averróis provavelmente considerava a teoria da emanação 
como parte importante do legado filosófico árabe. É possível que não a 
tenha questionado devido à sua prevalência nesse legado. Porém, já no 
segundo período doS seus escritos, como seja o Comentário Médio à 
Metafísica de Aristóteles, e no Tahafut al-Tahafut, Averróis rejeita cate
goricamente a teoria da emanação, juntamente com muitos dos seus pres
supostos. 

Davidson afirma que Averróis, atingida a maturidade como filósofo, 
não aceita a causalidade eficiente no mundo acima da lua, o mundo 
sobrelunar. O que significa esta afirmação, e de que modo se insere na 
filosofia de Averróis? É que a causa eficiente produz apenas um efeito de 
cada vez, e por isso não pode descrever a actividade divina. Consequen
temente, o Averróis do terceiro período afirma que a causalidade eficiente 
descreve o mundo natural e os processos que se dão no mundo da geração 
e corrupção e não os processos do mundo celestial. Logo, segundo esta 
perspectiva, os seres não procedem uns dos outros, como Davidson afir
ma.14 

Para recapitular, o jovem Averróis aceita inicialmente a teoria da 
emanação como uma doutrina de Aristóteles, visto que a reproduz no seu 
Pequeno Comentário à Metafísica de Aristóteles. Os aspectos fundamen
tais dessa teoria implicam a criação ou emanação do mundo a partir da 
auto-reflexão de Deus, a teoria de uma causalidade eficiente vertical, de 
cima para baixo, em que a causa "contém" o efeito, e a teoria de que o 
último intelecto emana formas para o mundo sublunar e para os intelectos 
humanos. 

1 3 Kogan, "Averroes and the Theory of Emanation", p. 390. 
1 4 Davidson, Alfarabi, Avicenna, and Aver roes, on Intellect, p. 256. 
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Averróis rejeita todos estes aspectos fundamentais, nomeadamente o 
princípio de que Deus produz apenas um efeito, como se depreende da 
seguinte passagem: 

"Quando os filósofos muçulmanos, como Abu Nasr [Alfarabi] e Avice
na concederam aos seus oponentes que o agente no mundo celeste [lit. 
no mundo oculto, a nós] é igual ao agente no mundo terrestre [lit. mani
festo, a nós], e que de um agente apenas procede um efeito, tornou-se-
-Ihes difícil [explicar], visto que o Primeiro [agente] é para todos os 
filósofos] uno e simples, o modo como a multiplicidade surge dele. Esse 
problema levou a que não considerassem o Primeiro como motor do 
movimento diurno. Afirmaram que o Primeiro é um ser simples do qual 
surge o motor da maior/mais importante esfera, e deste motor, uma vez 
que é composto do que intelige o primeiro e do que intelige a si mesmo, 
surge a grande esfera e o motor da segunda esfera que se encontra sob a 
primeira. Isto é um erro, de acordo com os seus princípios, porque o que 
intelige e o que é inteligido são idênticos no intelecto humano, e não nos 
intelectos separados. [...] Tudo isso não compromete a teoria de Aristó
teles, porque o agente individual que existe no mundo natural produz 
apenas um acto, e isso aplica-se ao Primeiro agente apenas de forma 
equívoca, porque o Primeiro agente, que existe no mundo celeste é um 
agente absoiuto, e o agente do mundo terrestre é um agente limitado, e 
do primeiro agente surge apenas um acto absoluto, e esse acto não cor
responde a um efeito particular".15 

Nesta passagem, Averróis rejeita a teoria da emanação na medida em 
que esta pressupõe que, de Deus, apenas se segue um efeito, uma teoria 
que põe obstáculos à causalidade divina. Segundo Averróis, vários efeitos 
se seguem imediatamente do primeiro princípio, e não sucessivamente, 
como pressupõe a teoria da emanação de Avicena. Averróis afirma tam
bém que "do primeiro [agente] procedem de um modo imediato todos os 
diferentes seres"16 Segundo Averróis, a criação dá-se imediatamente, 
num eterno instante presente. Essa teoria de que Deus cria tudo imedia
tamente com um só acto é aliada ao princípio aristotélico do primeiro 
motor, desenvolvido no livro oitavo da Física de Aristóteles. 1 7 Deus cria 

1 5 Averróis, Tahafut al-tahafut, p. 179-180. 
1 6 Averróis, Tahafut al-tahafut, p. 178. 
1 7 É de notar que, como Averróis afirma nesta passagem, Avicena e Alfarabi rejeitam a 

identificação de Deus com o primeiro motor. Como Jolivet afirma: "Selon cux - on 
pense, bien que Ibn Rushd ne les nomme pas, à al-Farabi et à Ibn Sina - !e moteur de la 
sphere la plus éloignée n'est pas le Premier Principe, mais le Premier Causé. Ibn Rushd 
refute cette these: Aristote a dit que s'il existait une substance séparée qui ne fut pas 
motrice, elle existerait pour rien". Jolivet, "Divergences entre les métaphysiques d' Ibn 
Rushd et d'Aristote", pp. 232-233. 
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na medida em que move os intelectos e as esferas. Esse movimento, 
porém, não é efectuado por Deus directamente, nomeadamente porque a 
natureza divina é imaterial. Deus move as esferas e intelectos divinos 
através do desejo que os intelectos sentem por Deus numa tentativa de 
assimilação ao divino. 1 8 Por isso, a causalidade divina é sobretudo final. 
Na sua tentativa de refutar a acusação de heresia por parte de al-Ghazzali, 
Averróis recorre a esse princípio aristotélico. Em obras como o Kashf 'cm 
Kashf 'an-manahij al-adilla fi 'aqa'id al-milla {Exposição dos meios de 
provar as crenças na comunidade [religiosa]) Averróis apresenta a teoria 
do primeiro motor como islâmica, citando versículos no Alcorão que 
apresentam o movimento das esferas celestes como parte da providência 
divina. 1 9 

Porém, Averróis afirma também no Tahafut al-Tahafut que Deus é 
forma, causa, e fim, nitidamente uma alusão a três das quatro causas aris
totélicas, excluindo obviamente a matéria, por Deus ser imaterial. Consti
tui isso uma contradição com a afirmação de que a causalidade divina é 
final e não eficiente? Como resposta a essa pergunta pode-se aduzir o 
princípio segundo o qual a causa final é considerada a causa eficiente da 
causa eficiente. Apenas a finalidade ou objectivo de um agente o leva a 
empreender a execução desse objectivo. Assim, Deus é indirectamente 
causa eficiente de todos os seres, no mundo sobrelunar e no mundo sub
limar. Outro aspecto em que Averróis difere de Avicena, no que diz res
peito à causalidade e função das quatro causas, é na questão da causa 
eficiente em geral. Para Averróis, ao contrário de Avicena, a causa efi
ciente não é causa de existência. A função da causa eficiente é fazer pas
sar aquilo que se encontra em potência para o acto.20 Assim, visto que a 
causa eficiente apenas actualiza aquilo que se encontra potencialmente no 

1 8 Averróis, Grande Comentário ao De Cáelo, 59D. 
1 9 Averróis, Kashf, p 191. Traduzido para o inglês por Najjar em Faith and Reason in 

Islam, p. 211. 
2 0 "Para Averroes [. . .] toda creación, producción o generación es, ciertamente, una educ

ción de las formas que están en la materia [...] "La creación [...] es hacer pasar [. . .] 
una cosa del ser que está en potencia al ser que está en acto"", Ramon Guerrero, Sobre 
el concepto de materia en Averroes", p. 88. Nssta reconstituição da teoria de Deus 
enquanto Primeiro Motor, Gilson vê um regresso à filosofia grega na medida em que o 
Deus de Averróis não possui a transcendência do Deus de Avicena. "Averroès repré
sente ici une tradition beaucoup plus voisine de la tradition grecque, car dans des uni¬
vers comme ceux de Platón cl d'Aristote, oíi Dieu et le monde s'affrontent éternelle-
ment, Dieu n'est que la clef de voúte du cosmos et son animateur; ¡I ne se pose done 
pas comme le premier terme d'une série qui serait en même temps transcendam à la 
série. Avicenne, au contraire, représente la tradition juive la plus consciente d'elle-
-même, car son Dieu, qu'il nomme strictement et absolument le Premier, n'est plus le 
premier de l'univers, i l est premier par rapport à l'étre de l'univers, antérieur á cet étre 
et, par conséquent aussi, hors de lui", L 'Esprit de la Philosophie médiévale, pp. 80-81. 
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seu efeito, não é preciso um dator formarum que forneça as formas. Por 
isso, Averróis rejeita uma teoria de formas de cariz (neo)platónico. 
Embora as formas, segundo Avicena e a teoria da emanação, não estejam 
de todo separadas porque se encontram no intelecto agente, são forneci
das, exteriormente, pelo intelecto agente, às substâncias primárias, que se 
encontram no mundo da geração e corrupção. 

Conclusão 

A teoria da emanação, presente nas primeiras obras de Averróis, é 
por ele rejeitada posteriormente, já no segundo período do seu percurso 
filosófico. A que se deve esta alteração? Averróis apercebe-se de que a 
crítica de al-Ghazzali aos filósofos e a acusação de heresia pode ser refu
tada através do recurso a Aristóteles. Averróis procura mostrar que o 
problema são os "erros" da filosofia islâmica anterior, em particular a de 
Avicena, e não da filosofia grega, nomeadamente a de Aristóteles. Por 
isso, ainda que os filósofos islâmicos se tenham enganado, os seus erros 
não derivam da filosofia grega. Aquilo que al-Ghazzali ataca nas teorias 
dos filósofos muçulmanos constitui desvios, na opinião de Averróis, em 
relação à filosofia do Estagirita.21 Averróis acreditava que a filosofia de 
Aristóteles estava mais próxima da verdade, sendo essa percepção gra
dualmente atingida durante o seu percuso filosófico. Por outro lado, não 
há dúvida de que Averróis viu em Aristóteles e na sua filosofia um meio 
de combater as críticas de al-Ghazzali, e de mostar que a filosofia grega 
era perfeitamente compatível com o islão. Averróis era um crítico acérri
mo de Avicena, por a sua filosofia se prestar aos ataques de al-Ghazzali, 
que desacreditavam a filosofia num contexto islâmico, dando assim azo 
às suspeitas dos teólogos muçulmanos. 

De que modo o aristotelismo de Averróis se revela na sua rejeição da 
teoria da emanação? A questão da emanação serve para mostrar vários 
aspectos do aristotelismo de Averróis. Obviamente, Averróis restaura a 
teoria do primeiro motor, em vez da teoria da emanação divina. A filoso
fia de Averróis, ao elaborar uma alternativa à emanação, rejeita um sis
tema em que a criação significa progressiva degradação do efeito em 
relação à causa, até se chegar à matéria inerte. Em Averróis o movimento 
é ascendente, dos seres inferiores para os seres superiores, da terra para o 
mundo celestial. Claramente, a causa final é a causa suprema, em vez da 
causa eficiente, como é o caso em Avicena. Logo, Averróis preserva esse 

2 1 Segundo Kogan, "in response to these criticisms fof al-Ghazzali], Averroes generally 
conceded the specific point at issue and then attempted to show how the ancients, as 
opposed to the modern Islamic philosophers, never committed the errors which al-
-Ghazali uncovers". "Averroes and the Theory of Emanation", pp. 393-394 . 
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outro aspecto da filosofía de Aristóteles: a teleología, tanto na natureza 
como no mundo acima da lua.22 Averróis rejeita também, com a sua 
alternativa à teoria da emanação, uma possível nova teoria das formas, 
que se encontra em Avicena e em Alfarabi. Outro aspecto importante 
desenvolvido por Averróis na sua rejeição da emanação, ainda que apenas 
implícito nessa rejeição, é uma teoria da existência que seria posterior
mente objecto de forte controvérsia na filosofia ocidental. A sua afirma
ção de que a causa eficiente não produz existência - apenas torna activo 
aquilo que se encontrava em potência no efeito - está relacionada com a 
sua teoria de que a existência nada é para além dos seres existentes, não é 
uma propriedade. No Tahafut al-Tahaful, Averróis critica explicitamente 
Avicena por afirmar que a existência é um acidente em todos os seres que 
não Deus. Para Averróis, numa teoria depois seguida pelos seus leitores 
latinos, tais como S. Tomás de Aquino, a existência de uma substância 
primeira tem uma relação muito mais estreita e não acidental com a sua 
natureza ou essência. 

A relação entre a filosofia de Averróis e a de Aristóteles tem sido 
objecto de vários estudos. Nem sempre a evolução do pensamento de 
Averróis significou uma aproximação a Aristóteles, mesmo que tenha 
sido essa a sua intenção. 2 3 

Contudo, no que diz respeito à teoria da emanação, aquilo que pode
ria ser tomado como mais uma objecção infundada de Averróis a Avicena 
- visto que Averróis critica por vezes Avicena por algo que este não dis
sera (talvez porque Averróis teria lido al-Ghazzaíi, em vez de Avicena, 
em primeira mão) — é, na verdade, um ponto fulcral na filosofia de Aver
róis e no seu "sistema". Na sua reconstituição da filosofia de Aristóteles, 
Averróis atingiu frequentemente um espírito aristotélico. 

2 2 "Cada ser gerado é deficiente (diminutum), e cada ser deficiente se move em direcção a 
um princípio, que é um complemento, e um fim", Averróis, Grande Comentário à 
Física, 399D. 

2 3 Ver, por exemplo, Davidson, que no seu estudo intitulado "Alfarabi, Avicenna, and 
Averroes, on Intellect", um estudo pormenorizado das teorias desses filósofos sobre o 
intelecto, afirma que "although paring away accretions and recovering the genuine Ar
istotle was the leitmotif in all of Averroes' later philosophic activity, and although he 
succeded to a considerable degree [ . . . ] , one should not generalize and suppose that his 
maturer works consistently attain a more accurate understanding of Aristotle. On the 
issue of the potential, or material, human intellect [...] Averroes' efforts led him not 
toward a more accurate interpretation of Aristotle, but in what the consensus of modern 
scholars would consider to be the very opposite direction", p. 257. Ver também o artigo 
de Jolivet intitulado "Divergences entre les métaphysiques dTbn Rushd et d'Aristote" 
relativamente a outras diferenças entre Averróis e Aristóteles, nomeadamente a questão 
da providência e a do conhecimento divino dos particulares, questões ausentes em 
Aristóteles. 
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Os oito tomos dos Commentarii Collegii Conimbricensis à obra de 
Aristóteles foram publicados em Portugal nos anos 1592-1606 e tiveram 
dezenas de reedições no estrangeiro (em França, Alemanha, Itália). Apre
ciando a sua importância na história intelectual, Jesué Pinharanda Gomes 
sublinha que esta "foi a única vez em que se conseguiu, na condição por
tuguesa, um organon sistemático de todas as ciências, em conformidade 
com as determinações da Filosofia".1 É verdade que, do ponto de vista da 
tradição então em vigor, este corpus apresentava uma lacuna notável ao 
omitir a Metafísica aristotélica, mas tal míngua encontrava-se suprida, ao 
menos tematicamente, pela publicação simultânea (1577-1612) dos qua
tro volumes dos formidáveis comentários a este texto por Pedro da Fon
seca, um autor que, embora não usasse a sua pena na redacção efectiva do 
Curso Conimbricense, concorreu de modo prestimoso tanto para o arran
que do projecto como para a sua subsequente orientação.2 

1 Pinharanda Gomes, Os Conimbricenses, Lisboa, 1992, p. 107. 
2 Cf : Domingos Maurício [Gomes dos Santos], "Os Jesuítas e a filosofia portuguesa dos 

séc. X V I a X V I I I : I . As origens - Pedro da Fonseca", Brotéria: Revista Contemporânea 
de Cultura XXI/5 (1935), pp. 263, 266: Francisco Rodrigues, História da Companhia de 
Jesus na Assistência de Portugal 11/2, Porto, 1938, pp. 103, 115; Severiano Tavares, "O 
Colégio das Artes e a Filosofia em Portugal", Revista Portuguesa de Filosofia IV/3 
(1948), pp. 234-235; Manuel dos Santos Alves, "Pedro da Fonseca e o 'Cursus Collegü 
Conimbricensis'", Revista Portuguesa de Filosofia XI / I I (1955), fase. 3-4, p. 488. Frie
drich Stegmüller. Filosofia e Teologia nas Universidades de Coimbra e Évora no século 
XVI, Coimbra, 1959, p. 97; José Gonçalo Herculano de Carvalho. "Poinsot's Semiolics 
and the Conimbricences", Cruzeiro Semiótico 22/25 (1995): Ensaios em Homenagem a 
Thomas A. Sebeok, p. 135, n. 2. 

Philosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 229-262 
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Sete dos oito tomos — isto é, os comentários à Física, aos tratados Do 
Céu, Dos Meteoros, aos Pequenos Tratados sobre a Natureza, à Etica, ao 
Da Geração e Corrupção, e ao Da Alma— devem-se à "expedição e 
ardor"3 de Manuel de Góis (o último, depois da morte deste, foi levado ao 
cabo por Cosme de Magalhães). Os comentários ao Organon aristotélico, 
da responsabilidade de Sebastião do Couto, concluíram o grande 
empreendimento editorial do Colégio das Artes de Coimbra. Tanto Góis 
como Couto não realizaram uma obra original, mas antes sistematizaram 
e recompilaram lições manuscritas preexistentes, de autoria de vários 
professores que tinham actuado em Coimbra. 

Uma vasta divulgação dos Commentarii Conimbricenses por toda a 
Europa (inclusivamente nos países protestantes e até ortodoxos) concorda 
com o facto de serem tidos-no dizer de Hermann Josef Müller que 
resume a avaliação de vários historiadores da filosofia - "como os mais 
excelentes e os mais genuínos comentários aristotélicos, insuperados no 
seu género", 4 graças à utilização da inteira tradição filosófica (não só da 
escolástica, mas também da clássica grega). 

António Alberto Banha de Andrade, ao salientar uma forte influên
cia renascentista nos Conimbricenses, atribui-lhes "insaciável enciclope
dismo": 

Estudam os melhores autores, nacionais e estrangeiros, quer em filoso
fia especulativa, quer em ciências (biologia, medicina, física, astrono
mia), sejam eles gregos ou romanos, árabes, judeus, alemães, ingleses, 
franceses, italianos, espanhóis; antigos ou modernos, cristãos ou anti-
-cristãos, escolásticos e peripatéticos ou anti-peripatéticos,3 

Tal enciclopedismo concerta-se com uma "perfeita ortodoxia"6 dou
trinal exigida a um pensador católico que só condicionalmente podia 
aproveitar os avanços da filosofia antropocêntrica renascentista. As teses 
de cariz naturalista ou ateísta tinham que ser combatidas - tal como, aliás, 
eram refutadas muitas opiniões, julgadas erróneas, dos escolásticos de 
mais puro sangue. Porém, esta fidelidade à doutrina ensinada não impedia 
o exercício do que Pinharanda Gomes chama "liberdade enciclopédica": 

3 Francisco Rodrigues, op. cit., p. 116. 
4 Hermann .losef Müller. Die Lehre vom verbum mentis in der spanischen Scholastik: 

Untersitchungen zur historischen Entwicklung und Verständnis dieser Lehre bei Toletus, 
den Conimbricensern und Suarez, Münster, 1968, p. 19. 

5 António Alberto Banha de Andrade, "A Renascença nos 'Conimbricenses'", Brotêria: 
Revista Contemporânea de Cultura, XXXV11/4 (1943), p. 278. 

6 António Alberto Banha de Andrade, 'introdução", in: Manuel de Góis, Moral a Nicó-
maco, de Aristóteles, Lisboa, 1957, p. V I . 
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... todas as teses conhecidas sobre um determinado problema, ou ques
tão, ou artigo, são chamadas à colação. Seguidamente, expostas e des
critas. Seguidamente, confrontadas umas com as outras, formulando-se 
várias sequências de tese/antítese, ou varias cadeias de sim e não. Cada 
tese é deduzida segundo o esquema lógico. Arguida e/ou refutada, e/ou 
confutada, e/ou corroborada.7 

Existem dois estudos especiais dedicados às fontes dos Comentários 
Conimbricenses: um artigo já bastante antigo de António de Andrade, 
intitulado^ Renascença nos "Conimbricenses"*, e um extenso ensaio de 
José Sebastião da Silva Dias, O cânone filosófico conimbricense (1592-
-1606),9 que pretende demonstrar, em sintonia com a oposição cartesiana 
entre a filosofia e a erudição, 1 0 que o saber arcaico acumulado pelos pro
fessores coimbrões equivalia, de facto, a "um obstáculo epistemológico" 
que vedava aos Portugueses "os novos horizontes científicos e culturais 
em processo além-Pirenéus". 1 1 

Apesar das orientações nitidamente divergentes de ambos os autores 
supracitados, apresentam um traço comum ao tentarem dar um panorama 
geral -e , por isso mesmo, sumár io-da hierarquia de prioridades/autori
dades doutrinais para o conjunto das obras que constituem o Curso 
Conimbricense, tendo por último objectivo a avaliação da sua actualida-
de/desactual idade. 

No que segue, tanto o material analisado como o propósito são dife
rentes. Tomando por objecto de estudo somente o último tomo do Cur
so - os Comentários à Dialéctica - pretende-se fornecer um catálogo 
exaustivo de todas as referências a todos os autores mencionados neste 
texto, o que vai permitir, por um lado, uma avaliação exacta do "peso 
específico" de cada um deles, e por outro lado, o papel desempenhado 
por cada um na economia interna da obra em questão. 

Embora os Comentários à Dialéctica tenham saído da pena de um 
novo autor, Sebastião do Couto, a estrutura lógica e tipográfica do texto 
reproduz fielmente o modelo já estabelecido pelo seu antecessor Manuel 
de Góis. No entanto, pelo seu conteúdo, segundo o parecer de Amândio 
Augusto Coxito, o livro de Couto até supera os anteriores tomos do Curso 
"quanto ao processo metódico de exposição dos materiais de ensino", 

7 Pinharanda Gomes, op. cit, p. 68. 
8 C f . Broléria: Revista Contemporânea de Cultura, XXXVII/4 (1943), pp. 271-284; 

XXXVI1/6 (1943), pp. 480-501. 
9 Cf. Cultura - História e Filosofia IV (1985), pp. 257-370. 
1 0 Cf. José Benigno Zil l i , Introducción a la Psicologia de los Conimbricenses y su Influjo 

en el Sistema Cartesiano, Xalapa, 1960, p. 21. 
1 1 José Sebastião da Silva Dias, op. cit., p. 311. 
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atingindo "um nível jamais igualado no seio da escola jesuítica, entre 
nós". 1 2 

Couto abre o seu livro com um vasto Proémio, onde expõe a sua 
concepção do lugar da dialéctica na hierarquia das ciências e das "artes". 
Seguem os comentários ao Organon que incluem a Introdução de Porfí
rio às Categorias e as próprias Categorias de Aristóteles, assim como os 
tratados Da Interpretação, Analíticos Anteriores, Analíticos Posteriores, 
Tópicos, e Refutações Sofisticas. 

A obra comentada tipicamente aparece subdividida em pequenos 
fragmentos (capítulos). O lugar central na página é ocupado pelo texto 
aristotélico em versão latina ou - nas edições francesas - bilingue, com o 
grego na página esquerda e o latim na direita. Este texto do mestre é 
rodeado do comentário propriamente dito que pode ser caracterizado 
como "simples explicação do sentido",13 ou "paráfrase", destinada "a 
torná-lo mais acessível". 1 4 A margem do comentário, encontram-se apos
tilas e glosas que realçam a estrutura lógica da exposição. A maioria dos 
capítulos contém, depois deste comentário introdutório, várias questões, 
divididas em artigos, que constituem o conteúdo principal do livro e 
reflectem os desenvolvimentos pós-aristotélicos no âmbito do respectivo 
assunto. Tanto nas explicações parafrásticas como nas questões, apare
cem numerosas referências a diversos autores que examinaram o proble
ma, o que torna os comentários numa enciclopédia das opiniões sobre 
cada assunto analisado, mas - sublinhe-se - mesmo das opiniões, e não 
dos opinantes, pois que o livro está provido de um pormenorizado índice 
temático, mas não possui qualquer índice onomástico. 

Entre a parte "parafrástica" e a parte "investigadora", observa-se 
uma notável discrepância quanto à escolha das autoridades alegadas, em 
função do grau da sua "venerabilidade", mas também da temática debati
da. Logo abaixo, segue uma resenha exaustiva dos autores, aos quais 
Couto se refere nos Comentários à Dialéctica. Estão dispostos numa 
ordem cronológica flexível (em função das relações de filiação entre as 
várias correntes), obtendo cada autor individual importante, ou cada gru
po de autores da mesma orientação, uma breve caracterização quanto ao 
seu lugar na hierarquia dos valores doutrinais, segundo o modo como são 
empregues na organização da obra. Depois, como apêndice, está anexado 
um índice onomástico completo, permitindo a localização exacta de todas 

1 2 Amândio Augusto Coxito, "Couto (Sebastião do)", in: Logos: Enciclopédia Luso-
-Brasileira de Filosofia 1, Lisboa; São Paulo, 1989, col. 1213. 

1 3 António Alberto de Andrade, "Os "Conimbricenses"", in: Filosofia: Revista do Centro 
dos Estudos Escolásticos 1/4 (1955), pp. 33. 

1 4 António Manuel Martins, "Conimbricenses", in: Logos: Enciclopédia Luso-Brasileira 
deFilosofia 1, Lisboa & São Paulo, 1989, col. 1116. 



As Fontes dos Commentarii Coltegü Conimbricensis 233 

as referências a cada autor, com indicação das páginas da primeira edição 
de Coimbra, mas também das partes estruturais do texto (obra comenta
da - capítulo - questão - artigo, etc), o que o torna igualmente aplicável 
a qualquer das reimpressões. 

1. Pensadores pre-aristotélicos: Pitágoras (séc. V I a. C) , Heraclito 
de Éfeso (VI-V séc. a. C) , Antístenes (n. ca. 450 a. C) , Crátilo (séc. V a. 
C ) , Polo de Agrigento (V-IV a. C) , Arquitas de Tarento (IV séc. a. C) , 
Platão (ca. 429-ca. 347 a. C) . Embora bastante raras, as referências a este 
grupo têm um carácter patentemente conteudístico, aparecendo quase 
exclusivamente nas questões discutidas. Impõe-se uma observação espe
cial a propósito de Platão, a quem cabe mais de metade da totalidade das 
menções, sobretudo tendo em conta a deliberada orientação aristotélica, e 
não platónica, dos Padres Conimbricenses,15 em princípio capaz de dar 
lugar à sua classificação como "anti-platónicos".1 6 Ao falar, mais particu
larmente, do tomo redigido por Couto, Silva Dias faz notar: "Cita aqui e 
ali Platão e os seus sequazes, mas quase sempre para se afastar deles".17 

De facto, os Comentários à Dialéctica contém quatro artigos que paten
teiam o nome de Platão no cabeçalho: In Jsag. Porph., prasf., q. I , a. I I I 
("Os Universais de Platão são rejeitados enquanto ficções"); In de Post. 
Res. I , c. I , q. I , a. I ("A opinião de Platão sobre a reminiscência"), a. I I 
("Refuta-se a doutrina de Platão e formula-se a concepção verdadeira"), e 
a. I I I ("Desfazem-se os argumentos aduzidos a favor de Platão"). Aqui, é 
óbvia a oposição de Couto a dois pontos capitais da filosofia platónica: à 
teoria das ideias prototípicas preexistentes em relação às coisas materiais, 
e do conhecimento por via da recordação de um estado anterior das almas 
humanas, em que gozavam de uma visão imediata destas ideias. Além 
disso, o nome de Platão aparece em vários outros lugares da obra, e com 
relativa frequência no proémio metodológico (onde as suas opiniões têm, 
aliás, um acolhimento mais benévolo). 

2. Discípulos e comentadores de Aristóteles: Fanias de Ereso 
(séc. IV a. C) , Eudemo de Rodes (séc. IV—III a. C) , Teofrasto (c. 370-
-c. 287 a. C ) , Alexandre de Afrodísia (séc. II-III) , Temístio (ca. 317-
-ca. 388), Boécio (ca. 480-525), Amónio Hermias (séc. VI), Eustrátio de 
Niceia (ca. 1050-ca. 1117). Uma alta percentagem (~ 38%) das menções 
(aliás, bastante numerosas) dos autores deste grupo respeitam à parte 
"perifrástica" que exclui, na grande maioria das vezes, qualquer discus
são. De destacar, entre eles, Boécio que ocupa, com 75 referências, o 
quinto lugar no índice geral da citação, no âmbito da obra (quase um 

1 5 Cf. António Alberto Banha de Andrade, "Introdução", p. IV. 
1 6 Cf. Pinharanda Gomes, op. cit., p. 88. 
1 7 José Sebastião da Silva Dias, op. cit., p. 352. 
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terço delas ocorrendo, porém, na parte "perifrástica"). Outros autores 
frequentemente alegados são Amónio Hermias e Alexandre de Afrodísia, 
com 48 e 40 referências respectivamente. Em particular, Alexandre de 
Afrodísia é o autor mais citado no comentário aos Analíticos Anteriores. 
Por outro lado, salta aos olhos a ausência total dos representantes deste 
grupo nos comentários às Refutações Sofísticas e aos Tópicos. 

3. Representantes de várias escolas antigas pós-aristotélicas: Bion 
de Buristene (IV-III séc. a C) , Zenão de Chipre (ca. 335-ca. 264 a. C) , 
Sexto Empírico (séc. I I I a. C.) e Clitômaco (187-110 a. C ) . As menções 
dos supraditos cínicos, estóicos e cépticos são raríssimas e parecem ter 
um carácter antes fortuito. 

4. Platónicos e neoplatónicos: Xenocrates de Calcedonia (396¬
-314 a. C) , Albino de Esmirna (séc. II), Cláudio Galeno (129-199), Plotino 
(205-270), Jâmblico (ca. 250-ca. 325), o bispo Apolinário (ca. 310-
-ca. 390), João Filópono (séc. VI) , Olimpiodoro o Jovem (séc. VI), Sim
plício (séc. VI) , o Cardeal Bessarião (1403-1472). Os nomes dos pensa
dores deste cariz surgem no discurso de Couto não só, e nem 
maioritariamente, em ligação com a teoria de Platão. É de assinalar a sua 
presença relativamente mais forte no proémio e no comentário aos Analí
ticos Anteriores. Os autores mais citados são João Filópono e Simplício 
(29 e21 referências respectivamente). 

5. Historiadores gregos antigos: Heródoto (m. 444 a. C) , Leandro 
de Mileto, Diodoro de Sicília (séc. I a. C) , Dionísio de Halicarnasso (séc. 
I a. C) , Plutarco (ca. 46-ca. 127), Diógenes Laércio (séc. III). Couto 
recorre ocasionalmente aos testemunhos dos historiadores, quando preci
sa de comprovar as próprias teses com a certidão de factos tidos por esta
belecidos. Note-se que mais de dois terços destas referências aparecem no 
proémio, onde se trata da história de várias ciências e, em particular, da 
dialéctica. Uma certa excepção, constitui-a Diógenes Laércio, aproveita
do por Couto na sua qualidade de compilador das citações provenientes 
de vários filósofos da Grécia antiga. 

6. Cientistas antigos: Hipócrates (ca. 460-377 a. C), Euclides de Ale
xandria (séc. I I I a. C) , Strabo (ca. 60 a. C.-ca. 20 d. C) , Caio Plínio 
Segundo (o Antigo) (ca. 32-79), Cláudio Ptolomeu (ca. 90-ca. 168). É 
parecido com o grupo precedente o papel desempenhado no texto de Couto 
pelos antigos representantes ilustres de várias disciplinas científicas: agem 
como fornecedores da evidência factual utilizada no curso da discussão. 

7. Escritores gregos: Homero (séc. IX ou V I I I a. C ) , Heliodoro 
(séc. III). As menções isoladas destes autores inscrevem-se na mesma 
linha de apoio argumentativo às opiniões exprimidas. 



As Fontes dos Commentarii Coltegíi Conimbricensis 235 

8. Escritores latinos vários: Marco Terêncio Varrão (116-27 a. C) , 
Cícero (106-43 a. C ) , Tito Lívio (59 a. C.-17 d. C) , Marco Fábio Quinti
liano (ca. 40-ca. 95), Marco Valério Marcial (41-104), Lúcio Apuleio de 
Madaura (ca. 125-ca. 180), Aulo Gélio (130-175), Caio Júlio Solino 
(séc. III), Caio Mário Vitorino (m. ca. 363), Ambrósio Teodósio Macró-
bio (séc. I V - V ) , Prisciano de Cesareia (m. 580). A presença dos antigos 
autores latinos é muito mais fraca em comparação com os gregos. Mais 
de metade de todas as referências acontece na parte "perifrástica". O 
autor mais citado neste grupo, com 17 menções, é Cícero. Couto vale-se 
das suas opiniões sobretudo no proémio metodológico, ao discutir o esta
tuto da dialéctica como ciência/arte. 

9. Escritores judeus: Filon (20 a. C.-ca. 54 d. C) , José Flávio (37-
-ca. 100). As referências - pouco numerosas - que Couto faz aos autores 
judeus não apresentam qualquer diferença essencial para com outras fon
tes antigas. 

10. Os padres da Igreja e outras autoridades eclesiásticas tradicio
nais: S.João Evangelista, S.Justino Mártir (ca. 100-ca. 163), Tertuliano 
(ca. 150-ca. 220), Clemente de Alexandria (m. ca. 215), Orígenes (185¬
253), Lúcio Cecílio Firmiano Lactâncio (ca. 250-ca. 317), Eusébio de 
Cesareia (ca. 265-339), S.10 Atanásio (295-373), S.10 Hilário de Poitiers 
(ca. 315-ca. 367), S.10 Epifânio de Salamina (ca. 315-403), S.Basílio 
Magno (330-379), S. Gregório de Nazianzo (ca. 330-ca. 390), S. Gre
gório de Nissa (ca. 335-ca. 394), S.'° Ambrósio (340-397), S.Jerónimo 
(345-ca. 420), S. João Crisóstemo (ca. 350-407), S. Cirilo de Alexandria 
(ca. 370-444), o papa S. Leão Magno (ca. 390-461), Teodoreto de Ciro 
(ca. 393-466), S.io Isidoro de Sevilha (ca. 560-636), S. João Damasceno 
(ca. 645-ca. 750), o Areopagita Dionísio, S.'° Anselmo de Cantuária 
(1033-1109), Pedro Lombardo (m. 1160), Guilherme de Auxerre 
(ca. 1150-1231). Embora as habituais autoridades cristãs figurem, preva
lentemente, nas questões, são mencionados, na grande maioria dos casos, 
fora do contexto "crítico", tipicamente consagrando com a sua venerabi-
lidade as opiniões que passam por indiscutíveis. O mais citado, no elenco 
apresentado acima, é S. João Damasceno, com 16 referências, metade das 
quais no comentário às Categorias. Em geral, porém, a presença destes 
autores é sobretudo notável - em termos relativos - no Da Interpretação. 
Por outro lado, não aparecem nem uma só vez nos comentários aos Analí
ticos Anteriores, aos Tópicos, e às Refutações Sofísticas, e muito rara
mente no à Introdução de Porfírio. 

11. Teólogos mais recentes: Pedro de Palude (ca. 1280-1342), Dio
nísio Cartusiano (1402-1471), Afonso Tostado (ca. 1410-1455), Ambró
sio Catarino (1484-1553), Agostinho Steuco de Gubbio (1497-1548), 
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João Viguério (séc. XVI) , Roberto Bellarmino (1542-1621). As referên
cias às obras (estritamente) teológicas de composição mais recente são 
muito menos frequentes, sendo mencionado apenas 6 vezes o autor mais 
citado deste grupo, o bispo de Avila, Afonso Tostado. Ao mesmo tempo, 
deve-se notar que 100% de estas referências ocorrem nas questões e têm 
antes um carácter "técnico". O nexo entre a dialéctica (lógica) e a teolo
gia explica-se pela necessidade, em que os teólogos medievais se encon
travam, de assegurar a não-contraditoriedade e de estabelecer as condi
ções de verdade dos seus enunciados.18 

12. S.1" Agostinho de Hipona (354-430) pertenceria ao grupo no qual 
estão reunidos os padres da Igreja. As razões que o singularizam consis
tem (além das 54 referências que o colocam no sétimo lugar da lista geral 
de autores mais citados) no facto de ser ele o fundador de uma corrente 
de pensamento à parte (também no âmbito da dialéctica) que continuava 
influente na altura da redacção dos Comentários Conimbricenses. As 
opiniões de S.'° Agostinho são objecto de discussão sobretudo no comen
tário ao Da Interpretação, em particular no capítulo Sobre os Signos, 
onde aparecem em todos os artigos, excepto dois que dizem respeito à 
verdade inerente nos conceitos (In de Interpr. c. I , q. V, a. I I e III), afas
tando-se do tema principal da análise. 

13. Agostinianos: Alexandre de Hales (ca. 1170-1245), Henrique de 
Gante (1217-1293), S.Boaventura (1218-1274), Gil Romano (ca. 1234¬
-1316), Ricardo de Mediavilla (ca. 1249-1302), Durando São Porciano 
(1275-1334), Miguel de Massa (m. 1337), Tomás de Estrasburgo 
(m. 1357), Afonso de Vargas (1300-1366). Os agostinianos, maciçamente 
representados, antes de tudo, nos comentários ao Da Interpretação e aos 
Analíticos Posteriores, são, pelo contrário, pouco visíveis no proémio e 
no comentário à Introdução de Porfírio. O mais citado entre eles, Gil 
Romano (52 referências), é também um dos poucos autores presentes na 
grande maioria das partes integrantes da obra (excepto os Tópicos). 

14. Filósofos árabes: Alfarrabi (m. 950), Avicena (980-1037), Alga-
zel (1058-1111), Averróis (1126-1198). As referências aos autores árabes 
são distribuídas mais ou menos por igual em todas as partes da obra (só 
excepto os Tópicos e as Refutações Sofisticas). Averróis, com 58 men
ções, ocupa o sexto lugar no índice "geral" de citação. A sua presença 
faz-se sentir maximamente nos Analíticos Anteriores e Posteriores. 

1 8 CT. Oswald Ducrot, "Quelques implications linguistiques de la theorie medievaie de la 
supposition", in: Herman Parret (ed.), History of Linguistic Thought and Contemporaiy 
Linguistics, Berlin; New York, 1976, p. 190. 
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15. Averroístas cristãos: João de Jandun (ca. 1280-1328), Agostinho 
Nifo (1473-1546), Marcos António Zimara (1460-ca. 1532), João Burana 
(séc. XVI). Tanto António Banha de Andrade como José da Silva Dias 
assinalam "um contacto apreciável" dos Padres Conimbricenses com os 
pensadores imbuídos de averroísmo. 1 9 Ao mesmo tempo, Silva Dias — 
falando, em primeiro lugar, dos tomos redigidos por Góis - lamenta o 

facto de que os averroístas "ornamentam, sem influírem".2 0 Quanto ao 
texto de Couto, esta apreciação deveria ser modificada. Embora as men
ções dos averroístas sejam, na realidade, pouco frequentes, ocorrem por 
mais de 90% nas questões e entram na discussão de pontos doutrinais 
controversos. Em particular, João Burana é um dos autores mais citados 
no comentário aos Analíticos Anteriores. 

16. Escolásticos pré-tomistas: Gilberto de la Porrée (ca. 1080-1154), 
Roberto Grosseteste (ca. 1169-1253). As opiniões dos escolásticos mais 
antigos estão integradas no discurso como parte de argumentação tida por 
pertinente. 

17. S.'" Alberto Magno (m. 1280). O mestre universitário de S. Tomás 
é, com 130 referências, o terceiro autor mais frequentemente mencionado 
por Couto. As suas teses são representadas em todas as partes integrantes 
da obra, à excepção dos Tópicos, e têm um peso particularmente impor
tante na análise da relação e da qualidade (comentário às Categorias), 
assim como na da significação das vozes (comentário ao Da Interpreta
ção). Distingue-o da maioria dos escolásticos a proporção considerável 
(14%) de referências contidas na parte "perifrástica", o que parece reflec
tir o seu estatuto de autoridade bem estabelecida. 

