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ABERTURA 

"(...) quando a filosofia se define demasiado exclusivamente pelo diálogo 
com as outras formas de cultura, então ela nunca mais acabará de fazer o 
caminho com o mito ou com as ciências humanas ou com as ciências 
exactas, etc. Assim, ela pode, infinitamente, explorar novas vias de acesso 
ao domínio da metafísica, mas com o perigo de, verdadeiramente, não 
abrir o seu próprio caminho." 

André Leonard1. 

O texto em epígrafe tem um contexto - insere-se num comentário 
crítico à posição de Paul Ricoeur, muito concretamente no que concerne à 
problemát ica da relação entre religião e filosofia. Mas sintetiza a preocu
pação de todos aqueles que censuram - a Ricoeur e a outros - a traição ou 
desvio de uma filosofía que se consolida no diálogo com outras formas de 
cultura. Entendem tais críticos que esse diálogo a distrai de um caminho 
próprio ao qual se deveria manter fiel, um caminho árido, isolado, pauta
do por uma racionalidade pura que não se mistura com outros contributos. 

E diferente a perspectiva do presente número pois é sua pretensão 
mostrar que, relativamente à filosofia, não se trata de um perigo ou de 
uma ameaça, mas, pelo contrário, de um enriquecimento. E uma tese que 
de um modo latente perpassa em todos os artigos, embora seja mais visí
vel em alguns. Estão neste caso os dois primeiros que militantemente 
demonstram a ancoragem da filosofia na cultura (nas diferentes culturas) 
como espaço de pensamento e de acção que nos ajuda a viver o quotidia
no numa sociedade que a todos cabe construir. Adela Cortina em "Ciuda
danía intercultural" faz-nos reflectir sobre o conceito de cidadania, no seu 
duplo registo descritivo e prescritivo. As dimensões c iv i l , política, social 
e económica da cidadania, acrescenta uma outra, a cultural. O que nos 
obriga a considerar o problema do multiculturalismo, procurando, nas 
diferentes formas da diversidade cultural, respostas que permitam uma 
convivência saudável entre diferentes etnias, exigindo para cada uma 
delas o acesso ao conhecimento das diferentes ofertas, de modo a haver 
uma escolha livre. 

E também na linha da defesa de uma identidade cultural autónoma 
que Raúl Fornet-Bettancourt nos apresenta o dilema: "Interculturalidad o 

1 André Léonard, Pensées des hommes et foi en Jésus Christ, Paris-Namur, Éditions 
Leyhielleux-Culture et Vérité, 1980, p. 233. 
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Barbarie", um texto de alerta, com propostas concretas para que o destino 
da humanidade não se torne "um cárcere ou um manicomio". Apresenta
d o s onze teses nas quais é pregnante a exigência de repensarmos diferen
tes modelos de vida. Alertando-nos para a necessidade de mantermos 
aberta a diversidade cultural, defende o abandono do abstraccionismo 
intelectual e coloca-nos no coração de uma praxis. O que implica o com
bate a uma razão hegemónica bem como o empenhamento no cultivo de 
antropologías contextualizadas. 

O artigo de Carlos João Correia, "Questões de Teodiceia na Cultura 
Ocidental", aborda o conflito filosófico trazido à nossa cultura pela teodi
ceia. Depois de analisar as posições de Simon Blackburn e de Richard 
Swinburne, o autor defende, como única solução credível, um novo con
ceito filosófico de Deus, baseado numa visão não antropocêntrica do real. 

Em "Metafís ica e Mitologia", Markus Gabriel sustenta que a metafí
sica antiga não dá conta de uma subjectividade autónoma. Daí a designa
ção que o autor lhe dá de "ontonomia". A ontonomia metafísica tem a sua 
origem numa teonomia mitológica sendo a ideia de emancipação do logos 
relativamente ao mito, ela própria mitológica. A auto-consciência pode 
ser interpretada como uma auto-explicação da mitologia. A o reflectir-se 
na consciência humana, o "Ser" esconde a sua natureza mitológica e 
artística. Mas tal facto só é inteligível com o auxílio da mitologia. 

E no registo do direito que se situa o artigo de António Manuel Hes-
panha "As cores e a instituição da ordem no mundo do Antigo Regime". 
O autor debruça-se sobre o conteúdo simbólico das diferentes cores e 
sobre o modo como o seu uso tem sido legislado. 

A literatura está presente em "Filosofia e Literatura: O paradigma 
bonaventuriano". António Manuel Rocha Martins debruça-se sobre a 
centralidade da metáfora na espiritualidade e no pensamento de S. 
Boaventura, apresentando o contributo deste autor para a chamada 
"viragem linguística" ("linguistic turn"). Fica evidente que a linguagem 
como expressão é um conceito fundamental na visão metafísica, 
ontológica e poética de S. Boaventura. 

E t ambém em sede literária que se situa o artigo de José António 
Leite Cruz de Matos Pacheco, "O Platonismo de Mareei Proust: tempo, 
memór ia , sentido". O romance À la Recherche du Temps Perdu, é inter
pretado à maneira de um sistema, perpassado por uma filosofia da exis
tência. A memória , reveladora de sentido, é elevada à categoria de forma 
platónica, da qual decorrem a felicidade e a sabedoria. 

Orientando-se para outro campo da arte - a música - António Lopes, 
fala-nos do "Relativismo na Aval iação de Execuções Musicais". A tese 
defendida é a de que há uma perspectiva "puramente musical" que deve 
ter prevalência sobre outros interesses, tentando deste modo atenuar o 
relativismo. 
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João Paulo de Oliveira Cruz Mendes debruça-se sobre a influência 
de Georg Simmel no pensamento e no método de Siegfried Kracauer. Em 
"Indivíduo e realidade: de Simmel a Kracauer", o pensamento do discípu
lo (Kracauer) é o confrontado com o do mestre (Simmel), com um desta
que particular dado ao papel da metáfora, que cada um interpreta diferen
temente. 

Emanuel Fragoso interroga-se sobre "O conceito de liberdade na 
ÉTICA de Benedictus de Espinosa". Tomando como referência a defini
ção de res libera e de res coada, o autor contrasta a noção espinosana de 
liberdade com outras perspectivas, nomeadamente com aquelas que a 
identificam com a vontade e o livre arbítrio, remetendo-a para a necessi
dade e procurando compatibilizar dois conceitos aparentemente opostos. 

Termina a secção dos artigos um texto de Luís Machado de Abreu, 
" A Cultura sob o ponto de vista da Filosofia". Nele se evoca a figura do 
Padre Manuel Antunes, um exemplo de como o filósofo pensa a cultura, 
no horizonte da ontologia. 

Segue-se uma rubrica Debates, preenchida com o questionamento de 
um texto publicado anteriormente na Philosophica. A evidenciar que o 
que se escreve tem eco e motiva ulteriores reflexões, Roberto Aramayo 
interpela Ayl ton Barbieri Durão quanto às teses por ele defendidas em 
"O estado de direito em Kant", anteriormente expostas no n.° 24 desta 
revista. 

Mais uma vez Renato Epifânio nos apresenta uma parte do seu 
"Repertór io de bibliografia filosófica portuguesa", contributo utilíssimo 
para todo o investigador. 

O número integra ainda uma rubrica de Recensões e outra de Teses, 
bem como o Programa de actividades do Centro de Filosofia da Univer
sidade de Lisboa. A terminar, uma indicação do modo como o Departa
mento de Filosofia pensa implementar o Processo de Bolonha no ano 
lectivo de 2006/7. 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 





ARTIGOS 

CIUDADANÍA I N T E R C U L T U R A L 

Adela Cortina 
Universidade de Valência 

1. Ciudadanía como concepto descriptivo y normativo 

El concepto de ciudadanía, tan acreditado en la historia, ocupa de 
nuevo el centro de la reflexión y de la realidad social sobre todo desde los 
años noventa del siglo X X . Las disputas entre liberales y comunitarios en 
el ámbito filosófico llevaron a la conclusión de que el concepto de ciuda
danía, con mayor incidencia en los derechos o en la búsqueda del bien 
común, contiene lo mejor de ambos movimientos: el ciudadano auténtico 
brega por la justicia y es leal a su comunidad. Por otra parte, la realidad 
social exigía perfilar el concepto de ciudadanía para resolver problemas 
como el de la doble ciudadanía en comunidades transnacionales, como la 
Unión Europea, en Estados con subunidades políticas que pretenden ser 
naciones, como es el caso de España, o la forma de pertenencia de los 
inmigrantes, un problema que afecta a una gran cantidad de naciones en 
la actualidad. La noción de ciudadanía se convierte en un concepto des
criptivo, necesario para discernir a quiénes se considera miembros de 
pleno derecho de las comunidades políticas, y, en un concepto normativo 
que contiene las dimensiones de lo que debería ser un verdadero ciudada
no. Que los miembros de las comunidades políticas se apropien de esas 
dimensiones es responsabilidad tanto de la propia comunidad como de 
sus miembros. 

Tales dimensiones han ido forjando el concepto de ciudadanía a lo 
largo de la historia (Cortina, 1997), y es importante atender a ellas: el 
ciudadano es sujeto de derechos civiles y políticos, atendiendo a la tradi
ción liberal y republicana, que tiene su raíz en el polites griego y en el 
civis latino; pero también de derechos económicos, sociales y culturales, 

Philosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 7-15 
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como reconoce el concepto de ciudadanía social, que acuñó Marshall a 
mediados del siglo X X y es hoy el concepto canónico de ciudadanía. El 
ciudadano es entonces -o debería ser- su propio señor junto a sus iguales 
en la comunidad política. Para lo cual es necesario añadir a las dimensio
nes c iv i l , política y social al menos otras dos: la económica (ha de parti
cipar en las decisiones sobre qué se produce, qué se consume, para qué y 
quienes lo hacen)(Conill, 2004)) y la cultural, es decir, que las institucio
nes y el êthos de la comunidad han de garantizar que los ciudadanos de 
distintas culturas sean tratados con igual consideración y respeto. Esta 
última exigencia plantea la cuestión de una ciudadanía multicultural. 
Evidentemente, como se ha dicho, lo que importa es que la ciudadanía 
sea democrát ica, pero es igualmente cierto que para ello es necesario 
abordar la cuestión multicultural. 

Por "multiculturalismo" puede entenderse en principio el conjunto de 
fenómenos sociales que resulta de la difícil convivencia en un mismo espa
cio social de personas que se identifican con culturas diversas (Lamo, 
1995, 18). Así entendido, es un fenómeno antiguo como la humanidad, que 
actualmente se plantearía en dos niveles: en el de los Estados nacionales, y 
en el nivel global, en el que conviven culturas diversas que precisan, sin 
embargo, una ética común y políticas comunes para enfrentar retos comu
nes. En los Estados nacionales el problema multicultural ha exigido ir defi
niendo qué sería una ciudadanía multicultural; en el nivel global, se requie
re una ética global, que puede construirse teniendo en cuenta las diversas 
culturas o prescindiendo de ellas, desde una sola cultura o intentando un 
diálogo entre ellas, como ya traté en Alianza y Contrato (Cortina, 2001, 
cap. 10). En este trabajo me ocuparé únicamente del problema de una ciu
dadanía multicultural en las comunidades políticas concretas. 

2. Ciudadanía multicultural 

La mayoría de países son culturalmente diversos, lo cual provoca 
tensiones a menudo. Las políticas que los grupos culturales más podero
sos han seguido con los más débiles se han concretado en la eliminación 
(por genocidio o por destierro), la segregación (que supone segregación 
física, discriminación económica, carencia de derechos políticos), la asi
milación de las culturas relegadas a la dominante, o la integración, es 
decir, el reconocimiento de que los diversos grupos tienen derecho a 
mantener sus diferencias culturales participando de la vida común. Esta 
últ ima forma política de proceder recibe el nombre de "multiculturalis
mo", expresión que eligió el gobierno canadiense para describir la política 
que empezó a impulsar a partir de 1970, encaminada a fomentar la poliet-
nicidad y no la asimilación de los inmigrantes. 
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Las criticas al multiculturaiismo no tardaron en hacerse oir, críticas 
que podemos reunir en tres: 1) Centrarse en las diferencias más que en lo 
que une a los ciudadanos debilita la fraternidad. La ciudadanía debería ser 
el foro en que la gente trascendiera sus diferencias, buscando el bien co
mún (Glazer, 1983, 27). 2) El núcleo del liberalismo viene constituido 
por la defensa de los derechos individuales y una política multicultural 
exigiría reconocer derechos colectivos, que pueden limitar los individua
les. 3) El reconocimiento de derechos colectivos puede llevar a la forma
ción de guetos que, aun sin quererlo, favorecen de nuevo la segregación, 
y crean situaciones de injusticia al primar a unos grupos sobre otros. 