18. S. Tomás de Aquino (1225-3274). As não menos de 295 referên
cias dão a S. Tomás uma posição de destaque absoluto entre todas as 
fontes utilizadas. Ao folhear os Comentários à Dialéctica, colhe-se uma 
impressão da sua quase omnipresença no contexto das reflexões de Cou
to. Se é exagerada, só o é ligeiramente: no total de 89 questões que se 
encontram na obra, o nome de S. Tomás encontra-se ausente apenas em 
nove. Contudo, ao nível de artigos, os dados estatísticos são um pouco 
mais "modestos": as referências a S.Tomás aparecem em 168 (ou seja, 
63%) do total de 266. Entre as partes integrantes do livro, a sua presença 
é bastante mais fraca no comentário aos Analíticos Anteriores. Além dis
so, seria de assinalar a sua sub-representação na parte "perifrástica", o 

1 9 Cf : António Alberto Banha de Andrade, "A Renascença nos Conimbricenses", ih: 
Broiéria: Revista Contemporânea de Cultura, XXXVTI/6 (1943), p. 487; José Sebas
tião da Silva Dias, op. cit., pp. 305-307. 

2 0 José Sebastião da Silva Dias, op. cit., p. 307. 



238 Serhii Wakúlenko 

que parece indicar que S. Tomás não era para Couto uma autoridade 
indubitável. 

19. Tomistas. Herveu da Bretanha (ca. 1250-1323), João Capréolo 
(1380-1444), Domingos de Flandres (ca. 1425-1481), Peter Schwarz 
(m. 1483), Paulo Barbo de Soncino (m. 1494), Pedro Crockaert de Bruxe
las (m. 1514), Crisóstomo Iavelli (ca. 1470-ca. 1538), Francisco Silvestre 
de Ferrara (1474-1528), o Cardeal Caetano (1468-1534), Domingos de 
Soto (1495-1560), Francisco Melchior Cano (1509-1560), Bartolomeu de 
Medina (1528-1580), Bartolomeu de Torres (1510-1568), o Cardeal 
Francisco de Toledo (1534-1596), Gregório de Valência (1549-1603). Tal 
como S. Tomás entre os autores individuais, os tomistas formam, com 
370 referências, o grupo mais citado no texto de Couto. Uma maioria 
esmagadora destas menções ocorre em quatro comentários parciais: à 
Introdução de Porfírio, às Categorias, ao Da Interpretação, e aos Analíti
cos Posteriores. Pelo contrário, a presença dos tomistas é relativamente 
fraca nos Analíticos Anteriores, insignificante no Proémio, e nula nos 
Tópicos e nas Refutações Sofísticas. Como se sabe, os intérpretes consa
grados de S. Tomas, naquela altura, eram João Capréolo para o comentá
rio das Sentenças de Pedro Lombardo, Paulo Barbo de Soncino para a 
Metafísica, Francisco Silvestre de Ferrara para a Suma contra os Gentios, 
e o cardeal Caetano para a Suma Teológica.21 Os quatro estão bem repre
sentados na obra de Couto, com 49, 38, 53 e 146 referências respectiva
mente. Em particular, o último entre eles é o único tomista, cujo nome 
surge na parte "perifrástica"; além disso, ocupa o segundo lugar, depois 
de S. Tomás, no índice geral de citação. Porém, parece ser também o 
autor mais disputado: as suas opiniões são rejeitadas com muito mais 
frequência do que aprovadas. 

20. João Duns Escoto (ca. 1265-ca. 1308). Embora citado com uma 
frequência muito inferior (125 referências, ou seja menos 2,4 x ) do que 
S. Tomás, Duns Escoto parece ser, pela repartição destas menções em 
várias partes da obra, a sua sombra fiel, e representa, em muitos casos, o 
contraponto principal às teorias tomistas, Mesmo ao discutir com ele, 
Couto trata-o sempre com a máxima reverência. As teses de Duns Escoto 
desempenham um papel importantíssimo, sobretudo na análise dos pro
blemas teóricos gerais que dizem respeito aos universais (comentário à 
Introdução de Porfírio). 

21. Escotistas: António Andrés de Aragão (1280-1320), João Bassol 
(m. 1343), Guálter Burley (1275-ca. 1343), Francisco de Meyronnes 

Cf. Jesus Iturrioz, Estitdios sobre la Metafísica de Francisco Suarez, S. /.. Madrid, 
1949, pp. 137, 143, 147. 
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(ca. 1288-ca. 1328), Paulo Veneto (ca. 1372-1429), frei Paulo o Escritor 
(séc. XV), António Trombetta (1436-1517), Estêvão Brulefer (ca. 1460-
-ca. 1500), Francisco Licheto (m. 1520), Pedro Tartaret (m. 1522), Antó
nio de Córdoba (1485-3578), Jaime Malafossa de Barge (séc. XVI), e -
possivelmente - Francisco Titelmans (1502-1537). A oposição entre 
S. Tomás e Duns Escoto reproduz-se ao nível dos sequazes de cada um 
deles, o que se reflecte no facto de serem representados proporcionalmen
te nas mesmas partes da obra (preponderantemente, nos comentários à 
introdução de Porfírio, às Categorias, ao Da Interpretação, e aos Analíti
cos Posteriores). A mais citada fonte escotista (16 menções) tem a desig
nação, algo enigmática, de "(Doctores) Lovanienses". Tal referência era 
corrente no limiar dos séculos X V I e XVII . Na introdução a uma impres
são moderna dos comentários ao Organon aristotélico (1586-87) da auto
ria de Marcin Smiglecki (Smiglecius), Ludwik Nowak presume que se 
trate do livro intitulado Commentaria in Isagogen Porphyrii et omnes 
libros Aristotelis de dialéctica... consilio, et sumptihus veneranda; 
Facultatis Artium in inclyta Academia Louaniensiper dialéctica; ac totius 
philosophiaí peritissimos viros compósita ... editado várias vezes em 
Lovaina durante o século X V I . 2 2 Contudo, existe mais um título a que se 
poderia reportar: uma das edições flamengas do manual de Titelmans De 
Consideratone dialéctica, com o seguinte acréscimo ao título: [...] ad 
castigatissimi cuiusque exemplaris fidem quam accuratissime restituti, ac 
multis locis locupletati multisque diminuti, per doctum quemdam 
dialectiç apud Lovanienses professorem (Lovaina 1556). Se tal for o 
caso, terá que ser rectificada a observação de Domingos Maurício Gomes 
dos Santos, segundo o qual a obra de Titelmans, tendo exercido alguma 
influência sobre o plano geral do Curso Conimbricense, não deixou traços 
evidentes no tomo redigido por Couto.23 Os "Lovanienses" distinguem-se 
por serem citados, em particular, nos comentários aos Analíticos Anterio
res e às Refutações Sofísticas. Tipicamente aparecem em ligação com a 
discussão de problemas altamente técnicos da dialéctica. Maior incidên
cia teórica têm as opiniões dum outro autor escotista citado com relativa 
frequência (14 vezes): Paulo Veneto. 

22. Nominalistas: Pedro Auriol (Auréolo, ca. 1280-1322), Guilherme 
de Occam (ca. 1295-ca. 1350), Roberto Holcot (m. 1349), Gregório de 
Rímini (m. 1358), Alberto de Saxónia (ca. 1316-1390), Marsílio de 
Inghen (1330-1396), Pedro d'Ailly (1350-1420), Gabriel Biel (1410-

2 2 Cf. Ludwik Nowak, "Wstçp", in: Martinus Smiglecius, Commentaria in Organum 
Aristotelis 1, Warszawa, 1987, p. 17. 

2 3 Cf. Domingos Maurício Gomes dos Santos, "Francisco Titelmans O. F. M . e as origens 
do Curso Conimbricense", Revista Portuguesa de Filosofia, XI(II}/3-4 (1955), p. 476. 
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-1495), João Fáber (2. a met. do séc. XV), Jácome Almain (ca. 1480-
-ca. 1515), João (Dullaert) de Gante (séc. XV-XVI) , Gervásio Waim 
(ca. 1491-1554). As referências aos nominalistas estão concentradas nos 
comentários às Categorias, ao Da Interpretação, e sobretudo aos Analíti
cos Posteriores; além disso, ocorrem com alguma frequência nos Analíti
cos Anteriores. Pelo contrário, são raras no proémio e - estranhamente -
no comentário à Introdução de Porfírio, ausentes nos aos Tópicos e às 

Refutações Sofisticas. O autor que é considerado hoje em dia quase 
automaticamente como nominalista por excelência, Occam, ocupa no 
índice de citação de Couto apenas o terceiro lugar neste grupo (14 refe
rências), atrás de Gregório de Rímini (28) e Gabriel Biel (19). Gregório 
de Rímini, presente sobretudo nos comentários aos Analíticos Anteriores 
e Posteriores, assim como no ao Da Interpretação, parece, em geral, ser 
bastante bem visto por Couto: é um dos poucos autores cujas opiniões são 
aprovadas com mais frequência do que confutadas. 

23. Eruditos bizantinos: Miguel Psellos (1018-1078), Jorge Pachy-
meres (1242-ca. 1310), João Argirópulo (ca. 1415-1487). As menções 
dos autores bizantinos são pouco numerosas e geralmente têm um ressai
bo filológico. A presunção tradicional segundo a qual os Conimbricenses 
se tinham basicamente servido da tradução latina de Aristóteles feita por 
Argirópulo, 2 4 suscita, nos últimos tempos, sérias dúvidas. 2 5 Couto refere¬
-se explicitamente a Argirópulo só uma vez (In Categ. cap. V I I I , expiam), 
e precisamente na sua qualidade de tradutor, deixando entender, pelo tom 
da sua expressão, que representa apenas uma das fontes consultadas com 
vista a escolher a versão mais adequada. 

24. Autores associados ao humanismo: Rogério Bacon (1214-1294), 
Tomás de Garbo (m. 1370), Lourenço Valia (1407-1457), Marsílio Ficino 
(1433-1499), Rodolfo Agrícola (1442-1485), Luís Ricchieri (melhor 
conhecido como Célio Rodigino, 1469-1525), João Francisco Pico de 
Mirândola (1469-1533), Polidoro Vergílio (ca. 1470-1555), Jodoco 
Clichthove (ca. 1472-1542), o Cardeal Gaspar Contarini (1483-1542), 
Júlio César Scalígero (1484-1558), Joaquim Periónio (ca. 1499-1559), 
António Bernardi de Mirândola (1503-1565), André Tiraqueau (1480¬
-1585), Gerardo Matthys (1523-1574). Tendo sido quebradas bastantes 
lanças a propósito da atitude dos Conimbricenses para com humanis
tas/renascentistas (considerada como índice da sua modernidade/atraso 
em relação aos progressos científicos de então), seria oportuno examinar 
com algum pormenor o papel que lhes cabe no discurso de Couto. Do 

2 4 Cf.: António Alberto Banha de Andrade, "Introdução", p. X X V I I ; José Sebastião da 
Silva Dias, op. cit., pp. 280, 287, 283. 

2 5 Cf.: António Manuel Martins, op. cit., col. 1116s; Pinharanda Gomes, op. cit., p. 80. 
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total - modesto - de 25 menções, um quinto encontra-se na parte perifrás
tica (Agrícola, Pico de Mirándola, Clichthove, Tiraqueau), e quase um 
terço no proémio metodológico, em ligação com a discussão do lugar da 
dialéctica no conjunto das ciencias. Rogério Bacon, Gerardo Matthys26 e 
Antonio Bernardi de Mirándola 2 7 são tratados em pé de igualdade com os 
escolásticos "puros"; os outros apresentam várias particularidades. O caso 
é claro quando a discussão se afasta dos assuntos estritamente lógicos e 
vai na busca de argumentos a outras áreas, surgindo o nome do médico 
Tomás de Garbo em ligação com a análise da definição do acidente 
(exemplificado pelo cheiro de maçã - substancia), e o de Luís Ricchieri, a 
propósito da investigação - aliás, bastante original nos Conimbricen
ses 2 8-do carácter semiótico das imagens no espelho. Muitas vezes, os 
renascentistas são citados como fonte de informação filológica e/ou texto-
lógica: o número de livros dos Analíticos (Pico de Mirándola), a origem e 
a significação própria dos termos Mathematicce (Ricchieri), Dialéctica 
(Bernardi de Mirándola), species (Tiraqueau), as opiniões dos autores 
anligos (Scalígero), problemas de tradução do grego para o latim (Perió-
nio), e a história da invenção das "artes" (Polidoro Vergílio). Couto tam
bém soube aproveitar as prestações dos renascentistas como comentado
res de Aristóteles (o Cardeal Contarini) e sobretudo de Platão (Marsílio 
Ficini). Se os autores deste cariz estão escassamente representados na 
discussão dos problemas mais técnicos da disciplina, isto deve-se ao facto 
de serem, em geral, muito simplificadas, por razões mais pedagógicas do 
que científicas, as teses contidas nas suas obras lógicas. 2 9 Em Couto, esta 
atitude vem à tona na censura que faz do "solecismo" grave cometido por 
Lourenço Valia em ter omitido a quantidade, a duração, o lugar, etc. na 
enumeração das categorias. Sintomaticamente, os humanistas aparecem 
com relativa frequência precisamente nos comentários parciais, onde a 
maioria dos escolásticos brilha pela sua ausência (ou quase): nos Analíti
cos Anteriores são citados Jodoco Clichthove (sobre o objecto desta obra 
de Aristóteles) e Rodolfo Agrícola (as definições da indução e do enti-
mema), enquanto o comentário - muito sumário - aos Tópicos só contém 
os nomes de duas autoridades (ambos "humanistas"), Periónio e mais 
uma vez Agrícola. 

2 6 No ver de Couto, pertence ao grupo dos autores "mais recentes", junto com Fonseca e 
Suárez. e também está associado aos nominalistas, como Gregório de Rimini c Gabriel 
Biel. 

2 7 É citado entre os "mais recentes", junto com Fonseca. 
2 8 Cf. John Patrick Doyle, "The Conimbricenses on the Semiotic Character of Mirror 

Images", in: The Modern Schoolman 76/1 (1998), pp. 17-31. 
2 9 Cf. Wilhelm Risse, "Introdução", in: Pedro Margalho, Escólios em ambas as Lógicas à 

Doutrina de S. Tomás, do Subtil Duns Escoto e dos Nominalistas, Lisboa, 1965, 
pp. X X V - X V I . 
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25. Autores ibéricos da época: M a r t i n h o de Ledesma ( m . 1574), 
J o ã o Bapt is ta M o n l l o r ( s é c . X V I ) , Pedro da Fonseca (1528-1599) , Bento 
Pereira (1536-1610) , Gabr ie l V á z q u e z (1549-1604) , Francisco S u á r e z 
(1548-1617) . O t r a ç o que permite un i r os c o n t e m p o r â n e o s e predecesso
res imediatos dos Conimbricenses dentro da mesma categoria consiste no 
facto de Cou to evi tar a i d e n t i f i c a ç ã o destes autores c o m alguma das cor
rentes t rad ic ionais , como p. ex. os " tomistas" ou os "escotistas". A l i á s , as 
r e f e r ê n c i a s à m a i o r i a deles s ã o raras. Só Fonseca (34 m e n ç õ e s ) , e, em 
menor medida , S u á r e z (6 m e n ç õ e s ) s ão citados com a lguma f r e q u ê n c i a . 
Fonseca e s t á bastante bem representado no p r o é m i o , no c o m e n t á r i o à s 
Categorias, e sobretudo nos c o m e n t á r i o s ao Da Interpretação e aos Ana
líticos Posteriores. A maneira elogiosa como é invar iavelmente tratado 
concorda c o m a r e l u t â n c i a evidente de Couto em travar d i s c u s s ã o c o m 
ele, mesmo no caso de claras d i v e r g ê n c i a s doutr inais . 

Apêndice 

ÍNDICE ONOMÁSTICO DOS A U T O R E S CITADOS 
NOS C O M E N T Á R I O S C O N I M B R I C E N S E S À D I A L É C T I C A D E A R I S T Ó T E L E S 

AFONSO de Vargas (castelhano: Alfonso de Vargas; referência: Hispalensis) 
t. I : In Isag. Porph. p r a f q. I V , a. I I (p. 92), q. V I , a. I (p. 118), c. I , q. I I , a. I 
(p. 158); In Categ. c. V I , q. I I , a. I I (p. 327), c. V I I I , q. I I , a. un. (pp. 377, 378). 
t. I I : In de Interpr, I , c. I V , q. I V , a. I V (pp. 111, 113); In de Post. Res. 1, c. X , 
q. I I , a. I I (p. 465). 

S. t 0 AGOSTINHO de Hipona (referência: D. Aug.) 
t. I : Procem. procem. (p. 3), q. I V , a. I I I (p. 28), q. V I , a. I (pp. 47, 48), a. I I 
(pp. 49, 50); In Isag. Porph. procem. (p. 56), prasf. q. I , a. I V (p. 68); In Categ. 
cl, explan. (p.231), q. I , a. I I I (p. 244), q. I I , a. I I (p. 248), c. I I , explan. 
(p. 251), c. V , q. I , a. I I (pp. 290, 291), c. V I , q. I I , a. I I (p. 323), c. V I I , q. I I , a. I 
(p. 351). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. 1, a. I (pp. 5, 7), a. I I (pp. 9, 11), q. I I , a. I (pp. 12, 
13), a. I I (p. 16), a. I I I , s. I (p. 20), q. I I I , a. I (p. 27, 28), a. I I (pp. 29, 30), a. I I I 
(pp. 33, 34), a. I V (pp. 35, 37), q. I V , a. I (p. 38), a. I I (pp. 43, 45), q. V , a. I 
(p. 47), a. I V (p. 53), c. I V , q. I I , a. I (p. 68), a. I V (p. 87), q. I I I , a. I I (p. 95), 
q. I V , a. I (p. 102), c. V I I I , q. un., a. I V (p. 145), a. V (pp. 147, 148); In de 
Interpr. I I c. I I I , explan. (p. 163); In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I (pp. 291, 292), 
a. I I I (pp. 294, 295), a. I V (p. 296), c. V I I , q. I . a. I (pp. 419, 420), c. X X V I , q. I , 
a. I I I (p. 497), q. I I , a. I I I (p. 513) 
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Rodolfo AGRICOLA (holandés: Roelof Huisman [Huusman]; referência: 
Rodolphus) 
t. I I : In de Priori Res. I I , explan. (pp. 282, 283); In Top. I , c. I I I , q. un., a. I 
(p. 533). 

S. t 0 ALBERTO Magno (alemão: Albert der Große; referências: Albert. [Magn.]) 
t. I : Procem., q. I , a. I I (p. 10), q. I V , a. I I I (pp. 27, 28), a. I V (p. 30), q. V, a. I I 
(p. 41), a. I I I (pp. 42, 44), q. V I , a. I I (p. 50), append. (p. 53), In Isag. Porph. 
prooem. (p. 56), pra?f. q. I , a. I I (p. 62), q. I V , a. I I I , s. I I (p. 95), q. V I , a. I I 
(p. 120), q. V I I , a. I (p. 129), a. I I (p. 133), q. V I I I , a. I I I (p. 144), c. i , q. I , a. I 
(p. 152), a. I I , (pp. 155, 162), c. I I , explan. (pp. 164, 165), q. I , a. I (p. 171), a. I I 
(p. 173), q. I I I , a. I (p. 181), a. I I (p. 184), c. I I I , q. 1, a. I I (p. 193), c. IV , q. I , a. I 
(p. 209), a. I I I (pp.212, 213), c. V , q. I , a. I (pp. 215, 216), a. I I (p. 217); in 
Categ. c. I , explan. (p. 230), q. I , a. I I I (pp. 242, 244), q. I I , a. I (pp. 246, 248), 
a. I I (p. 249), c. V , q. I , a. I I (p. 290), q. I I , a. I I (p. 296), q. I I I , a. un. (p. 302), 
c. V I , q. I , a. 1 (pp. 309, 310), q. I I , a. I (pp. 320, 322), c. V I I , q. I , a. I (pp. 337, 
340), a. I I (p. 342), a. I I I (p. 345), a. I V (p. 348), q. I I , a. I (pp. 349, 351), q. I I I , 
a. un. (p. 358), c. V I I I , explan. (pp. 360, 361), q. I , a. I (pp. 366, 367), a. I I 
(p. 369), a. I I I (pp. 371, 372, 374), q. I I , a. un. (p. 377), c. I X , q. I , a. I (p. 380), 
q. I I , a. I (p. 385), a. I I (p. 389), q. I I I , a. I (p. 390), c. X , q. un., a. I I (p. 401). 
t. I I : In de Interpr. I , procem (pp. 2, 3), c. I , explan. (pp. 4, 5), q, I I , a. I (p. 13), 
q. I I I , a. I (p. 28), a. I I (pp. 29, 30), a. I I I (p. 33), a. I V (pp. 35, 37), q. IV , a. I I 
(pp. 43, 44), q. V , a. I (pp. 47, 48), q. V , a. I I I (p. 51), a. I V (p. 52), c. I I , explan, 
(p. 57), c. I V , explan. (p. 62), q. I , a. I (p. 63), q. I I , a. I I (p. 71), a. I I I (p. 78), 
a. I V (p. 81), a. I V , s. I (p. 82), s. I I (p. 87), q. I I I , a. I (p. 90), q. IV , a. V 
(pp. 113, 114), a. V I (p. 116), c. V , explan. (p. 119), c. V I , q. I . a. I (p. 122); In 
de Interpr. I I , procem. (p. 149), c. I , q. un., a. I (p. 156), c. I I , explan. (p. 160), 
q. un. (p. 162), c. I I I , explan. (p. 163); In de Priori Res. I , procem. (p. 171), c. I , 
q. I , a. I (p. 180), a. I I I (p. 184), q. I I , a. I (p. 187), a. I I (p. 192), in de Post. 
Res. I , procem. (pp. 286, 287), c. I , q. I I , a. I I (p. 302), q. I I I , a. I I I (pp. 317, 318), 
c. I I , q. I , a. I (p. 347), q. I I , a. V (p. 373), q. I I I , a. I I I (p. 380), c. I I I , q. I , a. I 
(p. 385), q. I I , a. I (p. 390), c. I V explan. (p. 397), q. I , a. I (pp. 399, 400), a. I V 
(p. 407), c. V I I , q. I I , a. IE (p. 429), c. X , q. I , a. I I (p. 457), q. I I , a. I I (p. 465), 
cap. X X I I I , explan. (pp. 472, 473), c. X X V I , q. I , a. I I I (p. 497); In de Post. 
Res. I I , procem (p. 518); in El., q. I I (p. 548) 

ALBERTO de Saxonia (inglês: Albert of Saxony; referências: [Albertus de] 
Saxonia) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I , a. I (p. 63); In de Priori Res. I , c. I I I , q. I , a. I 
(p. 218); In de Post. Res. I , c. I , q. IV , a. I V (p. 337). 

ALBINO de Esmirna (grego: ÄXßivoq; referência: Alcinous) 
1.1: Procem., q. I V , a. I (p. 20), a. I I I (p. 29). 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I (p. 291). 

A L E X A N D R E de Afrodísia (grego: AXé^avÕpoç Aippoôioisvç; referências: 
Aphrod[isceus], Alex[and]er) 
1.1: Proozm., q. I V , a. I (p. 20), a. I I I (p. 27), a. IV (p. 30), a. V (p. 36), q. V , a, I I 
(p. 38); In Isag. Porph. c. I , q. I , a. I (p. 152), a. I I (p. 155), c. I I I ; q. I , a. I 
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(p. 189), q. I I , a. I (p. 199); In Categ. c. I V , q. I , a. I I I (p. 266), c. V, q. I , a. I I 
(p. 290). 
t . I I : ¡n de Interpr. I , procem. (pp. 2, 3), c. I , q I I I , a. I (p. 28), q. I V , a. I I (p. 44), 
c. I V , q. I I , a. I V , s. I (p. 82), s. I I (pp. 86, 87), c. V , explan. (p. 119); In de 
Interpr. I I , c. I I I , explan. (p. 163); ln de Priori Res. I , procem. (pp. 170, 171, 
173), c. I , q. I , a. 1 (p. 1 80), a. I I (p. 181), q. I I , a. I I (p. 392), c. I I , expían, 
(p. 197), c. X , explan. (p. 266); In de Post. Res. I , procem. (pp. 285, 286, 287), 
c. I , q. I I , a. I I (p. 304), c. I I , explan. (p. 346), q. I , a. I I (p. 350), q. I , a. I V 
(p. 355), c. I V , explan. (p. 397), c. X , q. I , a. I I (p. 457), a. I l l (p. 461), c. X X I V -
- X X V , explan. (p. 4 8 7 ) ; / « de Post. Res. I I , procem. (p. 518). 

A L E X A N D R E de Hales (inglês: Alexander of Hales; referências: Alens[is]f 

Alexand., Alex[and]. Alen[s].) 
1.1: In Isag. Porph. prasf q. V I I I , a. I I I (p. 144), c. I I , q. I I I , a. I (p. 181); ln 
Categ. c. V , q. I , a. I I (pp. 291, 292), c. V I I , q. I , a. I (p. 338), q. I I , a. I I (p. 354), 
c. V I I I , q. I , a. I I I , s . I ( p . 371). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (p. 8), q. I I , a. I (p. 12), a. I I I (p. 23), q. I I I , a. I 
(p. 27), cap. I V , q. I V , a. V (p. 113), a. V I (p. 116), c. V I H ; q. un., a. V (p. 144); 
In de Post. Res. I , c. X X V I , q. I I , a. I (p. 504), a. I I (p. 507). 

ALFARRABI (referência: Aiphar.) 
t. I : Procem., q. I V , a. I I I (p. 28); In Isag. Porph. prasf q. V I , a. I (p. 120); In 
Categ. q. I , a. I (p. 337). 
t. I I : In de Interpr. I , c. IV , q. I I , a. I V (p. 81); ¡n de Post. Res.], procem. 
(p. 286), c. I , q. I I , a. I (p. 302). 

A L G A Z E L (referência: Algazel) 
t. I : In Categ. c. I , q. I I , a. I (p. 248). 
t. I I : In de Interpr. I , c. IV , q. IV , a. V (p. 114); ln de Post. Res. I , procem. 
(p. 286). 

Jacome ALMAiN (francês: Jacques Almain; referência: Almainus) 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un., a. I (p. 134); In de Post. Res. I , c. 1, q. IV , 
a. I V (p. 340), c. V I I , q. I I , a. I I I (p. 431). 

S.T 0 A M B R Ó S I O (referência: D. Ambros.) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I I (p. 9), q. I I I , a. I (p. 28), a. I I I (p. 33). 

AMÓNIO Hermias (grego: AppcòvioçTípp.eíaç; referência: Ammon.) 
t. I : Proaim. procem. (p. 2) , q. I V , a. I I I (pp. 27, 29), a. I V (p. 30), q. V , a. I I 
(p. 42); In Isag. Porph. procem. (p. 56), preef., explan. (p. 59), q. V I I , a. I 
(p. 129), a. I I (p. 133), c. I , q. I , a. I (p. 152), a. I I (p. 155), c. I I , explan. (pp. 164, 
165); ln Categ. c. I , q. I , a. I I I (p. 244), q. I I , a. I I (pp. 248, 249), c. I I I , expían, 
(p. 254), c. I V , q. I , a. I I I (pp. 263, 266), q. I I , a. I (pp. 267, 268), c. V , q. I , a. I I 
(pp. 291, 293), c. V I , explan. (p. 304), c. V I I I , explan. (pp. 359, 360), q. I , a. I I 
(p. 367), a. I I I (p. 371), c. X I I , explan. (p. 414), c. X I V , explan. (p. 416). 
t. I I : ln de Interpr. I , procem. (pp. 2, 3), c. I I , explan. (p. 57), c. I I I , expían, 
(pp. 58, 59, 60), c. I V , explan. (p. 61), q. I , a. I (p. 64), q. I I , a. I (p. 68), a. I I 
(pp. 70, 7 1 , 72), a. I V (p. 85), q. I I I , a. I I (p. 95), q. I V , a. V (p. 114); In de Priori 
Res. I , c. I , q. I , a. I I (p. 182); In de Post. Res. I , c. V I I , q. I I , a. I I (p. 429), c. X , 
q. I , a. I I I (p. 460). 
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Antón io ANDRÉS de Aragão (castelhano: Antonio Andrés; referência: Antonius 
Andreas) 
t. I : Procem. q. IV , a. V (p. 33); In Isag. Porph. praef. q. I I , a. I I (p. 76), q. I V , 
a. I I I , s. I I I (p. 97); In Categ. c. V I , q. I , a. I I (p. 311). 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I I , a. I I I (p. 309), q. I I I , a. I I I , s. (p. 321). 

S.'° ANSELMO (referência: D. Anselm.) 
t. I : In Isag. Porph. praef q. I , a. I I (p. 63). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I I (p. 9), q. V , a. I I I (p. 51), c. I V , q. I I , a. I V 
(p. 87), q. I V , a. 1 (p. 102), a. V (p. 113), c. V I I I , q. un., a. I V (p. 144); In de 
Post. Res. I , c. I . q. I V , a. I V (p. 338), c. I I , q. I I I , a. I I I (p. 380), c. V I I , q. I , a. 1 
(p. 420). 

ANTÍSTENES (grego: AvxwOèvnç; referência: Ambistenes) 
1.1: In Isag. Porph. prasf q. 1, a. I I (p. 62). 

ANTÓNIO de Córdoba (castelhano: Antonio de Córdoba; referência: Corduba) 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un., a. I I I (p. 140); In de Post. Res. I , c. I , q. I I , 
a. I V (p. 340), c. V I I , q. I , a. I I (p. 422). 

A P O L I N Á R I O (grego: Aito)Xtvápioç; referência: Apoiiin[a]). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. V , a. I V (p. 52), c. I V , q. I V , a. I (p. 101); In de Post. 
Res. I , c. I , q. I I , a. 1 (p. 302), c. I I I , q. I , a. I I I (p. 388). 

Lúcio A P U L E I O de Madaura (referência: Appul.) 
t. I : In Isag. Porph. praef q. I , a. I l l (p. 68). 

(Pseudo-)Dionís io A R E O P A G I T A (grego: Atovómoç ó ApE[i]oKaymjç; referência: 
D. Dionys.) 
L 1 : In Isag. Porph. prxf. q. I V , a. I (p. 90); In Categ. c. I , q. I , a. I I (p. 238), c. V , 
q. I , a. I I (p. 291). 
t. I I : In de Interpr. 1, c. I . q. I I , a. I (p. 14). 

João A R G I R Ó P U L O (grego: Iojávvi]ç ApynpónooXoç; referência: Argyropyiiis) 
1.1: In Categ. cap. V I I I , explan. (p. 360). 

A R Q U I T A S de Tarento (grego: Apxómç; referência: Architas) 
t. I : In Isag. Porph. prasf explan. (p. 59); In Categ. c. I V , q. I I , a. I I I (p. 274), 
c. V , q. I I I , a. un. (p. 301). 

S.10
 A T A N Á S I O (referência: D. Athanas.) 

t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I I (p. 10). 

A V E R R Ó I S (referência: Averroes) 
t. I : Proozm. q. I V , a. V (p. 33), q. V I , a. I I , append. (p. 53); In Isag. Porph 
procem. (p. 56), preef. q. I V , a. I I I (p. 97), q. V , a. I I I (p. 116), q. V I , a. I (pp. 118, 
120), q. V I I , a. I (p. 129), c. I l l , q. I I , a. I (p. 199); In Categ. c. I , q. I , a, I 
(p. 233), a. I I (p. 239), c. V , q. I , a. I I (p. 290), c. V I , q. I I , a. I I (pp. 322, 324), 
c. V I I , q. I , a. I (p. 337), q. I I I , a. un. (p. 358), c. V I I I , explan. (p. 359), q. I , a. I 
(p. 367), c. I X , q. I ,a . I I (p. 383). 

t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I I , a. I (p. 28), q. V , a. I V (p. 52), c. I I I , explan. 
(p. 59), c. I V , q. I I , a. I I I (p. 79), q. I V , a. I (pp. 102, 104), a. I I I (p. 109), c. V , 
explan. (p. 119); In de Interpr. I I , c. I I I , explan. (p. 163); In de Priori Res. I , 
procem. (p. 171), c. 1, q. I I , a. I (p. 188), a. I I (p. 192), a. I I I (p. 195), c. V I I , q. I , 
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a. I (pp. 256, 257), q. I I , a. I I (p. 263); In de Post. Res. I , procem. (pp. 285, 286), 
c. I . q. I I , a. I (p. 302), q. I I I , a. I I (p. 314), a. I I I , s. (pp. 321, 322), a. I V (pp. 323, 
324), c. I I , explan. (pp. 345, 346), q. I , a. I (p. 348), a. I V (p. 355), c. I V , q. I , 
a. I V (p.407), c. V I , explan. ( p . 4 I 2 ) , c. V I I , explan. (p. 418), c. X , q. I , a. I 
(p. 456), a. I I (p. 457), a. I I I (pp. 460, 461), c. X X I I I , explan. (pp. 472, 473), In 
de Post. Res. I I , q. un, a. I (p. 520), a. I I (p. 521). 

AviCENA (referência: Avicen.) 
t. I : Procem. q. I V , a. I I I (p. 28), a. V (p. 33), q. V, a. I I (p. 41), q. V I , a. EI, 
append. (p. 54); In Isag. Porph. prasf q. I V , a. I (p. 90), a. I I I , s. I I I (p. 97), a. V 
(p. 107), q. V I , a. I (p. 120), q. V I I I , a. I I (p. 133), a. I I I (p. 143), c. I I , explan. 
(p. 165), q. I , a. I (p. 170), c. V , q. I , a. I (p. 216); In Categ. c. I , q. I I , a. I 
(p. 248), c. I I I , explan. (p. 253), c. I V , q. I , a. I I (pp. 260, 261), a. I I I (p. 265), 
q. I I , a. I I I (p. 274), c. V I I , q. I , a. I (p. 337), a. I I (p. 343), q. I I , a. I (p. 348). 
t. I I : In de Interpr. I , c. IV , q. I I , a. I I I (p. 79), q. I I I , a. I I I (p. 99), q. I V , a. V 
(p. 114); In de Post. Res. I , procem. (p. 286), c. X , q. I , a. I I I (p. 461). 

AULO Gél io (referência: Aulus Gellius) 
1.1: In Isag. Porph. procem. (p. 56). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I V , a. I I (p. 42). 

Pedro AURÉOLO (francês: Pierre Auriol; referência: Aureolus) 
t. I : In Categ. c. V I , q. I I , a. I (p. 321), c. V I I , q. I , a. I (p. 337). 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I ; q. un., a. I I I (pp. 140, 142), a. V (p. 145); In de Post. 
Res. I , c. V I I , q. I , a. I I I (p. 425), c. X X V I , q. I , a. I V (p. 500). 

Rogér io B A C O N (inglês: Roger Bacon; referências: Bac[c]honus) 
1.1: Procem. q. I V , a. V (p. 33); In Isag. Porph. prasf q. I I I , a. I I I (p. 92); In 
Categ. c. V , q. I , a. I I (p. 290). 

Paulo B A R B O de Soncino (italiano: Paolo Barbo da Soncino; referência: 
Soncin[n]as) 
t. I : Procem. q. I V , a. V (p. 33); In Isag. Porph. prxi q. I I I , a. I I I (p. 87), q. IV, 
a. I I I , s. I I (p. 95), q. V I , a. I (p. 119), a. I I (p. 121), a. I I I (p. 125), q. V I I I , a. I I I 
(p. 143), c. I , q. I I , a. I I (p. 162); In Categ. c. I V , q. I , a. I I (p. 260), c. V I , q. I , 
a. I (p. 310), q. I I , a. I (p. 321), c. V I I , q. I , a. I (p. 338), a. I I (pp. 341, 342), a. I I I 
(p. 345), a. I V (p. 348), q. I I I , a. un. (p. 358), c. X , q. un., a. I I (p. 401), a. V 
(p. 409). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I I (p. 9), q. I I , a. I (p. 13), q. I V , a. I (p. 39), 
q. V , a. I (pp. 46, 47, 48), c. I V , q. I I I , a. I I I (p. 97), q. I V , a. I V (pp. 111,113), 
a. V I (p. 115), c. V I I I , q. un., a. I (p. 134); In de Post. Res. I , c. I , q. I V , a. V 
(p. 341), c. I I , q. I I I , a. I I I (p. 380), c. I V , q. I , a. I V (p. 408), c. V I I , q. I , a. I I 
(p .422) , c. X X I I I , q. un., a. I (p. 474), a. I , s. (p. 479), a. I I (p. 481), a. I I I 
(p. 486). 

Jaime Malafossa de B A R G E (italiano: Giacomino Malafossa da Barge; 
referência: Bargius) 
t. I : In Isag. Porph. praef. q. V , a. I I I (p. 116), q. V I I I , a. I V (p. 147). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I V , a. I (p. 101), c. V I I I , q. un., a. V (p. 145); In de 
Post. Res. I , c. I , q. I , a. I I I (p. 300), c. I I , q. I I , a. V I (p. 373), c. I I I , q. I I , a. I 
(p. 390). 
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S. BASÍLIO Magno (grego: BaoíXetoç ó Méyaç; referência: D. Basilius) 
t. II: In de Interpr. I, c. I, q. II , a. I (p. 32), q. II, a. III, s. II (p. 22), q. III, a. I 
CP- 28). 

João B A S S O L ( inglês: John Basso!; referência: Basso/is) 
t. I : In Categ. c. V I , q. II , a. I (p. 320). 
t. II: In de Interpr, I , c. I , q. I I , a. III , s. III (p. 24), q. III, a. II (p. 30), c. IV, q. IV, 
a. VI (p. 115), c. V I I I , q. un., a. III (p. 140), a. V (p. 145); In de Post Res. I, 
c. V I I , q. I , a. III (p. 425), c. X X V I , q. I, a. IV (p. 500). 

S. Roberto BELLARM1NO (italiano: Roberto Bellarmino; referência: Bellarmimts) 
1.1: In Isag. Porph c. V , q. I, a. I (p. 216). 
t. I I : In de Post. Res. I, c. I , q. IV , a. IV (p. 340). 

António BERNARDI de Mirândola (italiano: Antonio Bernardi delia Mirando/a; 
referência: Bernardvs Mirandulanus) 
t. I: Procem. q. I V , a. I (p. 21), q. V, a. I I I (p. 42). 

B E S S A R I Ã O (grego: Bnaaapícov; referência: Bessarion.) 
t. I: In Isag. Porph. praaf q. I , a. III (p. 68). 
t. II: In de Post. Res. I, c. I , q. I , a. I (p. 291). 

Gabriel BlEL (a lemão: Gabriel Biel; referência: Gabriel) 
1.1: Procem. q. IV , a. V (p. 35), q. V, a. I I (p. 38); In Isag. Porph. pra?f q. V I I I , 
a. III (p. 144); In Categ. c. V , q. I, a. II (p. 290), c. VI I , a. I V (p. 348). 
t. II: In de Interpr. I, c. I , q. I I I , a. I (p. 26), c. IV , q. IV, a. I (p. 101), a. II 
(p. 107), c. V I I I , q. un., a. I II (p. 140); In de Post. Res. I , c. I , q. II, a. I I (p. 307), 
q. III, a. II (pp. 330, 331), c. III, q. II, a. I (p. 390), c. VI I , q. I , a. II (p. 422), q. II, 
a. I (p. 427), a. II (p. 429), c. X X X I I I , q. un., a. 2 (p. 482), c. X X V I , q. I, a. IV 
(p. 500), q. I I , a. II (p. 507). 

B Í O N de Buristene (grego: Bícov; referência: Bion) 
t. II: In de Post. Res. I, c. 1, q. I, a. II (p. 293). 

S. B O A V E N T U R A (referência: D. Bonav.) 
t. I : In Isag. Porph. prasf q. V I I I , a. III (p. 144). 
t. I I : In de Interpr. I, c. I , q. I, a. 1 (p. 6, 8), q. II, a. III , s. II (p. 23), s. III (p. 24), 
q. V , a. I V (p. 52), c. IV, q. IV , a. VI (p. 13 6), c. VII I , q. un., a. I (p. 134), a. III 
(pp. 139, 141), a. V (p. 144); In de Post. Res. I, c. X X V I , q. I, a. I I I (p. 496), 
q. II , a. i (p. 504), a. II (p. 507). 

Aníc io Mânl io Torquato Severino B O É C I O (referência: Boetius) 
t. I : Procem. q. IV , a, IV (pp. 30, 32), q. V I , a. II , append. (p. 54); In Isag. Porph. 
procem. (pp. 56, 58), prasf. q. I V , a. V (p. 107), q. V I I , a. I (p. 129), q. V I I , a. II 
(p. 133), c. I, explan. (p. 149), c. II, explan. (p. 164), q. III, a. I (p. 181), c. III , 
q. I, a. I (p. 195); In Categ. procem. (p. 226), c. I, explan. (p. 230), q. I , a. III 
(p. 244), q. I I , a. I (p. 246), a. I I (p. 249), c. IV , q. I, a. I I I (pp, 264, 266), q. II , 
a. I V (p. 276), c. V , q. I , a. I (p. 288), a. II (pp. 290, 291), q. I I , a. II (p. 296), 
a. III (p. 299), c. V I , explan. (p. 304), q. I , a. III (p. 317), c. V I I , q. I, a. I (p. 338), 
a. II, (p. 342), q. II , a. I (p. 351), c. V I I I , explan. (p. 360), q. I, a. III (p. 371), 
q. II, a. un. (p. 377), c. X , q. un. a. I (p. 398), a. II (p. 401). 
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t. I I : In de Interpr. I , procem. (pp. 2, 3), c. I , explan. (p. 4), q. I , a. I I (p. 9), q. I I , 
a. I I I , s. I (p. 20), q. I I I , a. I (pp. 27, 28), a. I I I (p. 33), a. I V (p. 35), q. I V , a. I 
(p. 41), c. I I I , explan. (pp. 58, 59), c. I V , explan. (p. 62), q. I , a. I (p. 63), q. I I , 
a. I I (p. 71), q. I I , a. I V , s. I (p. 82), s. I I (p. 85), q. I I I , a. I (p. 90), a. I I (p. 95), 
q. IV , a. I I (p. 107), q. I V , a. V (p. 114), c. V , explan. (p. 119), c. V I I I , q. un, 
a. I V (p. 144); In de Interpr. I I , procem. (p. 149), c. I , q. un., a. I (p. 156), c. I I , 
explan. (p. 160), c. I I I , explan (p. 163); In de Priori Res. I , procem. (pp. 171, 172, 
174), c. I , q. I I , a. I I I (p. 194), c. I I , explan. (p. 197); In de Priori Res. I I , explan, 
(p. 283); In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I (p. 292), a. I I I (p. 294), c. I I , q. I , a. I V 
(p. 362), c. I I I , q. I I , a. I (p. 389), c. I V , explan. (p. 399), q. I , a. I V (pp. 407, 
408). 

Estêvão B R U L E F E R (francês: Etienne Brulefer; referência: Stephanus Bwíefer 
[Buriepher]) 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un., a. I I I (p. 139), a. I V (p. 144). 

João Francisco BlJRANA (italiano: Giovanni Francesco Burana; referência: 
Hieronymus Burana) 
1.1: Procem. q. I V , a. V (p. 36). 
t. I I : In de Priori Res. I , c. I , q. I , a. I I (p. 181), a. I I I (p. 184), q. I I , a. I I I (p. 192), 
c. X , explan. (p. 267). 

Guálter BURLEY (inglês: Walter Burleigh (Burley); referência: Burlceus) 
t. I : In Isag. Porph. praef. q. I , a. I I I (p. 64); In Caieg. c. I V , q. I , a. I I I (p. 264), 
c. V , q. 11, a. I (p. 293). 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un., a. I V (p. 144). 

C A E T A N O (cardeal) (italiano: Gaetano o Caietano, propriamente Giacomo (na 
religião Tommaso) de Vio; referência: Caiet.) 
1.1: In Isag. Porph. prasf. q. I , a. V (p. 70), q. I I , a. I (p. 73), q. I I I , a. I I (p. 83), 
a. I I I (p. 87), q. I V , a. I I (p. 92), a. I l l , s. I (p. 93), s. I I I (pp. 97, 100), q. I V , a. I V 
(p. 106), a. V (p. 109), q. V , a. I I I (p. 116), q. V I , a. I (pp. 118, 120, 121), a. I I 
(pp. 122, 123), a. I I I (p. 125), a. I V (p. 127), q. V I I I , a. I I I (p. 143), a. I V 
(p. 147), c. I , q. I , a. I (p. 155), a. I I (pp. 155, 156), q. I I , a. I (p. 157), a. I I 
(p. 162), c. I I , explan. (p. 165), q. I , a. I (pp. 169, 171), a. I I (p. 173), c. I I I , q. I , 
a. I (p. 190), a. I I (pp. 193, 194), q. I I , a. I (p. 199), c. I V , q. I , a. I I (pp. 209, 
210), c. V , q. I , a. I (p. 215); ln Categ. c. I , q. I , a. I (pp. 232, 233), a. I I (pp. 237, 
239, 240), a. I I I (pp. 243, 244, 245), q. I I , a. I (p. 248), a. I I (p. 249), c. I I , 
explan. (pp. 251, 252), c. I V , q. I , a. I (p. 258), a. I I (p. 260), a. I I I (pp, 263, 264), 
q. I I , a. I (p. 269), a. I I (p. 271), c. V , q. I , a. I (pp. 288, 289), q. I I , a. I I (p. 296), 
a. I I I (pp. 299, 300), c. V I , explan. (p. 304), q. I , a. I (p. 309), c. V I I , q. I , a. I I 
(pp. 341, 342, 343, 344), a. I I I (p. 345), a. I V (p. 348), q. I I , a. I I (p. 353), q. I I I , 
a. un. (p. 358), c. V I I I , q. I , a. I (p. 366), a. I I (p. 368), a. I I I , s. I (pp. 371, 372), 
c. X , q. un., a. I I (p. 401), a. V (p. 409). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I , a. I I (p. 15), a. I I I (pp. 17, 18), a. I I I , s. I I (p. 24), 
q. I V , a. I I , s. (p. 40), q. I V , a. I I (p. 45), q. V, a. 1 (p. 47), q. V , a. I I I (p. 51), 
a. I V (pp. 53, 54), c. I V , q. I I , a. I I (p. 70), q. I I I , a. I I (pp. 93, 96), a. I V (pp. 98, 
99), q. I V , a. I I (p. 107), a. V I (p. 116), c. V I I , q. I , a. I I I (p. 128), c. V I I I , q. un., 
a. I I I (pp. 142, 143); In de Interpr. I I , c. I , q. un., a. I (p. 157), a. I I (pp. 158, 
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159); In de Priori Res, I , c. I , q. I I , a. I (p. 187). c. I I , q. 1, a. I V (p. 208); In de 
Post. Res. I , c. I , q. I , a. I I (p. 293), a. I V (p. 297), q. I I , a. I I I (pp. 307, 309), 
q. I I I , a. I I I (pp. 316, 317, 318), a. I I I , s. (pp. 319, 321), a. I V (p. 323), q. IV , 
a. I V (pp. 338, 339, 340), a. V (p. 341), c. I I , q. I , a. I I (pp. 349, 350, 351), q. I I , 
a. I I (pp. 365, 366), a. I V (p. 369), a. V I (p. 373), c. I I I , q. I , a. I l l (p. 388), q. I I , 
a. I (p. 390), a. I I (p. 393), a. I l l (p. 395), c. I V , q. I , a. I (p. 400), a. I l l (p. 404), 
a. I V (p. 408), c. V I , explan. (p. 411), c. V I I , q. I , a. I I (p. 422), q. I I , a. I I 
(p. 428), a. V (p. 436), c. V I I I , q. I , a. I I (p. 445), a. I I I (p. 447), c. X , q. I , a. I I 
(p. 457), a. I I I (p. 460), q. I I , a. I I (pp. 465, 466), a. I I I , (p. 468), c. X X X I I I , 
q. un., a. I , s. (pp. 478, 479), a. I I (p. 481), c. X X V I , q. I , a. I V (pp. 501, 502), 
q. I I , a. I (p. 504), a. I I (p. 508); In de Post. Res. I I , q. un., a. I I (p. 522). 

Francisco Melchior CANO (castelhano: Francisco Melchor Cano; referência: 
Canus) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. X , q. I I , a. I I (p. 465), c. X X V I , q. I , a. I I I (p. 496). 

João CAPRÉOLO (Capréol) (francês: Jean Capreolus; referência: Capreolus) 
1.1: Procem. q. I V , a. V (p. 33): In Isag. Porph. presf. q. I , a. V (p. 70), q. IV , a. I I 
(p. 92), a. I I I , s. I (p. 93), s. I I (p. 95), q. V I , a. I I (p. 122), a. I V (p. 127), q. V I I I , 
a. I I (p. 140), a. I I I (p. 143), c. I , q. I I , a. I (p. 158), c. I V , q. I , a. I I (p. 208); In 
Categ. c. I V , q. I I , a. I (p. 267), c. V , q. I I , a. I I I (p. 300), c. V I , q. I , a. I (pp. 310, 
311), a. I I (p. 312), a. I V (p. 319), q. I I , a. I I (p. 327), c. V I I , q. I , a. I I (pp. 341, 
342), a. I I I (p. 345), a. I V (p. 348), q. I I I , a. un. (p. 358), c. V I I I , q. I I , a. un. 
(pp. 377, 378), c. I X , q. I I I , a. I (p. 391). 

t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I , a. I I I (p. 18), q. IV, a. I (p. 39), q. V , a. I (p. 48), 
a. I I (p. 50), c. I V , q. I I , a. I V (p. 86), q. I I I , a. I I I (pp. 97, 98), a. I V (p. 100), 
q. I V , a. V I (p. 115), c. V I I I , q, un., a. I (p. 134), a. I V (p. 142); In de Priori 
Res. I , c. I , q. I I , a. I (p, 188), c. I I , q. I , a. I (p. 199); In de Post. Res. I , c. I , q. I , 
a. I V (p. 297), q. I V , a. V (p. 341), c. I I , q. I I , a. V I (p. 373), q. I I I , a. I I I (p. 380), 
c. I I I , q. I I , a. I (p. 390), c. V I I , q. I , a. I I (p. 422), c. X , q. I I , a. I I (p. 465), 
c. X X I I I , q. un., a. I I (p. 481), c. X X V I , q. I , a. I I I (p. 497), q. I I , a. I I (p. 506). 

Dionís io CAE.TUSIANO (flamengo: Dennis Leeuwis van Ryckel; referência: 
Carthusianus) 
t. I : In Isag. Porph. pra?f. q. V I I I , a. I I I (p. 144). 
t. I I : In de Interpr. I , q. I V , a. V I (p. 115). 

Ambrós io CATARuMO (italiano: Ambrogio Catarino; referência: Catharinus) 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un., a. I I I (p. 140), a. V (p. 145). 

CÍCERO (referências: Cicer., Tulí.) 
t. I : Procem. procem. (p. 4) , q. I , a. I I (p. 9), q. I V , a. I (p. 21), a. I I I (p. 29), a. I V 
(p. 30), q. V I , a. I (p. 48), a. I I (p. 50); In Isag. Porph. procem. (p. 56), c. I I , 
explan. (pp. 164, 165). 
t. I I : In de Priori Res. I , procem. (p. 172), c. I I , explan. (p. 197); In de Priori 
Res. I I , explan. (p. 283); In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I (p. 291), c. I I , explan. 
(p. 346), c. V I I , q. I , a. I ( p . 4 1 9 ) . 

S. CIRILO de Alexandria (grego: Kúpi?J.oç ó AleÇavÔpsvç; referência: Cyril.) 
t. I : Procem. procem. (p. 1). 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un., a. I V (pp. 144, 145). 
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C L E M E N T E de Alexandria (grego: KÀrjjjnçó AXsÇavôpsvç; referência: Clem. Al.) 
ti: Procem. procem. (pp. 1, 3, 4), q. III, a.I (p. 18), q. VI, a. I (p. 48), a. II 
(pp. 49,51) 
Jodoco C L I C H T H O V E (flamengo: Joostvan Clichí[h]ove; referência: Clitovceus) 
t. I I : In de Priori Res. I , procem. (p. 171). 
C L I T Ô M A C O (grego: KXeixópaxoç; referência: Clitomachus) 
t. I : Procem. q. IV, a. III (p. 27). 

Gaspar C O N T A R I N I (italiano: Gaspare Contarini; referência: Contaremis) 
t. I : In Categ. c. I , q. I I , a. II (p. 250). 

C R Á T I L O (grego: KpaxvXoç; referência: Cratylus) 
1.1: In Isag. Porph. praef. q. I , a. II (p. 62). 
t. II : In de Interpr. I , c. I , q. IV, a. II (p. 42); In de Post. Res. I , c. VII, q. I , a. I 
(p.419). 
S. João C R I S Ó S T E M O (grego: 'Icoâvvrjç ó XpoaóoTOpoç; referência: D. Chrys.) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. III , a. I (p. 27), a. III (p. 34), c. VIII, q. un., a. IV 
(p. 144). 
Pedro C R O C K A E R T de Bruxelas (flamengo: Peter Crockaert; referência: Petrus 
de Bruxelis) 
1.1: In Isag. Porph. praf. q. VIII, a. II (p. 133). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (p. 8), q. I I I , a. II (p. 29). 

S. João D A M A S C E N O (grego: Icüávvnç ó Aapacncnvoç; referência: Damascenus) 
1.1: Procem. q. IV, a. V (p. 36); In Isag. Porph. prsef. q. IV, a. IV (pp. 104, 106); In 
Categ. c. I , explan. (p. 231), q. I , a. III (p. 244), c. IV, q. I , a. III (p. 266), c. V, q. I , 
a. I (p. 289), a. II (p. 290), c. VII, q. I , a. I I (p. 341), q. I I , a. II (pp. 352, 353). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. III, a. I (p. 28), c. VIII, q. un., a. IV (pp. 144, 145); In 
de Priori Res. I , procem. (p. 170); In de Post. Res. I , c. VII, q. I , a. I (p. 419). 
D I O D O R O de Sicília (grego: Aióôcopoç ó LIKEXICÚXIIÇ; referência: Diodor.) 
1.1: Procem. q. III, a. I (p. 18). 

D I Ó G E N E S Laércio (grego: Atoyévnç Aaêpxioç; referências: Diogen. 
Laert.iLaertius) 
1.1: Procem. procem. (p. 6), q. IV, a. I (p. 21), a. IV (p. 30), a. V (p. 33). 
t. I I : In de Priori Res. I , procem. (p. 172, 173); In de Post. Res. I , c. VII, q. I , a. I 
(p-419). 
D I O N Í S I O de Halicarnasso (grego: Aiovòaioç; referência: Dion. Ali.) 
1.1: Procem. procem. (p. 3) 
D O M I N G O S de Flandres (flamengo: Dominik van Vlaanderen; referência: Domin. 
de Flandria) 
t. I : In Categ. c. V, q. I I , a. I I (p. 296). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. III, a. II (p. 29); In de Post. Res. I , c. IV, q. I , a. IV 
(p. 408), c. X, q. I , a. III (pp. 459, 460), c. XXIII, q. un., a. I , s. (p. 479), a. II 
(p. 481). 
João D U L L A E R T de Gante (flamengo: Jan Dullaert van Gent; referência. Ioannes 
de Gandavo) 
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t. I : In Categ. c. I , q. I , a. I I (p. 239), c. V , q. I , a. I I (p. 290), c. V I I , q. I I , a. I 
(p. 351). 

D U R A N D O São Porciano (francês: Guillaume Durand de Saint-Pourçain; 
referência: Durandus) 
1.1: Proozm, q. V , a. I I (p. 40); In Isag. Porph. prasf. q. 1, a. I V (p. 68), q. IV , a. I I 
(p. 92), q. V I , a. I (p. 118); In Categ. c. I V , q. I , a. I I (p. 260), a. I I I (p. 266), c. V , 
q. I , a. I I (p. 290), c. V I , q. I , a. I I (p. 311), a. I V (p. 317), c. I X , q. I I , a. I 
(p. 385), c. X , q. un., a. V I (p. 411). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I I , a. I I (p. 31), q. IV, a. I (p. 38), q. V , a. 1 (p. 46), 
a. I I I (p. 51), c. I V , q. I V , a. I I (p. 107), a. V I (p. 115), c. V I I , q. I , a. I I I (p. 128), 
c, V I I I , q. un., a. I I (p. 138); In de Interpr. I I , c. I , q. un., a. I I (pp. 158, 159); In 
de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I V (pp. 296, 299), q. I I , a. I I I (pp. 307, 309), q. I V , 
a. I (p. 329), a. I V (p. 337), a. V (pp. 341, 342, 343), c. I I I , q. I I , a. 3 (p. 390), 
c. X , q. I I , a. I I (p. 467), a. I I I (p. 469), c. X X V I , q. I , a. I I I (p. 497), q. I I , a. I I 
(p. 507). 

S. t 0 E P I F Â N I O de Salamina (grego: Eitupávioç; referência D. Epiphan.) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I V (pp. 296), c. V I I , q. I , a. I (p. 419). 

João Duns E S C O T O ( inglês: John Duns Scot; referência: Scot.) 
t. I : Proozm. q. I V , a. I I (p. 22), a. I I I (p. 28), a. V (p. 33), q. V , a. I (p. 37), a. I I 
(p. 4 1 , 42), a. I I I (p. 42), q. V I , a. I I (p. 49); In Isag. Porph. procem. (p. 56), prasf. 
q, I I I , a. I I (p. 83), q. I V , a. I (p. 90), a. I I (p. 92), a. I I I , s. I I I (p. 97), q. I V , a. V 
(p. 107), q. V , a. I (p. 113), a. I I (p. 115), a. I I I (p. 116), q. V I , a. I (pp. 118, 119, 
120, 121), a. I V (pp. 126, 127), q. V I I , a. I (p. 129), a. I I I (p. 135), q. V I I I , a. I I 
(pp. 140, 142), a. I I I (p. 144), a. I V (pp. 147, 148), c. I , q. I , a. I I (p. 155), c. I I I , 
q. I , a. I (p. 190), a. I I (p. 193), q. I I , a. I (p. 199), c. V , q. I , a. I (p. 215); In 
Categ. c. I V , q. I , a. I (p. 258), a. I I I (p. 264), q. I I , a. I (p. 268), a. I I I (pp. 274, 
277), c. V , q. I I , a. I I I (p. 300), c. V I , q. I , a. I I (p. 311), a. I V (p. 319), q. I I , a. I I 
(p. 326), c. V I I , q. I , a. I V (p. 347), q. I I , a. I (pp. 350, 351), a. I I (p. 353), q. I I I , 
a. un. (p. 359), c. V I I I , q. I , a. I I (pp. 367, 369), a. I I I , s. I (p. 371), c. I X , q. I I I , 
a. I (pp. 390, 391), c. X , q. un. a. I I (pp. 400, 401), a. I I I (p. 403). 
t. 31: In de Interpr. I , procem. (p. 3), c. I , q. I , a. I (pp. 6, 8), q. I I , a. I (pp. 12, 13), 
q. I I , a. 31 (p. 16), a. I I I (p. 18), q. I I , a. I I I , s. I I I (p. 25), q. 113, a. 3 (p. 26), a. I I 
(pp. 29, 30, 31), a. I I I (pp. 32, 33), q. I V , a. I (p. 39), a. I s. (pp. 40, 41), q. I V , 
a. I I (p. 45), c. I V , q. I I , a. I I (p. 71), a. I I I (p. 79), q. I I I , a. I V (pp. 98, 99), q. I V , 
a. I (p. 101), a. 3V (p. 111), a. V I (pp. 115, 116), c. V I I , q. I , a. I I I (p. 127), 
c. V I I I , q. un., a. I (pp. 134, 135), a. I I (p. 138), a. I I I (p. 140); In de Priori Res. I , 
c. I , q. I I , a. I I (p. 187), c. I I , q. I I , a. I (p. 208), c. V I I , q. I I , a. I (p. 261), a. I I 
(p. 262), In de Post. Res. I , c. I , q. I I , a. I I (p. 304), a. I I I (pp. 308, 309), q. I I I , 
a. I I I (pp. 316, 318), a. I I I , s. (p. 321), q. I V , a. I (p. 328), a. I V (pp. 337, 339), 
c. I I , q. I , a. I (p. 347), a. I I (pp. 349, 350), q. I I , a. I I (p. 365), a. I I I (p. 368), 
a. V I (p. 374), c. I I I , q. I I , a. I (p, 390), a. I I (p. 392), c. V I I , q. I , a. I I I (pp. 425, 
426), q. I I , a. I I I (pp. 429, 430, 432), c. X , q. I I , a. I (pp. 463, 464), a. I I (p. 466), 
a. I I I (p. 468), c. X X I I I , q. un., a. I (pp. 475, 477), a. I , s. (p. 477), a. I I (p. 482), 
c. X X V I , q. I , a. I I I (p. 497), a. I V (p. 499), q. I I , a. I V (p. 515); In de Post. 
Res. I I , q. un, a. I I (p. 521). 
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E U C L I D E S de Alexandria (grego: EindeíÔnç; referência: Euclides) 
t. I : In Categ. c. V I , q. I I , a. I I (p. 322). 

EUDEMO de Rodes (grego: Evôrjpoç ó Vóôioç; referência: Eudemus) 
t. I I : In de Priori Res. I , prcem. (pp. 171, 173), c. I X , explan. (p. 266). 

EUSÉBIO de Cesareia (grego: Evocßioq ó rfjç Kaiaapeíaç; referência. Euseb.) 
1.1: Procem. procem. (pp. 1, 3, 4) , q. I I I , a. I (p. 18), q. I V , a. I V (p. 30). 

EUSTRÁTIO de Niceia (grego: Evorpáuoç; referência: Eustratius) 
t. I : Procem. q. I V , a. V (p. 35); In Isag. Porph. praef. q. I , a. I V (p. 68). 
t. I I : ln de Priori Res. I , procem. (p. 170); In de Post. Res. I , procem. (p. 286), In 
de Post. Res. I I , procem. (p. 518). 

João F Á B E R (a lemão: Johannes Faber von Donauwörth [Werdea], ou 
Hieronymus von Mondsee; referência: Faber) 
t. I I : In delnterpr. I , c. V I I I , q. un., a. I V (p. 144). 

F A N I A S de Éreso (grego: <Pavíaç; referência: Phaenia) 
t. I I : In de Priori Res. I , procem. (p. 173). 

Marsil io FlClNO (italiano: Marsilio Ficino; referência: Ficin.) 
t. I : Procem. q. I V , a. I (p. 20). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I I , a. I V (p. 37), q. I V , a. I I (p. 44). 

FÍLON o Judeu (referências: PhilolPhil. lud.) 
t. I : Procem. procem. (p. 6), q. V , a. I (p. 36), q. V I , a. I (p. 48). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I I , a. I (p. 28), q. IV , a. I I (p. 42). 

João FILÓPONO (grego: Icoávvnç ó &dÓ7uovoç; referência: Philopon.) 
1.1: Procem. q. I V , a. I I I (pp. 27, 29), a. I V (pp. 30, 32), q. V , a. I I (p. 42); ln 
Isag. Porph c. I I I , q. I I , a. I (p. 199); In Categ. c. V I , q. I I , a. I I I (p. 323). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I I I , a. I (p. 90); ln de Priori Res. I , procem. 
(pp. 170, 171, 173), c. I , explan. (p. 177), q. I , a. I I I (p. 182), q. I I , a. I (p. 188), 
a. I I (p. 192); In de Post. Res. I , procem. (p. 286), c. I I , a. I (pp. 301, 302), a. I I 
(p. 305), c. I I , explan. (p. 345), c. I I I , q. I I , a. I (p. 389), c. I V , explän. (p. 397), 
q. I , a. I V (p. 407), c. V , explan. (p. 410), c. V I , explan. (p. 412), c. V I I , explan. 
(pp. 417, 418), q. I , a. I I I (p. 425), c. X , q. I , a. I I (p. 457). 

Pedro da F O N S E C A (referência: Fonsecallntrod) 
t. I : Procem. q. IV , a. I (p. 21), a. I I (p. 25), a. I V (p. 30), a. V (p. 33), q. V , a. I I I 
(p. 42), q. V I , a, I I (p. 49); In Isag. Porph. prasf. q. I , a. V (p. 70), q. I I I , a. I I 
(p. 83), q. I V , a. I I I , s. I I (p. 95), q. V I , a. I I (p. 122), a. I I I (p. 125), a. I V 
(p. 127), c. I , q. I , a. I (p. 155), c. I I , q. I I , a. I (p. 179); In Categ. c. I , q. I , a. I I 
(p .239) , a. I I I (pp.243, 245), c. V I I , q. I , a. I V (p. 348), q. I I , a. I (p. 351), 
c. V I I I , q. I I , a. un. (p. 377). 

t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I I (p. 9), q. I I , a. I I (p. 13), a. I I I (p. 18), a. III , 
s. I I (p. 24), q. I I I , a. I (p. 27), a. I V (p. 35), c. I V , q. I I , a. I I I (p. 77), q. I I I , a. I I 
(p. 96), q. I V , a. I (p. 102); In de Post. Res. I , c. I , q. I I , a. I I (p. 307), q. I I I , a. I V 
(p. 324), q. I V , a. I I (p. 330), a. V (p. 341), c. I I , q. I I , a. V (p. 370), q. I I I , a. I I I 
(p. 381), c. V I I , q. I I , a. V (p. 435), c. X X I I I , q. un., a. I I (p. 482). 

Cláudio G A L E N O (grego: KXavõioç Pcdnvóç; referência: Galenus) 
1.1: Procem. q. I , a. I (pp. 7, 8), a. I I (p. 9), q. I V , a. I V (p. 32). 
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t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I V , a. I I (p. 44); In de Priori Res. I , prcem. (pp. 170, 
173), c. V I I , q. I , a. I (p. 256). 

T o m á s de G A R B O (italiano: Tommaso dei Garbo; referência: Thomas de Garbo) 
1.1: In Categ. c. I V , q. I , a. I I I (p. 266). 

G I L Romano (italiano: Egídio Romano; referências: Aigyd. Roman.) 
1.1: Procem. q. I V , a. I I I (pp. 27, 28), q. V , a. I I I (pp. 42, 44); In Isag. Porph 
praef. q. V I I I , a. I I I (p. 143); In Categ. c. I , explan. (p. 230), q. I I , a. I I , (pp. 249, 
251), c . V , q . I , a. I I (p. 290), c. V I , q. I , a. I I I (p. 316), c. V I I , q. I I I , a.un. 
(p. 359), c. V I I I , q. I , a. I I I , s. I (p. 371), c. I X , q. I I I , a. I (pp. 390, 391). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I , a. I (p. 13), q. I I I , a. I (p. 27), a. I I I (p. 32), q. I V . 
a. I (p. 38), a. I , s. (p. 40), q. I V , a. I I (p. 44), q. V, a. I (p. 47), a. I I (p. 50), a. I I I 
(p. 51), a. I V (p. 52), c. IV , q. I I , a. I I I (p. 79), a. I V (pp. 81 , 82), q. IV , a. I V 
(pp. 98, 100), c. V I , explan. (p. 120), q . I , a. í (p. 122), c. V I I I , q. un., a. V 
(p. 145); In de Priori Res.l, procem. (p. 171), c. I , q . I , a. 1 (p. 180), a. I I I 
(p. 185), c. I I , q. I , a. I (p. 201); In de Post. Res. I , procem. (p. 286), c. I , q. I I , a. I 
(p. 302), q. I I I , a. I I I (p. 318), c. I I , q. I , a. I (p. 349), a. II (p. 350), c. I I I , q. I , 
a. I I I (p. 388), c. I V , q. I , a. I I I (p. 404), c. V I , explan. (pp. 411, 412), c. X , q. I , 
a. I I I (p .459) , q. I I , a. I I (p. 465), c. X X I I I , explan. (pp. 472, 473), c. X X V I , 
q. un., a. I I (pp. 521, 522); In EL, q. I , a. V (p. 547). 

GILBERTO de la Porrée (francês: Gilbert de la Porrée; referência: Gilberliis) 
t. I : In Categ. c. I X , q. I I , a. I (p. 385), a. I I (p. 392). 

S. GREGÓRIO de Nazianzo (grego: rpnyóptoç ó OeoXóyoç; referência: Greg. 
Naz.) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. X , q. I , a. I I I (p. 461). 

S. GREGÓRIO de Nissa (grego: Fpnyópioç Nvoonç; referência: D. Greg. Niss.) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I I (p. 10), q. I I I , a. I (pp. 27, 28), a. I I I (p. 34). 

GREGÓRIO de Rímini (italiano: Gregorio da Rimini; referência: Gregor[ius] 
AriminilArimin.) 
1.1: Procem. q. I V , a. V (p. 35); In Categ. c. V, q. I , a. II (p. 290), q. I I , a. I I 
(p. 295), c. V I , q. I , a. I I I (p. 316), q. I I , a. I (p. 321). 
t. I I : In de Interpr. 1, c. IV , q. I I , a. I I I (p. 79), q. I I I , a. I I I (p. 97), q. IV , a. I 
(p. 102), a. I I (p. 107), a. I I I (p. 110), c. V I I , q. I , a. I I I (p. 127), c. V I I I , q. un., 
a. I V (p. 143); In de Priori Res. I , c. I , q. I I , a. I (p. 187), c. I I , q. 1, a. I (p. 200), 
a. I V (p. 206); In de Post. Res. I , c. 1, q. I I I , a. I I I , s. (p. 321), q. I V , a. I (p. 328), 
c. I I , q. I I , a. I I (p. 364), c. I I I , q. I I , a. I (p. 390), c. V I I , q. I , a. I I I (p. 425), q. I I , 
a. I l l (pp. 430, 431), c. X X I I I , q. un., a. I I (p. 482), c. X X V I , q. I , a. I I I (p. 498), 
a. I V (pp. 500, 501), q. I I , a. I I (p. 506), a. IV (p. 515). 

GREGÓRIO de Valência (castelhano: Gregorio de Valencia; referência. Valentia) 
1.1: In Isag Porph. prsef. q. I V , a. I I (p. 92). 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I I , a. I V (p. 340). 

Roberto GROSSETESTE (inglês: Robert Grosseteste; referência: Linconiensis) 
t. I I : In de Post. Res. procem. (p. 285), c. I I , q. I , a. I (p. 347), c. V I , explan. 
(p. 412), c. X X V I , q. I , a. I I I (p. 498). 
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G U I L H E R M E de Auxerre (francês: Guillaume d'Auxerre; referência: Altisiod.) 
t. I I : In de Post. Res. c. X X V I , q. II , a. II (p. 507). 

H E L I O D O R O (grego: 'HXióôcopoç; referência: Heliod.) 
t. í: Procem. q. III , a. I (p. 18). 

HENRIQUE de Gante (flamengo: Hendrik van Geni; referência. HenricJGandau.) 
t. I: In Isag. Porph. praef. q. IV , a. II (p. 92); In Categ. c. IV, q. I , a. I (p. 258), 
c. V I , q. I , a. II (p. 311), c. VI I , q. I , a. I (p. 338), a. I I (p. 343). 
t. II: In de Interpr, I, c. I, q. III , a. II (pp. 30, 31), q. IV, a. I (pp. 38, 39), c. I V , 
q. III , a. I V (p. 98): In de Post. Res. c. I, q. I, a. I II (p. 295), q. I I , a. I (p. 301), 
q. I V , a. I V (pp. 337, 340), c. II , q. II , a. I I (p. 365), a. V I (p. 374), c. I I I , q. II, 
a. II (p. 392), c. X X I I I , q. un., a. I I (p. 481), c. X X V I , q. II, a. II (p. 507). 

HERACLITO de Éfeso (grego: 'HpáKÀEiroç 'E<péaioç; referência: Heraclitus 
Ephesius) 
t. I: In Isag. Porph. prasf. q. I, a. I I (p. 62). 
t. II: In de Interpr. I , c. I , q. I V , a. II (p. 42); In de Post. Res. c. VI I , q. I, a. I 
(p .419) . 

H E R Ó D O T O (grego: 'HpóôoToç; referência: Herod.) 
t. I: Procem. procem. (p. 3), q. I, a. II (p. 8). 
t. II: In de Interpr. I , c. I , q. IV , a. I I (p. 42). 

H E R V E U da Bretanha (francês: Hervé de Nédellec; referência: Hervaius) 
1.1: In Isag. Porph. prasf. q. II , a. III (p. 124), a. I V (p. 127); In Categ. c. I , q. I, 
a. I II (p. 244), c. V I I , q. I , a. I I (p. 342). 
t. II: In de Interpr. I, c. I , q. V , a. I (p. 46), a. I l l (p. 51), c. V I I I . q. un. a. I 
(p. 134); In de Post. Res. I , c. II , q. I I I , a. III (p. 381), c. VI I , q. I , a. I (pp. 419, 
420), c. X , q. II, a. I (p. 462), a. I I (p. 467), c. X X V I , q. II, a. IV (p. 515). 

S. t 0 HILÁRIO de Poitiers (referência: D. Hilar.) 
t. II: In de Interpr. I, c. I, q. I , a. II (p. 10). 

HlPÓCRATE (grego: 'iTnroKpáznç; referência: Hyppocrates) 
t. I I : In de Post. Res. I, c. I , q. II , a. III (p. 308), q. I I I , a. III (p. 316). 

Roberto HOLCOT (inglês: Robert Holcot [Holkot]; referência. Holcot.) 
t. I: In Categ. c. V , q. I, a. II (p. 290). 

H O M E R O (grego: "Opr/poç; referência: Homerus) 
t. I: In Isag. Porph. c. II, explan. (p. 165). 

Cr i sós tomo lAVELLI (italiano: Cristóforo Javelli; referência: lavellus) 
t. I: Procem. q. I V , a. V (p. 33); In Categ. c. IV , q. I , a. II (p. 260), c. V , q. II, a. II 
(p. 296), c. V I , q. I , a. I (p. 310), c. X , q. un., a. I I (p. 401). 
t. II: In de Interpr. I, c. I V , q. III , a. IV (p. 98). 

S.10 I S I D O R O de Sevilha (referência: D. Isid.) 
t. I: In Categ. c. V , q. II , a. I I (p. 295). 

JÂMBLICO (grego: 'lápftXixoç; referência: lamblicus) 
t. I: Procem. q. V I , a. I (p. 48), a. I I (p. 49); In Isag. Porph. prsef. explan. (p. 59), 
q. I, a. I II (p. 68); In Categ. c. V , q. III , a. un. (p. 302). 
t. II: In de Post. Res. I, c. I , q. I , a. I (p. 291). 
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João de JANDUN (francês: Jean de Jandun; referência: landunus) 
t. I : Procem. q. V , a. I I (p. 39); In Categ. c. I X , q. I I , a. I (p. 385). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I I , a. I I (p. 30), q. V , a. I (p. 46), c. V I I I , q. un., a. I V 
(p. 144). 

S. J E R Ó N I M O (referência: D . fíier.) 
t. I : Procem. procem. (p. 3), q. V I , a. I I (p. 51); In Isag. Porph. procem, (p. 56). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (p. 7), q. I I , a. I I (p. 16), c. V I I I , q. un., a. I V 
(pp. 144, 145); In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I V (p. 296), c. X X V I , q. I , a. I I I 
(p. 496). 

S. JOÃO Evangelista (grego: Icoâvvnç ó evayyehorfjç; referência: D. loan.) 
t. I I : In de Interpr. I , c, I , q. I I , a. I I I , s. I (p. 20). 

J O S É F lávio (referência: Ioseph.) 
1.1: Procem. procem. (p. 1), q. I I I , a. I (p. 18). 

S. JUSTINO Márt i r (referência: lusünus Martyr) 
1.1: Procem. procem. (p. 1); In Isag. Porph. praef. q, I , a. I V (p. 68). 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un., a. I V (pp. 144, 145). 

Lúcio Cecí l io Firmiano L A C T Â N C I O (referência: Lactant.) 
1.1: Procem. procem. (p. 4) , q. I , a. I (p. 7). 

L E A N D R O de Mi le to (grego: AéavÔpoç; referência: Leand.) 
t. I ; Procem. procem. (p. 3). 

S. L E Ã O Magno (papa) (referência: Leo) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I I (p. 293). 

Martinho de L E D E S M A (castelhano: Martin de Ledesma; referência: Ledesma) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (p. 8). 

Francisco LiCHETO (italiano Francesco Licheto; referência: Lychetus) 
1.1; In Isag. Porph. prasf. q. I V , a. I I I , s. I I I (p. 97). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I V , a. V I (p. 115), c. V I I I , q. un., a. I I I (p. 140); In 
de Post. Res. I , c. I I I , q. I I , a. I (p. 390), c. V I I , q. I I , a. I I I (p. 430), q. I V 
(P- 433). 

Ti to LÍVIO (referência: Liv.) 
1.1: Procem. proosm. (p. 3). 

Pedro LOMBARDO (italiano: Pier Lombardo; referência: Magister [Sent.]) 
t. I : In Categ. c. V , q. I , a. I (p. 287). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (pp. 6, 7), q. I I , a. I (p. 13), c. V I I I , q. un., a. I 
(p. 134), a. I V (p. 145); In de Post. Res. I , c. V I I , q. I I , a. I I (p. 428). 

Ambrós io Teodós io M A C R Ó B I O (referência: Macrobius) 
1.1: In Categ. c. I , explan. (p. 231). 

João M A I R ( inglês: John MairIMajor; referência: loannes Maior) 
1.1: In Isag. Porph. prasf. q. V I I , a. I (p. 128); In Categ. c. V , q. I , a. I I (p. 290), 
c. I X , q. I I , a. I ( p . 385) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I V , a. V I (p. 115), c. V I I I , q. un., a. I I I (p. 140); In 
de Post. Res. I , c. I I , q. I I , a. I (p. 362), c. X X V I , q. I , a. I V (p. 500). 
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Marco Valér io M A R C I A L (referência: Martialis) 
t. I : In Isag. Porph. c. I I , explan. (p. 165). 

M A R S Í L I O de Inghen (holandês: Marsilius van Inghen; referência: Marsil.) 
t. I : In Isag. Porph. praef. q. V I I I , a. I I I (p. 144); In Categ. c. I , q. I I , a. I I (p. 249), 
c. I V , q. I , a. I (p. 258), c. V , q. I , a. I I (p. 290), c. V I , q. I I , a. I (p. 321). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I V , a. I (p. 101), a. V I (p. 116); In de Priori Res. I , 
prcem. (p. 171); In de Post. Res. I , c. I , q. I V , a. I (p. 328), c. X X I I I , q. un., a. I I 
(p. 482), c. X X V I , q. un., a. I V (p. 500). 

Gerardo M A T T H Y S (a lemão: Gerhard Matthys; referência: Matthisius) 
1.1: Proozm. q. I V , a. I V (p. 30), a. V (p. 33), q. V , a. I I (p. 38). 

Ricardo de M E D I A V I L L A ( inglês: Richard of Midd/elon; referência: Richardus) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I , a. I (p. 12), a. I I I , s. I I I (p. 24), q. I I I , a. I I I (p. 32), 
c. I V , q. I I , a. I I (p. 71), q. I V , a. V I (p. 116), c. V I I I , q. un., a. I I I (p. 140); In de 
Post. Res. I , c. I I I , q. I I , a. I (p. 390). 

Bartolomeu de M E D I N A (castelhano: Bartolomé Medina; referência: Medina) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I V (p. 296), q. IV , a. I V (p. 337). 

Francisco de MEYRONNES (francês: François de Meyronnes; referência: 
Mayronus) 
t. I : In Categ. c. IV , q. I I , a. I I I (p. 274), c. V I I , q. I , a. IV (p. 348). 

M I G U E L de Massa (italiano: Micheie da Massa [?]; referência: Michaelis de 
Massa) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. X X V I , q. I , a. I V (p. 501). 

João Francisco Pico de M I R Â N D O L A (italiano: Giovanfrancesco Pico delia 
Mirandola; referência: Miranduia) 
t. I I : In de Priori Res. I , procem. (p. 173). 

João Baptista M O N L L O R (castelhano: Juan Bautista Monitor; referência: Ioannes 
Maulorhts!Maurolius) 
t. I : In Isag. Porph. prasf. q. I I , a. I I (p. 76), q. I V , a. I I I , s. I I (p. 95). 

Agostinho NlFO (italiano: Agostino Nifo; referência: Niphus) 
t. I : In Categ. c. IV , q. I I , a. I I I (p. 274), c. V , q. I , a. I I (p. 290), c. V I , q. I , a. I I 
(p. 311), c. X , q. un., a. I I (p. 401), a. V (p. 409). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I , a. I I I , s. I I I (p. 24), c. I V , q. I I , a. I I I , s. (p. 75), 
q. I V , a. I (p. 102); In de Interpr. I I , c. I I I , explan. (p. 163); In de Post. Res. I , 
c. I , q. I I , a. I I (p. 192). 