Obviamente, junto a las críticas se presentan razones ético-políticas 
a favor del multiculturaiismo, que obligan a resolver lo mejor posible los 
problemas apuntados por las críticas. Sintetizaremos las razones en cua
tro, señalando que las tres primeras han sido trabajadas especialmente por 
Taylor desde su trabajo seminal de 1992: 

1) Cada persona percibe su identidad desde el reconocimiento de 
otros, entendiendo por identidad "el trasfondo sobre el que adquieren 
sentido nuestros gustos y deseos, opiniones y aspiraciones" (Taylor, 
1993, 54). En este sentido, tenía razón Hegel, la categoría básica de la 
vida social no es el individuo, sino el reconocimiento recíproco entre los 
individuos; por eso, "el reconocimiento debido no es sólo una cortesía 
que debemos a los demás, es una necesidad humana vi ta l" (Taylor, 1993, 
45). Puesto que la cultura desde la que una persona se comprende a sí 
misma es esencial para su identidad, si esa cultura es relegada y despre
ciada en su comunidad, la persona puede llegar a despreciarse a sí misma, 
a odiar su propia cultura y a odiarse. Si el liberalismo reconoce la igual
dad y dignidad de las personas, tiene que diseñar políticas de la diferencia 
cultural que permitan a las personas percibirse como iguales y, por tanto, 
estimarse a sí mismas. 

2) Ninguna cultura es rechazable totalmente, al menos a priori. Una 
cultura que ha dado sentido a la vida de personas durante siglos difícil
mente no tiene nada positivo que ofrecer. 

3) La diversidad de culturas es una riqueza. Esta afirmación se sus
tenta, o bien en razones creacionistas como las de Herder (Dios las creó 
de forma que cada una aporte algo originario y único, por eso cada una ha 
de mantener su autenticidad), o bien en la convicción de que para hacer 
frente a la vida importa contar con la mayor cantidad de recursos cultura
les posibles y no renunciar a priori a ninguno de ellos. La homogeneidad 
empobrece, la diversidad enriquece. 

4) Una sociedad liberal, que debe tratar a todos sus ciudadanos con 
igual consideración y respeto, no puede permitir que haya ciudadanos de 
primera (los de la cultura dominante) y de segunda (los de las culturas 
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relegadas), sino que debe arbitrar los procedimientos políticos necesarios 
para que todos sean tratados por igual. ¿Cuándo se presentan diferencias 
culturales que requieren políticas y êthos multiculturales? 

3. Formas de diversidad cultural 

El término "cultura" puede entenderse de formas muy diversas. 
Puede aludir, en sentido débil, a un conjunto de costumbres que pueden 
tener grupos étnicos, grupos de edad, clases sociales o grupos de similar 
tendencia sexual. Pero también puede referirse, en sentido fuerte, a un 
conjunto de pautas de pensamiento y de conducta que dirigen las activi
dades y producciones materiales y mentales de un pueblo y que pueden 
diferenciarlo de los demás; la cultura incluye entonces formas de conduc
ta, reguladas por normas y sustentadas por valores que las legitiman y 
hacen comprensibles, y también prácticas legitimadas e institu
cionalizadas, siendo la religión el mecanismo usual de legitimación (La
mo, 15 y 16). Entenderé aquí cultura en este sentido fuerte, que vendría a 
identificarla como una cosmovisión, como un modo de concebir el senti
do de la vida y de la muerte, que justifica la existencia de diferentes nor
mas y valores morales. Una cosmovisión, más o menos perfilada, que una 
generación adulta quiere legar a sus descendientes; por eso las culturas 
son intergeneracionales (Cortina, 1997, V I ) . 

Desde esta caracterización importa acercarse a las tres formas de di
versidad cultural que distingue Kymlicka, por ver en qué casos se plan
tean problemas multiculturales: 1) Estados que Kymlicka llama "multina
cionales". En ellos alguna o algunas subunidades políticas dicen tener 
conciencia de ser nación y reclaman derechos de autogobierno, es decir, 
una distribución distinta del poder político que satisfaga a su conciencia 
nacional. Mecanismos para atender a estas exigencias serían el Estado 
autonómico , el federalismo, sea simétrico o asimétrico, las confederacio
nes, las reservas de pueblos indígenas, los protectorados, los Estados 
asociados, los condominios, o la independencia. 2) Estados poliétnicos. 
Son aquellos en que conviven etnias diversas, entendiendo que las etnias 
no son sólo raciales, sino que comportan distintas cosmovisiones. Piden 
respeto y apoyo para mantener y transmitir su forma de vida, lo cual re
quiere en ocasiones reconocer derechos colectivos, y no sólo individua
les, para mantener su cultura y religión. 3) Grupos tradicionalmente des
favorecidos (mujeres, discapacitados, homosexuales, etc.), que reclaman 
medidas temporales de discriminación positiva. 

De estos tres tipos de diferencias, a mi ju ic io , sólo el segundo grupo 
plantea problemas multiculturales. En el primer caso, las subunidades 
polít icas pueden compartir la misma cosmovisión, aunque se sientan dis-
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tintas naciones. Es el caso de España, donde todas las comunidades autó
nomas se autocomprenden desde la cultura de la democracia liberal, que 
tiene en el trasfondo una raíz jud ía y cristiana. Comparten, pues, el senti
do de la organización política, de las normas morales, incluso de la vida y 
la muerte. Lo que reclama algunas subunidades políticas es construir de 
otra forma el mapa político y, en lo que se refiere a la lengua no hablada 
por el resto de España, derechos que arropen su mantenimiento y trans
misión. Por su parte, los grupos tradicionalmente desfavorecidos recla
man medidas de discriminación positiva hasta ser tratados como iguales a 
los demás desde su diferencia, más que una "ciudadanía diferenciada", 
como pretende Young (Young, 2000). 

Por el contrario, las etnias con cosmovisiones distintas sí plantean, 
en principio, el problema de organizar su convivencia, porque pueden 
entrar en colisión en cuestiones de justicia. Por continuar con el ejemplo 
de España, el desafío multicultural se limita, hoy por hoy, a la conviven
cia de una cultura democrático-liberal con la población gitana y la mu
sulmana. Dos ejemplos que destruyen la identificación de algunos autores 
entre minorías étnicas e inmigración: en nuestro caso ni todos los grupos 
inmigrantes se identifican con una cultura distinta a la occidental, sólo los 
musulmanes, ni la diversidad cultural se debe sólo a esos inmigrantes, 
sino también a indígenas tan acreditados como los gitanos. Importa pun
tualizar, porque la prensa suele unir "inmigración-multicuturalidad-
-delincuencia-trabajo" en una noche en que todos los gatos son pardos. 
¿Cómo acomodar la multiculturalidad? 

4. Tres respuestas frente al desafío del pluralismo cultural 

Si por "diversidad cultural" se entendiera sólo diversidad de costum
bres (comida, vestido, entretenimiento), acomodar las diferencias cultura
les, aunque llevara tiempo hacerlo, no sería más difícil que acomodar 
cualquier otro tipo de diferencia grupai. El problema radical se plantea 
cuando se trata de distintas cosmovisiones y cuando esas cosmovisiones 
comportan concepciones de justicia que entran en conflicto. El liberalis
mo intenta resolver la cuestión del pluralismo moral encontrando unos 
mínimos de justicia entre las distintas doctrinas de vida buena. Estos mí
nimos, que son en parte actuales y en parte un proyecto, pueden constituir 
una "concepción moral de la justicia", común a distintas "doctrinas com
prehensivas del bien" (Rawls, 1993), o bien una "ética mínima", compar
tida por las distintas "éticas de máx imos" (Cortina, 1986), en un caso u 
otro permiten a los ciudadanos de una comunidad construir su vida juntos. 

Sin embargo, ¿qué sucede cuando existen discrepancias profundas 
sobre cuestiones de mínimos de justicia? Por ejemplo, cuando una cultura 
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entiende que la mujer carece de libertad para organizar su vida, a diferen
cia del varón; o cuando una comunidad rechaza la educación pública para 
sus jóvenes , como es el caso de los Amish, a los que algunos autores 
consideran "ciudadanos parciales", porque renuncian voluntariamente a 
derechos y responsabilidades ciudadanos; o cuando la comunidad asigna 
a algunos de sus miembros el derecho a juzgar y castigar, y se niega a 
aceptar la legitimidad de los jueces externos. 

El famoso asunto del velo islámico será un problema de justicia si el 
velo expresa inferioridad de la mujer, no si se trata sólo de un símbolo 
religioso. Prohibir símbolos religiosos en lugares públicos, si no son ex
presivos de relaciones injustas, es propio de sociedades no pluralistas, 
sino confesional-laicistas, como la francesa. De hecho, los Sikhs que 
deseaban ingresar en la Real Policía Montada del Canadá y no podían 
hacerlo porque su religión les prohibía prescindir del turbante, una vez 
reconocido el derecho a llevarlo, pudieron oficiar de policías. 

Entendiendo, pues, que los problemas más profundos se plantean 
cuando las discrepancias entre las culturas alcanzan a cuestiones de just i
cia, ¿qué propuestas se presentan hoy para organizar comunidades mult i
culturales de forma ét icamente deseable y polí t icamente viable? Intenta
remos sintetizar en tres las más relevantes: 

1) El liberalismo multicultural de Kymlicka. Para resolver equitati
vamente las cuestiones multiculturales una teoría liberal debe comple
mentar los derechos humanos individuales con derechos de los grupos, 
porque existen diferencias culturales que no pueden mantenerse y trans
mitirse contando sólo con la protección de los derechos civiles y políticos 
individuales. Los derechos de los grupos entonces funcionan como "pro
tecciones externas" para los grupos étnicos, porque les permiten limitar el 
poder de la sociedad más amplia, impedir que las instituciones del grupo 
se vean atropelladas por las decisiones de la mayoría. Las protecciones 
externas son, pues, intergrupales (Kymlicka, 1996). 

Sin embargo, una teoría liberal debe igualmente explicar que los de
rechos colectivos tienen límites, sobre todo dos: un grupo no puede valer
se de sus derechos para dominar a otro, ni tampoco para oprimir a sus 
propios miembros. En este segundo caso hablamos de que los grupos no 
pueden utilizar sus derechos como "restricciones internas", es decir, para 
limitar la libertad de sus miembros a cuestionarse y revisar las autorida
des y las prácticas tradicionales. Es preciso asegurar igualdad entre los 
grupos, y libertad e igualdad en los grupos. 

El gran problema consiste entonces en aclarar qué hace el liberalis
mo con grupos étnicos que privan de libertad a sus miembros, si es preci
so tolerar a los grupos y permitir que priven a sus miembros de autono
mía. Para responder a esta cuestión se perfilan dos modelos de 



Culdadanía ItUerculíural 13 

liberalismo (Galston, 1995): un liberalismo ilustrado, comprehensivo o 
kantiano, que tiene a la autonomía por clave del mundo liberal, y un libe
ralismo de la Reforma, político, rawlsiano, que teme que la autonomía 
socave la adhesión a las instituciones liberales de quienes no la valoran. 
Ante ambos modelos Kymlicka reconoce que la tolerancia religiosa nació 
para defender la autonomía y, por tanto, no son admisibles las restriccio
nes internas. Sin embargo, tal vez el pragmatismo le aconseja afirmar que 
no es lo mismo identificar una teoría defendible de los derechos de los 
grupos que imponerla. Más vale - afirma - que los liberales se acostum
bren a convivir en sus países con grupos iliberales (por ejemplo, el Pue
blo indio), como hacen con grupos iliberales de otros países. 

2) Por su parte, lo que podríamos llamar un liberalismo "intolerante 
por temeroso", por desgracia muy difundido en Europa y expresado por 
Sartori, se asusta ante la entrada de inmigrantes con diferentes culturas, 
convencidos del valor de su cultura (sobre todo musulmanes), y afirma 
que suponen un peligro para nuestras convicciones occidentales. Ocul
tando que quienes vienen en las pateras lo hacen urgidos por la miseria, 
ponen en guardia frente a ellos y frente a su cultura iliberal, recordando 
que el pluralismo es un valor y aconsejando no tolerar culturas no libera
les. Por supuesto, estas advertencias se hacen sólo frente al inmigrante 
pobre, frente al que los medios de comunicación presentan como un peli
gro, como fuente supuesta de delincuencia, competencia laboral e intran
sigencia cultural. 