Guilherme de O C C A M (inglês: William Occham; referência: Ochamus) 
t. I : In Isag. Porph. prasf. q. I , a. I I (p. 62), q. V I , a. I (p. 118); In Categ. c. I , q. I , 
a. I I (p. 237), a. I I I (p. 243), q. I I , a. I (p. 248), c. I V , q. I I , a. I I I (p. 275), c. V I , 
q. I I , a. I (p. 321), c. I X , q. I I , a. I (p. 385). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I I , a. I I I (p. 79), q. IV , a. I (p. 101), a. V I (p. 115), 
c. V I I I , q. un., a. I I I (p. 140); In de Post. Res. I , c. I , q. I I , a. I I I (p. 307), c. V I I , 
q. I , a. I I (p. 422). 

O L I M P I O D O R O o Jovem (grego: 'OXupmóÔcopoç; referência: Olympiod.) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I I (p. 293). 
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ORÍGENES (grego: 'üpiyévnç; referência: Origen) 
t. I : Procem. q. V I , a. I (p. 47). 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un., a. I V (p. 144); In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I 
(p. 292). 

Jorge PACHYMERES (grego: Fecòpytoç naxopépijç; referência: Pachimerus) 
t 1 : Procem. q. I V , a. I V (p. 30). 

Pedro de P A L U D E (francês: Pierre de laPalu; referência: Palud.) 
1.1: In Categ. c. I V , q. I , a. I (p. 258). 

frei P A U L O o Escritor (alemão: Paul der Schreiber [?]; referência: Paulus 
Scriptor) 
t. I : In Categ. c. V I , q. I I , a. I (p. 320). 

PAULO Veneto (italiano: Paolo Veneto [Nicoletti]; referência: Paulus Venetus) 
1.1: In Isag. Porph. prasf. q. I , a. I I (p. 64), a. V (p. 70), q. I V , a. I I (p. 92), q. V I , 
a. I (p. 118); In Categ. c. I , q. I , a. I I I (p. 243), q. I I , a. I (p. 249), c. V I , q. I , a. I I 
(p. 311), c. V I I , q. I , a. I I (p. 342). 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I I , a. I (p. 302), q. I I I , a. I (p. 312), a. I I I (p. 318), 
q. I V , a. I (p. 328), c. I I I , q. I , a. I I (p. 402), c. X , q. I , a. I I I (p. 459). 

P E D R O d ' A i l l y (francês: Pierre d'Ailly; referência: Petrus de Aliaco) 
t. I I : In de Interpr. I , c. V I I I , q. un, a. I I I (p. 140). 

Bento PEREIRA (castelhano: Benito Pereira; referência: Benedictus Pereira) 
1.1: Procem. q. I V , a. I V (p. 30). 

Joaquim PERIÓNIO (francês: Joachim Périon; referência: Perionius) 
t. I : In Categ. c. V I I I , explan. (p. 360). 
t. I I : In Top. I , c. I I I , q. un., a. I (p. 533). 

P I T Á G O R A S (grego: TloOayópaç; referência: Pythagoras) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I (p. 291). 

P L A T Ã O (grego: LJXáxcov; referência: Plató) 
1.1: Procem. q. I , a. 1 (p. 7), q. IV , a. I (pp. 20, 21), q. V , a. I V (p. 45), q. V I , a. I 
(pp. 47, 48); In Categ. c. I , q. I , a. I I (p. 237), q. I I , a. I I I (p. 273), c. V , q. I , a. I 
(p. 289), c. V I I , q. I , a. I (p. 338). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I I , a. I I (pp. 29, 30), q. I V , a. I I , p. 42; In de Priori 
Res. I , procem. (p. 173), c. I , explan. (p. 176); In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I I 
(p. 293), c. I I , q. I , a. I V (pp. 355, 357), c. X X I I I , q. un. a. I , s. (p. 478). 

Caio PLÍNIO Segundo (o Antigo) (referência: Plin.) 
1.1: Procem. q. I I I , a. I (p. 18). 

t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (p. 7), q. I V , a. I I (p. 42). 

P L O T I N O (grego: ITXoxivoç; referência: Plot.) 
1.1: Procem. q. I V , a. I I I (p. 29); In Categ. c. I V , q. I I , a. I I I (p. 274), c. V , q. I , 
a. I I (p. 291). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I I I , a. I (p. 28); In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I 
(p .291) . 
P L U T A R C O (grego: IJXoúxapxoç; referência: Plut.) 
1.1: Procem. Procem. (p. 2), q. I , a. I (p. 7, 8). 
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POLO de Agrigento (grego: LlcõXoç; referência: Poius) 
t. I : Proozm. q . I , a. I (p. 8), 

P R I S C I A N O de Cesareia (referência: Priscianus) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I (p. 291). 

Miguel PSELLOS (grego: MixarjX WsXXóç; referência: Pselhis) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q . I , a. I (p. 64), q . I I I , a. I I (p. 95). 

Cláudio P T O L O M E U (grego: KXaóòioç ITzoXs/uaioç, referência: Ptolomazus) 

t. I I : In de Post. Res. I , procem. (p. 287), c. X X I I I , explan. (p. 472). 

Marco Fábio Q U I N T I L I A N O (referência: Fabius!Quintilian.) 
1.1: Procem. q . V I , a. I (p. 48); In Isag. Porph prasf. procem. (p. 60). 
t. I I : In de Priori Res. I I , explan. (p. 282). 

Célio R O D I G I N O (italiano: Lodovico Ricchieri; referência: [Ccelh/s] Rodiginius) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q . I I , a. I I I (p. 18), In de Post. Res. I , c. I I , q. I , a. I V 
(P- 355). 

Júlio César S C A L Í G E R O (italiano: Giulio Cesare Scaligero\ referência: Scaliger) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (p. 7). 

Peter S C H W A R Z ( lat im: Petrus Niger, referência: Clypeus Thomistarum) 
t. I : In Isag. Porph. prasf. q . V I I I , a. I I (p. 133); In Categ. c. I V , q. I I , a. I I I 
(P- 274) 

Lúcio Aneu S É N E C A (referência: Séneca) 
1.1: Procem. q . I , a. I (p. 7); In Isag. Porph. praef. q. I , a. I I I (p. 66). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q . I , a. I (p. 7). 

SEXTO Empír ico (grego: Zê&oç ó èpnetpmóç; referência: Sextus Pompeiits) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. V I I , q . I , a. I (p. 419), 

Francisco S I L V E S T R E de Ferrara (italiano: Francesco Silvestri; referências: 
Ferrariens. ISylvestr) 
1.1: In Isag. Porph praef. q . I I I , a. I (pp. 79, 80), a. I I (p. 83), q. I V , a. I I I (p. 92), 
q . V I , a. I I (p. 122), q . V I , a. I V (p. 127), c. I V , q . I , a. I I (pp. 209, 210); In 
Categ. c. I , q. I , a. I (p. 234), c. I V , q . I , a. I I (p. 258), c. V I , q. I , a. I I (p. 311), 
c. V I I , q . I , a. I I (p. 341), q . I I , a. I (p. 348), a. I I (p. 355), q . I I I , a. un. (p. 358), 
c. X , q. un., a. V I (p. 412). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (p. 6), q . I I , a. I (p. 14), a. I l l (pp. 17, 18), 
a. I I I , s. I (p. 20), q . I I I , a. I I (p. 31), q . I V , a. I (p. 39), q. V , a. I (p. 47), a. I I 
(p. 50), a. I I I (pp. 51 , 52), a. I V (p. 54), c. IV , q . I I , a. I I (p. 70), a. I I I (pp. 75, 
79), a. I V (p. 86), q . I I I , a. I I (p. 93), q . I V , a. I I (p. 107), a. I V (p. 111), a. V I 
(p. 116), c. V I I , q . I , a. I I I (p. 128); In de Priori Res. I , c. I , q . I I , a. I (p. 187); In 
de Post. Res. I , c. I , q . I , a. I V (pp. 297, 300, 301), q. I I I , a. I I I (p. 318), a. I I I , 
s. (pp. 319, 321), q . I I , a. I I (p. 339), c. I I , q . I I , a. I I (p. 365), a. I V (p. 369), a. V 
(p. 371), q . I I I , a. I I I (p. 380), c. I I I , q . I I , a. I (p. 390), c. I V , q . I , a. I V (p. 407), 
c. X , q. I I , a. I I (p. 465), c. X X I I I , q . un., a. I (p. 474), a. I I (p. 481). 

S I M P L Í C I O (grego: EipnXiKioç, referência: Simplicius) 
1.1: Procem. q. I V , a. I V (p. 30), q. V , a. I I (p. 42): In Isag. Porph. procem. 
(p. 56); In Categ. c. 1, explan. (p. 231), q. I , a. I I I (p. 244), q . I I , a. I I (p. 248), 
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c. I I I , explan. (p. 254), c. I V , q. I , a. I I I (pp. 263, 266), q. I I , a. I (p. 268), c. V , 
q. I , a. I I (p. 291), c. V I , q. I I , a. I I (p. 323), c. V I I , q. I , a. I I (pp. 341, 342), q. I I , 
a. I (p. 351), c. V I I I , q. I , a. I I (p. 367), c. X , q. un., a. I I (p. 401). 
t. I I : In de Priori Res. I , c. I , q. I , a. I I I (p. 182), q. I I , a. I (p. 188); In de Post. 
Res. I , c. I , q. I , a. I (p. 291); In de Post. Res. I I , procem. (p. 518). 

Caio Júlio S O L I N O (referencia: Solinus) 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I V , a. I I (p. 42). 

Domingos de S O T O (castelhano: Domingo de Soto; referencia: Sotus) 
t. I : In Isag. Porph. prasf. q. V I , a. I I I (p. 124), c. I I I , q. I , a. I (p. 195); In Categ. 
c. I , q. I , a. I I I (pp. 243, 244), q. I I , a. I (p. 249), c. I I , explan. (p. 252), c. V, q. I I , 
a. I (p. 293), a. I I (p. 296), c. V I , q. I , a. I I (pp. 311, 313), c. V i l , q. I , a. I I 
(p. 342), c. V I I I , q. I , a. I I I (p. 372), c. X , q. un., a. I I (p. 401). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I , q. I , a. I (p. 11), q. I I , a. I I I , s. I I (p. 24), q. I I I , a. I I 
(p. 30), c. I V , q. I I , a. I I I (pp. 76, 78), c. V I I I , q. un., a. I I I (p. 140); In de Priori 
Res. I , c. V I I , q. I I , a. I (p. 261), a. I I (p. 262); In de Post. Res. I , c. I , q. I , a. I V 
(p. 296), q. I I , a. I (p. 302), q. I I I , a. I I I (pp. 316, 318), c. I V , q. I , a. I I I (pp. 404, 
405), c. X , q. I , a. I (p. 457), c. X X V I , q. I , a. I I (p. 493). 

Agostinho S T E U C O de Gubbio (italiano: Agostino Steuco di Gubbio; referência: 
Augustinus Eugubinus) 
1.1: In Isag. Porph. praef. q. I , a. I I I (p. 66). 

S T R A B O (grego: Sxpápcov; referencia: Strabd) 
1.1: Procem. procem. (p. 6), q. I I I , a. I (p. 18). 

Francisco S U A R E Z (castelhano: Francisco Suarez; referencias: D. Suar[ius], 
D. Soar., Soar[ius]) 
t. I : Procem. q. I V , a. I I I (p. 28), a. V (p. 33); In Isag. Porph. prasf. q. I V , a. I I I , 
s. I I (p. 95); In Categ. c. I , q. I , a. I I I (p. 243), c. X , q. un., a. V (p. 409). 
t. I I : In de Post. Res. I , c. X X I I I , q. un, a. I I (p. 482). 

Pedro T A R T A R E T (francês: Fierre Tartaret; referencia: Tartaretus) 
1.1: In Isag Porph. prcef. q. V I I I , a. I I I (p. 135); In Categ. c. V , q. I I , a. I 
(p .293) . 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I I , a. I (p. 68), a. I I I (pp. 77, 78); In de Priori 
Res. I , c. I I , q. I , a. I (p. 199); In de Post. Res. I , c. I I , q. I , a. I I I (p. 354). 

T E M Í S T I O (grego: Gs/uiorioç; referencia: Themistius) 
1.1: Proam. q. I I I , a. I I I (p. 27); In Isag. Porph. preef. explan. (p. 59), c. I I , q. I I , 
a. I (p. 199); In Categ. c. V , q. I , a. I I (p. 291). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I V , a. I I I (p. 109); In de Priori Res. I , c. I , q. I I , a. I 
(p. 188); In de Post. Res.l, procem. (p. 287), c. I , q. I I , a. I (p. 302), a. I I I 
(p. 307), q . I I I , a. I I I (p. 318), c. I I , explan. (pp. 345, 346), q. ü , a. I (p. 363), 
c. I I I , q. I I , a. I (p. 389), c. I V , q. I , a. I (p. 399), c. V I I , explan. (p. 417), q. 3, 
a. I I I (p. 425), q. I I , a. I I (p. 429), c. X , q. I , a. I I I (p. 461). 

T E O D O R E T O de Ciro (grego: OeoÔcapnxoq; referencia: Theodoretus) 
1.1: Procem. q. V , a. I (p. 36); In Isag. Porph. c. I I , explan. (p. 165). 

T E O F R A S T O (grego; ©eócppaoroç; referencia: Theophrastus) 
t. I I : In de Priori Res. I , procem. (pp. 171, 173), c. I X , explan. (p. 276); In de 
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Post. Res. I , procem. (p. 285), c. I V , q. I , a. I V (p. 407), c. V I I , q. I I , a. I I 
(p. 429); In de Post. Res. I I , procem. 518. 

T E R T U L I A N O (referência: Tertidliari) 
t. I I : In de Post. Res. I , c. V I I , q. I , a. I (p. 419). 

André T I R A Q U E A U (francês: André Tiraqueau; referencia: Tiraquellus) 
t. I : In Isag. Porph. c. I I , explan. (p. 164). 

Francisco TlTELMANS (flamengo: Frans Titelmans; referencia: [Doctores] 
Lovanienses) 
t. I : ¡n Isag. Porph. proceem., (p. 56), c. I , q. I I , a. I (p. 158), c. I I I , q. I , a. I 
(p. 190), a. I I (p. 193); In Categ. c. I , q. I , a. I I I (p. 244), q. I I , a. I (pp. 246, 247), 
c. V , q. I I , a. I (p. 293), c. V I , q. I , a. I I (p. 311), c. V I I I , q. I , a. I I I , s. I (p. 371), 
c. X , q. un., a. V (p. 410). 
t. I I : In de Interpr. I , c. I V , q. I I , a. I (p. 69); In de Priori Res. I , procem. (p. 171), 
c. I , q. I , a. I I I (p. 184), c. V I , q. un., a. I I (p. 252); In El., q. I , a. V (p. 547). 

Francisco de T O L E D O (castelhano: Francisco de Toledo; referência: Toletus) 
t. I : Procem. q. V , a. I I (p. 39), a. I I I (p. 42); In Isag. Porph. prasf. q. V I , a. I I I 
(p. 124), q. V I I I , a. I I I (p. 135); In Categ. c. I , q. I I , a. I (p. 249), c. I I , explan, 
(pp. 251, 252), c. X , q. un. a. V (p. 409). 
t. I I : In de Interpr. I , q. V , a. V , s. (p. 55), c. IV , q. I V , a. I (p. 102); In de 
Interpr. I I , c. I I , q. un. (p. 163); In de Post. Res. I , c. 1, q. I V , a. I (p. 329), a. I I I 
(p. 335), c. I I , q. I I , a. V (p. 370), c. V I I , q. I I , a. I I I (p. 429), c. X X I I I , q. un., 
a. I I (p. 482). 

T O M Á S Argentinense de Estrasburgo (alemão: Thomas von Strafiburg; 
referência: Argentin.) 
1.1: In Isag. Porph. prarf. q. V I I I , a. I I I (p. 144); In Categ. c. V I , q. I , a. I I 
(p. 311), c. V I I , q. I I I , a. un. (p. 359). 
t. I I : In de Post. Res. I , c. I , q. I V , a. I V (p. 337), a. V (p. 341). 

S. T O M Á S de Aquino (italiano: S. Tommaso di Aquino; referência: D. Thom.) 
t. I : Procem. q. I , a. I I (pp. 9, 10), a. I I I (p. 11), q. IV , a. I (p. 21), a. I I I (p. 28), 
a. I V (p. 32), a. V (p. 34), q. V , a. I I (p. 39), q. V I , a. I (p. 47), a. I I , append. 
(p. 53); In Isag. Porph. prasf. q. I , a. I I (pp. 62, 65), a. I I I (p. 66), a. V (pp. 70, 71 , 
72), q. I I , a. I I (p. 77), q. I I I , a. I (p. 79), a. I I (p. 83), a. I I I (p. 85), q. I V , a. I 
(p. 90), a. I I , (p. 92), a. I I I , s. I (p. 93), s. I I (p. 95), s. I I I (p. 100), s. I V (a. 103), 
a. I V (pp. 104, 107), q. V , a. I I (p. 115), a. I I I (p. 116), q. V I , a. I (pp. 118, 119, 
120, 121), a. I I (pp. 122, 124) a. I I I (p. 124), a. I V (p. 127), q. V I I , a. I (p. 129), 
q. V I I I , a. I (p. 139), a. I I I (p. 143), a. I V (p. 148), c. I , q. I , a. I (p. 155), a. I I 
(p. 155), q. I I , a. I (pp. 157, 160), c. I I , q. I , a. I I (p. 173), q. I I I , a. I (p. 181), a. I I 
(p. 183), c. I I I , q. I , a. I (p. 195), q. I I , a. I (p. 199), c. I V , q. I , a. I (p. 206), a. I I 
(pp. 208, 209, 210), a. I I I (p. 212), c. V , q. I , a. I I I (p. 219); In Categ. c. I , q. I , 
a. I (pp. 232, 233, 234), a. I I (pp. 237, 238, 239), a. I I I (p. 243), c. I V q. I , a. I 
(pp. 254, 255), a. I I (pp. 260, 261), a. I I I (pp. 263, 264, 265), q. I I , a. I (pp. 267, 
269), a. I I , (p. 272, 273), a. I I I (pp. 275, 276, 277), c. V , q. I , a. I (pp. 286, 287, 
288), a. I I (pp. 291, 292), q. I I , a. I I (p.296), a. I I I (p. 299), c. V I , q. I , a. I 
(pp. 309, 310), a. I V (pp. 317, 319), q. I I , a. I (p. 321), a. I I (p. 324), c. V I I , q. I , 
a. I (p. 338), a. I I (pp. 341, 343), a. I I I (p. 345), q. I I , a. I (p. 348), a. I I (pp. 355, 
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356), q. I I I , a. un. (pp. 358, 359), c. V I I I , q. I , a. I (p. 366), a. I I (p. 368), a. I I I , 
s. I (pp. 371, 372, 374), q. I I , a. un (p. 377), c. I X , q. I , a. I I (p. 383), q. I I , a. I 
(p. 384), a. I I (p. 388), q. I I I , a. I (p. 390), a. I I (p. 392), c. X , q. un., a. I I 
(p. 401), a. I I I (p. 403), a. I V (p. 405), a. V (pp. 407, 409), a. V I (pp. 410, 412), 
c. X I V , explan. (p. 416). 
t. I I : Jn de Interpr. I , procem. (pp. 1, 2, 3), c. I , explan. (p. 4), q. I , a. I (pp. 6, 7), 
a. I I (p. 9), q. I I , a. I (pp. 12, 13, 14), a. I I (p. 16), a. I I I , (pp. 17, 18), a. I I I , s. I 
(pp. 19, 20, 21), s. I I I (p .24) , q. I I I , a. I (p. 28), a. I I (pp. 29, 31), a. I I I (pp. 32, 
33, 35), q. I V , a. I (pp. 38, 39), a. I s. (pp. 40, 41), a. I I (pp. 42, 43, 44), q. V , a. I 
(pp.46, 47, 48), a. I I (p. 50), a. I I I ( p p . 5 L 52), a. I V (pp. 52, 53, 54), 
a. I V s. (p. 56), c. I I , explan. (p. 57), c. I I I , explan. (pp. 58, 60), c. I V , q. I , a. I 
(p. 63), q. I I , a. I I (pp. 70, 71 , 72), a. I I I (p. 75), a. I I I s. (pp. 77, 78, 79), a. I V 
(pp. 81, 82), a. I V , s. I (p. 82), s. I I (p. 85, 86, 87), q. I I I , a. I (pp. 89, 90), a. I I 
(pp. 93, 94, 95, 96), a. I V (pp. 98, 99, 100), q. I V , a. I (p. 103), a. I I (pp. ¡05 , 
106, 107), a. I I I (pp. 109, 110), a. I V (p. 111), a. V I (pp. 115, 116), c. V , explan, 
(p. 119), c. V I , explan. (p. 120), c. V I I , q. I , a. 1 (p. 122), c. V I I I , q. un., a. I I 
(p. 138), a. I I I (pp. 140, 141, 142, 143), a. V (p. 146); In de Interpr. I I , procem. 
(p. 149), c. I , q. un., a. I (p. 156), c. I I I , explan. (p. 163); Jn de Priori Res. I , c. I , 
q. I , a. I I (p. 182), q. I I , a. I (pp. 187, 188), a. I I (p. 192), c. I I , q. I , a. I I (p. 203), 
a. I V (p. 208); In de Post. Res. I , procem. (p. 286), c. I , q. I , a. I I (p. 293), a. I I I 
(p. 295), a. I V (pp. 297, 299), q. I I , a. I (p. 301), a. I I (p. 304), a. I I I (pp. 308, 
309), q. I I I , a. I I I (pp. 316, 318), a. I I I s. (pp. 320, 321), a. I V (p. 323), q. I V , 
a. I V (pp. 336, 338, 339, 340), a. V (p. 341), c. I I , explan. (p. 346), q. I , a. I 
(pp. 348, 349), a. I I , (p. 351), a. I I I (p. 353), a. I V (p. 359), q. I I , a. I I (p. 365), 
a. I V (p. 369), a. V (pp. 371, 372, 373), a. V I (pp. 373, 374, 375), q. I I I , a. I I I 
(p. 380), c. I I I , q. I , a. I (p. 385), a. I I I (p. 388), q. I I , a. I (p. 390), a. I I (pp. 391, 
393), a. I I I (p. 394), c. I V , explan. (p. 397), q. I , a. I (p. 399), a. I I I (pp. 404, 405, 
406), a. I V (pp. 407, 408), c. V I , explan. (pp. 411, 412), c. V I I , explan. (pp. 417, 
418), q. I , a. I (pp. 419, 420), a. I I (p. 422), a. I I I (p. 424), q. I I , a. I I (p. 429), 
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A CONSTITUIÇÃO DOS E U R O P E U S 

Luís Portugal Viana de Sá 

A breve e atribulada história do Projecto de Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa (PTCE) teve o condão de iniciar uma 
discussão mais séria acerca da construção europeia e do que se pretende 
que venha a ser a Europa. A apresentação do texto por parte da Conven
ção e a sua posterior aprovação pelos Governos dos Estados-Membros 
(EM) suscitou uma polémica que veio agudizar-se com as rejeições, em 
referendo, de países fundadores da Comunidade Económica Europeia. 

Embora ainda pontualmente e de forma algo dispersa, a reflexão 
acerca da natureza desta instituição sui generis que é a União Europeia 
(UE) veio a intensificar-se em Portugal, nomeadamente através de cursos, 
debates e ciclos de conferências com enorme valor científico. Finalmente 
se põe em causa todo o processo, tentando perceber a sua base e clarificar 
os seus objectivos, já não apenas do ponto de vista meramente político e 
instantâneo mas, também, do ponto de vista da filosofia e da ciência polí
tica. Discute-se, agora, qual o fundamento do poder detido pelas institui
ções europeias, qual a sua força e qual a natureza da sua eventual supre
macia sobre as Constituições nacionais. Questiona-se, abertamente, se 
este é o modelo de organização política a seguir ou se haverá outro mais 
democrático e que defenda melhor os designados valores europeus. 

É neste contexto que a Universidade vem assumindo o seu papel de 
questionador e orientador da discussão. E é nesse contexto que surge este 
pequeno artigo, pretendente a contribuição válida para um estudo sério e 
científico dos problemas do caminho europeu. 

Apesar do título, não se pretende aqui enunciar toda a história da 
União Europeia. Esta encontra-se amplamente documentada e discutida 
pelas mais diversas perspectivas: económica, social e política. Em 
A Constituição dos Atenienses, Aristóteles procede a uma notável descri
ção e análise das formas de governo que, ao longo do tempo, a cidade-
-estado de Atenas foi assumindo, enumerando as virtudes e defeitos de 
cada uma. Para além de ser uma obra valiosíssima do ponto de vista da 

Philosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 263-300 
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cronologia histórica, é aí inaugurada a política enquanto ciência na medi
da em que se procede a um estudo objectivo de Constituições materiais 
que estiverem efectivamente em vigor. 

E na Política, no entanto, que o trabalho de Aristóteles e da sua 
escola se torna impressionante: a concretização da compilação de 158 
constituições do mundo helénico coevo é uma tarefa que é paradigmática 
da seriedade do pensamento do Mestre e da qualidade das conclusões a 
que, à partida, se pôde chegar. 

Talvez mais importante que essa recolha é a novidade do método aí 
usado. A mera compilação não era, de facto, o objectivo final. O que se 
pretendia era realizar uma comparação entre os textos constitucionais em 
causa de forma a identificar qual o melhor modelo a adoptar. O método 
comparativo não mais deixaria de ser usado, sendo hoje uma forma válida 
e clara de debater os fundamentos políticos de uma sociedade, permitindo 
chegar a conclusões igualmente válidas e claras. 

É precisamente esse método de Aristóteles aquele a que se pretende 
aqui recorrer: é comparando o PTCE com outros modelos da mesma natu
reza que se poderá encontrar os fundamentos que sustentam, ou não, este 
Projecto. 

Importa, no entanto, ressalvar dois aspectos. 
Em primeiro lugar é necessário restringir o método a objectos com

paráveis. Assim, deve-se estabelecer desde já que a UE é uma forma de 
federalismo (com que nível de profundidade ver-se-á depois), pelo que 
apenas fará sentido compará-la com outras federações. O manancial seria, 
mesmo assim bastante amplo: Brasil, Suiça, Alemanha, a antiga URSS e, 
depois, a CEI e a própria federação Russa estão entre as mais óbvias e 
conhecidas. 

Tendo isto em conta, e em segundo lugar, sentindo-se a necessidade 
de restringir ainda mais o campo deste estudo por não se tratar de um 
tratado, foi necessário escolher uma federação que defendesse valores 
similares aos europeus, quer nos seus fundamentos, quer nos fins a atingir 
e que, em simultâneo, apresenta-se teoria e filosofia política que a susten
tasse de forma sólida. 

Com este perfil, e por ter sido historicamente a primeira constituição 
formal e assumidamente federal, a Constituição Federal Americana foi a 
escolhida para concretizar os objectivos deste pequeno estudo: trata-se de 
uma Constituição federal, encontra-se magnificamente defendida nos 
Federalist Papers, e a filosofia política em que baseia a origem do poder, 
os meios e os fins do Estado são em tudo semelhantes à europeia, estando 
esta, inclusivamente, na génese daquela, nomeadamente através de Mon¬
tesquieu e de todos os filósofos anteriores que formaram as suas posições. 

A opção encontra-se ainda mais justificada se se tiver em atenção o 
facto de, tal como hoje na UE, a Constituição americana ter sido resulta-
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do de uma situação específica que era inteiramente nova, em que todo um 
campo de possibilidades se abria à frente dos seus redactores, era desbra
vado um percurso nunca antes tomado e a esperança juntava-se a um 
pragmatismo que tornou a fórmula da Constituição americana única. 

É essa a situação presente na Europa. Não existe nada de parecido em 
toda a história constitucional: Estados totalmente independentes partilha
rem livremente a sua soberania, abdicando de toda uma panóplia de pode
res fundamentais e submetendo-se em favor de instituições supra-nacionais 
criadas pelos próprios é, sem margem para dúvidas, uma novidade. 

Como qualquer novidade, é necessário que as suas justificações 
sejam fortes e argumentativamente sustentáveis. Esta obrigação torna-se 
mais premente estando nós perante a expressão máxima dos valores de 
uma sociedade. Não se poderá esquecer o peso que Kant e Rawls dão a 
uma Constituição, da mesma forma que não se poderá perder de vista o 
ideal da paz perpétua e fim último da humanidade presente na federação 
tal como o primeiro a perspectivou. 

E precisamente na fundamentação filosófica subjacente a qualquer 
Constituição que a Europa tem falhado redondamente. A cada ataque a 
defesa parece repetidamente frágil, ou mesmo inexistente. Talvez seja 
necessário formular esse pensamento de base e as finalidades que se pre
tendem concretizar e, só depois, apresentar um texto constitucional. E 
com o objectivo de proceder à clarificação do Projecto, e fazendo uso do 
método aristotélico, que se elaborou este estudo 

Para se efectuar a comparação enunciada, por uma questão de sim
plificação expositiva, estabeleceram-se critérios que permitiram avaliar o 
grau de profundidade da integração federal num e noutro caso. Optou-se 
por restringir o estabelecimento de paralelismos ao nível da integração 
por este ser, de facto, o aspecto mais relevante no actual momento, dei
xando para uma outra oportunidade outros critérios de comparação como 
a estrutura formal do texto, a responsabilização perante gerações futuras e 
a inclusão de uma Carta de Direitos dos Cidadãos. 

As áreas em que se irá proceder à busca de distâncias e proximida
des entre os dois processos federais e constitucionais são: 1. a paridade 
entre os Estados que compõem a federação; 2. aquisição e natureza da 
cidadania; 3. possibilidade de secessão; 4. fónnula de separação de pode
res e 5. relação do texto constitucional com outras normas jurídicas. E a 
partir da análise destes pontos que se pretende atingir o objectivo proposto. 

1. Quanto à paridade entre os Estados que compõem a federação 

Este será um dos pontos da comparação mais complexos de analisar 
e que mais interesse tem para que se possam tirar conclusões acerca da 
natureza da federação num e noutro caso. 
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Os Estados soberanos não são todos iguais no contexto das relações 
internacionais - seja devido ao número de habitantes, à extensão territo
rial, ao poderio económico e militar, a factos históricos, etc. Esta realida
de constata-se nos mais diversos âmbitos, sendo o exemplo mais claro e 
mais óbvio a composição do Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas. E, no entanto, existe uma paridade de base nas relações 
internacionais: cada Estado detém uma soberania que, em princípio, é 
inalienável. E esta soberania, conceito muito trabalhado por diversos 
pensadores políticos, que coloca todos os Estados em paridade, pelo 
menos do ponto de vista formal. 

O que resulta da investigação feita é que existe uma tensão entre a 
legitimidade de cada Estado que compõe a federação e a legitimidade 
directa da população. Existe uma tensão entre uma paridade de soberanias 
e a composição e representação directa da população da União. Estas 
tensões surgem porque cada Estado, ao abdicar de pelo menos parte da 
sua soberania, tem a expectativa de manter um certo nível de igualdade 
relativamente aos outros Estados da federação. Mas, por outro lado, é 
também expectável que exista algum tipo de reconhecimento do peso dos 
Estados com maior população e extensão - quer através da nomeação de 
representantes para os órgãos federais em número proporcional àquele 
peso, quer através de fórmulas que contemplem, de alguma forma, uma 
maior representatividade desses Estados naqueles órgãos. 

A constatação desta tensão surge em ambos os textos constitucionais 
em apreço. Mas as soluções apresentadas são diferentes num e noutro. 

Mais importante do que a paridade dos Estados em cada uma das 
convenções é analisar as consequências do que vem exposto em cada uma 
das Constituições no que diz respeito à igualdade entre os Estados e à 
representação directa e proporcional dos povos. 

1.1. A solução federal americana 

O sistema político americano estabelece um compromisso entre a 
paridade das soberanias e a proporção populacional entre os diversos 
Estados. Como brilhantemente expõe James Madison, como conclusão do 
Fedaralist Paper (FP) n.° 39, "a Constituição proposta (...) não é estrita
mente nem uma Constituição nacional nem uma Constituição federal1; 
mas uma composição das duas. Na sua fundação, é federal e não nacio
nal; nas fontes de que derivam os poderes ordinários do Governo, é em 

1 Madison usa aqui os termos nacional e federal em sentidos diferentes daqueies que 
normalmente se tem em vista: aqui, nacional indica um pendor para reforçar o "factor 
união" e federal pretende aludir a uma maior valorização da soberania dos Estados-
-Membros. 
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parte federal e em parte nacional; na operação desses poderes é nacional e 
não federal; e por fim, no modo autorizado de introduzir Aditamentos, 
nem é inteiramente federal, nem inteiramente nacional"2. 

Não sendo adequado explorar até à exaustão este texto de Madison, 
a clareza com que expõe o pendor mais federal ou mais estadual de cada 
um dos critérios que avalia torna a leitura da própria Constituição ameri
cana simples. Usando de cada um desses critérios, poderemos facilmente 
concluir a natureza mitigada e de compromisso entre, por um lado, as 
soberanias estaduais e a sua correspondente paridade nas relações que 
entre elas se estabelecem e, por outro lado, o facto de a proporção da 
população e da extensão territorial ter de estar devidamente representada 
nos órgãos da federação. 

Veja-se o que acontece nos órgãos que detêm os poderes legislativo 
e executivo3: O Congresso americano, que é o órgão legislativo segundo 
a divisão de poderes instituída pela Constituição americana, tem duas 
câmaras distintas. A Câmara dos Representantes é eleita directamente 
pelo povo dos EUA e representa-o de forma directa e proporcional e 
independentemente do governo de cada Estado em concreto. O Senado, 
por seu turno, representa cada um dos Estados em paridade absoluta, 
desconsiderando por completo a sua dimensão territorial ou a população 
residente4. 

Na eleição do Presidente dos EUA, que é quem detém, em primeira 
instância, o poder executivo, a Constituição americana apresenta uma 
fórmula para a eleição dessa pessoa de forma a ter em conta o peso popu
lacional e territorial de cada Estado. No entanto, essa proporcionalidade é 
mitigada por dois factores principais. O primeiro é o de cada Estado ter 
direito a eleger um determinado número de delegados para um colégio 
eleitoral que é igual à soma dos representantes dos senadores - sempre 
dois por cada Estado - com o da Câmara dos Representantes. Embora 
haja uma proporcionalidade em relação ao número de eleitores, o facto de 
todos eles terem um número básico igual impede uma proporcionalidade 

2 James Madison, O Federalista n..°39. Conformidade do Plano com os Princípios Repu
blicanos, op. cit., pág. 250. 

3 Já os juízes do Supremo Tribunal Federal, como o próprio Madison pretende, tinham o 
seu espaço independente, não podendo ser considerados parte integrante do poder fede
ral, antes sendo uma instância de recurso último em casos muito graves ou quando esti
vesse em causa a violação de normas constitucionais, quer fossem praticadas por parti
culares ou pelos próprios Estados. Por isso mesmo não se deverá inclui-lo na relação de 
forças e na partilha de poderes entre Estados federados e Estado federal. 

4 De resto, até ao início do séc. XX, eram os governos de cada Estado que nomeavam os 
seus representantes no Senado, sendo que, a partir desse momento, os senadores passa
ram a ser eleitos directamente pela população, mas sempre sem perder a paridade relati
vamente ao número de representantes de cada Estado. 
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directa e um maior equilíbrio. O número de Grandes Eleitores varia, 
actualmente, entre os três e os cinquenta e cinco, dos Estados mais 
pequenos ao maior5. 

O outro factor é a eleição integral da lista do sistema eleitoral ameri
cano, isto é, a lista de delegados ao colégio eleitoral ligados a um candi
dato a Presidente que receba mais votos num determinado Estado é a 
eleita na sua totalidade6. O objectivo deste sistema é o de, na eleição do 
Presidente, todo o Estado vote no mesmo sentido, criando pelo menos a 
sensação de que é o Estado que vota, embora cada um tenha um peso 
diferente. O director delegado da Federal Election Comission, William C. 
Kimberling, aponta as razões da criação deste colégio eleitoral, uma das 
quais era a nação "ser composta por treze pequenos e grandes Estados 
ciosos dos seus próprios direitos e poderes e suspeitosos de qualquer 
governo nacional central"7. O método encontrado para mitigar o que 
seria, de outra forma, uma eleição directa pelo povo, é o da eleição indi
recta, deixando a ideia de que são os Estados quem escolhe o Presidente. 

Visto o modo como a paridade é defendida nos órgãos federais, 
importa agora analisar a forma como se processa a distribuição de compe
tências entre Estados e governo federal. O que se irá averiguar não são os 
conteúdos dessas competências mas sim o método e os princípios encon
trados para proceder a essa partilha. 

O primeiro aspecto a salientar é a existência do princípio da atribui
ção. Este princípio traduz-se na afirmação de que o governo da União 
apenas poderá exercer determinado poder ou competência se a Constitui
ção o previr, expressa ou implicitamente. Este princípio é importantíssi
mo na medida em que reconhece que, por defeito, os poderes e as compe
tências no exercício de funções governativas cabem aos Estados federa
dos, apenas se transferindo aqueles poderes que a Constituição define e 
que os Estados decidiram livremente atribuir-lhe. A sua autonomia é a 
regra. 

Um segundo aspecto é a existência de áreas legislativas e decisão 
vedadas à federação, tal como há decisões e poderes que os Estados não 
podem exercer por si. A regra é a partilha de competências quando a 
Constituição o preveja, e de acordo com o princípio anterior, mas as sec
ções IX e X do art. 1.° expressam aquelas limitações. 

5 A proporção em relação ao número de habitantes é feita através de um censo em cada 
dez anos, determÍnando-se a partir daí o número de Grandes Eleitores a que cada Estado 
em direito. 

6 As excepções do Maine e do Nebraska não vêm aqui ao caso porque são recentes. 
7 "Was composed of thirteen large and small States jealous of their own rights and powers 

and suspicious of any central national government" (The Electoral College, 
http://www.fec.gov) 

http://www.fec.gov
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Um último aspecto é a estatuição de um poder de ingerência nos 
assuntos dos Estados quando estejam em causa a forma republicana de 
governo, uma invasão, por parte de um Estado estrangeiro ou de um 
Estado federado, ou a ordem e segurança públicas desse Estado, sendo 
que neste último caso terá de ser a pedido do próprio Estado (secção IV 
do art. 4.°). 

1.2. A solução federal europeia 

A paridade e a distribuição de competências entre a UE e os Estados 
que dela fazem parte são concretizadas de forma diferente e bem mais 
confusa, em especial quanto à separação de poderes entre os órgãos da 
União, um tema que será abordado noutro momento. 

A paridade entre os EM é bem mais evidente no Projecto europeu do 
que na Constituição americana. Desde logo porque compete em exclusivo 
aos Estados, mediante a forma prevista na respectiva Constituição nacio
nal, a aprovação do texto proposto. É uma Conferência Inter-Govema-
mental quem tem o poder de negociar, elaborar e aprovar o texto, ou seja, 
são os executivos de cada Estado que têm essa possibilidade. Da mesma 
forma, é uma conferência deste género que terá a competência exclusiva 
de alterar partes ou o todo do texto. Sendo esta proposta um projecto de 
tratado, o procedimento não poderia ser outro. 

Para além desta paridade originária, há a igualdade de representação 
no Conselho Europeu e nos Conselhos de Ministros (por áreas), que são 
dois dos quatro órgãos legislativos principais da estrutura política da UE. 
Aí são tomadas grandes decisões. Há ainda uma paridade na Comissão 
Europeia, embora nesta a independência e a obrigatoriedade de os Comis
sários adoptarem uma perspectiva que favoreça os interesses da União e 
não os nacionais retire alguma força a essa igualdade. 

Há ainda uma outra forma de avaliar as relações de força entre os 
EM, que é simplesmente o facto de cada um deles poder ser parte em 
tratados internacionais fora do âmbito da UE. A movimentação dos Esta
dos nas relações internacionais de forma independente é, talvez, neste 
momento, a maior reserva de soberania que estes detêm. A sua política 
externa poderá ter em conta os seus interesses específicos em detrimento 
dos interesses comuns da União. Este é um dos poderes que se encontra 
vedado, na Constituição americana, aos Estados federados. E de salientar, 
no entanto, que esta autonomia tem provocado, na prática, uma fragiliza
ção visível da força e da capacidade de intervenção da UE nas relações 
internacionais. O facto de cada país ter as suas próprias orientações espe
cíficas, incluindo uma política de defesa própria, enfraquece as posições 
europeias no mundo actual. Daí que seja de registar a criação do cargo de 
Ministro dos Negócios Estrangeiros da União (art. 27.°) que é também 
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um dos Vice-Presidentes da Comissão Europeia. É a tentativa de dar coe
rência a um aspecto que tem vindo a falhar. Mas é preciso não esquecer 
que o papel deste Ministro se resume à execução das políticas definidas 
pelo Conselho de Ministros, é "mandatário" deste órgão, não tendo pro
priamente uma autonomia concreta que permita emitir opiniões e tomar 
decisões sozinho, aparecendo como unificador dos valores e princípios 
europeus no mundo. Esta novidade específica, porventura uma das mais 
interessantes na nova Constituição europeia, corresponde apenas a um 
desvio daquela autonomia essencial que cada país continua a deter. 

Curiosamente, as proximidades com a Constituição americana tam
bém surgem noutros aspectos suplementares. O PTCE é explícito na 
enunciação do princípio da atribuição, tal como já foi definido. Segundo 
o art. 9.°, n.° 2, a União apenas poderá produzir actos legislativos válidos 
numa das áreas que a Constituição anuncia como possíveis para o exercí
cio das suas competências. Tudo o que se situar fora desse âmbito é ine
xistente juridicamente. Este princípio, no entanto, poderá ser derrogado 
pelos próprios governos, em sede de Conselho e por unanimidade, pelo 
mecanismo previsto na cláusula de flexibilidade inscrita no texto analisa
do (art. 17.°). 

Outro aspecto comum importante é o facto de a Constituição euro
peia definir áreas de competência partilhada entre os Estados e a União e 
áreas que são de actuação exclusiva da União, estando vedado aos Esta
dos a possibilidade de interferir nelas. Ou seja, na prática, reproduz-se o 
esquema claro da Constituição americana: áreas vedadas aos Estados (art. 
12.°) e áreas em que ambos os níveis de poder podem legislar (art. 13.°); 
tudo o resto é da exclusiva competência dos Estados pelo princípio da 
atribuição8. 

Um sinal da menor profundidade do federalismo europeu é a impos
sibilidade de ingerência nos assuntos internos dos EM, seja qual for a 
justificação. Os casos e os procedimentos que a Constituição americana 
prevê não podem ser comparados com o que define a sua congénere 
europeia. Há, no entanto, uma obrigatoriedade de permanecer fiel aos 
valores essenciais da União, tal como estão definidos na Constituição 
europeia e, para já, nos tratados. Existem determinadas exigências que é 
preciso satisfazer para que se possa aderir à União, da mesma forma que 
é preciso satisfazê-Ias fazendo já parte dela. O art. 58.°, n.° 1 reconhece a 
possibilidade de suspender um Estado da sua condição de membro, se 
violar os valores do art. 2.°. À semelhança do que acontece nos Estados 

E de registar o recurso a politicas de coordenação por parte da União para que as áreas 
em que tem competência possam ser objecto de medidas eficazes em iodo o espaço 
comunitário. 
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Unidos, um desses valores é o da defesa do sistema político democrático, 
entre outros9. Esta exigência equivale à da forma republicana de governo 
nos EUA. A base é semelhante, mas a solução é bastante diferente: 
enquanto lá se prevê a ingerência da federação nos assuntos do Estado, cá 
aponta-se para uma saída ou uma suspensão da qualidade de membro 
enquanto a situação não for reposta e os valores da União voltarem a ser 
integralmente respeitados. Daí a afirmação de um nível de federalismo 
bem mais elevado nos Estados Unidos do que na Europa. 

É ainda relevante, na comparação quanto à paridade entre os Estados 
que compõem a federação e a relação de cada Estado com o poder políti
co da União, a existência do princípio da subsidiariedade no caso euro
peu. Desde os tratados comunitários mais antigos que este princípio é 
veiculado e aplicado no âmbito das Comunidades, e agora da União. 
Aquele é definido no art. 9.°, n.° 3 como sendo a limitação da intervenção 
da União aos domínios e na medida em que "os objectivos da acção pro
jectada não possam ser atingidos de forma suficiente pelos EM, tanto a 
nível central como a nível regional e local, podendo contudo, devido às 
dimensões e aos efeitos da acção projectada, ser alcançados mais adequa
damente ao nível da União". Este princípio é importante, embora rara
mente tenha sido invocado, uma vez que dificilmente a União terá a preo
cupação de actuar em pequena escala. Não foi para isso que foi criada 
nem são esses os seus propósitos. 

O que se poderá retirar deste ponto da comparação é que o nível de 
integração federal americano é bastante mais profundo do que o europeu. 
Para além de uma representação directa dos executivos nacionais num 
órgão importante da União, o simples facto de ser impossível uma inter
venção directa do governo federal nos assuntos de um Estado, por mais 
restrita que seja a lista desses assuntos, tornam o federalismo americano 
de pendor bem mais central do que o europeu. Mas esta verificação não 
impede que se vejam semelhanças interessantes e que importa reter, con
forme foi aqui concretizado. 

2. Quanto à aquisição e natureza de cidadania 

A aquisição da cidadania da União é, nos dois casos, clara e simples. 
No entanto, existem diferenças que acabam por ser significativas no seu 
alcance e na definição da natureza da federação. 

A discussão em torno da Constituição americana é bem mais com
plexa e polémica do que poderia parecer numa primeira leitura. A questão 

9 Os outros são a dignidade humana, a liberdade, a igualdade, o Estado de direito e o 
respeito pelos direitos humanos. 
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que se coloca acaba por ser de tal maneira profunda que se poderá mesmo 
pôr em causa a existência de um "povo americano". 

São muito curiosas as explicações para a existência da expressão 
"Nós, o povo dos Estados Unidos" que abre o preâmbulo da Constituição. 
Ao contrário da interpretação mais óbvia - que seria a de se estar a assu
mir que existe um povo da União - , a verdade é que aquela frase foi a 
solução encontrada para que o texto não entrasse em auto-contradição. A 
versão inicial tinha a redacção "Nós, o povo dos Estados de...", enume-
rando-se de seguida os treze Estados que fariam parte da União. Esta 
redacção tinha dois problemas, nenhum deles filosófico: o primeiro é que 
a Constituição entrava em vigor assim que apenas nove dos Estados a 
ratificassem; o segundo estava relacionado com a previsão que a Consti
tuição fazia de futuros alargamentos a novos Estados, quer a norte, com o 
que viria a ser o Canadá, quer especialmente a oeste, uma região inexplo
rada e com muitas possibilidades. O problema era de compatibilidade 
entre o preâmbulo e aquilo que depois a letra da Constituição permitia. 

Este problema foi resolvido pragmaticamente através de uma suges
tão de um "Comité de estilo" que propôs a redacção que ficou consagra
da. Mas as consequências desta mudança foram imensas, porque se pas
sou a poder considerar a existência de um povo dos Estados Unidos que 
não precisava da mediação dos Estados para ser cidadão da União. Daí 
que se justifique inteiramente a afirmação de que "O alcance real e 
potencial dessa alteração não parece ter sido completamente compreendi
do pelos seus contemporâneos, a começar pelos autores do próprio texto 
constitucional"10. 

Houve sempre o cuidado, por parte de quem defendeu a União, de a 
legitimar directamente pelo povo. Daí falar-se com muita insistência na 
ideia de uma dupla legitimidade na fundação dos Estados Unidos: a legi
timidade do povo e a legitimidade dos Estados. A organização de gover
no da União reflecte esse compromisso, como se relata noutro lado. O 
povo e os Estados têm ambos uma relação directa com o governo federal, 
até porque apenas aquele pode legitimar a existência de poder político 1 1. 
Esta é uma característica essencial dos regimes republicanos e democráti
cos - o povo é quem tem o poder e é só ele que o pode delegar. Ver-se-á 
depois o contraste com a cidadania europeia. 

Surgiram, no entanto, críticas a uma perspectiva como a que atrás se 
aduziu. "Para Calhoun, o alegado processo de consolidação nacional do 
federalismo norte-americano estaria ontologicamente interdito pela a 

1 0 Viriato Soromenho-Marques, A Revolução Federal, pág. 86. 
1 1 "O povo é a fonte comum de todas as configurações de poder, bem como do seu uso 

legítimo" (idem, pág. 87). Cfr. também o Federalista n,."22 e os textos citados de Loc¬
ke acerca do poder residir necessariamente no povo. 
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ausência de um povo americano, como entidade única, já que o povo dos 
EUA está radicalmente disperso pelas soberanias estaduais, obrigando, 
assim, a uma coordenação horizontal e sem supremacia das relações entre 
governo da União e os governos dos Estados"12. 

A ideia dos autores de O Federalista teria de ser necessariamente 
diferente. A sua proposta é a de se conceber uma dupla cidadania. Cada 
pessoa pertenceria, então, a dois planos em simultâneo - era ao mesmo 
tempo cidadão do Estado de que fazia parte e, também, cidadão da União. 
Se há uma dupla legitimidade da União, há uma dupla cidadania. Só des
sa forma se poderia dar como segura a legitimidade da Federação para se 
impor aos Estados. Se não houvesse essa legitimação directa por parte do 
povo, os Estados poderiam, a qualquer momento, desistir de fazer parte 
da União, poderiam, a qualquer momento, negar-se a acatar comandos do 
governo central alegando que a legitimidade deste é mais fraca, porque 
dependente dos Estados e não do povo, e que resulta a sua existência 
depende da vontade de cada um dos Estados. 

A proposta da dupla cidadania levanta questões muito importantes 
acerca da força que cada horizonte de poder tem. Quanto mais afastado 
do povo, menos forte terá de ser esse poder. Quando legitimado directa
mente, as possibilidades abrem-se até aos limites próprios de um Estado 
democrático. 

Bem mais simples é o que ocorre na proposta da UE. O art. 8.°, n.° 1 
tem a seguinte redacção: "Possui a cidadania da União todo o nacional de 
um Estado-Membro. A cidadania da União acresce à cidadania nacional, 
não a substituindo". Daqui se podem inferir diversos pontos e compará¬
-los com o que sucede na Constituição americana. 

Analisando, então, o artigo em causa, terá de se reconhecer imediata
mente que não há uma relação directa do cidadão com a UE. A cidadania 
europeia apenas surge por intermédio do Estado que é membro da União. 
A mediação do EM torna mediata a relação entre o cidadão e a federação. 

Mas o artigo em causa acrescenta ainda que a cidadania europeia 
acresce à cidadania nacional, o que pode ser entendido como uma apro
ximação ao conceito de dupla cidadania já visto. Poder-se-ia afirmar que 
se os nacionais de um Estado têm duas cidadanias é porque têm uma 
cidadania dupla - a nacional e a europeia. 

Idem, pág. 95. Esta posição não era tão singular quanto se poderá pensar. Eram muitos 
os defensores dos direitos dos Estados em detrimento da Federação. Aiiás, é bom 
recordá-lo, a guerra civil americana teve na sua justificação política próxima as dife
renças acerca da extensão do que era permitido ao governo federal impor aos governos 
estaduais. As guerras têm causas complexas, mas este dado foi, sem qualquer sombra 
de dúvida, muito importante para o desenlace histórico que se conhece. E também sig
nificativo que as duas partes em confronto adoptaram os termos técnicos para os dife
rentes níveis de integração política - confederaiistas e federalistas. 
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No entanto ter-se-á de rejeitar esta perspectiva. Interpretar daquela 
forma o artigo em causa é desvirtuar por completo toda a construção que 
foi proposta por Hamilton e Madison. A teoria da dupla cidadania tem 
uma carga filosófica e política que é rejeitada pelo texto europeu. A dupla 
cidadania implicaria sempre uma relação directa do cidadão com os dois 
níveis de poder político — o estadual e o federal. Esse não é claramente o 
caso. A legitimidade da União é a da partilha da soberania dos Estados, 
não é a legitimidade directa dos povos. 

A dupla cidadania possibilita a dupla legitimidade do governo federal. 
Isso não acontece na UE. A legitimidade é apenas uma e, portanto, a aqui
sição da cidadania reflecte isso mesmo. O termo "acresce" aí usado remete 
para um "depois de", isto é, a cidadania europeia existe porque se é cidadão 
nacional, aquela surge na sequência e por causa desta, não lhe é indepen
dente. A cidadania europeia é a consequência da cidadania nacional. 

As diferenças entre as cidadanias americana e europeia são funda
mentais para a compreensão da natureza da federação. As distâncias que 
separam as duas são verdadeiramente abissais, embora uma primeira 
leitura não o deixe transparecer. Ainda que o povo dos Estados Unidos 
tenha sido um acidente, a verdade é que a teorização em torno da dupla 
cidadania que se pretende que esteja presente no texto da Constituição 
americana relega esse facto histórico para um segundo plano. A dupla 
cidadania do povo dos EUA é divergente na sua essência da cidadania 
dupla proposta pelo PTCE. 

3. Quanto à possibilidade de secessão 

Analisar a possibilidade de sair de um Estado federal para retomar a 
soberania na sua plenitude é fundamental para que se possa compreender 
de forma mais profunda o nível de integração da federação em estudo. 
Também aqui o resultado desta análise ajudará a entender o que se pre
tende para a Europa e para a UE, usando como paradigma o caso ameri
cano. 

A primeira constatação a fazer é que se encontra ausente da Consti
tuição americana qualquer menção da possibilidade de um Estado sair da 
União. Por isso ter-se-á de recorrer a factos históricos e ao pensamento 
produzido a esse propósito posteriormente à elaboração daquele texto. 

Curiosamente, para se poder falar da secessão no caso americano, é 
preciso começar por recordar as formas de expansão. As federações, pela 
sua própria natureza, têm uma extensão territorial variável, geralmente no 
sentido da expansão. Kant notou-o e os pensadores da Revolução ameri
cana também disso tinham consciência. Neste contexto assume especial 
importância a Northwest Ordinance, produzida pelo Congresso america
no ainda nos tempos dos Artigos da Confederação. Esta lei determinava 
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as regras para a adesão à União de outros Estados e impunha determina
dos limites específicos para a forma como os Estados que já faziam parte 
dos Estados Unidos poderiam expandir-se. As regras dessa lei, que assu
miu um carácter para-constitucional depois de ter sido confirmada pela 
Convenção de Filadélfia, especificam que nenhum dos Estados pode 
expandir os seus territórios e, também, que nenhum dos novos Estados 
que pretendessem aderir à União poderiam ter escravatura. 

As intenções eram claras. Pretendia-se evitar a todo o custo que os 
Estados do Oeste pudessem alargar o seu domínio territorial até à costa, 
desequilibrando desmesuradamente a relação de forças da União. Ou que 
os Estados junto à costa Leste tivessem a tentação de criar colónias 
naqueles territórios, gerando disputas que, mais cedo ou mais tarde, pode
riam resultar na dissolução da própria União. 

Outro objectivo daquela lei era a proibição da transposição da escra
vatura para outros Estados. Este facto, juntamente com muitos outros 
(como o recurso sistemático a eufemismos nos textos de O Federalista e 
na própria Constituição, e a marcação de uma data para o fim da escrava
tura onde esta ainda subsistia), mostra aquilo que Soromenho-Marques 
chama de "má-consciência" por parte dos fundadores da nação em rela
ção à exploração daqueles seres humanos. A escravatura foi aceite como 
um compromisso que permitiu integrar na União os Estados do sul que 
ainda tinham essa prática. 

A fundação dos Estados Unidos deve-se em grande parte à libertação 
perante a opressão do colonialismo, dos impérios expansionistas monár
quicos. O ideal americano encontra-se totalmente reflectido na Northwest 
Ordinance. Mas o seu espírito e a sua letra foram sendo progressivamente 
(mas não de forma linear) abandonados. Hanna Arendt refere isso mes
mo 1 3. O abandono daqueles ideais é patente quando surge a guerra contra 
o México com o único intuito de expandir território. O mesmo acontece 
com a tentativa de introduzir a escravatura no Texas, um Estado que ade
riu à União posteriormente e, por isso mesmo, não poderia implementá-la 
de acordo com a lei referida. O ideal republicano é ainda violado na for
ma como foram ignorados os direitos humanos no tratamento das tribos 
índias 1 4. 

1 3 "Sem disfarçada nostalgia, Arendt assinala a ocorrência de uma radical inversão de 
curso na conduta internacional dos EUA. A tese federalista de que as relações interna
cionais com as nações estrangeiras também deveriam ser objecto da transparência e do 
escrutínio da Lei, que o respeito pelos direitos humanos e pelo método de busca do 
consenso construído eram também valores e métodos da diplomacia de uma grande 
União federal, foram, lentamente, substituídos pelo abraçar de um estilo e de uma 
herança de fazer política, e sobretudo política internacional, contra a qual a Revolução 
Americana se tinha erguido" (idem, pág. 168). 

1 4 Cfr. idem, pág. 169. 
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É tendo em conta esta contextualização das tendências expansionis
tas, em especial dos Estados do sul, que se terá de compreender a Guerra 
da Secessão. A questão que se coloca acaba por ser relativamente sim
ples. Se os órgãos representativos de um Estado determinarem que que
rem sair da União, como é que esta deverá responder? Ter-se-á, de um 
lado, a dupla legitimidade da União defendida por Hamilton e Madison, 
entre outros; do outro a teoria da inexistência ontológica de um povo 
americano invocada por Calhuon e com todas as consequências práticas 
que daí advêm. 

A procura de consensos e a ideia de partilha de soberania que a Cons
tituição americana parece conter, preferindo "as linhas horizontais às verti
cais, as soluções dialogadas às ordens vindas de uma cadeia de comando 
inquestionável"1 5, não implica o reconhecimento da possibilidade de os 
Estados poderem opor-se às decisões do governo federal quando estas são 
tomadas no seu âmbito de competências constitucionalmente definidas. Por 
maioria de razão, a secessão por motivos de discordância com decisões 
tomadas ao abrigo da Lei Fundamental não seria possível. 

A posição inversa defende, por seu turno, que "os Estados são mais 
antigos do que a União, e esta é a criatura daqueles"16 e, assim sendo, 
poderiam reverter o processo e deixar de fazer parte daquela União. A 
anterioridade ontológica é o principal argumento invocado. Ela permite 
defender a falta de legitimidade directa do povo no governo federal por
que o povo americano é somente a soma de parcelas dos povos dos diver
sos Estados. Ela permite que os Estados, cada um por si ou colectivamen
te, tivessem a possibilidade e o poder de "interposição", de "anulação", 
ou de "veto"1 7. Isto é o que defende Calhuon e toda uma corrente que faz 
a apologia dos direitos dos Estados. 

São estas duas perspectivas que entram em confronto quando ocor
rem os factos históricos anteriormente aludidos, em especial a tentativa 
de impor a escravatura no Texas. 

Nisto é importante ter em conta o papel de Lincoln, Presidente nessa 
altura. Ele condenava a escravatura mas estava disposto ao compromisso 
político de mantê-la nos Estados que já a tinham. A intenção dos Estados 
do sul, no entanto, era outra: pretendiam introduzir a escravatura noutros 
Estados. Cada um dos lados armou-se com a discussão filosófica descrita 
acima. Era preciso justificar as posições que se assumiam de uma forma 
estruturada e sólida. Era preciso encontrar uma causa para dar início à 
separação que não fosse a mera justificação pragmática de interesses 

15 Idem, pág. 107. 
1 6 Idem, pág. 109. 
1 7 Cfr. idem, quadro n.° 1, pág. 108. 
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económicos e políticos particulares. A argumentação tinha de ter por base 
a essência do pensamento de Calhoun18. "Para os secessionistas, a sobe
rania dos Estados era, conceptualmente, o facto essencial, podendo as 
prerrogativas alienadas na União ser recuperadas integralmente sempre 
que cada Estado considerasse que a sua manutenção na União se revelava 
um perigo para os seus interesses vitais específicos"1 9. 

E o próprio Lincoln que responde a toda esta construção com uma 
perspectiva totalmente divergente. Os seus argumentos são dois, um de 
natureza histórica e outro de filosofia política e de direito constitucional. 

O primeiro é a negação da anterioridade dos Estados soberanos em 
relação a um governo central. As colónias inglesas não eram Estados, por 
definição. A federação iniciou-se com a Declaração da Independência, 
que é conjunta e inclui todas as ex-colónias britânicas. Os Artigos da 
Confederação surgiram logo depois, instituindo um poder federal, depois 
aperfeiçoado nas suas múltiplas falhas pela Constituição americana. Esta 
resulta da formalização de algo que sempre existiu, isto é, a União. E a 
Constituição que cria os Estados e não o inverso. Os Estados americanos 
nunca foram independentes e soberanos, nunca existiram anteriormente à 
Declaração da Independência nem antes da Constituição americana. De 
um momento ao outro existiria um processo histórico contínuo de suces
sivo aperfeiçoamento, não um processo com uma mudança da natureza da 
soberania exclusiva dos Estados para uma partilha desta com a União. A 
soberania dos Estados resultaria daquilo que vem disposto na Constitui
ção, não de uma soberania originária posteriormente dividida. As conse
quências desta leitura dos acontecimentos históricos são óbvias: se os 
Estados nunca foram verdadeiramente soberanos e se a federação sempre 
existiu - apenas com modificações nos seus mecanismos de funciona
mento - , aqueles não podem separar-se da União. 

O outro argumento tem uma natureza diferente e corresponde a um 
raciocínio lógico de direito e de filosofia política. Eis as palavras de Lin
coln: "Eu considero que à luz da lei universal e à luz da Constituição a 
União destes Estados é perpétua. A perpetuidade está implicada, se não 
mesmo expressa, na lei fundamental de todos os governos nacionais. E 
seguro afirmar que nenhum governo digno desse nome teve alguma vez 
disposição prevista na sua lei orgânica relativa à sua extinção" 2 0. Esta 
argumentação é completamente nova e afirma coisas que antes não eram 
assumidas. A sua interpretação, no entanto, não se afasta do texto da 
Constituição: na letra e no espírito desta estão contidas, para além das 

1 8 Embora este fosse capaz de assumir compromissos para a manutenção da União, e os 
secessionistas não. 

i » / í f e M , p á g . 109. 
2 0 Lincoln, citado por Viriato Soromenho-Marques, idem, pág. 110. 
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normas expressas, uma série de potencialidades que começam a ser 
exploradas. A irreversibilidade da União está presente, quanto mais não 
seja, no facto de as Constituições serem por natureza irrevogáveis por 
vias "normais". 

Assim, os Estados do Sul só pela violência se poderiam destacar da 
União. Lincoln não reconhece o direito de se poder interpretar a Consti
tuição americana de forma a que esta previsse e permitisse a sua própria 
dissolução e da União que define. Isso seria uma contradição com a pró
pria natureza de uma Constituição. 

Daqui nasce a Guerra Civil americana, em 1861, que conduziu à 
manutenção da integridade dos Estados Unidos da América por via da 
força bélica, não pela via da pura argumentação teórica. Mas esse facto 
não impede que se preste a maior das atenções àquela argumentação para 
os objectivos do estudo. Sem dúvida que as teses defendidas são fruto da 
época em que a discussão ocorreu, mas da mesma maneira que os princí
pios de O Federalista surgem num contexto próprio e têm objectivos 
concretos e pragmáticos e, no entanto, esses princípios são aplicáveis em 
abstracto a toda uma panóplia de situações, o mesmo acontece com os 
argumentos aduzidos neste ponto. Interessa de sobremaneira verificar a 
possibilidade de transportar aquelas teses para o espaço e momento 
actuais da construção de uma federação europeia. 

Transpondo para esta realidade, ter-se-á de reconhecer que os argu
mentos de Calhoun vingariam e os de Lincoln não. As situações, neste 
caso concreto, são muito divergentes. O PTCE é claro e não permite duas 
interpretações, a começar pelo que já se disse acerca da aquisição e natu
reza da cidadania europeia. Aqui não há uma verdadeira cidadania euro
peia, sendo os cidadãos europeus a soma das parcelas dos cidadãos 
nacionais de cada um dos EM. 

Por outro lado, o argumento de que uma Constituição não pode, pela 
sua própria natureza, prever a sua dissolução e do nível de governo que 
cria, também não é aplicável. A futura Constituição europeia é um tratado 
internacional que adopta o nome de Constituição. É uma Constituição sui 
generis e que se fundamenta, apenas e só, na legitimidade dos EM sobe
ranos. No facto de se chamar Constituição não se pode entrever a lógica 
de Lincoln. 

O argumento histórico invocado também não poderá ser certamente 
utilizado. Não há qualquer espécie de dúvida sobre a anterioridade da 
soberania dos Estados que compõem a UE. Essa é, de resto, uma das 
maiores dificuldades do processo federal europeu: a partilha de soberania 
significa uma transferência de poderes de decisão para fora de países com 
uma história e uma cultura construída ao longo de séculos. Não é facil
mente que essa transferência é realizada porque as soberanias são marca 
distintiva num continente com uma história longa e atribulada, feita de 
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guerras, de ingerências, de imperialismos, de disputas coloniais, de alian
ças e ódios muito antigos. Muitas das soberanias europeias foram con
quistadas a pulso, por vezes perdidas por intermédio da violência; ou 
correspondem, já por si, a federações de pequenos principados (como 
aconteceu com a Alemanha) ou cidades (como a Itália). A anterioridade 
das soberanias de cada um dos Estados não pode ser posta em causa, 
como também não pode ser posto em causa o facto de terem sido os Esta
dos a criar a federação, e não o inverso. 

O mais claro e mais forte dos argumentos para a completa diferen
ciação entre o processo americano e o europeu está no Título IX do 
PTCE. Esse título, composto por três artigos, versa exactamente sobre os 
processos de adesão e saída da UE. Os arts. 58.° e 59.° versam sobre a 
saída da União. No primeiro a saída é imposta pelas estruturas da União, 
no segundo a saída é voluntária e pedida pelo Estado em causa. E se no 
primeiro caso se trata mais de uma suspensão da qualidade de membro, 
que deverá resultar de um processo complexo de punição a esse Estado e 
não tanto uma saída definitiva, já no segundo a saída é definitiva e abso
lutamente voluntária. Ou seja, se ocorresse algo de semelhante ao que se 
verificou em território americano em 1861 a saída seria pacífica e nunca 
se proporcionaria um conflito armado. 

A secessão, de acordo com o PTCE, é possível. Para isso basta ape
nas que se negoceie a saída daquele EM com o intuito de definir qual o 
tipo de relação a estabelecer entre a União e esse Estado no futuro. Para 
além disso será ainda necessário que o Estado em causa cumpra as nor
mas constantes da sua própria Constituição nacional, como é natural. A 
questão é tão clara que o número três do art. 59.° estatui que "A Consti
tuição deixa de ser aplicável ao Estado em causa a partir da data de entra
da em vigor do acordo de saída (.. .)". Ou seja, a própria Constituição, 
não tendo um mecanismo que preveja uma forma de dissolução da União, 
prevê uma forma de um dos seus EM poder deixar de fazer parte desta. 

Esta separação é de tal forma definitiva que o último número do art. 
59.° prevê que, caso o Estado que antes saiu queira, depois, voltar a fazer 
parte da União Europeia, terá de percorrer todo o processo de candidatura 
de adesão como qualquer outro Estado que queira unir-se pela primeira 
vez. O facto de já ter pertencido anteriormente à UE não lhe confere 
qualquer tipo de tratamento diferenciado em relação a outras soberanias 
que pretendam pertencer à federação. 

No entanto, é preciso fazer duas notas importantes relativamente à 
previsão de secessão no Projecto. 

A primeira é que estas normas do PTCE clarificam algo que resulta 
da lógica e da legitimidade do poder político da UE. Deixou-se para o fim 
aquele que seria o argumento a favor da possibilidade de secessão no 
contexto europeu porque ele é uma consequência, não uma causa. O que 
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se pretendeu demonstrar com a utilização, em primeiro lugar, dos outros 
argumentos, é que a letra do texto proposto pela Convenção de Bruxelas 
não podia ser outra. Impedir a saída de EM seria contrariar todo o subs
trato e a génese da legitimidade da UE. O título IX estipula os processos 
específicos e os órgãos da União que intervêm no processo. Mas a possi
bilidade de saída voluntária nunca poderia ser posta em causa a não ser 
que a ruptura com o que agora existe fosse absoluta e se estivesse a criar 
algo de inteiramente novo. Ora isso não só não acontece como faltaria 
sempre a legitimidade directa do povo europeu, que é um conceito que, 
recorrendo a palavras utilizadas noutro sítio, não existe ontologicamente. 

A outra nota é que é impossível passar por cima da aparente negação 
da teoria de Lincoln acerca de as Constituições não preverem a sua pró
pria dissolução nem do governo que criam. E esta negação é dupla: a 
primeira é óbvia, uma vez que se estará perante uma Constituição que 
prevê a saída de Estados que compõem uma federação consagrada por 
esse texto. A segunda resulta de se tornar evidente que é possível a saída 
de um ou alguns Estados sem que isso signifique a dissolução da União 
ou da forma de governo consagrada constitucionalmente, isto é, da mesma 
forma que a saída voluntária de um Estado não implica, longe disso, o fim 
da UE, a saída de um Estado da federação americana também não implica
ria o fim da aplicação da Constituição aos Estados que permanecessem 
unidos e, consequentemente, não implicaria o fim do governo federal. 

Mas estas aparentes negações do que havia defendido o Presidente 
americano não podem ser consideradas válidas. No primeiro caso porque 
a chamada Constituição europeia não é, realmente uma Constituição. 
Estamos perante um tratado internacional com características muito espe
ciais, em que os Estados abdicam de livre vontade de uma parcela das 
suas soberanias em favor de uma entidade jurídica com poderes políticos, 
à qual se comprometem a obedecer. Não é por acaso que o nome do 
documento em apreço é um projecto de tratado. Esta designação não sur
ge por acaso, mas corresponde aquilo que o texto de facto é - um tratado 
internacional que estabelece uma Constituição europeia, mas em sentido 
impróprio ou, se se quiser ser benevolente, num sentido novo e nunca 
antes empregue. De qualquer forma, isto implica que a interpretação de 
que uma Constituição não permite a sua própria violação e das formas de 
governo que institui é correcta. O fim da UE corresponderia a um acordo 
de soberanias, não ao fim de uma Constituição. 

No segundo caso, no entanto, a questão é mais complexa. É perfei
tamente concebível a saída dos Estados do Sul e a manutenção da União, 
desta feita apenas com os Estados do norte, incluindo as formas de 
governo e todas as outras disposições previstas na Constituição america
na. O que Lincoln provavelmente responderia é que o argumento da fun
dação da nação americana ocorreu com a Declaração de Independência e 
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não poderia permitir a sua auto-dissoiução. No caso americano não eram 
Estados soberanos que queriam sair da União, mas Estados federados que 
faziam parte integrante, territorial e politicamente, da Federação. Deixar 
que a secessão ocorresse seria violar a integridade territorial da nação 
americana. A Constituição americana não funda a nação americana, mas 
na prática é a consumação e a formalização dessa fundação; a Constitui
ção americana funda formalmente os EUA e funda cada um dos Estados 
que compõem aquela nação, conferindo-lhes um alargado leque de auto
nomia. A soberania dos Estados é entregue pela União, não o inverso. 
Lincoln recorreria hipoteticamente a este argumento para suportar aquele 
outro. Defender que uma Constituição não pode prever, pela sua essência, 
o seu fim, é um juízo que se afigura certo. Para Lincoln, segundo a tese 
enunciada, a separação de um Estado implicaria isso mesmo. Ao contrá
rio do que acontece na UE. 

A previsão da possibilidade de secessão é importante na medida em 
que formaliza e torna clara a matéria. Este talvez seja dos poucos casos 
em que a experiência americana influenciou positivamente os europeus. 
Assim aprendemos com os erros cometidos do outro lado do Atlântico, 
aprendemos que não esclarecer determinados pontos, em especial com 
esta magnitude, pode conduzir a resultados dramáticos. E apesar de se ter 
defendido que a presença do artigo que prevê a secessão de Estados euro
peus em relação à UE seja uma mera formalização daquilo que está sub
jacente ao processo federalista europeu, a verdade é que é um esclareci
mento que se poderá vir a revelar imensamente útil num futuro sempre 
imprevisível. Poder-se-á evitar, dessa forma, interpretações dúbias do que 
é a federação europeia e de onde reside a sua verdadeira fundamentação. 

4. Quanto à fórmula de separação de poderes 

O problema da separação de poderes na Constituição americana 
parece ter sido larga e longamente debatido. A sua importância foi vinca
da e assumida por todas as partes em disputa21, sendo que às acusações e 
à enorme importância dada ao assunto por parte dos anti-federalistas, 
responde Madison que essa relevância não é despropositada, afirmando 
mesmo que "a acumulação de todos os poderes (...) nas mesmas mãos, 
quer sejam as de um, de uns poucos ou de muitos, quer sejam hereditá
rias, autonomeadas, ou eleitas, pode justamente ser declarada como ver-

2 1 "Uma das principais objecções inculcadas pelos mais respeitáveis adversários da Cons
tituição é a hipotética violação da máxima política que diz que os departamentos, legis
lativo, executivo e judicial, devem ser separados e distintos" (James Madison, O Fede
ralista n° 47, pág. 301. 
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dadeira definição de tirania"2 2. Ou seja, não basta que a soberania radique 
no povo e que quem exerce o poder seja eleito por este para estarmos 
perante uma república; se os poderes (ou departamentos, como lhes cha
ma Madison) estiverem concentrados num único órgão, independente
mente do número de indivíduos que nele estejam legitimamente em fun
ções, estaremos sempre perante uma tirania. 

Sabemos agora que é condição essencial para estarmos perante uma 
forma de governo republicana que os três poderes estejam devidamente 
separados. Mas esta separação, como adverte o próprio Madison, não 
implica que não haja uma interacção e uma influência recíproca entre os 
diversos departamentos e os órgãos que exercem o poder político. Aliás, 
só faz sentido em falar num sistema de mútuo controlo quando, de facto, 
há a possibilidade de um dos poderes fiscalizar os restantes e reciproca
mente. O esquema de freios e contra-pesos pressupõe isso mesmo. A 
mera separação absoluta de um poder em relação aos outros não dá 
garantias de inexistência de abusos no exercício desse poder em concreto. 
O que impede que sucedam esses abusos é o facto de haver uma limitação 
imposta por outro órgão e por outro poder. Assim se compreende a pro
posta constitucional americana de cruzar algumas, poucas, competências 
de diversas esferas de poder. 

E sabendo que o modelo constitucional britânico esteve por detrás 
dos escritos de Montesquieu, que Madison interpreta a teoria da separa
ção dos poderes daquele pensador, como o demonstra ao longo de todo o 
FP n.° 47. 

Mas esta subtileza no pensamento expresso naquele texto já pressu
põe, como dado adquirido, a própria separação de poderes de forma bas
tante clara. Daí a estrutura que se pode encontrar e aquilo que o sistema 
político americano propõe: "O poder legislativo, através das duas câma
ras, a dos Representantes e o Senado, o poder executivo, cujo rosto é o 
Presidente federal eleito, e o poder judicial, cujo cume é constituído pelos 
juízes do Supremo Tribunal, estabelecem entre si diferentes relações de 
controlo e vigilância mútuas, permitindo a criação de um autêntico siste
ma de checks and balances"22. Esta conclusão é facilmente retirada não 
só da leitura formal e de conteúdo da Constituição americana, como da 
leitura de alguns dos textos de O Federalista, em especial nos seguintes 
ao já citado. 

E de realçar que esta teoria da separação de poderes, com inspiração 
em Locke e Montesquieu, tem uma dupla vigência e uma dupla aplicação 
- não só vigora a nível federal como a nível estadual24. 

2 2 Idem, ibidem. 
2 3 Viriato Soromenho-Marques, A Revolução Federal, pág. 55, 
2 4 Cfr. Idem, pág. 48. 
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À clareza da exposição formal e do sistema de freios e contra-pesos 
inscritos na Constituição americana, opõe-se a confusão formal e o mes
mo sistema na proposta de tratado da Constituição europeia. 

E assumido que a separação de poderes é urna conquista das demo
cracias modernas e que terá de estar sempre presente em qualquer Consti
tuição que ostente essa designação de forma correcta. Assim, a Constitui
ção europeia reflecte esta mesma ideia. 

A separação de poderes, no PTCE, transforma-se numa separação de 
competencias que não estão já relacionadas com a formulação tradicional 
daquela divisão. Aquilo que se irá demonstrar de seguida é que o desig
nado poder legislativo encontra-se disperso pelos mais diversos órgãos, 
enquanto o poder judicial se encontra entregue ao Tribunal de Justiça e o 
poder executivo é atribuído à Comissão Europeia. Este facto rompe com 
o que classicamente sucedia: a cada poder corresponderia um órgão dife
rente, e a interacção entre eles processar-se-ia não na essência das suas 
atribuições, mas noutro tipo de condicionantes. A fiscalização entre os 
diversos órgãos e a sua interdependência nunca implicou que nenhum dos 
poderes fosse partilhado entre os diversos órgãos, muito menos que os 
processos fossem divididos por fases. Cada órgão sabia qual o seu papel 
no sistema político. Por isso se pode afirmar que a cada poder correspon
de um órgão 2 5 . 

Antes de mais, importa realçar que o que de seguida se irá afirmar 
são generalidades sobre os processos legislativo, executivo e judicial. 
Existem excepções para casos concretos que impliquem matérias mais 
delicadas. No entanto, para os efeitos que aqui se pretendem alcançar, o 
que importa é a fórmula genérica da separação de poderes e a ideia que 
lhe está subjacente. 

Assim, o poder legislativo, geralmente entregue aos parlamentos26, é 
aqui distribuído por diversos momentos constitutivos de um acto deste 
género: a iniciativa legislativa pertence à Comissão Europeia (art. 25, 
n.° 2); o Parlamento europeu e o Conselho de Ministros detêm, em simul
tâneo, o poder de aprovar as normas propostas pela Comissão Europeia 
(arts. 19.°, n.° 1 e 22.°, n.° 1, respectivamente), ou seja, têm a função 
legislativa propriamente dita mas não a sua iniciativa. O Conselho Euro-

2 5 Apesar da divisão do poder legislativo entre duas Câmaras, a verdade é que, nos EUA, 
esse poder encontra-se genericamente entregue a um único órgão - o Congresso - que 
as reúne formando um plenário e um órgão únicos. 

2 6 Assume-se aqui uma posição que se traduz na existência de reservas legislativas cujo 
exercício é da exclusiva competência dos Parlamentos. No caso português, a titulo de 
exemplo, os artigos 184.° e 185.° referem as áreas susceptíveis de legislação que apenas 
podem ser objecto de Leis, isto é, apenas a Assembleia da República pode produzir 
normas naquelas matérias, ou, noutras áreas, pode autorizar o Governo a produzi-las 
desde que, previamente e no Parlamento, se defina o âmbito e objectivos a alcançar. 
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peu, que define as políticas gerais da União, não detém qualquer espécie 
de competência normativa. 

Como resultado temos que, no que à competência e processo de pro
dução de leis diz respeito, um órgão define as políticas, outro tem a ini
ciativa legislativa propondo normas, e outros dois têm a competência de 
aprovar essas normas propostas. 

Quanto ao poder executivo, ele encontra-se maioritariamente entre
gue à Comissão Europeia, pois é ela quem "executa o Orçamento e gere 
os programas. Exerce funções de coordenação, execução e gestão, de 
acordo com as condições estabelecidas na Constituição" (art. 25.°, n.° 1). 
O poder executivo é, portanto, da competência da Comissão, embora não 
tenha capacidade legislativa própria, ao contrário do que acontece na 
maioria dos executivos das democracias constitucionais. A Comissão 
representa, deste ponto de vista, um órgão executivo mais puro, no senti
do em que, apesar de fazer parte do processo legislativo, como já se viu, 
as suas competências centram-se na execução de normas aprovadas por 
outras instituições da UE. Mas esta pureza de que aqui se fala não é mais 
efectiva porque a Comissão Europeia tem a exclusividade da iniciativa 
legislativa. Se tal não acontecesse, poder-se-ia afirmar que estávamos 
perante uma colagem perfeita entre um poder e um órgão. 

Poder-se-á ter uma perspectiva panorâmica e simplificada do esque
ma de funcionamento do poder legislativo da União no quadro seguinte. 

Quadro 1: 

Supervisiona Indica 

Propõe legislação o orçamento 

Governos 
Nacionais Cidadãos 

Co-decisão 

Leis Orçamento 

Fonte: Público de 28 de Maio de 2004. 
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Finalmente, quanto ao poder judicial, este encontra-se atribuído, de 
forma mais ou menos exclusiva, ao Tribunal de Justiça da UE. No entan
to, o seu campo de acção é relativamente limitado e não corresponde a 
um Tribunal de Recurso em relação aos tribunais nacionais. A sua com
petência gira em torno da aplicação e interpretação de normas do texto 
constitucional europeu27 e somente isso, Trata-se, na prática, de um Tri
bunal Constitucional que pretende vigiar as ilegalidades cometidas contra 
o próprio texto28. 