Frente a estas expresiones en realidad de aporofobia, de rechazo del 
pobre, del que no tiene nada que ofrecer a cambio, más justo y eficaz 
sería que quienes, desde una cultura occidental, están convencidos del 
valor de la autonomía y los derechos humanos, traten de reforzar tales 
convicciones entre ellos con palabras y con hechos, en vez de insistir en 
que hay que debilitar los valores. Si lo hicieran así. se percatarían de que 
lo que urge es resolver el problema de la miseria, integrar a los que huyen 
de ella, dialogar con su cultura y hacer creíble con la acción que el respe
to a los derechos humanos es un buen programa ético-político. 

3) Por mi parte, quiero proponer un liberalismo radical intercultural. 
Es un liberalismo radical porque entiende que la autonomía de las perso
nas es irrenunciable, que deben elegir su propia vida y, por tanto, las res
tricciones internas son intolerables. Los miembros de los diversos grupos 
culturales deben poder conocer ofertas diversas, ponderar cuáles son las 
que prefieren y elegir libremente, de modo que el grupo no restrinja su 
libertad. Porque bien puede ocurrir que quienes estén interesados en man
tener las diferencias culturales sean los patriarcas y los líderes, más que 
los miembros. Sólo teniendo posibilidad de elegir es posible averiguar si 
una mujer prefiere aceptar el marido que otros le procuran, no trabajar 
fuera del hogar, v ivi r pendiente del varón. De ahí que no se pueda permi-
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tir en modo alguno que los grupos culturales coarten la libertad de sus 
miembros, de lo que sólo se beneficiarían los poderosos. 

Pero desde esta base el diálogo intercultural es imprescindible, un 
diálogo que descansa en dos supuestos al menos: importa respetar las 
culturas porque los individuos se identifican y estiman desde ellas y no se 
puede renunciar a priori a la riqueza que una cultura pueda aportar, pero 
a la vez ese respeto tiene que llevar a un diálogo desde el que los ciuda
danos puedan discernir qué valores y costumbres merece la pena reforzar 
y cuáles debilitar. 

Se suele hablar del fenómeno multicultural como si las culturas es
tuvieran separadas entre sí y fueran estáticas, como si cada una de ellas 
fuera homogénea , como si a la hora de organizar la convivencia entre 
ellas no hubiera que contar con que evolucionan, se han hecho históri
camente en diálogo mutuo, han aprendido unas de otras, y son dinámicas. 
Y cabe suponer que en el futuro, no sólo ocurrirá lo mismo, sino todavía 
más , teniendo en cuenta el mayor contacto que existe entre las culturas en 
el nivel local y global. Lo realista es, pues, suponer que la convivencia de 
personas con distintas culturas propiciará cada vez más el diálogo y el 
aprendizaje mutuo, habida cuenta además de que cada uno de nosotros es 
intercultural. 

Este diálogo no tiene que ser sólo cosa de los líderes culturales, sino 
que empieza en las escuelas, los barrios, los lugares de trabajo. Mientras 
existan guetos, mientras la vida cotidiana no sea en realidad intercultural, 
seguirá pareciendo que hay un abismo entre las culturas. Cuando en rea
lidad existe una gran sintonía entre ellas si no se interpretan desde la mi 
seria, el desprecio y la prevención. Hacer intercultural la vida cotidiana es 
asegurar que cada cultura dará lo mejor de ella, por eso la integración en 
la ciudadanía ha de hacerse desde el diálogo intercultural de la vida diaria. 
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RESUME 

Ce texte expose le concept de citoyennete dans son double aspect - descriptif 
et prescriptif. Aux dimensions civiles, politiques et sociales de la citoyennete il faut 
ajouter deux autres: l'economique et la culturelle. Ce qui fait tenir en compte le 
Probleme du multiculturalisme et de la citoyennete multiculturelle. II faut trouver 
des reponses qui permettent aux differentes ethnies une facon de vivre ensemble. 
Dans ce but, Particle analyse critiquement trois possibilites: le liberalisme multi-
culturel de Klymcka; le liberalisme intolerant de Sartori et le liberalisme radical 
interculturel. Ce dernier est la position choisie et soutenue dans le texte qui vise 
souligner le caractere dynamique des differentes cultures, bien que l'influence 
beneTique qu'elles provoquent les unes sur les autres. 
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Observación preliminar 

Las reflexiones que presento a continuación quieren ofrecer algunas 
pistas para enfrentar el desafío que sigue significando en Amér ica Latina 
la opción por ocuparse de la interculturalidad y por promover su enfoque. 
Mis reflexiones intentan ser, por tanto, consideraciones interculturales. 
Pero debo aclarar de entrada dos aspectos. 

Primero que mis consideraciones versarán evidentemente sobre la 
interculturalidad, pero poniendo su foco de atención en la finalidad que 
queremos alcanzar mediante la interculturalidad. El objetivo crítico a que 
apunta la interculturalidad está, pues, en el primer plano de mis reflexio
nes, y desde él intentaré considerar la opción por la interculturalidad. 

¿Por qué esta manera de proceder? Porque me parece que la clarifi
cación concientizadora del programa alternativo del movimiento intercul
tural es decisiva no sólo para saber con qué temas hemos de comenzar y/o 
priorizar cuando optamos por la interculturalidad, sobre todo en el plano 
educativo (que será el plano de fondo de nuestras consideraciones aquí), 
sino también para poder determinar mejor el método o la manera cómo 
han de ser tratados los temas que priorizan. Saber concientemente de la 
finalidad por la que trabajamos es, pues, importante para saber de qué 
debemos ocuparnos hoy y cómo debemos hacerlo. 

Esto quiero decir entonces que mis reflexiones aquí tienen que ver 
más con las condiciones fundamentales de teorías y prácticas encamina
das a la realización de la finalidad del programa de la interculturalidad 
que con aspectos concretos de la investigación intercultural. Y es por eso 
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que las presentamos como pistas para el mejoramiento de las condiciones 
mismas de nuestro trabajo intercultural, y no sólo como perspectivas para 
mejorar campos concretos de la investigación intercultural. Toda mejoría 
en este sector concreto implica mejorar las condiciones teóricas y prácti
cas dadas. Es más , el mejoramiento de las condiciones para el ejercicio de 
interculturalidad conlleva necesariamente una potenciación de los campos 
en los que se pueden llevar a acabo estudios interculturales. En suma, 
pues, mis reflexiones consideran las condiciones, que no aspectos especí
ficos, de los estudios interculturales; y ello, repito, a la luz de la finalidad 
a cuyo servicio está el programa intercultural. 

Y en segundo lugar debo aclarar que, como se desprende de lo ante
riormente señalado, mis reflexiones se mueven en un nivel de cierta gene
ralidad para poder considerar en ellas las condiciones fundamentales que 
hoy me parecen más relevantes para mejorar la posibilidad misma de 
visualizar y realizar lo intercultural en toda la compleja diversidad de la 
finalidad que lo anima. De ahí también que presente las reflexiones que 
siguen no como un discurso que desarrolla alguna cuestión central y se 
articula como un estudio sobre un tema concreto, sino más bien en la 
forma de "tesis provisionales" cuyo sentido e intención es la comunica
ción de "opiniones propositivas" - ¡no ideas acabadas, listas para su apli
cación! — de cara a la intensificación de un debate compartido sobre re
glas, estrategias, medidas y programas comunes para mejorar las 
condiciones de realización la interculturalidad como mediación hacia una 
humanidad lograda en un mundo justo. 

Primera Tesis 

El defecto fundamental de gran parte de la filosofía occidental do
minante, tanto en sus sistemas metropolitanos originales como en sus 
formas "inculturadas" en África, Asia y Amér ica Latina, es la búsqueda 
de razones absolutas y de evidencias apodícticas. Es cierto que esta filo
sofía conoce desde sus comienzos en Grecia la tradición de la "duda", y 
que ha sabido cultivarla en sus diferentes épocas de desarrollo hasta hoy. 
Pero, como muestran importantes modelos de aplicación y de continua
ción de esta tradición - pensemos por ejemplo en la duda metódica de 
René Descartes o en la epoché o reducción fenomenológica de Edmund 
Husserl - , esa misma tradición contestaria resulta a fin de cuentas neutra
lizada en su fuerza negativa y puesta al servicio de la afirmación de la 
línea dominante de la búsqueda de certezas absolutas y de discursos con 
coherencia irrefutable sobre lo real y lo humano en cuanto tal. 

Teniendo en cuenta, pues, el desarrollo de esta filosofía, es decir, las 
consecuencias del impacto mundial que ha tenido por su expansión temá-
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tica e institucional en todos los continentes de la tierra, mi primera tesis 
para un debate sobre las posibilidades de mejorar las condiciones para 
pensar y actuar hoy intercultural mente quiere llamar la atención sobre la 
necesidad de corregir esa cultura de las (supuestas) razones absolutas y 
las evidencias irrefutables, de los discursos apodícticos y las verdades 
últimas inconmovibles. Pues entiendo que en un mundo de razones abso
lutas y de evidencias es imposible pensar y actuar interculturalmente. 

Interculturalidad supone diversidad y diferencia, diálogo y contraste, 
que suponen a su vez procesos de apertura, de indefinición e incluso de 
contradicción. Pero éste es precisamente el horizonte que oculta la cultura 
de las (supuestas) evidencias. En sentido estricto allí donde reina la evi
dencia no se da siquiera la necesidad del discurso o de la argumentación. 1 

Mejorar las condiciones para nuestras teorías y prácticas de la inter
culturalidad supone así hacer la crítica de las consecuencias de la expan
sión de esa cultura filosófica dominante finalizada por el ideal de la evi
dencia y seguridad absoluta, que requiere siempre la univocidad. Y me 
parece que esa labor crítica debe ser doble. 

Pues por una parte está el momento de crítica cultural, esto es, de 
crítica de la cultura propiamente dicho, que contemplaría la crítica de las 
"evidencias estructurales" en las que nos movemos y que condicionan, 
por consiguiente, nuestras actividades culturales estructurales. Pensamos, 
por ejemplo, en la institucionalización de las "evidencias" de la cultura 
dominante en los dominios de la economía, de la política, de la investiga
ción científica, de la educación, tanto primaria como secundaria y supe
rior, de la difusión cultural o de la información. En todos estos campos 
estructurales, como en muchos otros que no he mencionado, funcionan, 
"evidencias" que excluyen alternativas posibles sistemáticamente y que 
deben ser criticadas como lo que en realidad son: potencias aniquiladoras 
de diversidad y disenso. 

En el nivel de este momento de crítica cultural estructural me parece 
que sigue siendo útil el recurso a los análisis de Karl Marx sobre la ideo
logía y su crítica así como a su teoría del fetichismo. 

Y por otra parte tenemos el momento que podríamos llamar de críti
ca de la conciencia personal que connotaría un ejercicio autocrítico de los 
hábitos, teóricos y prácticos, que garantizan nuestras propias evidencias 
personales y que deciden por tanto nuestro comportamiento cultural. Pero 
esta autocrítica deber ser más que una deconstrucción de las evidencias 
asimiladas o interiorizadas, pues debe comprender asimismo el examen de 
la conciencia que tenemos de esas evidencias y del uso que hacemos de las 
mismas como generantes de coherencia personal o identidad individual. 

1 Ver sobre esto los aportes de Chaim Perelman y Lucie Olbrechls-Tyteca, especialmente 
sus obras conjuntas: Rhétorique etphilosophie, Paris 1952 y Traité de ('argumentación. 
La nouvelle rhétorique, París 1958. 
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Como en el nivel cultural estructural, también en el campo de la 
conciencia personal las evidencias ciegan ante las diferencias, cambio y 
transformaciones; estrechan el horizonte y detienen, dogmatizando, el 
casi nunca claro flujo de la vida. 

Desevidenciar la conciencia personal de lo que pretendidamente so
mos o creemos ser es así tarea autocrítica que mejora nuestras condicio
nes para pensar y hacer interculturalmente, ya que nos abre a otras posibi
lidades de ser, tanto dentro como fuera de nuestro ámbito, al descentrar la 
conciencia de la propia identidad. 