Outra divisão que se poderá aqui trabalhar é a inicialmente proposta 
por Locke, que refere um poder de representação externa. No entanto, é 
comummente aceite que a separação de poderes operada por Montesquieu 
é mais correcta e aquela que inspirou as democracias constitucionais con
temporâneas mais directamente e de forma mais clara. Assume-se aqui 
que a integração da esfera da representação externa no poder executivo é 
certa e praticada de forma mais ou menos generalizada. 

Note-se, no entanto, que se faz geralmente a distinção entre a repre
sentação externa corrente e aquela que implica a assinatura de tratados ou 
a declaração de guerra ou paz. Geralmente, o primeiro nível de compe
tências é atribuído ao poder executivo e, o segundo, ao órgão que detém o 
poder legislativo. Isso acontece nos Estados Unidos, em que o Presidente 
dirige a política externa da nação mas é o Congresso quem assina os tra
tados internacionais. 

Já no que diz respeito à UE, a representação externa única é uma 
matéria de grande delicadeza e de grande polémica. Uma política externa 
comum, estando prevista, nunca foi devidamente praticada e aplicada. 
Até porque a representação externa corrente, a cargo precisamente do 
órgão executivo, nunca teve grande reconhecimento, quer a nível interna
cional, quer a nível europeu; se a ausência de reconhecimento internacio
nal é preocupante, a ausência de reconhecimento dentro da própria UE é 
mesmo bastante grave. A política externa tem sido conduzida de forma 
algo casuística e sem grande coordenação entre os vários países mem
bros. É tendo consciência destas falhas que a proposta de tratado para 

2 7 "O Tribunal cie Justiça (...) garante o respeito pela lei na interpretação e aplicação da 
Constituição" (art.° 28.°, n ° 1). 

2 8 É de realçar que a Comissão Europeia, no entanto, tem competências próprias em 
matéria de fiscalização da aplicação das normas constitucionais. O art. 25°, n.° 1, já 
antes referido, estipula que a Comissão Europeia "vela pela aplicação das disposições 
da Constituição, bem como das medidas adoptadas pelas instituições por força desta. 
Fiscaliza a aplicação do direito da União, sob controlo do Tribunal de Justiça". Assim, 
poder-se-á afirmar que, à Comissão Europeia, competem alguns aspectos do poder 
judicial, mas não os suficientes para pôr em causa a atribuição que é feita ao Tribunal 
Europeu do poder judicial. Isto até porque essas competências são remetidas, precisa
mente, para o controlo superior daquele tribunal. 
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uma Constituição europeia introduz um cargo novo - o de Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, que mais não é do que um vice-presidente da 
Comissão Europeia (art. 27, n.° 3) eleito peio Conselho Europeu e com 
acordo do Presidente da Comissão nos termos do art. 27.°, n.° 1. A cria
ção deste cargo pretende, precisamente, tornar mais rápida e eficaz a 
intervenção da UE na cena internacional. 

Aquilo que se poderá concluir, neste ponto da comparação, é a cons
tatação da complexidade da divisão do poder legislativo na UE em con
traste com o que é tradicional na separação de poderes nas diversas 
democracias constitucionais, incluindo a que se pode encontrar na Consti
tuição americana. As competências legislativas que são atribuídas aos 
executivos são limitadas a determinadas áreas. A divisão de poderes é 
feita por âmbitos e não por momentos do processo legislativo. 

E precisamente no poder legislativo que se verifica a grande diferen
ça no que à separação de poderes diz respeito: enquanto que a distribui
ção deste poder é geralmente feita por assunto, na proposta de Constitui
ção para a UE essa distribuição é feita entregando a diferentes órgãos os 
diferentes momentos do processo legislativo. Se se poderá compreender a 
génese desta complexificação na tentativa de legitimar o processo através 
da representação de Estados e cidadãos directamente, a verdade é que se 
perde coerência ao longo do processo e este se torna absolutamente 
incompreensível para o comum cidadão europeu. Seria possível legitimar 
separando, como é tradicional, âmbitos de actuação, e não pretendendo 
que órgãos diferentes tenham de estar em perfeito acordo. Se da definição 
das políticas até à aprovação das medidas concretas que permitem 
implementá-las, passando pela iniciativa legislativa e pela sua aprovação, 
tudo é feito por quatro órgãos diferentes, com legitimidades diferentes, 
com composições diferentes e com objectivos diferentes, então não será 
fácil que esse processo seja minimamente comparável ao que acontece 
num processo idêntico ao nível dos órgãos federais americanos. 

Devido à sua superior compreensibilidade e simplicidade, o processo 
legislativo americano, enquanto um dos três poderes fundamentais de um 
Estado, terá de ser tido como preferível ao que é proposto que aconteça 
(ou melhor, que continue a acontecer) na Europa. Daí que se concorde 
com a proposta de Guilherme d'01iveira Martins, entre outros, de um 
sistema de duas câmaras, claramente semelhante ao modelo americano na 
sua legitimidade e âmbito de actuação. 

5. Quanto à relação do texto constitucional com outras normas jurí
dicas 

A relação que se estabelece entre as diversas normas jurídicas numa 
federação não é algo de inocente, antes sendo um modo bastante objecti-
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vo de compreender o funcionamento daquela e qual a intenção que presi
diu à sua construção. A análise deste ponto irá permitir descortinar a rela
ção de forças que se estabelece entre os textos constitucionais federais e 
as Constituições estaduais e, por inerência, a relação que se estabelece 
entre a própria Federação e os Estados que dela fazem parte29. 

A Constituição federal americana é, neste aspecto como noutros, 
bastante clara. Afirma peremptoriamente o art. 6.°, n,° 2: "Nesta Consti
tuição, as leis dos Estados Unidos feitas em conformidade (...) constitui
rão a lei suprema da nação; e os juízes de todos os estados a ela estarão 
sujeitos, não obstante qualquer disposição em contrário na Constituição 
ou leis de qualquer dos estados". 

O que resulta deste artigo é óbvio e inquestionável. A supremacia da 
Constituição nacional (ou federal) é clara, e desta resulta a supremacia, 
também ela clara, do próprio governo nacional. Aliás, é de realçar que o 
título do número aqui citado é, precisamente, "supremacia do governo 
nacional", segundo proposta de tradução de Soromenho-Marques. Da 
relação jurídica estabelecida retira-se a natureza da federação em causa. 
Os autores da Constituição federal americana não quiseram deixar qual
quer margem para dúvidas neste ponto concreto sobre a hierarquia da 
estrutura governamental. 

Se a relação entre as Constituições estaduais e a Constituição federal 
não levanta qualquer sombra de dúvida na América 3 0, o mesmo não pode
rá ser dito do PTCE; e isto porque a formulação, sendo parecida, tem uma 
diferença que se torna substancial para o objecto deste estudo. Diz o Pro
jecto, no seu art. 10.°, n.° 1, "a Constituição e o direito adoptado pelas 
instituições da União no exercício das competências que lhe são atribuí
das primam sobre o direito dos EM". Ora, o que se pode daqui retirar é o 

2 9 Afirma Paulo Pitta e Cunha, na sua recente obra A Constituição Europeia: Um Olhar 
Crítico Sobre o Projecto (Lisboa, Almedina, Janeiro de 2004, pág. 57), e a propósito 
das relações entre direito comunitário e a Constituição portuguesa que "a admissão de 
que o primado funciona no confronto com as normas constitucionais nacionais, mesmo 
quando estejam em causa preceitos de direito derivado (...), teria como efeito a desclas
sificação dos diplomas supremos do Estados membros e a consolidação do carácter 
federal das relações entre os dois ordenamentos1'. Daqui se conclui que ao primado 
jurídico se poderá associar um primado propriamente político. 

3 0 O que não significa que não tenha suscitado polémica. Foi a pretensão de superioridade 
do governo federal em relação aos governos estaduais que iniciou o debate entre fede
ralistas e anti-federalistas. Os artigos da Confederação eram de tal forma incipientes 
que a questão não havia sido levantada de forma consistente. Sobre os artigos da con
federação e as suas insuficiências, cfr. Viriato Soromenho Marques, A Revolução 
Federal, págs. 36 e ss. Seria igualmente interessante abordar, também aqui, as posições 
de Calhoun acerca da inexistência ontológica de um Povo americano, o que impediria a 
existência, por maioria de razão, de uma Constituição e um governo federais hierárqui
ca e juridicamente superiores aos Estados. Sobre este assunto cfr. idem, págs. 85 e ss. 
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primado do direito comunitário sobre as leis comuns de cada um dos 
Estados, não se referindo de forma específica à relação de forças que se 
estabelece entre uma futura Constituição europeia e as Constituições de 
cada Estado-Membro. Se se pode concordar que "não é de prever que, na 
prática, venham a deparar-se situações de conflito entre as normas comu
nitárias e os preceitos constitucionais nacionais"31, não deixa de ser real o 
interesse da questão nos termos em que o problema aqui foi colocado. 

A questão levantou muitas dúvidas, também, ao constitucionalista 
Jorge Miranda, manifestadas ao longo de uma série de artigos publicados 
no jornal Público durante o ano de 2003. Usando de uma série de argu
mentos jurídico-políticos, este jurista pronuncia-se contra o primado do 
direito comunitário derivado sobre a Constituição da República Portuguesa. 

O grande problema é a legitimidade que o direito comunitário deri
vado terá para se sobrepor às Constituições nacionais. Acordar que o 
Tratado tem supremacia sobre as Constituições já por si, é um assunto 
delicado, uma vez que não há um poder constituinte deslocado para o 
âmbito da UE. Por maioria de razão, o facto de aquele artigo do Tratado 
poder ser interpretado como estatuindo que o direito produzido pelos 
órgãos da União tem superioridade sobre as Leis Fundamentais de cada 
Estado é muito difícil de defender. As Constituições nacionais foram 
elaboradas através de assembleias eleitas para esse fim específico, em que 
os representantes afirmavam previamente o que iriam defender como 
modelo e forma de governo, quais os direitos julgados essenciais para os 
cidadãos, quais os objectivos a prosseguir pelo Estado. Essas assembleias 
detinham um poder constituinte que provinha directamente do facto de 
serem eleitas pelo povo de cada Estado com esse fim específico; estavam, 
por isso, legitimadas para produzirem e imporem à sociedade as normas 
que compõem cada texto que se tornaria a Constituição. 

Nada disto acontece no processo referente ao Projecto de Tratado. A 
Convenção de Bruxelas não foi eleita directamente pelo povo, que nas 
democracias representativas é quem detém o poder constitutivo de uma 
sociedade civil e política. Toda a representação naquela Convenção é 
indirecta. Não há um mandato nem uma legitimidade expressa para a 
elaboração de um texto que se iria sobrepor às Constituições nacionais, 
quanto mais o direito derivado da União. 

Guilherme d'01iveira Martins defende que "o poder constituinte no 
seio da União é derivado. Por isso, a Convenção não teve nem poderia ter 
competências de natureza constituinte - ao contrário de outras Conven
ções históricas representativas de realidades nacionais. A Convenção de 
Filadélfia (1787) sucedeu ao nascimento da Nação americana, não 
havendo dúvidas entre esses convencionais de que a eles cabia uma legi-

3 1 Paulo Pitta e Cunha, idem, pág. 56. 
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timidade constituinte própria" 3 2. Isto pese embora o Presidente da Con
venção europeia ter tentado, ao longo dos trabalhos, fazer essa colagem. 
Mas, se a Convenção não tem, claramente, esse poder, ter-se-á de desco
brir de onde ele vem de forma a poder legitimar todo o processo. 

O poder constituinte, para este autor, provém da própria soberania 
dos Estados. O poder constituinte adviria do facto de os Estados deterem 
uma soberania originária que poderiam partilhar com outras organiza
ções. O Tratado seria, portanto, isso mesmo: uma partilha de soberanias 
cuja fonte são cada um dos Estados envolvidos. Daí que a legitimidade 
para a superioridade hierárquica advenha da Conferência Inter-Governa-
mental (CIG) que modificaria o texto e o aprovaria. De resto, foi uma 
CIG que mandatou a Convenção para as propostas que constam do Pro
jecto de Tratado. Seria ali que se deveria encontrar o fundamento para 
aquilo que se busca neste ponto. 

Existem, no entanto, objecções que poderão ser levantadas cuja res
posta não é simples. A primeira e a mais óbvia é a de que, sendo possível 
conceder que um Governo, enquanto representante de um Estado, possa 
abdicar de parcelas da sua soberania, é bastante discutível, no entanto, 
que tenha legitimidade para aprovar normas que se sobreponham à Cons
tituição nacional. As Constituições são mais ou menos flexíveis, mas 
gozam de uma protecção especial que geralmente está relacionada com 
uma maior exigência nos formalismos que conduzem à sua aprovação e à 
sua revisão. A importância da Constituição num Estado democrático oci
dental é absoluta. É ela que funda e legitima todo o processo conducente 
à produção de legislação, às formas de representação das populações, ao 
acesso e exercício de direitos fundamentais e, sobretudo, é ela que fun
damenta o poder coercivo do Estado para impor todas essas regras. No 
contratualismo contemporâneo a Constituição corresponde ao texto do 
contrato social33, daí a protecção de que goza. Não fará muito sentido que 
seja possível a um qualquer governo, ainda que em representação de um 
Estado, alterar a Constituição nacional por vias exteriores e estranhas às 
reconhecidas pela Lei Fundamental interna. De nada serviria a exigência 
de uma maior protecção formal das Constituições, entregando apenas ao 
poder legislativo a possibilidade de a alterar por meio de maiorias muitís
simo alargadas, se fosse permitido que o poder executivo, em conjunto 
com outros poderes executivos de outros Estados, pudessem modificar, 
por si, a Constituição. 

3 2 Guilherme d'01iveira Martins, Que Constituição para a União Europeia? Análise do 
Projecto da Convenção, Lisboa, Gradiva e Fundação Mário Soares, 2003, pág. 12. 

3 3 Segue-se aqui de perto o pensamento de John Rawls, quer em Uma Teoria da Justiça, 
quer em Liberalismo Político. 
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É claro que existe o instituto da ratificação dos tratados internacio
nais pelos parlamentos nacionais, mas aí não só não se podem propor 
alterações como a maioria exigida é menor que a das alterações à Consti
tuição. E, para além deste factor, os tratados internacionais, em princípio, 
não se poderão nunca sobrepor ao texto da Constituição. O caso só se 
coloca, de facto, para o Projecto de Tratado. 

Será muito difícil sustentar que "o poder constituinte [é] dos Estados 
soberanos membros"34. O poder constituinte originário apenas pode resi
dir no povo, e o poder constituinte do Estado soberano apenas poderá ser, 
de alguma forma, derivado desse. O que é derivado não pode nunca ser 
tido como superior ao original, pelo que, sem uma assembleia que reunis
se representantes dos vários povos, eleitos directamente e com um man
dato específico para formular uma Constituição supra-nacional, o PTCE 
não tem legitimidade para se proclamar superior às Constituições nacio
nais. Menos concebível é ainda que o direito resultante dos processos 
legislativos vulgares dos órgãos da UE tenha primazia sobre as Constitui
ções nacionais. 

E afirmado com frequência que a UE já era dotada de uma Consti
tuição em sentido material, e que todo este processo representa apenas a 
passagem para a existência de uma em sentido formal3 5. O Tribunal de 
Justiça das Comunidades havia já afirmado há muito essa superioridade, 
criando uma doutrina que a permite defender, pelo menos no âmbito das 
competências específicas da União. O que os defensores da primazia do 
direito comunitário derivado sobre as Constituições dizem é que o Tribu
nal de Justiça acabou por constitucionalizar os tratados das comunidades. 

As decisões do Supremo Tribunal Federal não constitucionalizaram, 
como é óbvio, a Constituição americana. Ela já existia e havia cumprido 
as exigências comuns que se podem requerer a um texto desse género. 
Esse não é o caso, nitidamente, das decisões do Tribunal europeu, pelo 
que a analogia é totalmente desprovida de sentido. Aos tribunais não 
compete estabelecer Constituições supra-nacionais a partir de tratados, 
advogando a sua superioridade sobre as constituições nacionais. O argu
mento não poderá ser válido, dando tudo como facto consumado e impor
tando agora apenas formalizar a bem do esclarecimento popular. Não é 
aceitável que se busquem justificações para os acontecimentos posterior
mente à sua ocorrência, não os questionando na sua legitimidade e géne
se. 

3 4 Guilherme d'Oliveira Martins, op. cit., pág. 12. 
3 5 Neste sentido, Guilherme d'01iveira Martins, op. cit.; Francisco Lucas Pires, op. cit., 

Margarida Salema d'01iveira Martins na sua comunicação Da Constituição material à 
Constituição formal - Repercussões, no âmbito do V I Curso Livre de História Con
temporânea a que já se fez referência. 
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A crítica muitas vezes dirigida a quem põe em causa o processo de 
formação de uma Constituição europeia superior juridicamente às nacio
nais é a de que "aos constitucionalistas deve ser pedida uma pequena 
agilidade mental de aceitar que o conceito de poder soberano (um povo 
que autonomamente num território exerce a função suprema de se auto¬
-dotar de uma forma de organização política) é uma concepção do passa
do, e que a função social e política de uma constituição está para além 
dessa lógica — de refém de um poder soberano construído à imagem e à 
dimensão de uma Estado nacional. Se a Constituição quiser ter futuro terá 
de mudar de rumo e ultrapassar essa concepção de poder soberano nacio
nal" 3 6. A questão é viciada por um pensamento vincadamente jurídico. A 
discussão entre constitucionalistas acerca da soberania do Estado e da 
Constituição enquanto expressão máxima dessa soberania já foi colocada, 
mas só importa indirectamente. 

O problema do processo de construção europeia, neste seu último 
passo, é a da sua falta de legitimidade democrática, não da sua falta de 
legitimidade ao nível da partilha de soberanias. O problema está mal 
colocado porque o que é inexistente é a justificação básica da própria 
soberania, enquanto sociedade civil e política contratualizada pelo povo. 
Dito de outra forma, o poder político é possível porque, num determinado 
momento (histórico ou apenas conceptual), os homens acordaram numa 
quantidade de princípios comuns que implicavam que se abdicasse de 
uma série de direitos (naturais), sendo estes transferidos para uma esfera 
de poder que fosse superior a todos esses elementos. Este é o princípio do 
contratualismo. Mas já havia afirmado Locke que o poder legislativo, que 
é o mais importante de todos os poderes, "não pode transferir (...) para 
quaisquer outras mãos. Porque não sendo mais do que um poder delegado 
pelo povo, aqueles que o têm não o podem passar para outros. Somente o 
povo é que pode escolher e estabelecer a forma da república, que vem a 
ser estabelecendo o legislativo, e designando a pessoa ou pessoas em 
cujas mãos deve ser depositado"37. É isto que não acontece no processo 
que dará origem à Constituição europeia. Apenas o povo, através da 
expressão de uma vontade maioritária, poderá deslocar o centro do poder 
político. 

Mais uma vez, o problema não é a partilha da soberania, mas a for
ma como essa soberania se funda e se sobrepõe. Ter-se-á de rever o con
ceito de soberania tal como historicamente foi definido; não se terá de 

3 0 António Vitorino, As Perspectivas depois de Nice, in Portugal e a Construção Euro
peia, organização de Maria Manuela Tavares Ribeiro, António Moreira Barbosa Melo, 
Manuel Carlos Lopes Porto, Coimbra, Almedina, 2003, pág. 171. 

3 7 Jonh Locke, Ensaio sobre a Verdadeira Origem Extensão e Fim do Governo Civil, 
tradução de João Oliveira Carvalho, Lisboa, Edições 70, 1999, pág. 117. 
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adaptar o conceito de Constituição, da perspectiva da filosofia política e 
do direito, excluindo desta a absoluta necessidade de o poder constituinte 
pertencer inescapavelmente ao povo. Retirar a este o seu papel de único 
fundamento para a elaboração de uma Constituição, não é "mudar de 
rumo", é matá-la. 

O recurso a referendos em cada um dos EM, mesmo naqueles em 
que anteriormente tal não tinha ainda acontecido, revela duas coisas. A 
primeira é que se sente que, de facto, o passo que se pretende dar não é a 
mera formalização de algo que já existia materialmente. A segunda é que 
vai procurar-se dessa forma legitimar a posteriori todo um processo que 
careceu dessa legitimidade na sua base. Poder-se-á falar com propriedade 
de uma certa má-consciência em relação à condução de todo este proces
so. Mas um referendo, cuja pergunta terá de ser respondida com um sim 
ou um não, não pode nunca legitimar uma Constituição, nem é sucedâneo 
que se compare com a formação de uma assembleia constituinte eleita 
directamente pelo povo. 

Conclusões 

Chegados a este ponto do estudo já se tem a capacidade de avaliar o 
nível de profundidade de cada uma das federações. 

Note-se que, dentro da categoria de federalismo, as diferentes moda
lidades não foram ainda objecto de uma classificação que se possa consi
derar segura e aceite pela generalidade dos politólogos. O que aqui se 
defende é, portanto, uma primeira exploração do assunto, não uma classi
ficação definitiva. A comparação que aqui se faz é, acima de tudo, uma 
análise dos dois processos, em que se recorre aos critérios enunciados por 
Jorge Miranda e se procura ver como cada um daqueles realiza esses 
critérios. 

É igualmente importante notar que não se pretende comparar o nível 
de integração federal entre os actuais Estados Unidos e a UE. O que se irá 
comparar, como tem acontecido ao longo de toda a apresentação, é o 
federalismo que resultou da Constituição americana no momento em que 
esta foi elaborada e ratificada. Hoje os Estados Unidos são uma federação 
marcadamente mais profunda do que a UE, mas esse facto é resultado de 
um processo longo e complexo. 

Por esta altura não restam quaisquer dúvidas que em ambos os casos 
estamos perante federações. Segundo a classificação já vista de Jorge 
Miranda, tanto os EUA como a UE cumprem os requisitos para serem 
considerados como tal. A dupla nacionalidade; a existência de uma Cons
tituição federal (com as reticências que já se levantaram em relação ao 
caso europeu); a participação política dos Estados federados nos assuntos 
da governação federal; a igualdade horizontal entre Estados federados, 
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sem prejuízo da proporcionalidade populacional em alguns órgãos políti
cos da federação; e a atribuição de competências e poderes ao Estado 
federal ser expressa38 são os critérios apontados e que ambas as formas 
cumprem. 

No entanto há diferenças que cumpre sublinhar: 

Em relação à dupla cidadania, como já se viu, ela existe nos dois 
casos, embora com diferenças importantes. Como se propôs antes, a cida
dania europeia resulta da cidadania nacional, é a sua consequência. Já a 
cidadania americana é paralela à estadual, não é resultado desta. No caso 
europeu há uma mediação, pelo que será mais correcto dizer-se que há 
uma cidadania dupla do que propriamente uma dupla cidadania como 
acontece nos EUA. Por ser necessária uma mediação dos EM, enquanto 
nos EUA a relação com a federação é directa, a UE, enquanto federação, 
e neste aspecto, tem um grau de profundidade menor. 

Quanto à existência de uma Constituição Federal, ela ocorre em 
ambas, ainda antes do Projecto de Tratado, pelo menos se for considerada 
materialmente39. Existe, no entanto, uma diferença óbvia: enquanto que a 
Constituição americana é uma Constituição federal clássica, a Constitui
ção europeia tem o estatuto de tratado internacional realizado entre Esta
dos totalmente soberanos. O título do documento que foi disponibilizado 
e que saiu da convenção de Bruxelas reconhece isso mesmo - não é por 
acaso que este é um Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição 
para a Europa. Assim, também aqui, ter-se-á de considerar o federalismo 
europeu mais fraco que o americano. 

A participação dos Estados federados no governo da federação é 
um aspecto que inegavelmente acontece quer na Europa, quer na Améri
ca. Por participação directa nos assuntos da União entende-se uma repre
sentação dos Estados nos órgãos federais e o poder de interferir no pro
cesso de revisão constitucional. Segundo a Constituição americana, os 
Estados são representados em igualdade de circunstâncias no Senado, 
uma das câmaras do Congresso, detentor do poder legislativo; também 
estão representados na eleição do Presidente por duas vias: por um lado 
os eleitores escolhidos para o Colégio Eleitoral representam o Estado, até 
porque o sistema funciona de forma a que todos os votos a que um Estado 
tem direito vão no mesmo sentido40; por outro lado, há uma paridade de 

3 8 Cfr. Jorge Miranda, op. cit., tomo I I I , pág. 219-220. 
3 9 Recorde-se a posição de Francisco Lucas Pires, entre muitos autores, que defendem 

esta posição, em especial depois dos já mencionados acórdãos do Tribunal de Justiça. 
4 0 Existem, actualmente, duas excepções a este sistema em que o candidato a Presidente 
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base que resulta do mesmo número de representantes por estado no Sena
do. Nas palavras de Madison, quanto ao governo há uma mistura dos 
aspectos federais e estaduais. E o mesmo acontece em relação ao poder 
de revisão constitucional. O complexo sistema que permite realizar adi
tamentos (art. 5.°) estatui a possibilidade de as legislaturas dos Estados 
poderem interferir directamente na elaboração desses aditamentos. 

A participação dos Estados nos órgãos federais da UE é ainda mais 
marcada. Como já se viu, o Conselho Europeu é a representação dos 
Estados por excelência, em que cada executivo nacional exerce directa
mente essa representação. São ainda os Estados que têm a possibilidade 
de propor os Comissários Europeus, embora a escolha final caiba ao Pre
sidente da Comissão que é previamente escolhido pelos próprios Estados 
com o acordo do Parlamento Europeu. De resto, compete em exclusivo 
aos Estados, reunidos em C1G, realizar alterações à Constituição, até 
porque, como se viu, o estatuto da Constituição europeia é o de um trata
do internacional. 

Neste aspecto não se poderá afirmar que o federalismo americano é 
mais profundo que o europeu. Esta posição, que pode parecer estranha 
tendo em conta o que se afirmou, baseia-se na ideia de que uma federa
ção, em sentido próprio, deve ter uma presença marcada dos Estados na 
gestão dos seus assuntos. A maior participação destes no governo federal 
não pode, portanto, ser identificada com uma menor profundidade no 
grau de federalismo. Fazendo um raciocínio de redução ao absurdo, fede
rações que permitissem uma soberania meramente residual aos Estados 
que a compõem seria mais federal que uma federação em que a partilha 
de poderes e de soberania é mais equitativa entre Estados e governo cen
tralizado. Mas federações são composições de Estados com autonomia. 

Quanto à igualdade horizontal entre Estados federados é preciso 
fazer sempre a ressalva de que as federações são, por definição, governos 
mitigados, um compromisso entre a soberania estadual e a sua partilha. 
Assim, os Estados detêm uma série de competências que são iguais para 
todos eles (que são aliás todas aquelas que não são directamente atribuí
das pelos respectivos textos constitucionais), fazendo com que o relacio
namento do governo federal com cada um dos Estados seja necessaria
mente equivalente. A igualdade de tratamento nestas relações é um dos 

mais votado elege todos os Grandes Eleitores a que esse Estado tem direito. É o caso 
do Maine e do Nebraska, em que há uma divisão por distritos dentro do Estado que 
possibilita a divisão dos votos por dois ou mais candidatos. Os Grandes Eleitores que 
correspondem à paridade no Senado (no número de dois) são escolhidos como em 
todos os outros Estados, mas os restantes são escolhidos tendo em conta aquele méto
do. Não se aprofunda aqui este tema porque, recorde-se, estas disposições são recentes, 
e o objecto deste estudo é o processo inicial e não os seus desenvolvimentos. 
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aspectos básicos de uma horizontalidade entre os Estados que compõem a 
federação. Essa é talvez a mais significativa marca de paridade entre 
todos os Estados. 

Mas há outras, em especial relacionadas com a representatividade 
nos órgãos federais. Não se irá aqui repetir o que sobre esta matéria já se 
disse, pelo que o reconhecimento de uma paridade em alguns desses 
órgãos é um dado adquirido e um contributo para a afirmação da igualda
de entre Estados federados. 

Embora a horizontalidade seja mais evidente na UE, até pelas condi
cionantes próprias que estão na génese de um tratado, é bom vincar que 
essa mesma horizontalidade era muito marcada na fundação dos Estados 
Unidos. A Convenção de Filadélfia tinha o mesmo número de represen
tantes de cada Estado, levando Madison a afirmar que, quanto à funda
ção, a Constituição é estadual. Para além deste importantíssimo facto, a 
história da Revolução Americana mostra que, mesmo após a aprovação 
da Constituição, os defensores dos direitos dos Estados eram uma corren
te forte e com muitos adeptos. Já se expuseram as teses de Calhoun, mas 
é bom notar que não era o único, e que a base para a Guerra Civil ameri
cana foi uma secessão de parte dos Estados da federação. Este facto por si 
só é demonstrativo das opiniões divididas que grassavam na América do 
final do século X V I I I e até aos anos sessenta do século XIX: é demons
trativo de que a situação hodierna é uma evolução em que se perdeu 
alguma da significativa paridade existente entre os Estados. A horizonta
lidade existe em ambos os casos, contemplando ambos uma igualdade 
entre Estados de diversas formas. Daí que, neste critério, não se possa 
afirmar claramente que o nível de integração federal é superior num em 
relação ao outro. 

O art. 4.° da Constituição americana que descreve qual a forma de 
relacionamento entre os estados. Nesse artigo, mais do que outra coisa, 
estatui-se a universalidade na igualdade do tratamento dado aos cidadãos 
americanos, independentemente do Estado de origem ou onde estejam em 
determinado momento. São normas que têm a ver com direitos e obriga
ções dos cidadãos, não tratando propriamente das relações institucionais 
entre Estados. 

Outra característica que importa comparar é a atribuição de compe
tências e poderes ao Estado federal ter de ser expressa no texto constitu
cional, ficando tudo o que não é aí explícito na esfera de competências 
dos Estados. 

Toda a Constituição americana expressa quais as competências e 
qual o modo de funcionamento do poder federal, em especial nos seus 
primeiros três arts., por sinal os mais extensos. A exigência de os poderes 
federais estarem expressos na Constituição é evidente. Sabe-se que a 
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evolução foi num sentido diferente, mas com excepção da secção X do 
art. 1.°, intitulado "poderes vedados aos estados", todas as competências 
que não se encontrassem expressas no texto constitucional como atribuí
das à federação seriam da exclusiva competência dos Estados. Isto deixa 
um leque vastíssimo de acção a esses Estados sem a concorrência de um 
poder central. As competências em matéria legislativa do poder federal 
são os dezoito pontos da secção VI I I do art. 1.° e a estes pontos se deveria 
restringir e nunca ultrapassá-los. 

Também no PTCE há uma menção expressa das competências da 
UE. A Constituição reconhece dois tipos de competências - as exclusivas 
e as partilhadas (art. 11.°). As exclusivas, como o próprio nome indica, 
são aquelas em que apenas a União poderá produzir actos legislativos. 
Encontram-se no art. 12.°. As competências partilhadas são aquelas em 
que "a União e os Estados-Membros têm poder de legislar e de adoptar 
actos jurídicos vinculativos" em domínios específicos, com a ressalva de 
que "os Estados-Membros exercem a sua competência na medida em que 
a União não tenha exercido a sua ou tenha deixado de a exercer" (art. 11.°, 
n.° 2). Na especificação dos domínios onde a competência é partilhada 
(artigo 13.°) é de notar que existe uma concorrência legislativa entre os 
Estados e a União em todos os domínios especificados no n.° 2 do art. 13.° 
e em que a União não tenha competência exclusiva (n.° 1), podendo ainda 
promover programas de incentivo em determinadas áreas (n.°s 3 e 4) 4 1 . 

Antes de se efectuarem conclusões finais quanto à comparação do 
nível de integração, existem dois aspectos que é importante reter e relem
brar aqui. O primeiro é que, para além dos actos legislativos, a UE pode 
coordenar políticas em determinadas áreas, conferindo-lhe um poder que 
é bastante importante. O segundo aspecto é a chamada "cláusula de flexi
bilidade" (artigo 17.°) que permite um ajustamento das competências da 
União tendo em conta os objectivos desta. Segundo essa cláusula, a UE 
pode alargar a sua esfera de competências com esse intuito desde que seja 
seguido o exigente procedimento previsto. 

Na exigência de que as competências da federação estejam presentes 
na Constituição ambas respondem positivamente e de modo bastante 
análogo, estabelecendo áreas em que os Estados federados não podem 
actuar e áreas em que não podem as Uniões fazê-lo. Outro ponto em 
comum é a defesa do princípio da atribuição. As competências exclusivas 
e partilhadas têm um alcance semelhante, embora a Constituição ameri
cana seja mais precisa e a europeia opte por estabelecer domínios de 
intervenção. A maior vastidão das áreas que são exclusivas da federação 
americana é compensada pela cláusula de flexibilidade. Se uma das Cons-

Não interessará a aplicação do princípio da subsidiariedade na medida em que aí apenas 
há uma preocupação de eficácia legislativa tendo em conta os objectivos específicos. 
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tituições estatuísse uma fórmula em que as competências não expressa
mente mencionadas fossem atribuídas ao poder federal ou se o leque de 
atribuições expressas fosse muito superior, essa federação teria um nívei 
de integração superior. Mas isso não acontece de facto, pelo que terá de se 
reconhecer que, sendo tantas as proximidades, não se poderá afirmar que 
uma federação, quanto a este aspecto, seja mais profunda do que a outra. 

Dos critérios escolhidos para efectuar uma comparação quanto ao 
nível de integração federal o resultado terá de ser visto como óbvio e 
aquele que seria de esperar: o federalismo americano é, na sua origem, 
mais profundo do que o europeu 

No entanto, pela análise que foi feita, são notórias as proximidades 
entre o momento que se vive no espaço comunitário europeu e aquele a 
que a história assistiu há mais de duzentos anos. O nível de integração 
federal a que hoje se assiste na Europa, que é um caminho cheio de hesi
tações e desvios, é próximo em muitos aspectos ao que sucedeu nos Esta
dos Unidos. Poder-se-á mesmo afirmar que a construção europeia, com o 
passo que agora se pretende dar, tem um nível de integração federal bem 
superior àquele que tinham os Estados da América segundo os Artigos da 
Confederação. Aí os poderes da federação eram de tal forma escassos 
que a sua funcionalidade perdeu-se. O objectivo da Convenção de Fila
délfia era reformar esses artigos de modo a que uma federação mais efec
tiva fosse constituída. Algo de semelhante se passa com o mandato de 
Laecken: o objectivo de simplificar os textos dos tratados e torná-los 
compreensíveis é uma forma de tornar mais funcional toda a arquitectura 
da UE. Também aqui se pretende uma reforma no sentido da eficácia. 

Não é descabida a apologia de uma proximidade que os preconceitos 
anti-americanos que hoje os europeus assumem parecem querer impedir. 
Mas esses preconceitos baseiam-se naquilo que são os Estados Unidos 
hoje, não naquilo que os ideais federalistas e republicanos originalmente 
defenderam. A profundidade de integração que o sistema americano con
temporâneo possui não é o modelo a ter em vista. A experiência a reco
lher não é o de uma consolidação centenária, sucessivamente mais centra
lizada; a experiência a recolher é a da formação de uma federação, da 
filosofia política, dos equilíbrios procurados, das soluções apresentadas e 
respectivas justificações. As proximidades no nível de integração federal 
permitem que se recolha o que é interessante recolher, que se rejeitem os 
caminhos que a Europa sabe não querer percorrer. A aprendizagem com a 
experiência federal americana tem muito a contribuir no trilhar do nosso 
próprio caminho. Quando se fala em "Estados Unidos da Europa" é bom 
que se esclareça qual é o modelo; e aí terá de se dizer que o modelo é o 
original e não a sua derivação; e aí terão de se reconhecer os erros, as 
diferenças de objectivos, de culturas e de história. 
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ABSTRACT 

In this paper, making use o f the constitutional comparison method intro
duced by Aristotle, I aim to argue on the similarities and differences that can be 
established between, on the one hand, the process that led to the approval o f the 
American Federal Constitution and its consequences and, on the other hand, the 
process o f approval and respective consequences o f the Treaty that establishes a 
Constitution for Europe. 

To accomplish the aforementioned aim I have used criteria such as the rela
tionship between federated States and the federal central power, the acquisition 
o f citizenship, the possibility o f secession, the checks and balances' system, the 
relationship between the Constitution and other laws and the extent o f federal 
integration. 

The most recent European Union political process is looked into, in the 
light o f issues related to philosophy, law and political science. 

The standpoint is that Europeans could learn from the complex and contra
dictory process that occurred more than two centuries ago, as wel l as from the 
thought contained in the vast literature produced at the time. Many of the ques
tions and issues that confront Europe nowadays have already been raised and 
discussed and we should be looking at the different answers they provided, thus 
enriching our current choices, and improving our decision making process. 



NOTAS DE LEITURA 

U N E X C E L E N T E C O M I E N Z O 

Estimados colegas y amigos, señoras y señores1 

Quiero comenzar señalando que me siento muy satisfecho de parti
cipar en la presentación oficial de los primeros resultados de este gran 
Proyecto de traducción ai portugués de las obras de Aristóteles. Me siento 
satisfecho porque mi presencia en este acto (y también la presencia del 
Prof. Quintín Racionero) es una muestra más de nuestro reconocimiento 
respecto de la actividad intelectual de Vs. y, en particular, respecto de sus 
aportaciones en el ámbito de los estudios de filosofía griega. Ojalá que 
esto constituya un paso más hacia un mayor conocimiento y un mayor 
reconocimiento mutuo entre los colegas de nuestros dos países, que tradi
cionalmente no nos hemos conocido ni reconocido suficientemente. 

Además, y muy especialmente, me siento satisfecho porque me co
rresponde presentar un trabajo de gran calidad como es el primer volu
men, la Introducción General escrita por el Prof. Pedro Mesquita. 

Esta amplia Introducción General (que alcanza la 750 páginas) está 
dividida en cuatro partes o secciones. La primera parte contiene básica
mente una breve presentación del Proyecto en la cual se exponen las ca
racterísticas, los criterios, el contenido y las previsiones de realización del 
mismo. La cuarta y última parte contiene una bibliografía abundante y 
muy útil sobre las fuentes, traducciones y estudios aristotélicos. Entre la 
Presentación del Proyecto y la Bibliografía final se encuentran las partes 
segunda y tercera dedicadas, respectivamente: la segunda parte a la vida 
de Aristóteles y la tercera parte, la más amplia, dedicada a cuestiones 
relacionadas ya con la obra de Aristóteles. Puesto que el espacio de que 
dispongo es poco, me limitaré a hacer algunas indicaciones sobre estas 
dos partes, la segunda y la tercera, que constituyen el núcleo más valioso, 
a mi juicio, de este excelente libro escrito por el Prof. Mesquita. 

1 Este texto corresponde à comunicação proferida pelo Prof. Tomás Calvo na apresentação 
pública do projecto de tradução anotada das obras completas de Aristóteles, levada a efeito 
na Reitoria da Universidade de Lisboa a 23 de Fevereiro de 2005 (Nota da Redacção). 
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La parte segunda, como digo, está dedicada a la biografía de Aristó
teles. En ella el autor no se limita a narrar la vida de Aristóteles atenién
dose a los datos más comúnmente aceptados. El Prof. Mesquita expone y 
analiza ponderadamente las fuentes y los testimonios antiguos con el fin 
de recoger los datos más fiables, tanto respecto de la familia como res
pecto del contexto político y de los avatares que afectaron a la vida de 
Aristóteles. A partir de todo ello se nos ofrece una exposición de la vida 
de Aristóteles que es erudita, crítica y ponderada. A esta parte se añaden, 
en fin, nada menos que trece apéndices con cuadros y cronología sobre 
las fuentes antiguas, las vidas antiguas de Aristóteles, los comentaristas 
antiguos, el árbol genealógico y el testamento de Aristóteles, los directo
res del Liceo y, en fin, un cuadro final con las coincidencias cronológicas 
entre la fechas más importantes de la vida de Aristóteles y otros aconte
cimientos políticos y culturales. Sinceramente pienso que no se puede 
exigir más a una obra de estas características. 