En este nivel considero útiles la práctica de la meditación de las cul
turas orientales o el uso del examen de conciencia en la espiritualidad 
occidental así como momentos de la ética del ciudado de si mismo des
arrollada por el Michel Foucalt 2 tardío o el método de la mala fé propues
to en el análisis existencial de Jean-Paul Sartre.3 

Segunda Tesis 

A más tardar desde la fuerte impronta del cartesianismo el desprecio 
por los saberes contextúales, sensibles y con sabor a que son siempre 
saberes contingentes, forma parte del buen tono en la cultura filosófica 
dominante. Es el buen tono de la abstracción y de la liturgia o culto del 
saber especulativo que tritura el peso real de las diferencias en aras de un 
conocimiento desrealizador y desmundanizante que no baja a viajar por 
el mundo siguiendo el itinerario de sus culturas sino que eleva el mundo a 
conceptos que transsubstancializan realidades en identidades ideales re-
ductibles. 

U n mejoramiento de las condiciones para pensar y practicar la inter-
culturalidad en el mundo de hoy requiere hacer frente a esta liturgia f i lo
sófica del abstraccionismo conceptual porque sin mundo real, que es 
siempre un intermundo de múltiples contextualidades, no hay lugar ni 
ocasión para que nazca lo intercultural. 

Por eso mi segunda tesis propone contrarrestar esa liturgia de con
ceptos niveladores de lo real con una cultura de conocimientos contextúa
les que reflejan la inserción en las experiencias concretas que hace la 
gente en sus respectivos proyectos de vivi r con dignidad. Por eso no se 
trata, en la propuesta de esta tesis, simplemente de reclamar la recupera
ción de la contextualidad para oponer al saber abstracto un conocimiento 

2 Cf. Michel Foucault, Histoire de ¡a sexualité, Paris 1976 y sgs.; sobre todo el tomo 3: Le 
souci de soi, Paris 1984; " L ' étique du souci de soi comme practique de liberté", en 
Concordia 6 (1984) 99-116; y "Herméneutique du sujet" en Concordia 12 (1988) 44-68. 

3 Cf. Jean-Paul Sartre, L 'étre et le néant, Paris 1943, especialmente págs. 85 y sgs. Y 643 
y sgs. 
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contextual. Se trata también de eso; pues, como decía, sin contextualidad 
no hay base para el desarrollo del diálogo intercultural que es intercambio 
e interacción entre mundos contextúales. Pero importante es, sobre esa 
base, tomar conciencia de que la contextualidad o, mejor dicho, las con
textual idades, cuya validez cognitiva reclamamos, son situacionales. 

Las contextualidades de las que hablamos son indicativas de situa
ciones. Y de ahí precisamente viene su riqueza para el diálogo intercultu
ral porque, en tanto que situaciones, las contextualidades no nos hablan 
únicamente del lugar o sitio donde se encuentra la gente, sino también de 
la experiencia que hace - tanto en sentido activo de lo que "pone en obra" 
como en el pasivo de lo que le "sucede" - en sus respectivos contextos; o 
sea que nos informan también sobre la disposición en que se está en un 
contexto, sobre el estado en que se está en él y, consecuentemente, sobre 
la valoración del mismo. 

Contextualidades son de este modo topologías de lo humano y por 
eso su recuperación es indispensable para rehacer el mapa antropológico 
de la humanidad en toda su diversidad. 

Pero yendo al punto que más interesa para el aspecto que quiere re
saltar esta segunda tesis, diría que en vistas a mejorar las condiciones 
para el ejercicio de la interculturalidad mucho depende de si aprendemos 
a plantear y a llevar a cabo la comunicación con los otros y las otras co
mo un diálogo de, sobre y entre situaciones de lo humano, y no como un 
intercambio de ideas abstractas orientado a embellecer la liturgia o culto 
del pensamiento desrealizante. 

Orientadores en este sentido creo que podrían ser el pensamiento de 
José Mar t í 4 con su proyecto de un filosofar para la vida, la tradición de la 
filosofía popular 5 o el filosofar desde situaciones de Jean-Paul Sartre6. 

Tercera Tesis 

El desprecio de las contextualidades, para cuya superación - dicho 
sea de paso - no basta simplemente la inocente vuelta fenomenológica a 

4 Como es sabido Martí proyectaba escribir una "filosofía de la vida" en base a la consulta 
del "libro de vida". Cf. José Martí, Cuadernos de Puntes, en Obras Completas, Tomo 
19, La Habana 1975, Ver sobre esto: Raúl Fornet-Betancourt, Martí (¡853-1895), Ma
drid 1998. 

5 Lo que aquí llamo "filosofía popular" es un movimiento compiejo que se articula como 
tal en el contexto sociocultural de la ilustración alemana del siglo X V I I I pero que reper
cute e influye en varios países europeos y latinoamericanos. Para su desarrollo e historia 
ver Raúl Fornet-Betancourt, Modelle befreiender Theorie in der europäischen Philoso
phiegeschichte, Frankfurt 2002, págs. 175-268. En América Latina recuperó el concepto 
Noé Cevallos. Cf. Su obra: Actitud itinerante y otros ensayos, Lima 1985. 

6 Cf. Jean-Paul Sartre, Situations, I-X, Paris 1947-1976. 
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las cosas mismas porque se trata de descubrir también las estructuras 
injustas que las "ocultan", conlleva naturalmente el desprecio de las en
carnaciones de la misma condición humana. Podemos constatar, en efec
to, que es igualmente de buen tono en la cultura filosófica dominante 
desdeñar la fragilidad de los seres humanos vivientes y concretos para 
preferir hablar de lo humano en general, de la condido humana sin más, y 
hacerlo en lo posible desde el recurso a un sujeto trascendental. 

E l culto de los conceptos abstractos implica así en este nivel el culto 
del "Hombre" sin más. Y es verdad que la liturgia del abstraccionismo no 
conoce ya el culto de los "santos", pero sí conoce curiosamente en este 
nivel el culto del "hé roe" pues ése es, y no otro, el papel que le asigna a la 
invención del sujeto trascendental como concepto de lo humano en sí. 

La recuperación de las contextualidades situacionales significará, 
por tanto, asumir también la tarea de contradecir el culto del ser humano 
en abstracto con el desarrollo de antropologías contextúales 7 . Que den 
cuenta no sólo de la fragilidad de la condición humana como nota distin
tiva de su corporalidad viviente sino también de la diversidad de situa
ciones en que se vive y experimenta la fragilidad de ser este humano, 
aquí, ahora y en estas condiciones sociales, culturales, económicas , etc. 

Esto supone, por otra parte, una revisión radical de la cuestión de la 
subjetividad humana o, si se prefiere, del tema del sujeto. Pues una antro
pología contextual deberá poder mostrar que el sujeto humano, en tanto 
que ser corporal viviente, mundano y social, se personifica como un con
torno específico de su respectiva contextualidad situacional. O sea que se 
trataría de redimensionar la clásica discusión sobre la subjetividad desde 
las experiencias y necesidades de seres humanos concretos y desde sus 
diferentes imaginarios. 

Útil sería aquí, entre otros muchos recursos, la experiencia histórica 
del pensamiento semita o, más recientemente, los esbozos antropológicos 
de Miguel de Unamuno 8 , con su "apología" del ser humano de carne y 
hueso, y de José Ortega y Gasset9 en el marco de su proyecto de una ra
zón vital; sin olvidar los aportes que realiza hoy Franz Hinkelammert y el 
grupo del D E I a favor de una vuelta al sujeto viviente 1 0 . 

7 Sobre el planteamiento de la antropología contextual puede verse Fred Poché, Sujet, 
parole et exclusión, Paris 1996. 

8 Cf. Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid 1971. 
9 C f . José Ortega y Gasset, "Sobre la razón histórica", en Obras Completas, tomo 12, 

Madrid 1983. 
1 0 Cf. Franz Hinkelammert, El grito del sujeto, San José 1998; y El sujeto y la ley. El 

retorno del sujeto reprimido, Heredia (Costa Rica) 2003; para los aportes del equipo 
ver la revista Pasos. 
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Cuarta Tesis 

La búsqueda de la evidencia y la univocidad, el culto de la concep-
tualización abstracta y el subsiguiente desprecio de lo contextual, inclu
yendo el desprecio por el sujeto concreto, han hecho cada vez más nece
sario en el desarrollo de la historia de la filosofía dominante que se 
postule y afirme la existencia de una razón filosófica única como criterio 
y medida de toda argumentación racional posible. Y sabemos también 
que con la absolutización de esta razón por el racionalismo europeo mo
derno ese medio de humanización que era, y es, la capacidad reflexiva de 
los seres humanos deja de ser tal para convertirse en un fin en sí mismo. 
Absuelta de la precaria contigencia humana y de la equivocidad de las 
contextualidades situacionales la razón es entronizada como instancia 
suprahumana y supracultural. Para el mundo, para los seres humanos y su 
historia es ahora esa razón la Ley que los regula y que ellos, por tanto, 
deben internalizar. De este modo la razón absolutizada e hipostasiada no 
es únicamente fin ordenador. Es igualmente, y acaso sobre todo, un prin
cipio subordinador; y, por los mismo, aniquilador de las diferencias. 

Se sobreentiende que bajo el reinado de esta razón la interculturali-
dad es imposible y que el mejoramiento de las condiciones para su prácti
ca requiere una especie de rebelión contra la Ley que representa la razón 
absoluta; la rebelión de las contextualidades situacionales subordinadas a 
un orden abstracto que las condena a la desaparición. Sólo así podrán 
emerger voces y discursos liberados que, anulando la cultura del someti
miento a una Razón que se entiende como potencia legisladora, hacen 
posible una cultura razonada de las muchas formas contextúales en que 
los humanos dan razón de la situación de su condición. 

Si queremos mejorar las condiciones para pensar y actuar intercultu-
ralmente, debemos entonces afrontar también la labor de la crítica contex
tual de la razón entronizada como Ley. Lo que quiere decir sin embargo 
que debemos insertar ese trabajo crítico en los movimientos sociales, polí
ticos y culturales de todos y todas los / las que luchan por el reconocimien
to de su diferencia, pues sin ese momento de rebeldía no hay crítica. Son 
esos movimientos los que muestran que, si se me permite usar una simbo
logia de la teología cristiana, la "resurrección de la carne" es posible, es 
decir, que las contextualidades situacionales, cargadas de historia y de vida, 
irrumpen en el curso del mundo imprimiéndole muchos rostros y ritmos. 

Pistas importantes para la crítica de la razón totalitaria nos las ofre
cen, entre otros, Maurice Merleau-Ponty 1 1, Jean-Paul Sartre 1 2, la teoría 

1 1 Cf. Maurice Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception, Paris 1945; Les Aven¬
ture de la dialectique, Paris 1955; Le visible et I 'invisible, Paris 1960; y Eloge de la 
philosophic et autres essais, Paris 1960. 
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crí t ica 1 3 , Emmanuel Levinas 1 4 , la ética del discurso 1 5 o la filosofía de la 
l iberación 1 6 . 

Quinta Tesis 

Pero, justo en tanto que momento para fomentar el diálogo intercul
tural, la crítica contextual y situacionista de la razón abstracta nos debería 
ayudar a comprender que hay que ir más allá de las críticas realizadas 
hasta ahora a la razón filosófica dominante. Quiero decir que, aprove
chando los aportes de las críticas que acabamos de mencionar y de otros 
planteamientos críticos como los que vienen de la filosofía postmoderna 1 7 

o de los "Estudios culturales" 1 8 y "Estudios postcoloniales" 1 9 - es lógico 
que no podemos mencionarlos a todos - , se trataría de replantear el obje
tivo mismo que ha perseguido hasta hoy - al menos en el área de la filo
sofía europea - la crítica de la razón filosófica, desde las famosas críticas 
de Kant 2 0 a la crítica de la razón dialéctica de Sartre2 1 preguntándonos si 
el ideal de la convivencia intercultural, esto es, de una humanidad que se 

1 2 Cf. Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, París 1960. 
1 3 Cf. (entre otros muchos autores y obras): Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, 

Frankfurt 1966; Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, 
Frankfurt 1971; y Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, México 1968; Razón y 
revolución, Madrid 1971. 

1 4 Cf. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, La Haye 1980. 
1 5 Cf. Karl-Otto Apel, Transformation der Philosophie, Frankfurt 1976; y Jürgen Haber

mas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1987. 
1 6 Cf. Enrique Dussel, Método para una füosofia de la liberación, Salamanca 1974; 

Arturo A. Roig, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, México 1981; y 
Juan Carlos Scannone, Nuevo punto de partido de la füosofia latinoamericana, Buenos 
Aires 1990. 