Todo esto en lo que se refiere a la parte segunda del libro. En ia parte 
tercera, como decía, el autor se ocupa de cuestiones relacionadas ya con 
la obra de Aristóteles. Se trata de la parte más amplia de esta Introduc
ción y el estudio de la obra de Aristóteles se distribuye en cuatro aparta
dos o capítulos. (1) El primero de estos paitados está dedicado a la histo
ria y la transmisión de los textos aristotélicos, a la constitución canónica 
del Corpus y a los escritos de juventud, así como al supuesto platonismo 
inicial de Aristóteles. Sobre este último punto el autor se muestra espe
cialmente crítico, pero siempre combinando la crítica con una exposición 
objetiva y bien documentada de las distintas posturas al respecto. (2) El 
segundo apartado del estudio de la obra de Aristóteles está dedicado a la 
exposición y análisis de la evolución y de las líneas de fuerza del pensa
miento aristotélico. En este apartado el Prof. Mesquita ofrece una exposi
ción muy buena de la hipótesis evolucionista, atendiendo tanto a los ante
cedentes de W. Jaeger como a los distintos desarrollos y polémicas 
posteriores a éste. Su crítica es, en general, inteligente y ponderada y su 
posición final puede definirse, en pocas palabras, como "razonablemente 
unitarista" en cuanto que admite una evolución, pero una evolución que 
no sería rupturista, que no produciría rupturas transversales ni cambios 
totales en la orientación del pensamiento de Aristóteles. Ajuicio del au
tor, la evolución ha de analizarse en cada tema en particular, y siempre 
con criterios adecuados. Por mi parte, no es una exageración si digo que 
ésta es la exposición genético-evolutiva del pensamiento de Aristóteles. 
Este segundo apartado concluye con una breve caracterización de las 
líneas fundamentales que, ajuicio del autor, definen al pensamiento aris
totélico. (3) El apartado tercero está dedicado a cuestiones de cronología 
de los escritos aristotélicos. Tras analizar críticamente la multitud de pro
puestas y los distintos criterios ensayados para ordenar cronológicamente 
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las obras de Aristóteles, el autor adopta una postura razonablemente pe
simista y que podríamos caracterizar como "prudentemente minimalista". 
(4) En el cuarto y último apartado, en fin, el autor analiza y comenta las 
dificultades de traducción de muchos términos filosóficos del aristotelis-
mo (ousía, eídos, symbebekós, enérgeia, etc., hasta catorce términos. Se 
echa de menos un análisis y propuesta de traducción respecto del partici
pio tó ón/tá ónta). En relación con la traducción de estos términos el Prof. 
Mesquita se muestra mayormente "conservador". He de reconocer que 
yo, como traductor de Aristóteles, discrepo de algunas de sus propuestas. 
Pero he de reconocer también que tal vez el conservadurismo sea una 
opción plausible en este caso, es decir, teniendo en cuenta que se trata de 
ofrecer indicaciones orientativas para las distintas traducciones y traduc
tores que forman parte de un Proyecto como éste, que no es individual, 
sino que agrupa a un conjunto de traductores. 

Este es el contenido y las características fundamentales de esta obra 
que tengo el honor de presentar ante Vs. ¿Qué pensar de ella en su con
junto? En mi opinión se trata de una monografía espléndida en su conjunto. 

(1) En primer lugar y por lo que se refiere a la exposición, el Prof. 
Mesquita escribe con notable claridad, y como decía Ortega y Gasset, "la 
claridad es la cortesía del filósofo". En la exposición de cada tema el 
autor ejecuta un movimiento de sucesiva complicación, de manera que da 
la impresión de proceder por círculos concéntricos. De este modo el lec
tor va siendo introducido en aspectos cada vez más concretos y cada vez 
más complicados del tema, pero sin encontrarse nunca perdido y contando 
siempre con los instrumentos necesarios para la comprensión de cada giro. 

(2) Em segundo lugar quiero subrayar que la claridad de la exposi
ción no es, en absoluto, sinónimo de pobreza ni de simpleza. En la expo
sición el autor se atiene a los problemas, a los datos y a las propuestas 
más conocidas y autorizadas. Por lo demás, al hilo de la exposición el 
autor va añadiendo una sucesión de notas a pie de página que son amplias 
y abundantes, en las cuales se ofrecen referencias bibliográficas muy 
oportunas, ai como indicaciones muy pertinentes. En la p. 21 el autor se 
refiere a los cuatro apartados que conforman el capítulo tercero (es decir, 
el capítulo dedicado a la obra de Aristóteles) diciendo que pueden ser 
leídos tanto por el lector no especialista como por los estudiosos e inves
tigadores. A estos a los estudiosos e investigadores va dirigida la exposi
ción, y van dirigidas específicamente las notas, y he de decir que efecti
vamente tanto el texto como las notas están, por lo general, a la altura de 
la investigación mejor y más actualizada sobre Aristóteles. 

(3) Por lo que se refiere, en fin, al análisis de los problemas que 
afectan tanto a la vida como sobre todo, a la obra de Aristóteles, ya he 
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señalado que este libro se caracteriza por ofrecer una crítica lúcida y unas 
propuestas sustancial mente sensatas. Y tanto la lucidez en la crítica como 
este tipo de estudios son virtudes valiosas en sí mismas, pues nada hay 
más alejado del rigor científico que la extravagancia y la exageración 
asentadas en la falta de objetividad. Y son virtudes valiosas, también y 
además, en una obra introductoria como ésta, que pretende abrir las puer
tas al conocimiento de Aristóteles y a la investigación sobre su pensa
miento. 

Por todo ello quiero felicitar al Prof. Mesquita, y quiero felicitarles a 
Vs. también, a los estudiosos de habla portuguesa, por la aparición de esta 
obra. La publicación de esta obra constituirá, sin duda, un alvo en los 
estudios aristotélicos en lengua portuguesa, y también una contribución 
apreciable en la comunidad internacional de los estudios aristotélicos. 

Y voy a concluir. Al final de la biografía de Aristóteles, en la p. 121, 
el Prof. Mesquita juega con el nombre de "Aristó-teles", TÓ amoTov 
réXog, "el fin mejor". En relación con este primer volumen de la Colec
ción podríamos hablar de: f\ apLcrm, ápxf|, "el mejor inicio": un excelente 
comienzo para esta serie de publicaciones que desarrollarán el Proyecto, 
por el cual les felicito y para el cual les deseo a Vs. toda la suerte y todo 
el éxito del mundo. 

Tomás Calvo Martinez 



U M A T R A D U Ç Ã O P O R T U G U E S A DOS ECONÓMICOS 

Aristóteles, Os Económicos, Introdução, notas e tradução do original 
grego e Latino por Delfim Ferreira Leão, Lisboa, Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, Biblioteca de Autores Clássicos, 2004. 

A publicação de uma nova tradução para português de Os Económi
cos, da lavra de Delfim Ferreira Leão, constitui uma excelente iniciativa, 
porquanto desta pequena obra de Aristóteles existia apenas a versão de 
Moses Bensabat Amzalak, de 1945. Doravante passamos a dispor, em 
língua portuguesa e numa tradução segura e rigorosa, deste tratado que 
nos fala de uma lógica económica - e social - totalmente diversa daquela 
que caracteriza o mundo em que vivemos. 

Um dos aspectos que ressalta da leitura de Os Económicos é, preci
samente, a sua dimensão de alteridade. Tal facto é oportunamente referi
do por Delfim Ferreira Leão, na "Introdução" (p. 12), quando assinala, na 
linha de Moses I . Finley, que o Estagirita não chega a fazer uma análise 
do fenómeno económico, pois as suas observações mantêm-se no limiar 
da apreciação ética daquela actividade, não chegando a efectuar um real 
exame das regras e dos mecanismos que assistem à prática das transac
ções comerciais. Para Aristóteles, e para a generalidade das pessoas suas 
contemporâneas, oikonomia significava "regular, organizar, administrar" 
a casa, não denotando - como acontece hoje - um saber individualizado e 
especializado sobre a produção, a circulação e a transacção de bens. 

Esta advertência serve para lembrar que, ao contactarmos com os 
escritos do Estagirita, lidamos com uma época em que vigorava uma 
outra ordem epistemológica, onde os saberes tinham uma vocação com
pletamente diversa da actual. As questões comerciais, financeiras e fiscais 
são actualmente objecto da ciência económica. Na Antiguidade - e até ao 
século de Setecentos - , tais questões foram analisadas e discutidas antes 
de mais pela literatura moral, e depois também pela teologia e pela juris
prudência, porquanto se tratava de matérias que eram entendidas como 
inseparáveis desses universos normativos e dos seus correlativos saberes. 
Aliás, é bem sabido que a "economia", como ramo de saber autónomo, só 

Philosophica, 26, Lisboa, 2005, pp. 305-328 
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surgiu no final do século XVII I , sendo até aí uma parte inseparável - e 
subordinada - de áreas mais matriciais, como a moral, a teologia e o pen
samento jurídico. 

A obra de Aristóteles, no seu conjunto, corrobora aquilo que acabá
mos de dizer. Com efeito, é bem sabido que as matérias económicas são 
discutidas, sobretudo, no Livro V da Ética a Nicómaco, que trata da justi
ça, e em particular no capítulo V, que aborda os princípios que norteiam a 
actividade económica, concedendo um grande destaque a temas como a 
família, a reciprocidade, a posse e a transacção dos bens, etc. 

Quanto a Os Económicos, este tratado é igualmente muito revelador 
dessa outra maneira de pensar não só a economia, mas também a vida em 
sociedade. A semelhança do que sucede em outras obras, também aqui 
Aristóteles aponta para a família e para a polis como formas naturais de 
associação entre os seres humanos, retratando a polis como um agregado 
de casas familiares, terras e bens, e não como um conjunto de pessoas 
individualmente consideradas. Na linha do que defende em outros escri
tos, também nesta obra sustenta que o impulso para a vida em sociedade é 
um dado natural aos homens, transmitindo, afinal, uma concepção essen
cialmente não-voluntarista da sociabilização - "a natureza de ambos, 
tanto do homem como da mulher, foi disposta de antemão pela divindade 
com vista à vida em comum" (1343b, 25). Num outro passo esse a-
-voluntário impulso de socialização é até explicado de forma mais deta
lhada: "Esta união acontece sem o concurso da razão, já que resulta da 
partilha de um mesmo instinto natural" (1343b, 10) - dificilmente encon
traríamos uma afirmação mais taxativa do carácter não-voluntário da orga
nização social. Acresce que a família é vista não só como a unidade social 
básica, mas também como o modelo organizativo necessário, face ao qual 
não são apresentadas formas alternativas de estruturação da vida colectiva. 

O universo familiar surge, portanto, em grande destaque ao longo de 
Os Económicos, sendo sobretudo a partir de 1344b que Aristóteles discor
re sobre o mundo doméstico, encarando-o como um verdadeiro micro
cosmos das relações passíveis de serem encontradas no conjunto do espa
ço social. Assim, retrata a casa familiar como um dispositivo assente 
numa rede de obrigações, enumerando os deveres do marido para com a 
sua mulher, e também para com todos os que integram o agregado 
doméstico, incluindo os escravos. Entre esses deveres avulta a garantia do 
sustento e o disciplinamento do conjunto doméstico. Aquilo que importa 
sublinhar é o facto de, em todos os momentos desta obra, ser a família, e 
não o indivíduo isoladamente considerado, o elemento que está no centro 
das atenções. Quanto à organização doméstica, é invariavelmente apre
sentada como a unidade social básica, cumprindo funções como a forma
ção dos filhos e o fomento de sentimentos fundamentais para a coesão 
social, entre os quais se destaca a fidelidade. 
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Em Os Económicos são igualmente assinaladas as diferenças entre a 
administração de uma casa e a gestão da polis. A principal distinção resi
de no facto de a administração doméstica depender somente de um, ou 
seja, no quadro doméstico existe apenas um âmbito de interesse, o do 
grupo familiar e do seu chefe, ao qual devem obedecer todos os membros 
do agregado. Tal administração doméstica tem como finalidade o equilí
brio e a auto-sufi ciência, e aquilo que nela impera é a complementaridade 
e a simbiose. Fora do espaço familiar, na polis, predomina a disparidade 
de interesses, e é aí, por isso mesmo, que surge a necessidade da justiça 
como discurso disciplinador1. 

É também na polis que decorre o comércio de bens, pois dentro da 
família o património pertence ao grupo, a posse é colectiva. E em Os 
Económicos são analisados, de forma sintética, os vários tipos de transac
ção, desde a troca directa até aos intercâmbios que envolvem o uso de 
moeda. A este respeito, o tratado inclui sugestivas reflexões acerca do 
papel desempenhado pela moeda como intermediário que permite, por 
exemplo, estabelecer a proporção entre bens transaccionados. Aborda, 
também, o tema da "satisfação da necessidade natural", para além de 
outras matérias, como a espinhosa questão do lucro ou a controversa prá
tica da usura, assinalando, de forma taxativa, que o juro era "a evolução 
mais contrária à natureza, entre as diferentes formas de adquirir rique
za"2. Como é natural, é esta a secção do tratado que dedica mais espaço 
aos constrangimentos comunitários sobre a actividade económica, 
incluindo também referências à agricultura e ao trabalho da terra, activi
dades altamente valorizadas e enaltecidas - "a agricultura contribui em 
muito para a formação de um carácter vir i l" (1343b). Por fim, Aristóteles 
sublinha, igualmente, o imperativo do "bem comum" como elemento 
estruturante da actividade comercial. 

Uma outra civilização económica 

Uma vez apresentada, de forma sintética, a constelação de temas 
presente em Os Económicos, passemos agora a discutir as questões mais 
marcantes desta obra. 

1 Por ser encarada como um espaço onde não existiam interesses divergentes, a família (e 
as relações estabelecidas no seu seio) era entendida como um terreno não-jurisdicional, e 
o discurso que explicava tais relações, e a disciplina que as regulava (a oeconomica) não 
estava submetidas aos condicionalismos discursivos e disciplinares do discurso jurisdi
cional - vide Jesús Vallejo, "Derecho como cultura. Equidad y orden desde la óptica dei 
ius commune" in Salustiano de Dios et al. (orgs.), Historia de la Propiedad. Património 
Cultural, Madrid, SECR, 2003, pp. 55-70. 

2 Delfim Ferreira Leão, "Introdução", Os Económicos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa 
da Moeda, 2004, p. 19. 
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A lição de Os Económicos, lida em conjunto com os demais escritos 
que Aristóteles dedicou às trocas e às relações económicas, constitui um 
auxiliar precioso para captar as razões que modelavam o comportamento 
das pessoas que viveram não só no tempo em que estas obras foram com
postas, mas também durante um período multissecular, que se estendeu, 
pelo menos até ao século XVII I . Com efeito, apesar de terem sido com
postos no século IV a. C , esses escritos reflectem - e explicam com 
especial nitidez, os valores económicos que predominaram durante um 
período extremamente longo, durante o qual imperaram valores que pou
co tem a ver com a racionalidade económica que impera nos nossos dias. 
Na realidade, os escritos do Estagirita estão muito mais próximos do 
mundo económico do Antigo Regime do que do universo mercantil e 
individualista que actualmente impera, e a melhor prova disso é que Aris
tóteles, até ao período Setecentista, foi invariavelmente citado como uma 
autoridade por todos aqueles que discorreram acerca das matérias que 
acabaram de ser enunciadas. 

Ecos das concepções aristotélicas estão muito presentes nos escritos 
que, até ao século XVII I , debateram as questões económicas. Assim, 
neles pode ler-se que a principal razão que tinha levado à vida em comu
nidade era a colaboração e a troca entre as suas diversas partes, a fim de 
que as famílias se tornassem capazes de realizar tarefas que, de outra 
forma, não seriam concretizáveis. Era precisamente essa consciência de 
que as pessoas precisavam umas das outras, era esse imperativo de coo
peração que se encontrava por detrás do impulso de socialização, o qual 
era apresentado como natural a todos os seres humanos. No entanto, a 
colaboração inerente à vida comunitária obedecia igualmente a princípios 
oriundos do universo moral, pois o modo como era entendido e praticado 
o intercâmbio de bens entre as diversas famílias tinha tudo a ver com a 
finalidade última da vida em conjunto. A existência em comunidade tinha 
como meta o regresso a um estado original de comunhão, e enquanto 
parte solidária dessa comunidade de entre-ajuda, cada um dos seus mem
bros poderia contribuir para esse desiderato através dos gestos de entrea
juda. 

Como começámos por assinalar, a troca de produtos foi pelo Estagi
rita encarada como uma prática que tivera origem na necessidade de dotar 
as diversas famílias daquilo que elas não eram capazes de produzir por si 
próprias. A finalidade do comércio era abastecer as famílias, e quanto ao 
lucro resultante de tal actividade, ele destinava-se a satisfazer as carências 
daqueles agregados mais necessitados, sendo legitimado pelo facto de ser 
imprescindível para a sobrevivência dos agregados domésticos e, conse
quentemente, da comunidade. É curioso notar que Aristóteles por diver
sas ocasiões confessa nostalgia pela situação de comunhão que caracteri
zara a sociedade na sua fase primordial, considerando-a como a forma 
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mais perfeita de relacionamento com os recursos naturais. Por isso, em 
vários passos da sua obra - incluindo em Os Económicos - o Estagirita 
qualificou o comércio que estava orientado para a satisfação das necessi
dades familiares como "natural", "honesto" e "justo", qualificativos que 
indicam que o comércio tinha como finalidade, antes de mais, manter e 
preservar os equilíbrios há muito estabelecidos, mas, também, reconduzir 
a comunidade para uma situação de comunhão. Desde que cumprisse tais 
requisitos, desde que se processasse de forma pacífica e concorresse para 
a estabilidade comunitária, essa actividade comercial era até encarada 
como um indício de humanidade, já que um dos traços mais salientes dos 
bárbaros e dos animais era a sua manifesta incapacidade de se entende
rem amigavelmente entre si e, consequentemente, de comerciarem pacifi
camente3. Por aqui se vê que a economia e os mecanismos da troca mer
cantil estavam impregnados por alusões aos vínculos mais fundamentais 
que uniam os membros da comunidade4. 

A este respeito, importa não esquecer que, no tempo em que o Esta
girita compôs as suas obras, o mercado era ainda uma realidade muito 
residual, e a moeda tinha igualmente uma expressão bastante reduzida nas 
relações entre as pessoas5. Como é bem sabido, apenas em meados de 
Quinhentos teve lugar a definitiva afirmação das relações mercantis, um 
fenómeno que, por sua vez, favoreceu o aparecimento de novas formas de 
riqueza, em particular aquela que tinha uma base monetária. Por outras 
palavras, até bastante tarde a leitura moral das relações económicas e 
comerciais imperou sobre um entendimento estritamente utilitário e indi
vidualista do modo como as pessoas interagiam no âmbito do mercado. 

Assim, pelo menos até ao final de Seiscentos a economia moral con
tinuou a predominar sobre o entendimento mercantil do comércio, e, con
sequentemente, a sensibilidade das pessoas permaneceu muito ligada às 
modalidades informais de criação de confiança e de entreajuda6. A maio-

3 Anthony Pagden, The fali of natural man. The American Indian and the origins of com
parative ethnology, Cambridge, Cambridge University Press, 1982. 

4 Cfr . Gilbert Dagron, "La regle et Pexception. Analyse de la notion d'économie" in 
Dieter Simon (org.), Religiose Devianz. Untersuchungen zu sozialen, rechtlichen und 
theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung im westlichen und östlichen Mitte
lalter, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1990, pp. 1-18. 

5 Aristoteles, Ética Nicomáquea, tradução e notas por Emilio Lledó Iñigo, Madrid, 
Editorial Gredos, 1988, Livros VI I I e IX; e Ética Eudema, tradução e notas por Emilio 
Lledó Iñigo, Madrid, Editorial Gredos, 1988, Livro V I I ; Arthur W. H. Adkins, 
""Friendship" and "Self-Sufficiency" in Homer and Aristotle", Classical Quarterly, 13 
(1963) pp. 30-45. 

6 Cfr. com a situação vivida em outras partes da Europa de Quinhentos e de Seiscentos, 
em John W. Oppel, "Poggio, San Bernardino of Siena, and the Dialogue On Avarice", 
Renaissance Quarterly, 30 (1977) pp. 572 segs. 1 . 
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ria continuou a louvar a extraordinária capacidade dos laços afectivos 
para solidificar compromissos entre parceiros comerciais, criticando, 
quase sempre, os contratos e os acordos escritos. Nesse mundo económi
co predominantemente moral, os contratos gozavam de muito má fama, 
antes de mais porque tais formas de comprometimento eram vínculos 
jurídicos e não propriamente morais, acabando por ser associados a um 
conceito negativo de humanidade, onde imperava a desconfiança e o 
medo face à quebra de compromissos7. O amor pelo próximo, pelo con
trário, supunha uma crença no carácter naturalmente bom do homem, 
uma crença no seu afecto natural, nas suas boas intenções e na sua capa
cidade para gerar compromissos muito mais sólidos do que qualquer con
trato ou lei, pois era um laço que apontava para a partilha e para a entrea
juda, envolvendo um forte comprometimento pessoal, mas também a 
honra, tanto individual quanto da família a que se pertencia. 

Quanto à "riqueza", significava não só possuir, mas sobretudo saber 
usar e saber conservar o património, ou seja, ter consciência de que os 
bens não se destinavam a um uso individual, mas sim a uma finalidade 
fundamentalmente doméstica e comunitária, devendo estar ao serviço do 
bem-estar colectivo. Não podemos esquecer que lidamos com pessoas 
que se pensavam a si mesmas, antes de mais, como parte de uma comuni
dade que tinha a sua razão de existir na noção de colaboração com vista 
ao bem comum. Eram pessoas que muito enalteciam a cooperação, criti
cando, com toda a severidade, aqueles que se revelavam individualistas 
ou competitivos. De resto, por detrás das considerações que Aristóteles 
teceu acerca da riqueza, em Os Económicos e em outros passos da sua 
vasta obra, entrevê-se, igualmente, uma concepção do mundo e das rela
ções entre as pessoas fortemente marcada pela entreajuda. 

Para além deste tema, nos escritos que Aristóteles dedica às relações 
comerciais - e em particular em Os Económicos - é possível surpreender 
um outro aspecto muito revelador dessa outra lógica económica; a dife
rença entre, por um lado, uma riqueza "natural" e, por outro, uma riqueza 
"artificial". A primeira estava ligada ao mundo da terra, dos bens fundiá
rios vocacionados para o abastecimento de produtos primários e de pri
meira necessidade, indispensáveis à conservação da família. A este géne
ro de riqueza era concedido o epíteto de "honesta". No outro extremo do 
espectro moral encontrava-se a riqueza "artificial", que dizia respeito ao 
mundo da mercancia especulativa e do dinheiro, a qual, desde a Grécia 

Acerca deste tema, cfr. Italo Birochi, Causa e Categoria generale dei Contrato. Un 
problema dogmático neiia cultura privatistica deli 'Eia Moderna. II Cinquecento, Turim, 
G. Giappichelli Editore, 1997; c, de Alessandro Somma, Autonomia Privata e struttura 
dei Consenso Contratuale. Aspetti storico-comparativi di una vicenda concettuale, 
Milão, Giuffrè Editore, 2000. 
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Antiga e até tempos recentes, suscitou não só reservas mas também apre
ciações francamente pejorativas8. Dizia-se então que o tráfico monetário 
possuía algo de aviltante porque fomentava o individualismo e o amor 
pelos bens materiais, e essa condenação era especialmente severa quando 
se tratava de rendimento resultante do dinheiro emprestado a juros - mais 
tarde chamado de "usura" - , comportamento desclassificado, por consti
tuir uma forma fundamentalmente "artificial" de adquirir riqueza. E era 
qualificado de "artificial" porque, em primeiro lugar, dizia respeito à 
troca de dinheiro, de moeda, ou seja, um produto artificial e que não fruti
ficava naturalmente9. Contudo, além desta razão, existia um outro motivo 
para a condenação da usura: era opinião unânime que a aquisição de 
riqueza através dessa prática comercial violava o "preço justo", pois ven
dia-se algo por um preço mais elevado do que na realidade valia esse bem 
transaccionado, com a consequência de se prejudicar, deliberadamente, o 
comprador10. O empréstimo oneroso equivalia a vender uma mentira e 
acarretava o prejuízo do próximo, razão pela qual não podia deixar de ser 
alvo das mais veementes condenações, sendo proibido, respectivamente, 
pela moral e pelo direito positivo, tanto eclesiástico como civi l 1 1 . 

Não é exagerado afirmar que este olhar desconfiado sobre as rela
ções monetárias constituí um dado cultural do Ocidente Europeu. O elo
gio da riqueza natural e a condenação do lucro monetário é um fenómeno 
antiquíssimo, remontando, pelo menos, aos tempos da Grécia Antiga, 
reaparecendo depois no cerne do Cristianismo, de que um dos testemu
nhos mais claros é o episódio evangélico em que Jesus Cristo expulsa os 
vendedores do Templo de Jerusalém. Aquilo que é importante notar é que 
todas estas críticas se dirigiam, no fundo, àqueles que desvirtuavam o 
comércio, àqueles que o exerciam perdendo de vista a sua finalidade ori
ginal (contribuir para o bem comum), convertendo-o numa actividade 
competitiva e voltada para o bem-estar individual. Para aqueles que pen
savam a comunidade como um grupo interligado por laços de afecto, a 

8 Angela Romano. Economia Naturale ed Economia Monetaria nella Storia delia Con¬
danna Arcaica, Milão, Doti. A. Giuffrè Editore, 1986; Carlos Petit, "Mercatvra y ins 
Mercalorvm. Materiales para una Antropología del Comerciante premoderno", in C. 
Petit (org.), Del lus Mercatorum al Derecho Mercantil, Madrid, Marcial Pons, 1997, 
pp. 55 segs. 

9 Benjamin Nelson, The Idea of Usury, From Tribal Brotherhood to Universal Other-
hood, Chicago, University of Chicago Press, 1969. 

1 0 Para uma panorâmica sobre os escritos teológicos e jurídicos dedicados a esta temática, 
veja-se máxime Bartolomé Clavero, Usura. Del uso económico de la religión en la his
toria, Madrid, Tecnos, 1984; veja-se, também, de Jose Barrientos García, Un Siglo de 
Moral Económica en Salamanca (¡526-1629). i - Francisco de Vitoria y Domingo So
to, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1985, pp. 39 segs. 

11 Cfr. B. Clavero, Usura, 1984. 
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mercancia, a troca de bens, de dádivas e de serviços, jamais deveria dei
xar de ser o sinal visível do laço de entreajuda e de cooperação amistosa 
que animava todos os membros da comunidade'2. Em todos os seus 
momentos o comércio deveria reflectir essa finalidade benevolente, 
jamais se afastando do preço que era estimado como "honesto" e como 
"justo", quer dizer, aquele que não afectasse nenhuma das partes envolvi
das na transacção. 

A luz destes valores, o preço - outro tema abordado em Os Econó
micos - não tinha apenas a ver com o valor objectivo ditado pelo "merca
do", relacionando-se, também, com o valor "natural" dos bens transac
cionados, ou seja, a sua maior ou menor importância no quadro da 
preservação da oikos, da casa familiar13. Tal significa que, no fundo, o 
objectivo principal da transação não era a obtenção de lucro, mas sim a 
satisfação das necessidades de subsistência de cada uma das famílias, 
assim como a confirmação das posições ocupadas pelas partes envolvidas 
na transacção. 

A recusa da competição e do interesse 

Engendrados no mundo grego, os valores subjacentes a este conceito 
moral de actividade mercantil irão marcar, de modo multissecular, a cul
tura do Ocidente europeu. De facto, e como já dissemos antes, muitos dos 
temas discutidos em Os Económicos, e nos demais textos onde Aristóte
les aborda questões económicas, permanecerão presentes na literatura 
que, até ao século XVI I I , discutiu, com mais minúcia e detalhe, as opera
ções mercantis e as suas regras de funcionamento. Para além disso, trata¬
-se de preocupações que se encontram por detrás de atitudes verdadeira
mente estruturantes da consciência europeia, como é o caso da recusa do 
lucro, da condenação da usura e do câmbio, da repugnância provocada 
pelo "regateio" e pela especulação, ou, ainda, do escândalo que provoca
vam as relações usurárias. E é bastante sintomático que, em muitas partes 
da Europa dessa época, o tráfico monetário - e as actividades que a ele se 
encontravam associadas para além de ser circunscrito a um número 
diminuto de pessoas, era praticado sobretudo por estrangeiros, ou seja, 
por aqueles cuja actuação, em princípio, nenhuma consequência teria para 
o equilíbrio da comunidade e para a reprodução da ordem estatutária. 
Trata-se de uma visão do comércio que comunga da crença de que os 

1 2 Cfr. Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire Universel de Commerce... (Paris, 
Jacques Estienne, 1723) vox "Amitié"; Carlos Petit, "Mercatvra y tus Mercatorvm. Ma
teriales para una Antropologia dei Comerciante premoderno, 1997, pp. 63 segs. 

1 3 E esse o sentido da exposição de frei Tomás de Mercado acerca da temática do preço, 
em Summa de Tratos, y Contratos... (Sevilha, Hernando Diaz, 1571), f. 88 segs. 
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homens possuíam uma vocação inata para partilhar e não propriamente 
para possuir as coisas individualisticamente, e que, como tal, deveriam 
dar largas a essa vocação 1 4. 

Assim se compreende, também, a constante crítica à acumulação 
desregrada, à superabundantia, a qual, como bem notou Bartolomé Cla
vero, era muitas vezes classificada como uma prática anti-natural. Da 
acumulação desproporcionada dizia-se que chocava com a natureza, pois 
entrava em flagrante contradição com a ordem das coisas, com a econo
mia natural, uma economia essencialmente ligada ao "honesto" cultivo da 
terra - outro tema muito em foco em Os Económicos - e à obtenção 
daquilo que era necessário à subsistência da família'5. Como se pode 
calcular, essa acumulação desregrada era ainda mais criticada no caso de 
incidir sobre moeda. Na realidade, todos os autores coetâneos lembravam 
insistentemente que o dinheiro era um instrumento - artificial - de auxílio 
à troca comercial, servindo única e exclusivamente para medir o que as 
partes transaccionavam, a fim de repor a igualdade inicial. Como assina
lam Os Económicos, a moeda era um meio - e não um fim - para repor a 
equidade, para regressar à situação inicial de igualdade, a fim de que 
nenhuma das partes saísse prejudicada da transacção. 

Em face dos dados até agora apresentados, podemos dizer que, atra
vés de Os Económicos, torna-se possível captar uma sensibilidade que 
valorizava, acima de tudo, a generosidade e a propensão para partilhar. A 
competição com vista ao lucro equivalia a individualismo, e por isso 
mesmo repugnava, pois provocava danos no próximo e conflitos, frag
mentando a comunidade. O lucro contradizia os princípios mais funda
mentais da vida em comum, ameaçando a ordem e a estabilidade do gru
po, porque permitia enriquecimentos "anormalmente" rápidos e uma 
mobilidade hierárquica ameaçadora, a qual nada tinha a ver com os crité
rios de diferenciação decorrentes da natureza'6. 

E esta visceral repugnância pelas relações de "interesse" era reforça
da pelas suspeitas então sentidas face ao lucro estritamente pecuniário, o 
qual era frequentemente interditado, já que também ele se ligava à explo
ração do próximo e ao excessivo apego às coisas terrenas. A paixão pela 
acumulação monetária reflectia a incapacidade de se desligar dos bens 

1 4 Marcel Hénaff, Le prix de la Vérité. Le don, I 'argent, la philosophie, Paris, Seuil, 2002. 
1 5 Bartolome Clavero, "Religion y Derecho. Mentalidades y Paradigmas", Historia, Insti¬

tuciones. Documentos, Sevilha, 11 (1985) pp. 2 segs. 
1 6 O enriquecimento excessivo de uns era tido como prejudicial, "principalmente à con

córdia, a qual nom pode hi aver quando tomam os dinheiros a huuns por darem aos 
outros", pode ler-sc em Marco Túlio Cícero, Livro dos Ofícios... o qual tornou em 
linguagem o Infante D. Pedro, Duque de Coimbra, edição crítica segundo o mss. de 
Madrid por Joseph M. Piei, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1948, p. 142. 
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materiais, era uma contradição flagrante quer da natural vocação humana 
para partilhar, quer do contemptus mundi tantas vezes recomendado pelas 
autoridades eclesiásticas cristãs durante a época medieval e moderna. 
Como recorda, com toda a pertinência, Bartolomé Clavero, o lucro per se 
não era lícito, e o único excedente moralmente legítimo seria aquele que 
fosse expressão de gratidão, na sequência de um gesto de auxílio. Porém, 
tal excedente não podia ser decorrente de nenhuma obrigação prévia ou 
contratualmente estabelecida17, devendo ser, em vez disso, o resultado de 
um livre movimento interior originado pelo amor pelo próximo, deveria 
ser a expressão de um impulso de gratidão e efectuado de livre vontade. 

É possível entrever este conjunto de princípios não só em Os Eco
nómicos, mas também na generalidade da obra do Estagirita. E não é 
demais repetir que tais princípios mantiveram uma impressionante longe
vidade, perdurando durante um tempo multissecular, pelo menos até ao 
século de Seiscentos. Na verdade, até essa época vigorou aquilo que o 
estudioso Karl Polanyi denominou "regime económico misto". Um regi
me "misto" porque, como acabámos de ver, nele marcavam presença, por 
um lado, os valores ancestrais que eram próprios de uma "economia 
heróica" profundamente marcada por um entendimento das relações 
comunitárias enquanto laços de afecto, no quadro do qual a posse e a 
transação dos bens obedeciam a regras que nunca perdiam de vista o bem 
comum e o estatuto tanto do comprador como do vendedor. Por outro 
lado, estavam já presentes práticas que tinham a ver com uma "economia 
semi-comercial" própria do desenvolvimento mercantil que foi tendo 
lugar com o desenrolar dos tempos18. No entanto, o que torna tudo isto 
especialmente significativo é o facto de esta leitura das relações comuni
tárias ter sobrevivido ao desenvolvimento da economia mercantil e finan
ceira. De facto, revelou uma longevidade verdadeiramente ímpar, e o 
certo é que, no início do século XVII I , a actividade comercial continuava 
a ser fortemente condicionada pelo imperativo da entreajuda, ou seja, 
pelos princípios em que, desde tempos imemoriais, assentara o viver 
colectivo19. 

1 7 Bartolomé Clavero, "Religion y Derecho. Mentalidades y Paradigmas", Historia, Insti
tuciones, Documentos, Sevilha, 11 (1985) p. 10. 

1 8 Cfr. Karl Polanyi, "Aristóteles descubre la economia" in K. Polanyi et ai. (orgs.), 
Comercio y Mercado en ios Imperios Antiguos, (tradução de Trade and Market in the 
early Empires, Nova York, Free Press, 1957), Barcelona, Labor, 1976; sobre esta coe
xistencia da economia da dádiva com uma economia voltada para o mercado, cfr. Lin
da Levy Peck, "The Language of patronage: a discourse of connection", in AAVV, 
Court Patronage and Corruption in early Stuart England, Londres, Routledge, 1990, 
pp. 12-29. 

1 9 Lidamos, como já se vê, com uma cultura onde atitudes como o interesse individualista 
por bens materiais, a competição e o lucro, eram realidades oficialmente condenadas. É 
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Por aqui se vê que, estudar o mundo anterior ao século XIX, implica 
lidar com uma civilização económica bem diferente da nossa, e que foi 
captada, com grande nitidez, por Aristótleles, sobretudo quando critica os 
comportamentos voltados para a acumulação material e para a busca inte
ressada e explícita do lucro, ou quando condena, de forma severa, a 
riqueza excessiva. A esse respeito, um dos aspectos mais salientes deste 
entendimento moral e familiar da economia e do comércio é a insistente 
relutância em aceitar a "mercantilização" dos bens cuja finalidade primei
ra era o bem-estar da comunidade. É que, no fundo, tai mercantilização 
equivalia a uma ofensa e a uma degeneração desses objectos simbolica
mente tão investidos, era como que uma traição à finalidade para a qual 
tais bens tinham sido criados. Como bem aponta Paolo Grossi, nessa civi
lização o sistema de relações entre as pessoas estava fundado não pro
priamente na vontade dos indivíduos, mas sim na crença de que as coisas 
possuíam regras de uso de carácter natural, ou seja, cada entidade tinha 
inscrita na sua natureza a finalidade a que se destinava, e os homens, no 
uso que delas faziam, deveriam respeitar essas determinações naturais. 
Como mostrou o mesmo P. Grossi, a crença na existência dessas regras 
naturais revelou tanta força, que chegou mesmo a tornar-se constitutiva 
das próprias formas jurídicas 2 0. 

Entrevê-se aqui, também, a distinção escolástica entre o usus, o uso, 
e o gozo, a jruitio, denotando esta última palavra a ligação a uma coisa 
por amor materialista, ao passo que "usar" significava que um bem era 
usado sem que jamais se perdesse de vista a sua finalidade natural, algo 
que, de alguma forma, devolvia tal objecto ao supremo objecto de amor, a 
divindade. Assim, a Jruitio inordinata significava como que um desvio 
perverso em relação àquele que deveria ser o verdadeiro amor, enquanto 
que a jruitio ordinata, o uso do objecto para fins "honestos" constituía, ao 
invés, o caminho garantido para a salvação 2 1. Entre esses fins "honestos" 
destacava-se, claro, a entreajuda. 

precisamente por isso que, entre aqueles que detinham riqueza material, era sensível 
uma certa má consciência a respeito da acumulação material exagerada, porquanto 
todos a associavam ao desequilíbrio, à desproporção e ao empobrecimento de alguém. 
A riqueza era, não raras vezes, sinónimo de ganância e de avareza. Cfr. Ulrich Langer, 
Perfect Friendship. Studies in Literature and Moral Philosophy, Genebra, Droz, 1994, 
maxime pp. 145 segs. 

2 0 Paolo Grossi, "La proprietà e le proprietà nell' Officina dello Storico", in P. Grossi, // 
Domínio e le cose. Percezioni Medievali e Moderne dei Diritti Reali, Milão, Giuffrè 
Editore, 1992, pp. 630 segs. 

2 1 Ullrich Langer, "Usus, Fruitio, et l'Economie de 1'Amitié", in AAVV, Or Monnaie, 
Échange dans la Culture de la Renaissance, Saint-Etienne, Université de Saint-
-Etienne, 1994, pp. 101 segs. 
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Como salientou Giorgio Agamben, ainda hoje, em alguns meios, é 
notória uma certa reserva face ao uso mercantilizado que é dado a deter
minados objectos, uso esse frequentemente equiparado a uma utilização 
servil, que retira a verdade aos objectos, limitando a liberdade de troca22. 
Servil, por ser indício de que as pessoas que se envolvem nesse tráfego 
reduzem tais objectos a um estatuto de mercadoria, sinal de que perderam 
de vista a verdadeira finalidade desses bens, a partilha e o bem estar da 
família, rendendo-se às paixões mais aviltantes, como o desejo de lucro, o 
bem-estar individual, a avareza, a ganância e o egoísmo. E trata-se de um 
uso servil porque, através dessa mercantilização, as partes envolvidas 
atraiçoam as determinações naturais desse objecto, colocando o bem 
individual à frente da colaboração, sinal de que perderam a sua liberdade, 
já que de uma pessoa possuída por paixões como a avidez e o egoísmo 
não se pode dizer que seja plenamente racional e livre 2 3. 

Uma posse partilhada 

Até este ponto incidimos sobre o comércio de bens, e analisámos o 
modo como essa actividade era entendida na obra aristotélica. Vimos em 
diversos momentos que a lição do Estagirita espelha um mundo profun
damente marcado pela exigência de cooperação. Contudo, e para que esta 
exposição fique completa, não podemos deixar de considerar um outro 
tema muito em foco em Os Económicos: a questão da posse dos bens, 
uma problemática que, da mesma maneira, possui uma estreitíssima liga
ção com o universo moral. 