1 7 Cf. (entre otros): Jaques Derrida, L ecriture et la différence, Paris 1967; La dissémina-
tion, Paris 1972; François Lyotard, Le Différend, Paris 1984; Le Postmoderne expliqué 
aux enfants, Paris 1986; y Gianni Vattimo, El fin de la modernidad, Barcelona 1986; y 
Las aventuras de la diferencia, Barcelona 1986. 

1 8 Cf. Stuart Hall, "Cultural Studies: two paradigms", en Media, Culture and Society 2 
(1980) 57-72; y como coeditor: Culture, Media, Language, London 1980. ver además 
Karl H. Hörning / Rainer Winter (eds.), Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als 
Herausforderung, Frankfurt 1999. 

1 9 Cf. Beatriz González Stephan (eda.), Cultura y Tercer Mundo, Caracas 1996; Santiago 
Castro Gómez / Eduardo Mendieta (eds.), Teorías sin disciplina, México 1998; y Wal
ter Mignolo, The darker Side of the Renaissance, Michigan 1995; y (como editor), Ca
pitalismo y geopolítica de! conocimiento, Buenos Aires 2001. 

2 0 Immanuel Kant, Crítica de ia razón pura, Buenos Aires 1968; Crítcia de la razón 
práctica, Buenos Aires 1968; y Critica del juicio, Madrid 1958. 

2 1 Cf. Jean-Pau! Sartre, Critique de la raison dialectique, ed.cit. 



Interculturalida.de o Barbarie 25 

recrea desde la práctica de la convivencia entre todas sus tradiciones cul
turales, no pide que el enfoque intercultural, y en concreto la filosofía 
intercultural, en cuanto medio para contribuir a realizar dicho ideal, pase 
de la crítica que se aplica a la reconstrucción, recomposición y/o trans
formación de la razón mediante la reconsideración de todos sus posibles 
tipos de racionalidad a un proceso de contrastación de las formas contex
túales, y sus tradiciones, en que la humanidad da cuenta de las situaciones 
de su vida, llámeseles a éstas formas de argumentación, de reflexión, de 
ju ic io , o no. 

La filosofía intercultural tendría así la obligación de impulsar una 
crítica de las críticas (occidentales) de la razón filosófica, pero justo con 
la intención de sobrepasar ese horizonte crítico mediante la propuesta 
alternativa de un proceso abierto (es decir, sin definiciones previas de lo 
que cabe o no llamar "razón") de consulta y de comunicación entre las 
maneras en que la humanidad articula situacionalmente lo que le preocu
pa o desea, lo que sabe o quiere saber, lo que debe hacer o no hacer, etc. En 
una palabra: a la época - todavía occidental - de la crítica de la razón filo
sófica debería seguir la época de una cultura de las "razones" en diálogo. 

Para mejorar la teoría y la práctica de la interculturalidad es urgente 
iniciar esta nueva época porque mientras siga vigente - aunque sea sólo 
en la forma de un "fantasma" - la idea de una razón filosófica transcultu-
ral seguirá teniendo la cultura filosófica occidental un peso indebido que 
desequilibra el diálogo; es más , seguirán vigentes los prejuicios y las 
dudas sobre la "validez" racional de los modos en que en otras culturas se 
da cuenta de la condición humana y sus situaciones. 

En este plano me parece que nos pueden orientar las filosofías con
textúales que se desarrollan en África 2 2 , As ia 2 3 y América Latina 2 4 . 

Y no hay que tener miedo de que esta nueva época de una cultura de 
las "razones" en diálogo, pueda desembocar en un desenfrenado relati-

2 2 A título de ejemplo cf. Raphael O Kechukwu Madu, African Symbols, Proverbs and 
Myths, Owerri 1996; Charles Mittelberger, A sabedoria do povo Cuanhama, Lubango 
(Angola) 1990; Justin Nnadozie, African Modernity Crisis, Benin (Nigeria) 2000; Ge
rald J. Wanjoki, The Wisdom and Philosophy of the Gikuyu Proverbs, Nairobo 1997; y 
para visiones generales: Ulrich Lólke, Kritische Traditionen. Afrika Philosophic als 
Ort der Dekoionisation, Frankfurt 2001; y Lidia Procesi / Martin Nkafu Nkemnkia 
(Hrsg.), Prospettive di Filosofa Africana, Roma 2001. 

2 3 A título de ejemplo cf. Lidia Brüll, Die japanische Philosophic, Darmstadt 1989; Rai-
mon Panikkar, La experiencia filosófica de la india, Madrid 2000. Pero sobre todo ver 
los esludios en el número monográfico "Philosophizing in Asia" de la revista 
Vijñanadipíi- A Journal of Philosophico-Theological Reflection 6 (2004). 

2 4 A título de ejemplo cf. Josef Estennann, Filosofía andina, Quito 1998; Carlos Len¬
kersdorf, Filosofar en clave tojolabal, México 2002; Hugo Moreno, Introducción a la 
filosofía indígena, Riabamba 1983; y para una visión panamericana: Carlos Beorlegui; 
Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, Bilbao 2004. 

http://Interculturalida.de
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vismo cultural. N i el dogmatismo ni el fundamentalismo, como tampoco 
fingidos consenso artificiales, dan la clave para resolver lo problemático 
que hay en el relativismo cultural. Esa calve debe buscarse más bien en la 
paciente convivencia de razones situacionales que contrastan las referen
cias de fondo de sus explicaciones, ritos, s ímbolos e imaginarios, inician
do de esta suerte un proceso de aprendizaje conjunto en el que la mutua 
corrección o, por decirlo con un giro más positivo, el perfeccionamiento 
recíproco es una dimensión casi obvia de la misma convivencia. Traba
jando por la convivencia humana la interculturalidad es el arte de relacio
nar y de hacer conciente las relaciones, es teoría y práctica de relaciones; 
y, en cuanto tal, da realmente la clave para superar el escollo del relati
vismo cultural, ya que como expresión de un exceso etnocéntrico el rela
tivismo cultural vive de la ausencia de relaciones. 

Sexta Tesis 

Uno de los hábitos heredados de la cultura filosófica dominante que 
todavía mantenemos, debido sobre todo a la presión que sigue ejerciendo 
su concepción de la razón y de la argumentación racional, es el de plan
tear la interculturalidad en términos de un desafío de inteligencia o diálo
go entre racionalidades diferentes. Así , por ejemplo, la filosofía intercul
tural se entiende frecuentemente como un espacio de encuentro entre 
distintos logos o formas reflexivas de pensar. ¿No resulta elocuente en 
este sentido, por citar sólo este modelo concreto, que se proyecte la filo
sofía intercultural como un polylogo?25 

Y por entender que este hábito resulta contraproducente para lo que 
queremos alcanzar con la práctica de la interculturalidad y para la inter
culturalidad misma; o sea por creer que es, por tanto, una de las condicio
nes que hay que cambiar para mejorar nuestro uso de la interculturalidad, 
pues la reduce al intercambio en el plano de la conceptualización formal, 
propongo como sexta tesis la articulación del diálogo intercultural a partir 
de prácticas culturales concretas. Más que un diálogo entre "culturas" 
debería ser, pues, como ya decía, un diálogo de situaciones humanas. 
Esto significa que lo que la interculturalidad debe relacionar, promovien
do además la conciencia de esta acción, es la diversidad de sujetos huma
nos concretos, la diversidad de los mundos situacionales en que seres 
humanos vivientes viven y organizan, justamente a su manera situacional, 
sus necesidades y aspiraciones. 

Cf. Me refiero al modelo vinculado a la "Wiener Gesellschaft für Interkulturelle Philo
sophie" cuyo órgano de expresión es una revista que lleva precisamente el programáti
co nombre de Polylog. 
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Asunto del diálogo intercultural es por eso aprovechar el fomento de 
las relaciones entre sujetos contextúales en situación para elaborar pistas 
que permitan un mejor discernimiento de lo que llamamos subjetividad 
humana, de los procesos de constitución de subjetividad y de las formas 
de expresión y/o realización de la misma. Asimismo habría que proyectar 
el diálogo intercultural como el espacio donde se discierne la bondad de 
las necesidades y deseos, memorias e imaginarios, etc., por los que se 
definen los sujetos en y desde sus contextos de vida. 

Un diálogo intercultural como diálogo de situaciones entre sujetos 
concretos que hablan de sus memorias y planes, de sus necesidades y 
deseos, de sus fracasos y sueños, es decir, del estado real de su condición 
humana en una situación contextual específica, se presenta, por último, 
como el lugar donde se replantea la cuestión de la intersubjetividad. 
Apuntando a una resignificación intercultural - en el sentido que vamos 
dando a este término — de la intersubjetividad el replanteamiento de que 
hablo encontraría un primer eje de ensayo en el discernimiento de las 
memorias y proyectos de los otros sujetos con quienes situacionalmente 
nos encontramos así como en el contraste con nuestras propias tradicio
nes y aspiraciones, para decidir en base a ese encuentro si hacemos o no 
camino común o, mejor dicho, cómo trazamos un proyecto humano capaz 
de generar encuentros cada vez más comunitarios. 

Se trataría, en una frase, de ensanchar las posiblidades de crear co
munidad como base para una intersubjetividad que es expresión no de un 
reconocimiento abstracto o formal del otro sino manifestación de práctica 
de convivencia. También se podría decir que este primer eje del replan
teamiento de la cuestión de la intersubjetividad no es otro que el de tomar 
procesos reales de solidaridad como lugar para rehacer la subjetividad 
humana y sus expresiones identitarias situacionales. 

De donde se desprende que el segundo eje de este replanteamiento 
debería estar conformado por la fundación y/o acompañamiento de gru
pos interculturales de acción. E l foco aquí sería redescubrir, redimensio
nando, la categoría de "grupo" en tanto que espacio de reunión de subje
tividades que se recrean recíprocamente por la alianza que fundan y 
practican al reconocerse justo como grupo. 

Cabe indicar, por otro lado, que esta consideración de la cuestión de la 
intersubjetividad a la luz de procesos contextúales e interculturales de soli
daridad con el otro y de emergencia de grupos de alianza para la conviven
cia es decisiva para la configuración futura de nuestras referencias cultura
les de origen así como para la actualización de las identidades en las que 
hoy nos reconocemos con nuestras respectivas diferencias. Pues me parece 
que si cambian las condiciones de constitución y de ejercicio de la intersub
jetividad, si cambian, por tanto, nuestras mismas prácticas como sujetos y 
co-sujetos, cambian también necesariamente nuestras relaciones con núes-

http://Interculturalida.de
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tras culturas e identidades de origen. Y este puede ser el comienzo de una 
dinámica de reconfiguración y de transformación de referencias identitarias 
"tradicionales" en el que, más que "hibridación" 2 6 , lo que acontece es "co-
munitarización" o "convivencia" en activo, sin fronteras. 

Una pista importante para seguir avanzando en la línea del replan
teamiento de la cuestión de la intersubjetividad y/o de la subjetividad en 
el sentido esbozado creo que se puede encontrar en la teoría del "grupo en 
fusión" y del "juramento" elaborada por Sartre.2 7 

Sépt ima Tesis 

Quien habla de cultura dominante, sea ya en filosofía, política, eco
nomía, religión o en cualquier otro campo de la actividad humana, habla 
también naturalmente de poder, opresión, violencia e injusticia. Pero esto 
es precisamente lo que la ideología con que se propaga la cultura domi
nante quiere ocultar, pues se "vende" como la cultura de la humanidad sin 
m á s , y si algún pueblo o comunidad cultural tiene problemas con ella, 
esto no es más que un problema " técnico" de reajuste estructural que se 
resolverá "con el tiempo". 

Teniendo en cuenta esta situación la tésis séptima propone que la in-
terculturalidad, por la misma finalidad a la que se orienta, tiene que ser 
fuente de inspiración y al mismo tiempo vehículo para la articulación de 
críticas contextúales a la cultura dominante; críticas que a su vez tendrán 
que formularse considerando una doble dimensión. Me refiero a que, por 
una parte, tendrán que ser críticas de lo que domina o se impone con la 
dominación de la cultura dominante - pensamiento único, individualis
mo, mercanti l ización de las relaciones humanas, consumismo, desmemo
rización, etc. - así como de los medios e instrumentos con que expande lo 
dominante — sistema de información, publicidad, industria recreativa, 
modas, etc. - . Mas por otra parte tendrán que articularse como expresio
nes manifestadoras de lo (supuestamente) dominado por la cultura domi-

2 6 Se suele hablar hoy, como indicación fuerte del estado de las culturas en nuestra época, 
de "culturas o identidades híbridas". Cf. Néstor García Canclini, Culturas híbridas: es
trategias para entrar y salir de la modernidad, México 1989; y para el estado del deba
te sobre este tema: Gunther Dietz, Multiculturalismo, interculturalidad y educación, 
Granada 2003. Por mi parte debo decir que mi reserva ante el "diagnóstico" de la hibri
dación, viene de que no veo todavía claro si la hibridación, entendida al menos como 
espacio de superposición y/o yuxtaposición de múltiples elementos, Índica un "hecho" 
o un ideal. En todo caso creo que no es equivalente de transformación intercultural de 
identidades que implica cultivo y trasmisión, si bien en apertura e interacción renova
doras, de memorias y tradiciones. 

2 7 Cf. Jcan-Paul Sartre, Critique de la raison dialéctique, op.cit.. 
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nante, es decir, hacerse portavoz de todo lo que la dominación de la cultura 
dominante oprime, margina o violenta. En este plano las críticas intercul
turales de la cultura dominante conformarían el foro en el que se mult i
plican las voces y, con ellas, las alternativas de la humanidad, cambiando 
así radicalmente las condiciones para hablar de nuestra época y de sus 
posibilidades futuras. 

Interculturalidad se presenta, pues, en este ámbito, como teoría y 
práctica de alternativas que rompen el monólogo de la cultura dominante 
recuperando espacios para los silenciados o invisibilizados. 

Sugerentes para la perspectiva de trabajo que acentúa esta tesis son, 
a mi parecer, la crítica cultural de la teoría crítica, tanto en sus antiguos 
representantes como en los actuales28, o la crítica al eurocentrismo u oc-
cidentalismo en las teorías postcoloniales 2 9. 

Octava Tesis 

Entendiendo que uno de los aspectos de la cultura dominante que 
más impide hoy el mejoramiento de las teorías y prácticas de la intercul
turalidad, es el aparato institucional internacional, la tesis octava propone 
como foco específico de la crítica a la cultura dominante fomentar la 
crítica de las instituciones que regulan actualmente el intercambio cientí
fico y cultural, político y social, económico y comercial, etc.; o la llama
da "ayuda de desarrollo" o cualquier otro tipo de los llamados "progra
mas de cooperación". Sería, por tanto, crítica de instituciones y de 
contratos internacionales; crítica a hacer desde el diálogo de situaciones y 
estructurada al fi lo del hilo conductor de esta pregunta: ¿Qué tipo de ins
tituciones y contratos necesita una humanidad conviviente? ¿Quiénes 
están realmente autorizados a negociarlos y a firmarlos? 

En Amér ica Latina, si se me permito destacarlo, tiene la intercultura
lidad un desafío inmediato y urgente: el ALCA (Área de Libre Comercio 
de las Américas) . 

2 8 Theodor W. Adorno, Crítica cultural y sociedad, Barcelona 1970; Theodor W. Adorno 
/ May Horkheimer, Sociológica, Madrid 1966; Walter Benjamín, "Uber den Begriff der 
Geschichte", en Gesammelte Schriften, tomo 1-2, Frankfurt a. M. 1980. págs 691-704; 
Frühe Arbeiten zur Bildungs- und Kulturkritik, Literarische und ästetische Essays, en 
ed.cit, tomo 114, pags. 7-88 y 407-803; y Das Passagen-Werk, ed. ci t ; tomo V-2; Erich 
Fromm, Psicoanális de la sociedad contemporánea, Mexico 1967; Herbert Marcuse, 
Eros y civilización, Barcelona 1968; Christoph Türke, Erregte Gesellschaft, München 
2002 y Gerhard Schweppenhausen Die Fluchtbahn des Subjektes, München 2001. 

2 9 Además de !a bibliografía ya indicada cf. Edward Said, Orientalism, New York 1978; y 
Culture and Imperialism, New York 1993 y desde una perspectiva marxista ver Samir 
Amin, El eurocentrismo, México 1989. 
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Y a sabemos que esta iniciativa neocolonialista de los Estados Uni
dos de Amér ica facilitaría el control de las inversiones, del uso de la tie
rra, de los recursos naturales y de los servicios públicos por parte de las 
grandes empresas norteamericanas. Y no hay que ser ningún profeta para 
ver que esta dominación de sectores económicos y sociales claves, ade
más de agudizar la dependencia colonial y seguir generalizando la pobre
za económica, tendría consecuencias nefastas e irreparables para la diver
sidad cultural de América Latina. Pues, ¿cómo desarrollar culturas 
propias o políticas culturales que respondan a las necesidades de la diver
sidad cultural de Amér ica Latina sin recursos propios? A largo plazo el 
ALCA significaría una sentencia de muerte de la diversidad cultural lati
noamericana porque reduciría la dimensión cultural humana a una activi
dad del mercado haciendo de la "cultura" una mercancía más, reglada por 
los leyes "universales" del mercado. 

Para la resistencia intercultural ante este proyecto de colonización 
me parece útil el recurso a José Martí quien con clarividencia pasmosa ya 
en 1891 advertía sobre los peligros de la "unión monetaria" que proponí
an los Estados Unidos de Amér ica a los países latinoamericanos. Entre 
otros aspectos destacaba Mart í lo siguiente: " A todo convite entre pue
blos hay que buscarle las razones ocultas ... Cuando un pueblo es invitado 
a unión por otro, podrá hacerlo con prisa el estadista ignorante y deslum
brado, podrá celebrarlo sin ju ic io la juventud prendada de las bellas ideas, 
podrá recibirlo como una merced el político venal o demente, y glorif i
carlo con palabras serviles; pero el que siente en su corazón la angustia de 
la patria, el que vigi la y prevé, ha de inquirir y ha de decir qué elementos 
componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado, y si 
están predispuestos a la obra común por antecedentes y hábitos comunes, 
y si es probable o no que los elementos temibles del pueblo invitante se 
desarrollen en la unión que pretende, con peligro del invitado; ha de in
quirir cuáles son las fuerzas políticas del país que le convida, y los inter
eses de sus partidos, y los intereses de sus hombres, en el momento de la 
invitación. Y el que resuelva sin investigar, o desee la unión sin conocer, 
o la recomiende por mera frase y deslumbramiento, o la defienda por la 
poquedad del alma aldeana, hará mal a Amér ica . " 3 0 

Y Martí sentenciaba todavía: "Quién dice unión económica, dice 
unión poíítica".3i A lo que podemos añadir que dice también unión cultural. 

Es urgente entonces acompañar los procesos políticos y sociales de 
resistencia al A L C A 3 2 con una filosofía política intercultural que contri-

3 0 José Martí, "La conferencia monetaria de las Repúblicas de América" en Obras Com
pletas, tomo 6, La Habana 1975, p. 158. 

3 1 Jose Martí, Ibid.; p. 160. 
3 2 Para una visión panorámica de la resistencia frente al ALCA ver: www.alcaabajo.cu 

http://www.alcaabajo.cu
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buya a manifestar, siguiendo a Martí, las "razones ocultas" y las conse
cuencias de este proyecto para la vida y convivencia de los pueblos lati
noamericanos. Asunto de esta filosofía política intercultural sería tam
bién, obviamente, y sin temer las etiquetas que le puedan poner, ocuparse 
con el proyecto alternativo al ALCA lanzado por el presidente venezolano 
Hugo Chávez Frías con el nombre de ALBA (Alternativa Bolivariana para 
Amér ica Latina y El Caribe) 3 3 , que busca una integración latinoamericana 
basada en la justicia y la verdadera solidaridad entre los pueblos como 
configuración político-social para erradicar la pobreza, corregir las asime
trías y asegurar el desarrollo humano de toda la población latinoamericana. 

Y me parece que es casi supérfluo señalar que uno de los focos de la 
ocupación de una filosofía política intercultural con el A L B A tendría que 
estar, justo ahora que se comprueba que después de la recién finalizada 
"Década de los Pueblos Indígenas" la lucha por el reconocimiento real 
pleno de los derechos de estos pueblos continua siendo tan necesaria co
mo antes, en elaborar, con los pueblos indígenas (y afroamericanos) de 
Amér ica Latina un plan de participación cognitiva, cultural y política en 
la aplicación del ALBA. 

Como posibles orientaciones para emprender esta tarea cabe indicar, 
dando por supuesta la información que ofrecen las páginas de internet 
citadas, los trabajos de lo que hemos llamado la nueva filosofía política 
contextual latinoamericana 3 4 así como al reflexión que se lleva a cabo en 
los encuentros del "Corredor de las Ideas". 3 5 

Novena Tesis 

Si aceptamos que en propuestas como el ALCA se materializa en una 
determinada región del mundo la estrategia de la globalización neoliberal 
de las grandes multinacionales capitalistas, hay que reconocer entonces 
que, en un plano más internacional, una crítica intercultural de las institu-

3 3 Cf. www.alternativaboIivariana.org 
3 4 Cf. Raúl Fornet-Betancourt, "Lateinamerikanische Philosophie im 20. Jahrhundert", en 

Polylog 10/11 (2004) pp. 92 y sgs. En concreto pienso aquí en las aportaciones de Luis 
Villoro, El poder y el valor, México 1997; Estado plural. Diversidad de culturas, 
México 1998; y "Democracia comunitaria y democracia republicana", in Raúl Fornet-
-Betancourt / José Antonio Senent (eds.), Filosofía para la convivencia, Sevilla 2004, 
págs. 31-41. Alejandro Serrano Caldera, La unidad en la diversidad, Managua 1993; 
Estado de derecho y derechos humanos, Léon (Nicaragua) 2000; y Razón, derecho y 
poder, Managua 2004; y Fidel Tubino (coeditor), Interculturalidad y política, Lima 
2002; "Interculturalizando el multiculturaiismo", en CIDOB (Hrsg.), intercultural. Ba
lance y Perspectivas, Barcelona 2002, págs. 181-194.; 

3 5 Cf. www.corredordelasideas.org 

http://www.alternativaboIivariana.org
http://www.corredordelasideas.org
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ciones internacionales controladas por la cultura dominante tendrá que 
ocuparse con las estrategias de la globalización neoliberal considerando 
especialmente sus consecuencias para la diversidad cultural y la convi
vencia plural. 

La novena tesis quiere proponer por ello la crítica de la globalización 
neoliberal y de su dinámica desmemorizante y uniformadora como una de 
las tareas prioritarias hoy para mejorar las condiciones teóricas y prácti
cas de la interculturalidad. 

Es obvio, por otra parte, que la crítica intercultural de la globaliza
ción neoliberal debe llevarse a cabo mediante un estrecho trabajo inter
disciplinario y que por eso resulta difícil destacar en ella campos especí
ficos. Lo mismo vale, por cierto, para lo expuesto en las tesis anteriores, 
especialmente en la octava. Con todo se me permitirá apuntar que la re
flexión filosófica intercultural podría centrarse en la crítica de la globali
zación del neoliberalismo como proyecto político que para su funciona
miento y expansión mundial necesita combatir la diversidad cultural de la 
humanidad en dos momentos fundamentales de la misma, a saber, la 
cosmología y la antropología. O sea que se trataría de criticar desde la 
pluralidad de las cosmologías y antropologías de la humanidad la imagen 
del mundo y el tipo de ser humano que implica la globalización del neoli
beralismo. 

De esta suerte podría la filosofía intercultural hacer una contribución 
específica a la articulación de los estudios y de las prácticas intercultura
les como alternativa a la globalización neoliberal y sus estrategias, indi
cando o reconsiderando pistas interculturales para replantear hoy la 
"cuestión antropológica", en vistas precisamente a revertir las consecuen
cias de la revolución antropológica que significó la modernidad europea 
capitalista con su exhaltación del dinero a categoría de mediación de me
diaciones. 3 6 

De entre las muchas fuentes a las que se podría remitir aquí para 
orientarse en este trabajo crítico cabe destacar las importantes aportacio
nes de la teología y filosofía de la liberación, tanto en Amér ica Latina 
como en otros continentes 3 7, y las contribuciones de la actual antropolo
gía filosófica cr í t ica 3 8 . 

Ver sobre este punto la reciente obra de Eske Bockelmann, Im Takt des Geldes. Zur 
Genese des modernen Denkens, Springe 2004. 