Acerca da propriedade, cumpre lembrar que todas as narrativas das 
origens da vida comunitária falavam de um estado primordial em que 
tudo era comum e no qual os homens desconheciam o dominium. A essa 
fase primordial sucedeu a divisão dos bens e o consequente nascimento 
do comércio, no decurso do qual os homens transferiam, entre outras 
coisas, direitos de propriedade. No entanto, as operações de compra e 
venda não tardaram a revelar toda a sua conflituosidade, fazendo-se sentir 
a falta de um ordenamento jurídico que regulasse essa actividade. Por 

G. Agamben, Estancias. La palabra y ei fantasma en la cultura occidental, Valência, 
Pre-Textos, 1995, ( l . a ed. 1977) pp. 93 segs. 
Ecoa aqui a acepção aristotélica de "servidão", ou seja, a falta de dominium sobre si 
mesmo, uma noção que, como verificámos, denotava o desconhecimento de seu pró
prio interior e a consequente incapacidade para imperar sobre as paixões e sobre os 
impulsos desordenados, ou seja, aqueles que apontavam no sentido do individualismo -
Anthony Pagden, cit., 1982. As mulheres, enquanto seres incapazes de exercer um 
dominium completo sobre as suas paixões, não eram dignas de confiança, e, por causa 
disso, muitos expressavam reservas quanto à validade do seu desempenho em actos 
públicos, como era o caso do testemunho em processos judiciais. 
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outro lado, sempre existiram dúvidas, e até mesmo uma certa inquietação, 
ante o poder de que o homem se arrogava sobre os bens da natureza, 
comprando e vendendo e, até, ganhando dinheiro com o tráfico de bens 
que a divindade destinara à satisfação das necessidades naturais dos 
homens, e não ao lucro monetário. Como tal, desde a Grécia Antiga até 
tempos bastante recentes, sucessivas gerações de pensadores, entre eles 
numerosos teólogos, deixaram-nos testemunhos dessa má-consciência a 
respeito do lucro que era resultante do tráfico de bens que a divindade 
concedera aos homens a título gracioso e que se destinavam, originaria
mente, à natural satisfação das suas necessidades básicas. A verdade é 
que o tema jamais reuniu consenso, e estas reservas ante a actividade 
comercial estiveram na origem de um multissecular debate em torno da 
legitimidade da disposição total que o homem pretendia deter sobre uma 
natureza que não fora criada por si, e cujas leis se impunham a ele24. 

Marie-France Renoux-Zagamé estudou, com grande detalhe, o con
tributo que a teologia dos séculos XVI e XVII proporcionou a este debate 
sobre o dominium e as condições da sua legitimidade25. Esta estudiosa 
assinalou que, a respeito desse tema, muitas dúvidas subsistiram até finais 
de Seiscentos, não obstante alguns teólogos - caso de Francisco de Vito
ria, de Domingo de Soto ou de Francisco Suárez - terem defendido que o 
dominium humano sobre as coisas era legítimo, porque decorrente da 
vontade divina. O problema é que continuava bastante viva a lembrança 
desse tempo primordial em que tudo era partilhado e repartido por todos 
os membros da comunidade. Assim, muitos desses doutrinadores reafir
maram que a divindade concedera aos humanos o dominium sobre as 
coisas a fim de que eles, enquanto "parte melhor" da criação, satisfizes
sem as suas necessidades e ficassem desse modo habilitados a prosseguir 
o seu trabalho de aperfeiçoamento. Tais teólogos acrescentaram ainda 
que tal aperfeiçoamento iria envolver, a determinada altura dessa pro
gressão, a abolição da propriedade privada e o regresso à partilha que 
existira nos tempos primordiais. 

Seja como for, e enquanto tal regresso à partilha original não se con
cretizava, a lembrança da "Idade de Ouro", aliada às persistentes dúvidas 
a respeito do dominium, conduziu àquilo que poderíamos designar por 
uma relação "plural" com as coisas. Dito de outra forma, em vez de um 
direito de "propriedade plena" consagrado no indivíduo - tal como hoje 
existe de uma forma mais ou menos generalizada no mundo Ocidental - , 

2 4 Odd Langholm, Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money 
and Usury according to the Paris Theological Tradition, ¡200-1350, Leiden, Bril l , 
1992. 

2 5 Marie-France Renoux-Zagame, Origines theologiques du concept moderne de proprie
ty, Genebra, Droz, 1987. 
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essa comunidade que se via a si mesma como uma grande família desen
volveu uma série de modalidades fragmentadas e fundamentalmente 
colectivas de posse dos bens, fenómeno típico de uma comunidade no 
quadro da qual a posse absoluta de bens materiais suscitava reservas e 
onde se concedia o máximo valor ao sentimento da partilha. 

Como bem lembra António M . Hespanha, o sistema que era então 
vigente não só reconhecia vários tipos de dominium, mas equiparava 
também o dominium à situação do enfiteuta, do arrendatário, do feudatá-
rio e do usufrutuário 2 6, razão pela qual o conceito de propriedade plena 
era e continuou a ser, durante muito tempo, inexistente, o mesmo se 
podendo dizer do poder absoluto para manipular livremente as coisas. Em 
alternativa, vigoravam diversas modalidades de posse, pesando sobre essa 
posse numerosos constrangimentos, como era o caso de formas de comu
nhão e de indivisão, vínculos de índole vária, condições para alienar, 
servidões, direitos de preferência e regimes especiais de licenciamento 
administrativo ou de transmissão. Como já se vê, todos esses condicio
namentos à posse absoluta dos bens tinham como finalidade instaurar 
utilizações discretas dos recursos, e daí resultava, afinal, uma prática 
muito mais conforme a esse valor profundo que norteou, durante tantos 
séculos, a interacção comunitária: a cooperação, a entreajuda, a partilha e 
a amistosa ajuda do próximo 2 7. 

Existiam, portanto, muitos constrangimentos morais à posse absoluta 
das coisas, algo que, como acabámos de verificar, estava directamente 
relacionado com a própria origem divina da instituição da propriedade e 
com a finalidade que a divindade atribuíra às coisas. Contudo, não há 
dúvida de que este tema indicia, também, uma certa má consciência a 
respeito da posse e da disposição que o homem pretendia efectuar sobre 
uma natureza que não tinha sido criada por si e cujas normas de funcio
namento se impunham aos seres humanos. Vivia-se uma época em que a 
autoridade sobre uma determinada coisa era reconhecida, fundamental
mente, àquele que fora o seu autor, àquele que a criara, e, como oportu
namente recorda Marie-France Renoux-Zagamé, desde sempre se ques
tionou a legitimidade do poder absoluto que os seres humanos se arroga-

A. M Hespanha, "O jurista e o legislador na construção da propriedade burguesa libe
ral em Portugal", Análise Social, X V I (61-62) (1980) (1.° 2.°), pp. 219 segs; e, também, 
Bartolomé Clavero, Temas de Historia del Derecho: Derecho Común, 2." edição revis
ta e ampliada, Sevilha, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979, pp. 134 segs.; 
Pietro Barcellona, Diritío prívalo e processo económico, Nápoles, Jovene Editore, 
1973, pp. 71 segs. 

A. M . Hespanha, "O jurista e o legislador na construção da propriedade burguesa libe
ral", 1980; e, de Paolo Grossi, // Dominio e le cose. Percezioni Medievali e Moderne 
dei Diritti Rea/i, Milão, Giuffrc Editore, 1992. 
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vam sobre as coisas28. São também esses escrúpulos que explicam porque 
é que tantas vezes se optou não só por formas discretas de posse, mas 
também por modalidades mais colectivas de propriedade. De facto, acre
ditava-se que essas formas partilhadas de posse e de aproveitamento dos 
recursos naturais estavam mais em harmonia com os desígnios da divin
dade, ao contrário do que sucedia com a egoísta e exclusivista posse indi
vidual. Como dissemos, era para todos um dado adquirido que a divindade 
tinha criado a natureza para prover as necessidades dos seres humanos29. 

Tendo em conta os valores que acabaram de ser descritos, não é de 
estranhar que, na maior parte das transacções de património, se transferis
se não propriamente a posse absoluta mas sim, e sobretudo, o dominium 
U0e, o "direito de uso", ou seja, uma forma dividida, fraccionada e con
dicionada de propriedade. Era, afinal, uma operação que não deixava de 
estar profundamente marcada por considerações de prestígio e por ele
mentos emocionais, pois concedia mais ênfase ao valor qualitativo que ao 
aspecto quantitativo dos bens que eram transaccionados. Além do mais, 
era um sistema que contribuía para uma certa imobilidade do património 
então existente, assim como para o reforço os vínculos familiares30, o que 
confirma, uma vez mais, que imperava um entendimento colectivo da 
posse, pois ao invés da posse absoluta, a situação mais habitual era a exis
tência de mais do que um proprietário sobre uma mesma coisa, sobre um 
mesmo bem. Porém, é importante notar que essa concepção de proprie
dade partilhada não era de modo nenhum incompatível com a posse ple
na, a qual, aliás, com ela coexistia, embora fosse um fenómeno franca
mente minoritário e gozando, até, de um estatuto marginal31. 

Convirá lembrar que falamos de um mundo onde imperava um con
ceito de propriedade ligado a uma sensibilidade que muito valorizava a 
cooperação e a entreajuda, e que associava a posse individual ao egoísmo 
e à ganância. Além disso, cumpre também recordar que a emoção da 
posse exclusiva, o apego aos bens materiais e o desejo desregrado de acu
mular eram sentimentos socialmente reprovados, tendo sido quase sempre 
associados a uma postura egoísta e individualista, típica daqueles que 
valorizavam o amor carnal em detrimento do afecto comunitário. 

2 8 Marie-France Renoux-Zagamé, Origines théologiques, 1987, pp. 11 segs. 
2 9 Marie-France Renoux-Zagamé, Origines théologiques, 1987, pp. 106 segs. 
3 0 Karl Polanyi, "Aristóteles descubre la economia" in K. Polanyi et. ai (orgs.), Comercio 

y Mercado en los Impérios Antiguos, 1976, p. 123. 
3 1 A este respeito Aristóteles sustentava que, a par das formas mais comuns de posse, 

tinha de existir propriedade privada, a fim de que as pessoas tivessem algo para parti
lhar com os seus amigos [Politica, Livro I I , 1263b); vide, maxime, Paolo Grossi, "La 
proprietà e le proprietà nelTOfficina dello Storico", 1992, pp. 607 segs. 
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Bartolomé Clavero recorda, com toda a pertinência, que os valores 
que acabámos de descrever são próprios de um mundo que encarava a 
"posse" e as suas diversas modalidades como um indicador essencialmen
te moral, e que olhava com desconfiança para o dinheiro, para o mercado 
e para as relações mercantis. De acordo com Clavero, trata-se de um 
mundo de onde estava ausente não só o moderno conceito de mercado, 
mas também a actual noção de posse, tal como hoje a concebemos, impe
rando uma propriedade de concepção muito menos individual, mais parti
lhada e de função mais transcendente32, e um mercado muito residual, 
muito menos monetarizado e profundamente influenciado por considera
ções de índole moral. 

O apego às formas tradicionais de rendimento explica, também, a 
valorização da posse da terra enquanto riqueza "justa" - outro tema bem 
presente em Os Económicos. Desde a Grécia Antiga enaltecia-se a terra e 
o mundo agrário, classificando-se a lavoura, a par do serviço militar, 
como a actividade mais nobre entre todas53. É oportuno ressaltar que, por 
detrás desta valorização da posse dos bens fundiários, se encontravam 
razões que se prendem, uma vez mais, com a centralidade dos laços afec
tivos no quadro da vida comunitária. Esta insistente valorização da agri
cultura relaciona-se com a noção de que a natureza devia ser o modelo de 
conduta para os homens, sendo muitos aqueles que afirmavam que os 
ensinamentos da natureza serviam a todos, desde o mais humilde criado 
até ao rei, desde o mais anónimo servidor até ao seu senhor. 

Para além dos passos de Os Económicos a que fizemos alusão no 
início deste texto, chegaram até nós muitas visões míticas do trabalho 
agrário, revestido de um carácter natural, "honesto" e "justo", e da vida 
no campo como lugar da harmonia, do descanso, caracterizado pela sua 
naturalidade, pelo equilíbrio e pela concórdia. A harmonia bucólica era 
muitas vezes associada à verdade e à naturalidade, evocando uma espécie 
de nova "Idade de Ouro" que tinha como principal característica a ausên
cia de artificialismo, contrastando fortemente com o mundo da cidade e 
da corte. Outros, como Xenofonte, recordavam que, em tempos ances
trais, no reino dos Medos, Ciro demonstrara "entre toda las artes & offí-
cios ser mas excelentes la agricultura, y arte militar" 3 4. 

Bartolome Clavero, Antidora. Antropologia Católica de la Economia Moderna, Milão, 
Giuffrè Editore, 1991, pp. 199 segs. 
Daniela Frigo, // Padre di Famiglia. Governo delia Casa e Governo Civile nella 
tradizione deli "Económica" ira Cinque e Seicento, Roma, Bulzoni, 1985, pp. 173 segs. 
"Dialogo de Xenophon Philosopho y varon eloquentíssimo, el qual trata de la Econó
mica, que es de la admínistracion y gouernacion de la casa, familia, y hazienda d'el va
ron politico" in Libros de Marco Túlio Cícero De los Officios, De la Amicicia, y De la 
Senectud. Con la Económica de Xenophonte... (Antuérpia, J. Steelsio, 1546), f. 214 
segs. 
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Contudo, e para além do motivos apresentados, existia uma outra 
razão de fundo que levava ao elogio da riqueza fundiária e à condenação 
do dinheiro e das actividades lucrativas. Importa ter em conta que a dis
tinção atrás referida entre uma riqueza "natural" e outra "artificial" é 
produto de uma racionalidade que privilegiava apreciações essencialmen
te qualitativas do valor dos bens35, sendo produzida por uma mundivisão 
que estimava o património não tanto pelo seu valor quantitativo e mone
tário, mas antes enquanto elemento fundamental na definição da identi
dade social. O património fundiário era algo que estava indelevelmente 
ligado ao estatuto social e à sua preservação, e, nesse sentido, a riqueza 
ligada à terra e ao mundo agrícola era considerada "honesta" precisamen
te porque não propiciava a mudança hierárquica, porque concorria para 
manter cada uma das pessoas na posição que lhe estava naturalmente 
assignada, e porque concorria para o equilíbrio e para a imobilidade do 
sistema hierárquico tradicional. A riqueza monetária, pelo contrário, gra
ças ao seu espírito individualista, despertava a competição, perturbando 
os equilíbrios hierárquicos. A natureza móvel do dinheiro, por sua vez, 
devido ao efeito "dissolvente" que exercia sobre a hierarquia social, era 
muito mais desestabilizadora, e disso tinham plena consciência todos 
aqueles que, até ao século XVII , escreveram acerca dos laços comerciais 
que uniam as pessoas. Na verdade, quase todos deploraram o poder "dis
solvente" da riqueza pecuniária e dos laços monetários, classificando o 
dinheiro como um elemento ameaçador para o equilíbrio comunitário há 
muito estabelecido, por propiciar a mobilidade social e casos de ascensão 
hierárquica demasiado rápida. 

Um auxílio afectuoso 

Também o campo da prestação de serviços - faceta do comércio 
entre os homens igualmente em foco em Os Económicos - foi influencia
do por este entendimento fundamentalmente cooperativo do viver comu
nitário. Na realidade, e à semelhança do que se passava no intercâmbio de 
produtos, a noção de bem comum também está muito presente no terreno 
dos serviços que as pessoas prestavam umas às outras, até porque, como 
referimos, uma das motivações profundas da vida comunitária era preci
samente o facto de os seres humanos terem consciência de que necessita
vam da assistência dos outros para desempenharem tarefas que, sem essa 
colaboração, não seriam realizáveis. O homem pedia ajuda aos seus 
semelhantes porque a sua capacidade de trabalho, isoladamente, não era 
suficiente para dar resposta às suas necessidades, e a vida em grupo tinha, 

3 5 Cfr. Nicholas Thomas, Entangled objects. Exchange, Material Culture, and Colonial
ism in the Pacific, Cambridge, Ma., Harvard University Press, 1991, pp. 5 segs. 
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assim, a sua expressão mais básica e elementar no auxílio que as pessoas 
dispensavam umas às outras. Era deste movimento de ajuda que nasciam 
as relações de serviço 3 6. 

Também aqui tocamos numa lógica de prestação de serviços bem 
diferente da que actualmente impera. Trata-se de um universo de relações 
onde o comércio entre as pessoas era pensado como uma actividade pro
cedente do impulso natural do humano para ajudar o próximo, uma ajuda 
que teria de ser graciosa e desinteressada, sob pena de o gesto de ajuda 
ser desvirtuado37. E certamente por esse motivo que a documentação 
coetânea, quando fala de empréstimos, de adiantamentos de dinheiro ou 
de acordos de seguros, transmite frequentemente um conceito de comér
cio de serviços do qual a quantificação aritmética estava em grande parte 
ausente. É certo que tal ausência pode estar relacionada com a fraca difu
são da cultura escrita, mas o principal motivo para essa omissão tem pro
vavelmente a ver com o facto de se tratar de comunidades que assenta
vam em laços materializados num contínuo dar e receber, um ambiente 
comunitário no qual a gratidão, a reciprocidade e a prontidão da resposta 
eram, de facto, os elementos mais fundamentais. Ao que tudo indica, 
nessa prática da reciprocidade as pessoas prescindiam frequentemente 
daquilo que actualmente entendemos por contabilidade escrita e com base 
na aritmética, por considerarem que o principal valor de tais trocas era o 
seu significado afectivo e simbólico, não sentindo necessidade em calcu
lar, com utensílios aritméticos, os montantes transaccionados. De resto, 
essa contabilização costumava até ser socialmente reprovada, dela se 
dizendo que desvirtuava o serviço amistoso, o qual tinha como principal 
atributo o desinteresse e o impulso para contribuir, graciosamente e sem 
olhar a meios, para o bem-estar colectivo38. 

Neste quadro, o melhor sinal que as partes poderiam dar dessa sua 
postura afectuosa era confiarem umas nas outras, dispensando até de con
dições contratuais escritas para assegurarem o cumprimento dos deveres e 

Bartolomé Clavero, Happy Constitution. Cultura y lengua Constitucionales, Madrid, 
Trotta, 1997, p. 28; a respeito do imperativo de colaboração que era inerente à vida 
familiar, vide A. M . Hespanha, "Carne de uma só carne: para uma compreensão dos 
fundamentos histórico-antropológicos da família na época moderna", Análise Social, 
vol. X X V I I I (123-124) (1993) (4.°-5.°), pp. 961 segs. 

Alain Caillé, Don, intérêt et désintéressement. Bourdieu, Mauss, Platón et quelques 
autres, Paris, La Découverte, 1994. 

Bartolomé Clavero, Antidora, 1991, pp. 169 segs.; Fritz Schulz chama a atenção para o 
facto de a lei romana, na Antiguidade, reconhecer a existência de ligações permanentes 
apenas baseadas na fidelidade, em promessas e em juramentos, dispensando toda e 
qualquer configuração legal formal - Principies of Roman Law, Oxford, Clarendon 
Press, (1 . a edição: 1936) 1967, pp. 228 segs. 
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das obrigações inerentes a uma relação 3 9. A legitimidade dessa ajuda 
advinha da confiança que era implícita a tal relação, o que revela que, no 
fundo, esses laços de ajuda eram governados pelas obrigações morais 
ligadas ao amor comunitário, eram gestos que remetiam para um ordena
mento primordial, muito mais profundo e abrangente do que o jurídico 4 0. 
Trata-se de obrigações morais, antes que jurídicas, as quais instauravam 
deveres e direitos que ficavam inscritos na alma, nada tendo a ver com 
condições escritas em papel. Aliás, não eram poucos aqueles que diziam 
que tais obrigações, por serem tão vastas, não podiam ser contempladas, 
em toda a sua profundidade, por qualquer contrato ou compromisso escri
to. Eram compromissos que, por terem uma inscrição na alma, eram mui
to mais abrangentes e sólidos do que os instáveis vínculos contratuais, até 
porque estes últimos partiam do pressuposto de que entre as partes vigo
rava a desconfiança. Com efeito, atrás referimos que, para a sensibilidade 
coetânea, os contratos significavam que as partes não confiavam na "boa 
fé" dos seus semelhantes, nas naturais boas intenções de uma e da outra, 
ao ponto de sentirem a necessidade de se socorrerem de um contrato para 
garantirem que os contratantes cumpriam as obrigações inerentes à rela
ção. Assim se explica porque é que, durante tanto tempo, o contrato foi 
apontado como um texto que prendia, que retirava liberdade, converten-
do-se no símbolo supremo da desconfiança. Pode até dizer-se que o con
trato representava, em muitos aspectos, a antítese do espírito amoroso que 
deveria presidir à interacção comunitária. 

Importa não esquecer que estamos a lidar com aquilo que o sociólo
go alemão Niklas Luhmann qualificou de "sociedades simples", ou seja, 
conjuntos humanos de base comunitária, cuja coesão interna era altamen
te dependente dos sucessivos gestos que as pessoas quotidianamente 
desempenhavam, gestos esses que visavam fundamentalmente transmitir 
um sentimento de confiança recíproca. Se essas afectuosas e altamente 
personalizadas demonstrações de credibilidade, realizadas face-a-face, 
fossem praticadas com regularidade, tal significava que as pessoas conti
nuavam a reconhecer os princípios em que aquela comunidade assentava, 
contribuindo para a sua continuidade. Falamos, portanto, de um mundo 
muito diferente daquele que vigora nos nossos dias, pois actualmente 
fazemos parte de uma sociedade que assenta num sistema artificial e abs
tracto de confiança e de crédito social, assente em legislação, em contra
tos, no papel-moeda, nos bancos ou nas grandes companhias seguradoras. 
Como é evidente, até ao século XIX todas estas realidades estavam em 

3 9 Craig Muldrew, The Economy of Obligation. The Culture of Credit and Social 
Relations in Early Modern England, Hampshire, MacMillan, 1998, pp. 3 segs. 

4 0 Bartolomé Clavero, Antidora. Antropologia Católica de la Economia Moderna, Milão, 
Giuffrè Editore, 1991, pp. 109 segs. 
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boa medida ausentes do quotidiano das pessoas, e é precisamente por isso 
que as demonstrações quotidianas de confiança interpessoal desempenha
vam um papel tão fundamental41. 

Ordem doméstica e coesão social 

Chegados a este ponte, podemos afirmar que aquilo que ressalta dos 
ensinamentos veiculados por Os Económicos é, sem dúvida, o facto de a 
organização doméstica se encontrar no centro da reflexão dedicada à 
dimensão económica da vida em comunidade. Como assinalámos, nesta e 
em outras obras aristotélicas o mundo doméstico é visto como a célula 
básica da sociabilidade, e, como acabámos de verificar, essa matriz 
doméstica modela a organização social em geral, e em particular as rela
ções comerciais. 

Importa não esquecer que, para as pessoas que, durante séculos, se 
reviram nos escritos e nos valores que Aristóteles transmitiu acerca da 
vida em conjunto, o "bem comum" resultava do contributo de cada uma 
das famílias, do cumprimento das suas obrigações e dos seus deveres 
comunitários, e não propriamente da acção específica de uma autoridade 
centralizada que actuava em função daquilo que se considerava ser o 
bem-estar e o interesse geral, como sucede nos nossos dias. Até ao século 
X V I I I não existiu, de resto, uma autoridade constituída que tivesse entre 
os seus objectivos o comando económico de todo o corpo social. Ao 
invés de uma força única, existia uma pluralidade de forças reguladoras 
da vida económica, que remetiam para uma não menos plural gama de 
fontes de diseipl in amento42, resultando um mecanismo organizativo 
simultaneamente descentralizado e plural, decorrente dos preceitos cultu
rais em que assentava a vivência familiar. Parafraseando Daniela Frigo, o 
bem comum era o resultado natural da "reunião das diversas felicidades 
domésticas" 4 3. 

A família era, portanto, a unidade económica mais básica, e era a ela 
que se referiam todos os preceitos sobre a troca de bens e de serviços. O 
ordenamento amoroso em que assentava o agregado doméstico compor
tava uma série de mecanismos cuja finalidade era converter a família 
numa unidade auto-suficiente em termos económicos, ou seja, tratava-se 

4 1 Níklas Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus der reduktion Sozialer Komplexität, 2? 
edição alargada, Estugarda, Enke, 1973; acerca deste tema, cfr. Janne Jalava, "From 
Norms to Trust: the Luhmannian Connecüons between Trust and System", European 
Journal of Social Theory, vol. 6, n. 2 (May 2003) pp. 173-190. 

4 2 Paolo Grossi, "Un Diritto senza Stato (La nozione di autonomia come fondamento 
delia costituzione giuridica medievale)", Quaderni Fiorentini per ia storia deipensiero 
giuridico moderno, 25 (1996) pp. 277 segs. 

4 3 Daniela Frigo, // Padre di Famigiia, 1985, p. 205. 
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de uma série de dispositivos comportamentais voltados não propriamente 
para uma conduta individualista, mas sim, e ao invés, para a partilha, para 
a entreajuda, com vista ao bem comum familiar. Assim, cada agregado 
doméstico estava dotado dos seus próprios meios de auto-governo, e 
semelhante competência económica das famílias garantiu-lhes, de facto, 
uma multissecular situação de auto-suficiência. 

Como assinalámos, um outro tema em destaque em Os Económicos 
são as obrigações dos membros do agregado familiar. A conservação da 
casa familiar constituía, como já vimos, a principal prioridade de todos os 
seus membros. Era uma prova difícil, uma tarefa árdua, e boa parte dessa 
tarefa passava pela colaboração e pela entreajuda. No entanto, o agregado 
familiar era a forma de organização mais adequada para enfrentar esse 
desafio, sendo até por todos encarada como o exemplo mais acabado de 
um grupo onde sempre imperava a concórdia e a consciência de que o 
bem comum se encontrava acima do bem individual. Aliás, e como assi
nalámos, foi precisamente a eficácia governativa da família que fez com 
que o modelo organizativo doméstico acabasse por inspirar muito do 
ordenamento do espaço extra-doméstico. 

No labor cooperativo que se desenrolava no seio da família, o pai, o 
chefe da comunidade doméstica desempenhava um papel decisivo. Na 
realidade, o chefe da casa, enquanto pater familias, enquanto chefe de 
uma comunidade afectiva, tinha a obrigação moral de assegurar os meios 
materiais para os demais membros da família, pelo que uma parte da sua 
vida tinha de ser necessariamente dedicada a essa tarefa. Tal significa que 
a obtenção e a acumulação de recursos materiais tinha directamente a ver 
com esse imperativo de conservação do agregado familiar, e não pro
priamente com o desejo de enriquecimento individual. Porém, nesse 
desempenho o pater não se encontrava sozinho, pois os demais membros 
da casa tinham a obrigação natural de colaborar com ele. Pela mesma 
ordem de razões, os bens que eram produzidos pelo conjunto da família 
não se destinavam apenas ao seu chefe, devendo em vez disso ser distri
buídos pelos diversos membros, em função das suas necessidades. 

O bem comum da casa dependia, essencialmente, do desempenho do 
senhor, do chefe do clã familiar, do pater familias, o qual deveria possuir, 
por conseguinte, qualidades de liderança, embora tal labor tivesse de estar 
sempre orientado para o abastecimento doméstico, e não propriamente 
para a acumulação desmedida. O trabalho familiar era, pois, a qualidade 
mais enaltecida, e a ociosidade, em contraste, um dos piores vícios do 
pater. É que do eficaz desempenho do chefe dependia a sobrevivência da 
casa, e, para além disso, uma gestão que propiciasse a conservação da 
casa seria uma actuação reveladora de nobreza de carácter, pois dela se 
dizia que concorria para a preservação dos equilíbrios hierárquicos esta
belecidos. Para o chefe da família a árdua tarefa de manter a casa cònsti-
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tuia, por si só, um acto de valor, uma prova de nobreza, já que ser chefe 
de uma casa, para além de constituir uma fonte de reputação, significava 
estar em posse de um título que implicava sérias responsabilidades, e era 
precisamente essa circunstância que conferia ao pater familias uma série 
de obrigações morais. Entre essas obrigações morais avultava a exigência 
de, em cada momento da sua vida, em cada gesto desempenhado, ficar 
bem patente a sua condição superior, uma superioridade que se materiali
zava na boa condução dos destinos da casa, mas também no imperativo 
de auxiliar e de labutar ao lado de parentes e de amigos que necessitas
sem da sua ajuda. 

Tudo isto explica, afinal, o carácter eminentemente descentralizado 
do governo económico, situação que caracterizou todo o Ocidente Euro
peu, desde a Antiguidade até ao final do Antigo Regime. Com efeito, 
todas as autoridades em presença, no decurso do seu labor governativo, 
pouco se imiscuíram no sector produtivo e mercantil, confiando às famí
lias e aos seus mecanismos reguladores o principal trabalho de gestão 
económica. E bem sabido, aliás, que, até meados de Setecentos, a inter
venção do poder central - monárquico ou republicano - neste domínio foi 
mínima, e tal não se deveu apenas à falta de meios, mas sim, e sobretudo, 
à falta de vocação da autoridade central para se envolver no governo eco
nómico do conjunto do território. Até ao século XVII I , por conseguinte, o 
poder central confiou nas famílias e nas suas faculdades de auto-regula-
ção económica. 

Epílogo 

Para a sensibilidade da época, que tanto peso concedia aos vínculos 
afectivos, o enriquecimento excessivo e a sede de lucro podiam equivaler 
à exploração e à desestabilização do bem estar de algumas famílias. 
Assim, questões como o ritmo das transacções ou o estabelecimento dos 
preços, longe de se limitarem ao domínio mercantil e financeiro, acaba
vam por estar profundamente imbricadas na esfera moral, pois, como 
assinala o estudioso Karl Polanyi, todos esses dados eram ditados, em boa 
medida, por factores extra-económicos 4 4. Era um universo económico 
onde os imperativos morais primavam, sem dúvida, sobre as razões do 
lucro, uma vez que o objectivo mais fundamental era manter a coesão do 
agregado e alterar o mínimo possível o equilíbrio familiar há muito esta
belecido, ao qual era atribuído um carácter natural. 

Encontramo-nos muito longe, portanto, das "frias" e impessoais 
transacções comerciais no universo do mercado, tal como nós actualmen-

Karl Polanyi, "Aristóteles descubre la economía" in K. Polanyi et. al. (orgs.), Comercio 
y Mercado en los Imperios Antiguos, 1976, pp. 136segs. 
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te as concebemos. O intercâmbio visava, sempre, o bem-estar das famí
lias envolvidas na transacção, e era por isso que alguns autores chegaram 
ao ponto de defender que o comércio, na sua forma ideal, era aquele que 
prescindia do dinheiro e que se fazia através da cedência de géneros, 
assumindo uma expressão concreta. Dito de outra forma, postulavam que 
os serviços transaccionados deveriam ser aqueles de que a outra família 
especificamente carecia, advogando a troca directa e prescindindo-se da 
mediação monetária 4 5. 

A expressão "economia moral", cunhada por E. P. Thompson, 
exprime bastante bem as características fundamentais do sistema que 
acabámos de descrever, no qual valores como a liberalidade, a entreajuda 
e a gratidão ocupavam um lugar verdadeiramente central. Em face de 
tudo aquilo que acabámos de referir, podemos afirmar que o imaginário 
comunitário de que faz eco Aristóteles tinha o poder de constituir um 
regime moral de relações comerciais e, para além disso, revelou-se tam
bém capaz de modelar, durante um período longuíssimo, o entendimento 
das relações económicas estabelecidas no seio dessas comunidades46. 

Antes de terminar, é oportuno assinalar que Os Económicos revelam 
uma importante faceta do modo como se processou a vida comunitária até 
aos primeiros anos do século XIX. Assim, vimos que a comunidade cons
tituía um aglomerado de corpos domésticos, cada um deles governado por 
meios e por ordenamentos próprios, caracterizados pela sua ancestralida
de e prioridade em relação ao ordenamento jurídico. Vimos, também, que 
essa prioridade da organização familiar também explica a sua notável 
longevidade e eficácia enquanto mecanismo de regulação económica e de 
coesão comunitária. Na ausência de uma autoridade central forte e capaz 
de actuar, de um modo efectivo, no mundo económico do conjunto do 
reino, foram essas estruturas corporativas, assentes em laços afectivos, 
que asseguraram o bem estar material de todos, sem que se sentisse 
necessidade de uma instância centralizada que pusesse em prática pro
gramas de intervenção económica e financeira de carácter geral. A ordem 
"pública", e muito em especial a sua vertente económica e mercantil, era 
assegurada pelas famílias, essas instâncias "privadas" de regulação que 
operavam mediante o poder ordenador das relações afectivas. 

Atendendo a tudo o que foi exposto, não estranha que, até meados 
do século XVIII , o pensamento económico apresente um carácter tão 
fragmentário, carecendo de sistematicidade e de uma vocação intervento-

Renata Ago, Economía Barrocca. Mércalo el istotuzioni nelía Roma del Seicenlo, 
Roma, Donzelli Editare, 1998. 

Maurice Godelier, "Le politique comme rapport de production. Dialogue avec Edward 
W i l l " in Maurice Godelier, L'idéel et le materiel. Pensée, économies, sociétés, Paris, 
Fayard, 1984, pp. 269-291. 



328 Notas c/e Leitura 

ra no conjunto do corpo social. Trata-se de um sinal inequívoco de que 
estamos perante uma época que não reconhecia um espaço autónomo 
nem ao saber económico nem à actividade económica 4 7. Convém lembrar 
que foi só no final do período Setecentista que Adam Smith afirmou, de 
um modo taxativo, que a beneficência era uma "paixão" fraca e incapaz 
de assegurar a ordem social, ao mesmo tempo que sustentou que o amor¬
-próprio constituía a mais poderosa das forças. 

Cumpre, pois, seguir a lição de K. Polanyi e atentar na dimensão 
eminentemente histórica da actividade económica e da lógica que a 
governa48. Se não tivermos em conta essa dimensão histórica da activida
de económica, corremos o risco de projectar sobre épocas passadas 
noções de homo oeconomicus demasiado simplistas e anacrónicas, por 
reduzirem o ser humano a um agente atemporal e sempre movido pelo 
mesmo motivo: o ganho próprio, de natureza material. Como acabámos 
de ver, em tempos não muito recuados eram outras as prioridades, era 
outra a actividade económica. E a leitura de Os Económicos, de Aristóte
les, pode muito bem ser o primeiro passo para a reconstituição dessa 
outra lógica económica. 

Pedro Cardim 

4 7 Paolo Grossi, "Un Diritto senza Stato (La nozione di autonomía come fondamento 
della costituzione giuridica medievale)", Quaderni Fiorentini per la storia del Diritto, 
25 (1996) pp. 277 segs. 

4 8 Karl Polanyi, "The Economy Embedded in Society" in The Livelihood of Man, Nova 
York-Londres, Academic Press, 1977, pp.47 segs.; cfr. Witold Kula, Théorie 
économique du Systeme féodal. Pour un modele de i 'économie polonaise ióe - !8e sié-
cles, Paris-Haia, Mouton, 1970; Alain Guerreau, Avant le marché, le marchés: en Eu
rope, XlIIe-XVIIIe siéele", Annates. Histoire, Sciences Sociales, 56 e Année, n.° 6 (No-
vembre-Décembre 2001) pp. 1167-1175. 
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Conferências de Daniel Dennett no âmbito das Conferências Petrus Hispanas, 8 
e 9 de Julho, Anfiteatro 14 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
e Anfiteatro da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 
de Lisboa, coordenação de João Branquinho. 

EVENTOS CIENTÍFICOS PARA 2005 / 2006 

Encontro Internacional Tradução Anotada das Obras de Aristóteles, Fevereiro 
de 2005, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coordenação de Antó 
nio Pedro Mesquita, com a part icipação dos Professores T o m á s Calvo, Quintín 
Racionero e Pedro Cardim. 

Colóquio Internacional sobre Michel Henry e Espinosa, 27 e 28 de Outubro de 
2005, coordenação de Florinda Martins. 

Seminár io sobre Friedrich Schiller, 10 e 11 de Novembro de 2005, organização 
em parceria com o Departamento de Germaníst icas e Centro de Estudos Alemães 
e Europeus da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Jornadas Ibéricas de Fenomenologia, Janeiro de 2006, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, coordenação de Pedro Alves. 

Nota: os preços dos livros estão indicados na página do Centro de Filosofia na 
intemet: www.centrofiIosofia.org 
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OBRAS DE F I L O S O F I A PUBLICADAS 

P E L A S 

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 Zi lhão 

História da Filosofia e Tradição Filosófica, João Paisana 

Prática. Para uma Aclaração do seu Sentido como Categoria Filosófica, 
José Barata-Moura 

A Razão Sensível - Estudos Kantianos, Leonel Ribeiro dos Santos 

O Peri Ideon e a Crítica Aristotélica a Platão, Maria José Figueiredo 

Razão e Progresso na Filosofia de Kant, Viriato Soromenbo-Marques 

Hipócrates e a Arte da Medicina, coordenação de Maria Luísa Couto Soares 

O Espelho Declinado - Natureza e Legitimação do Acto Médico, 
Manuel Silvério Marques 

Imaginação e Poder - Estudo sobre a Filosofia Política de Espinosa, 
Diogo Pires Aurél io 

Pensar no Feminino, A A V V (org. Maria Luísa Ribeiro Ferreira) 

Os Princípios da Filosofia de Descartes — Exposição e Comentário 
da Metafísica Cartesiana, Pedro M . S. Alves 

A Síntese Frágil - Uma introdução à Filosofia (da Patrística aos 
Conimbricenses), Már io 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, Miche l Henry (trad. Florinda Martins) 

O Estado da Razão - Da Ideia Hegeliana de Estado ao Estado Segundo a Ideia 
Hegeliana, João Lopes Alves 



Sujeito e Passividade, Adelino Cardoso e José M . de Miranda Justo (org.) 

Fundamentos de Meta-Técnica, Ernesto Mayz Vallenilla 

Ética & Contrato Sociai (Estudos), João Lopes Alves 

Linguagem, Retórica e Filosofia no Renascimento, Leonel Ribeiro dos Santos 

Direitos Humanos e Revolução - Temas do pensamento político 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 Gonça lves 

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, t radução e apresentação de Leonel Ribeiro dos Santos 
e Carlos João Nunes Correia 

Discursos sobre Educação, Hegel, t radução e apresentação 
de Ermelinda Fernandes 

Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses, Leibniz, t radução, introdução 
e notas de Adelino Cardoso 

Ménon, Platão, t radução de E. Rodrigues Gomes, prefácio de José Trindade Santos 

A Transcendência do Ego — seguido de Consciência de Si e Conhecimento de Si, 
Jean-Paul Sartre, t radução e int rodução de Pedro M . S. Alves 

A Intuição Filosófica, Bergson, t radução , introdução e notas 
de Maria do Céu Patrão Neves 

Discurso de Metafísica, Leibniz, t radução, introdução e notas de Adelino 
Cardoso 

A Eternidade do Mundo, Boéc io de Dácia , t radução, introdução e notas 
de Már io A . Santiago de Carvalho 

Novos Ensaios Sobre o Entendimento Humano, Leibniz, t radução e introdução 
de Adelino Cardoso 

Fundamentos da Doutrina da Ciência Completa, J. G. Fichte, 
t radução e apresentação de Diogo Ferrer 



Do Princípio Federativo e da Necessidade de Reconstituir o Partido 
da Revolução, P.-J. Proudhon, t radução, notas 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 Gi l 

Philosophica, Revista do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, director: Leonel Ribeiro dos Santos 

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 Fát ima 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 publ icação de A Religião nos limites da simples 
Razão de Immanuel Kant, coordenação de Manuel J. Carmo Ferreira 
e Leonel Ribeiro dos Santos (esgotado) 

Ética e o Futuro da Democracia, coordenação de João Lopes Alves 

Educação Estética e Utopia Política - Colóquio comemorativo dos 200 anos 
da publicação de Para a paz perpétua de L 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 Suárez (1548-1617) - Tradição e Modernidade, coordenação 
de Adelino Cardoso, Antón io Manuel Martins, Leonel Ribeiro dos Santos 

Testemunhos e Fragmentos, Górgias, trad. Manuel Barbosa 
e Inês Ornellas de Castro — 



Poiéüca do Mundo - Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, A A V V 
(org. Departamento e Centro de Filosofia da Fac. de Letras da Universidade 
de Lisboa) 

Vieira de Almeida (colóquio do centenário, ¡888-1988), 
A A V V (coord. Nuno Nabais) 

Pensar a Cultura Portuguesa - Homenagem ao Prof. Francisco da Gama 
Caeiro, vários autores 

Filosofia e Ciências da Linguagem, Fernando Belo 

Roteiro Temático-Bibliográfico de Filosofia Medieval, 
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 t radução 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 

Consenso e Conflito no Pensamento de John Rawls 
A perversa ingenuidade do liberalismo, Pedro Manuel Prata Viegas dos Santos 