Para América Latina ver: Rául Fornet-Betancourt (ed.), Resistencia y solidaridad. 
Globalización capitalista y liberación, Madrid 2003; y la bibliografía ahí indicada. Pa
ra Africa y Asia ver respectivamente: Peter Kanyandago (ed.), Marginalized Africa, 
Nairobi 2002; y Michael Amaladados (ed.), Globalization and its victims, Delhi 1999. 

Para un análisis panorámico de los diferentes enfoques actuales ver: Carlos Beorlegui, 
Antropología filosófica, Bilbao 2004. 
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Déc ima Tesis 

Una de las instituciones más efectivas y decisivas para el mateni-
miento y fortalecimiento de la cultura dominante es, a mi modo de ver, la 
institución vigente de enseñanza superior y, concretamente, el actual sis
tema de especialización universitaria. De ahí que la tesis décima contem
ple la propuesta de que la lucha por mejorar las condiciones para una 
humanidad intercultural conviviente tiene que hacerse cargo de que la 
universidad actual es en gran medida un cementerio para la diversidad 
cultural de la humanidad; pues su sistema de investigación, de trasmisión 
y de aplicación de conocimientos está al servicio de un modelo de desa
rrollo o paradigma civilizatorio reductor y homogeneizante cuya hege
monía supone justamente la destrucción o al menos la desactivización y 
neutralización de las alternativas cognitivas y tecnológicas de los patri
monios culturales de la humanidad. Sin olvidar naturalmente el fuerte 
control y la manipulación de la investigación que significa la mayoría de 
los programas de financiamiento estipulados en el sistema vigente. 

Desde la interculturalidad hay que reclamar entonces una radical re
forma de la universidad actual, es más, hay que hacer críticas contextúa
les de la universidad para reformular su ideal, su sentido y su función. 

U n mundo intercultural, una humanidad conviviente que comparte y 
fomenta su diversidad cognitiva y cultural en general, necesita universi
dades contextúales vinculadas a sus regiones y a los saberes de sus co
munidades. Pero las necesita no como escuelas de autoreferencias, sino 
como "hogar" de memorias para el diálogo y la convivencia planetaria, es 
decir, para abrirse a la riqueza de los otros y construir así, con la partici
pación de todos, la universidad intercultural como espacio intercontextual 
de diálogo de saberes y culturas. 

Para afrontar esta tarea creo que la recuperación de la idea y expe
riencia de la "Reforma Universitaria" y de las universidades populares en 
Amér ica Latina podría representar una orientación importante 3 9; lo mis
mo que los esfuerzos que se realizan por iniciativa del ORUS (Observa-
toire International de Reformes Universitaires) 4 0; y, en plano más concre
to, el proyecto de investigación coordinado por el Instituto de 
Misionología de Aachen, Alemania, sobre la contextualización e interna-
cionalización de los planes de estudios en las carreras universitarias de 
filosofía y teología . 4 1 

3 9 Cf. Hugo E. Biagini, La reforma universitaria. Antecedentes y consecuencias, Buenos 
Aires 2000; Dardo Cuneo, La reforma universitaria, Caracas 1975; y sobre todo Juan 
Carlos Portanüero, Estudiantes y Política en América Latina. 1918-1938. El proceso de 
la Reforma Universitaria, México 1978; y para ia idea de las universidades populares 
ver Julio Antonio Mella, Documentos y artículos, La Habana 1975. 

4 0 Cf. www.orus-int.org. 
4 1 Cf. www.mwi-aachen.org; así como las publicaciones en las que se presentan los 

http://www.orus-int.org
http://www.mwi-aachen.org
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Undéc ima Tesis 

A nadie se le escapa, me parece, que los tiempos que corren no son 
tiempos propicios para la intercultural i dad. Y ante la violencia sistemáti
ca de un imperio, que, sin contrapeso, se ha decidido a mostrar su "cara 
terrible" castigando y criminalizando las alternativas, es más, que está 
literalmente hablando en pie de guerra contra la diversidad cultural y sus 
consecuencias, es posible caer en la tentación de la resignación o en la 
impostura de convertir la intercultural i dad en un juego académico de 
teorías e interpretaciones vacías. 

Sobre este trasfondo quiere la tesis undécima recapitular todo lo 
propuesto hasta ahora reafirmando la necesidad de mejorar las condicio
nes de la interculturalidad pero justo en tanto que un plan alternativo de 
acción teórica y práctica que necesita ambos momentos con igual primor-
dialidad para no desvirtuarse. Parafraseando a Marx quiero recordar con 
esta tesis que no basta con interpretar interculturalmente el mundo sino 
que es necesario transformarlo en un mundo intercultural. 

Interculturalidad o barbarie podría ser, pues, la palabra de paso de 
esta generación; pero desde la conciencia, insisto, de que para contener la 
barbarie o evitar que el destino de la humanidad sea la cárcel y/o el mani
comio, eso requiere el compromiso de la acción. 

R E S U M E 

Pour éviter que le destín de Phumanité so it «la prison ou Thospice d'aliénés» 
i l faut faire attention aux mutations théoriques et pratiques qui puissent déveíopper 
Pinterculturalité. Celle-ci est essentielle pour la survie du planéte. La these soute-
nue dans cet article est que l'alternative á la multiculturalité est la barbarie. II faut 
modifier le travail d'investigation et les pratiques habituelles développées sur ce 
théme. On doit proposer d'autres orientations philosophiques et d'autres pratiques, 
qui ne s'inscrivent pas sur des vérités absolues et sur des lois universelles, des 
orientations qui rejettent les implications d'uniformité de la globalization néo-
-libérale. Le recours a la théologie de la liberation et ä l'antropologie philosophique 
critique est importante. 

primeros resultados de este proyecto: David Kwang-sun Suh, Annette Meuthrath, Choe 
Hyondok (eds.), Charting The Future of Theology And Theological Education In Asian 
Contexts, Delhi 2004; Luke G. Mlilo, Nathanael Y. Soede (eds.), Doing Theology and 
Philosophy in the African Context. Faire la theologie et la philosophic en contexte 
africain, Frankfurt 2004; Raul Fornet-Betancourt (ed.), Interculturality, Gender and 
Education, Frankfurt 2004. 
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I 

O teólogo contemporâneo Maurice Zundel, dizia, com alguma iro
nia, que se o mal existisse realmente, Deus seria a sua primeira vítima, 
quase fazendo suas as célebres palavras de Stendhal, segundo as quais a 
única desculpa de Deus em face do mal e do sofrimento só poderia ser a 
Sua inexistência. 

O tema que nos propomos abordar, a saber, a existência de Deus e o 
problema do mal, constituiu, desde sempre, uma das aporias tradicionais 
de todo o pensamento filosófico, seja na cultura oriental ou ocidental. Se, 
na tradição oriental, o principal argumento invocado em defesa do agnos
ticismo consistiu na inexplicável criação divina do sofrimento, na tradi
ção ocidental, a reflexão filosófica, pelo menos desde o século X V I I I até 
aos nossos dias, enredou-se nos habituais paradoxos lógicos que atraves
sam a teodiceia, enquanto justificação filosófica e racional de Deus1. 

Com efeito, como assinala Ricoeur, no início da sua célebre confe
rência sobre o mal, "como se pode afirmar ao mesmo tempo, sem contra
dição, as três proposições seguintes: Deus é todo-poderoso; Deus é abso
lutamente bom; contudo o mal existe? A teodiceia aparece, assim, como 
uma defesa racional da coerência entre as três proposições, respondendo à 
objecção segundo a qual apenas duas delas seriam compatíveis, mas nun-

1 Susan Neiman mostra-nos que o conflito entre a justificação racional de Deus (teodi
ceia) e a crítica religiosa atingiu o seu ponto de ruptura com o terramoto de Lisboa de 
1755. "The Lisbon earthquake was said to shock Western civilization more than any 
event since the fall of Rome" (Susan Neiman, Evil in Modern Thought. An Alternative 
History of Philosophy, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2002, p. 240). 
Antes do terramoto de Lisboa, o mal natural era essencialmente perspectivado como um 
castigo, directo ou indirecto, do mal cometido. Existe uma tradução portuguesa da obra 
de Susan Neiman com o título O Mal no Pensamento Moderno, Lisboa, Gradiva, 2005. 

Philosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 35-52 
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ca as três em conjunto." 2 O conflito lógico é, assim, bem conhecido. Em 
termos racionais, tudo indicia que duas das três proposições podem ser 
congruentes, mas, nunca as três simultaneamente. Com efeito, poder-se-ia 
afirmar a omnipotência e a bondade infinita divinas, mas, se assim fosse, 
de algum modo, ter-se-ia que sustentar a inexistência do mal; por sua vez, 
nada nos impediria de assumir o bem absoluto divino e a existência do 
mal, se. ao mesmo tempo, limitássemos a pretensa omnipotência. Final
mente, poderíamos defender simultaneamente a omnipotência divina e o 
mal, se Lhe ret irássemos a qualidade da suma perfeição ou bondade. Ora, 
a teodiceia, enquanto disciplina filosófico-teológica, tem como intenção 

justificar racionalmente Deus perante a existência do mal, mostrando¬
-nos que, longe de estarmos perante uma contradição insolúvel, se torna 
possível pensar racionalmente as três proposições sem contradição, de tal 
modo que a existência de Deus e do mal não sejam incompatíveis. 

O paradoxo lógico assinalado por Ricoeur tem constituído a princi
pal razão subjacente à afirmação da morte de Deus, propósito que se dei
xa j á adivinhar nos Diálogos sobre a Religião Natural de David Hume, 
nomeadamente quando a personagem Fílon [Philo] invoca o pretenso 
enigma de Epicuro. "As velhas questões de Epicuro ainda não foram 
respondidas. Será que Deus quer impedir o mal, mas não pode? Então, é 
impotente. Será que Deus é capaz, mas não o quer? Então, é malévolo. 
Será que Deus quer e é capaz? Por que razão, então, o mal?" 3 Embora, a 
fonte destas questões não possa ser epicurista - mais não seja porque 
Epicuro nunca contestou a existência divina nem o próprio culto religio
so 4 - estas questões traduzem a percepção de que a contradição com a 
qual a teodiceia se confronta nunca obterá uma resposta plausível e que, 
como tal, em face da verificação do mal no mundo, apenas se poderá 
extrair o corolário lógico de uma «morte de Deus», expressão metafórica 

2 "Comment peut-on affírmer ensemble, sans contradiction, les trois propositions suivan-
tes: Dieu est tout-puissant; Dieu est absolument bon; pourtant, le mal existe? La théodi-
cée apparait alors comme un combat en favcur de lã coherence, en réponse à ['objection 
selon laquelle deux sculement de ees propositions sont compatibles, mais jamais les trois 
ensemble." (Paul Ricoeur, Le Mal. Un défi à la philosophie et à la tkéologie, Genève, 
Labor et Fides, 1986, pp. 13-14). Ricoeur publicou igualmente esta conferencia em Lee-
tures 3. Aux frontières de la philosophie, Paris, Seuil, 1994, pp.211-232. Existe urna 
tradução portuguesa deste texto: Paul Ricoeur e a Simbólica do Mal, ed. Fernanda Hen
riques, Lisboa, Afrontamento, 2005, pp. 17-34. 

3 "Epicurus's old question are yet unanswered. Is he willing to prevent evil, but not able? 
Then is he impotent. Is he able, but not willing? Then is he malevolent. Is he both able 
and willing? Whence then is evil?" (David Hume, Dialogues Concerning Natural Relig
ion, X in David Hume, Principal Writings on Religion including Dialogues Concerning 
Natural Religion and The Natural History of Religion, ed. de J.C.A. Gaskin, Oxford el 
ah, Oxford University Press, 1993, p. 100). 

4 Cf. André-Jcan Festugièrc, Epicure et ses dieux, Paris, PUF, 1946. 
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que visa traduzir o desvanecimento da Ideia de Deus enquanto exigência 
racional do pensamento humano. 

Esta desintegração da evidência do divino no seio da reflexão não foi 
súbita, podendo-se assinalar alguns momentos privilegiados, desde a 
afirmação poética de Wil l iam Blake de que "cada gesto de bondade é 
como uma pequena morte da Imagem divina" 5 , - no sentido de que a 
nossa eventual bondade apenas poderá espelhar a assunção divina da Sua 
morte enquanto símbolo do amor infinito pelo outro, - passando pela 
reafirmação kierkegaardiana do carácter paradoxal e "não-moral" da fé 
no divino, até à famosa declaração nietzschiana da morte de Deus, no 
§125 da Gaia Ciência, que termina na afirmação dramática, tão poucas 
vezes pensada, segundo a qual, corremos o risco de, ora em diante, 
estarmos condenados a "não ouvir mais nada para lá do ruído dos covei
ros que enterram Deus" 6. 

I I 

No pensamento contemporâneo ocidental, a argumentação mais 
sólida contra a teodiceia e a visão teísta de Deus é-nos apresentada pelo 
filósofo inglês Simon Blackburn. Retomando o conflito intrínseco, atrás 
referido, entre a existência de Deus e o problema do mal, o autor sugere, 
num primeiro momento, a seguinte alegoria: 

"Suponha-se que estamos num dormitório de uma escola ou de uma uni
versidade. As coisas não são lá muito boas. O telhado pinga, andam por lá 
ratazanas, a comida é quase intragável e alguns estudantes morrem de fac
to à fome. Há uma porta fechada, atrás da qual está o director, mas o 
director nunca aparece. Começamos então a especular sobre como será o 
director. Será que podemos inferir, a partir do dormitório, tal como o 
vemos, que o director, primeiro, sabe exactamente em que condições se 
encontra o dormitório, segundo, que se interessa muito pelo nosso bem¬
-estar e, terceiro, que possui recursos ilimitados para o arranjar? A infe
rência é disparatada. Poderíamos inferir quase de imediato que o director 
não sabia como estavam as coisas, ou que não se importava, ou que nada 
podia fazer para as melhorar. Nem melhoria em nada se, por acaso, 
encontrássemos um estudante que afirmasse ter ficado íntimo do director 
e assegurasse que este sabia o que se passava, se interessava e tinha recur-

5 " [ . . . ] every kindness to another is a little Death in the Divine Image" (William Blake, 
Jerusalem 25-8, in The Complete Poems, ed. de Alicia Ostriker, London et ai, 2004 2 , 
p. 842) Cf o excelente comentário a esta passagem por Karen Armstrong in A History of 
God. From Abraham to the Present: the 4000-year Quest for God, London et ai, Vin
tage, 1999 (1993), pp.400-401. 

6 "Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben?" 
(Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, § 125). 
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sos e a capacidade de fazer o que quisesse. A inferência mais imediata 
que poderíamos fazer a partir disto não é que o director é como o estudan
te diz ser, mas que o estudante está a delirar. Nunca ninguém inferiu dos 
vários defeitos do Windows que Bill Gates é infinitamente benevolente, 
omnisciente e capaz de arranjar tudo. Observações semelhantes aplicam¬
-se à convicção de que este mundo "é um vale de lágrimas", que funciona 
como uma espécie de teste para o que ainda está para vir. Os estudantes 
do dormitório podem pensar que o director está a testar como eles se 
comportam, de modo a mudá-los no ano seguinte para um dormitório 
melhor ou pior - na verdade, para um dormitório perfeito ou infernal. Se 
forçarmos as coisas, podemos pensar que isto até pode ser verdade. Mas, 
segundo as informações de que dispõem, os estudantes não têm a mínima 
razão para acreditar nisto. Tudo o que sabem acerca do director é o que 
viram dele. E, se ele ou ela ou eles ou isso [it], não fornecem boas condi
ções neste dormitório, por que razão haveriam os estudantes de supor que 
o iria fazer noutro sítio qualquer? [ . . . ] . A inferência é disparatada."7 

Nesta alegoria filosófica com alguma inspiração kafkiana, - talvez 
com a diferença abissal de que, nas parábolas de Kafka, se surpreende 
sempre um desejo infinito do divino - Blackburn pretende mostrar, na 
esteira de Hume, que um deus criador que abandonou o mundo à sua 
sorte dificilmente pode ser "objecto digno de culto [ . . . ] [ou] fonte de 

7 "Suppose you found yourself at school or university in a dormitory. Things are not too 
good. The roof leaks, there are rats about, the food is almost inedible, some students in 
fact starve to death. There is a closed door, behind which is the management, but the 
management never comes out. You get to speculate what the management must be alike. 
Can you infer from the dormitory as you find it that the management, first, knows ex
actly what conditions are like, second, cares intensely for your welfare, and third, pos
sesses unlimited resources for fixing things? The inference is crazy. You would be al
most certain to infer that either the management doesn't know, doesn't care, or cannot 
do anything about it. Nor does it make things any better i f occasionally you come across 
a student who declaims that he has become privy to the mind of the management, and is 
assured that the management indeed knows, cares, and has resources and ability to do 
what it wants. The overwhelming inference is not that the management is like that, but 
that this student is deluded. Perhaps his very deprivations have deluded him. Nobody 
ever inferred from the multiple infirmities of Windows that Bi l l Gates was infinitely 
benevolent, omniscient, and able to fix everything. Similar remarks apply to the belief 
that this world is a 'vale of tears', which is a kind of proving ground for that which is to 
come. The inhabitants of my dormitory might believe this: the management is looking to 
see how they behave in order to sort them into better or worse - indeed, perfect or hell
ish - dormitories next year. This might at a stretch be true. But they have no shadow of a 
reason to believe that is true, based on what they have got. A l l they have to go on is 
what they see of the management. And i f he, she, they, or it does not establish good 
conditions here, why suppose that they do so anywhere else? [...] The inference is 
crazy." (Simon Blackburn, Think A compelling introduction to philosophy, Oxford et 
ah, Oxford University Press, 1999, pp.170-171); cf. tradução portuguesa desta obra de 
Simon Blackburn, com o título Pense. Urna contagiante introdução à filosofia, Lisboa, 
Gradiva, 2001. A passagem referida encontra-se nas páginas 177-178 desta edição. 
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autoridade moral." 8 Num segundo momento, seguindo novamente a 
argumentação humeana, mostra-nos que, mesmo na hipotética suposição 
dos valores divinos serem radicalmente diferentes dos nossos, pouca 
influência poderão ter nas nossas vidas, tese, essa sim, de matiz epicuris
ta, pois para o filósofo grego os problemas e males humanos são total
mente irrelevantes para a beatitude divina. Não é, no entanto, a imagem 
helénica de um deus indiferente, absorvido na contemplação eterna da sua 
perfeição, paradigma ideal para todos os outros seres, que Blackburn 
intenta construir, mas antes sustentar a absoluta irrelevância do divino 
para as nossas vidas, a um ponto tal que deixa mesmo de ter sentido 
alguém afirmar-se seja como "ateu" ou como "crente". "Se a «bondade 
de Deus» não deve ser compreendida do mesmo modo que aquilo que 
pensamos ser bom (de forma que, por exemplo, pode ser "bom" para 
Deus, neste sentido diferente, lançar a peste bubônica sobre crianças 
indefesas), então não tem quaisquer implicações sobre o modo como hei-
-de viver a minha vida. Não me permite decidir se hei-de preferir a dor ao 
prazer, ou dar a outra face a tomar olho por olho, do mesmo modo que 
não me permite decidir se devo preferir o calor ao f r io ." 9 

Nesta nova versão da «morte de Deus» j á não encontramos o mito 
romântico do «crepúsculo dos deuses» que animará as obras de Blake, de 
Wagner ou de Wi l l i am Morris, nem a subtracção do divino a qualquer 
lógica racional do pensamento em nome da liberdade existencial do ser 
humano, como pretenderá a leitura fídeísta de Kierkegaard, nem mesmo 
se escutarão as interrogações angustiadas de Nietzsche, questionando-nos 
sobre "como fomos capazes de esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja 
com que apagámos o horizonte inteiro? [...] N ã o erraremos através de um 
nada infinito? N ã o estaremos a sentir o sopro do espaço vazio? [ . . . ] Não 
é sempre noite sem descanso e cada vez mais noite?" 1 0 Estas questões 
deixam de ter qualquer significação, visto que apenas nos resta abandonar 
as discussões apaixonadas entre aqueles que, por um lado, sustentam o 
«nada» de Deus e os que, por outro, reiteram a «inefabilidade» divina. 

8 " [ . . . ] is not a fit object o f worship, nor a source of moral authority." (Simon Blackburn, 
Think, p. 169). 

9 " I f 'God's goodness' is not to be understood in the same terms as what we think of as 
good (so that, for instance, it might be 'good' of God in this different sense to unleash 
bubonic plague on defenceless infants) then it has no implications for how I am to live 
my life, It gives me no way of deciding whether to prefer pleasure to pain, or turning the 
other check to taking an eye for an eye, any more than it tells me to prefer heat to cold." 
(Ibid, pp. 173-174). 

10 "Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den 
ganzen Horizont wegzuwischen? [...] Irren wir nicht wie durch ein unendliches 
Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? [. . .] Kommt nicht immerfort die Nacht 
und mehr Nacht?" (Nietzsche, op.cit., §125). 
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"Mas se o nada é tão bom como qualquer coisa acerca da qual nada se 
pode dizer, não há diferença."" Em termos práticos, seja a nível moral, 
seja a nível do conhecimento do real, torna-se irrelevante alguém afírmar-
-se «ateu» (aqueles que afirmam o «nada de Deus») e «crente» (aqueles 
que sustentam o carácter inefável dos desígnios divinos). 

I I I 

Em face das reiteradas proclamações da «morte de Deus» na cultura 
europeia ocidental, a teodiceia não ficou sem recursos. Com efeito, é 
possível surpreender vários modelos teóricos que visam mostrar que não 
existe qualquer incompatibilidade lógica entre a existência de Deus e o 
problema do mal. Concentrar-nos-emos no paradigma que é invocado por 
vários filósofos teístas contemporâneos e que se funda, a meu ver, no 
postulado ético da responsabilidade. A tese é, numa primeira análise, 
familiar: a escolha livre e responsável é, em si mesma, uma propriedade 
essencial dos seres humanos. Se fossemos privados dessa faculdade, per
der íamos um dos bens fundamentais da nossa existência. Com efeito, 
como nos mostra o clássico romance de Aldous Huxley, Brave New 
World (1932), a liberdade constitui um bem supremo incontornável, 
nomeadamente se o confrontarmos com o sentimento de se ser suposta
mente feliz, mas realmente escravo, numa sociedade anestesiada. 

Seria, no entanto, ingenuidade pensar-se que a defesa da liberdade 
como bem superior se esgota na mera reiteração do princípio do livre 
arbítrio, fundado, por exemplo, na crença tradicional de que a natureza do 
mal só pode ser pensada como expressão de uma privação de ser escolhi
da pela vontade humana. O que está em causa, neste paradigma da teodi
ceia, não é apenas o postulado da liberdade alicerçado no poder de esco
lha. Se a lógica argumentativa se esgotasse aí, surgiria naturalmente a 
objecção tr ivial segundo a qual o mundo poderia ter sido criado de forma 
que todas as nossas opções fossem sempre apreciadas como boas. Ora, 
como sublinha Richard Swinburne, o fundamental no livre arbítrio não é 
tanto ele mesmo, mas, sim, a possibilidade de se poder "fazer escolhas 
entre o bem e o mal que sejam significativas, profundamente importantes 
para o agente, para os outros e para o mundo." 1 2 Este primado da respon
sabilidade é igualmente assumido no âmbito de uma compreensão da 

1 1 "But i f nothing does as well as something about which nothing can be said, it van
ishes." (Simon Blackburn, op.cit., p. 173). 

1 2 " [ . . . ] to make significant choices between good and evil, which makes a big difference 
to the agent, to others, and to the world." (Richard Swinburne, Is there a God?, Ox
ford/New York, Oxford University Press, 1996, p. 98). Existe uma edição portuguesa 
deste texto: Será que Deus Existe?, Lisboa, Gradiva, 1998. 
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liberdade humana em que esta seja efectivamente construída - e não ape
nas dada - ao longo da nossa vida, fazendo jus às palavras aristotélicas 
presentes em toda a ética das virtudes, segundo as quais, por exemplo, 
nos tornamos cada vez mais justos à medida que a justiça pautar regular e 
voluntariamente as nossas acções. A responsabilidade, contrariamente ao 
mero postulado de um hipotético livre arbítrio indiferenciado, implica o 
poder efectivo do seu contrário, isto é, de se ser absolutamente irrespon
sável, prejudicando seriamente a integridade e o bem-estar de outrem. 
Como reitera Swinburne, "um mundo no qual os agentes [apenas] se 
podem beneficiar mutuamente, mas não prejudicar-se, é um mundo no 
qual só têm uma responsabilidade muito limitada uns pelos outros. Se a 
minha responsabilidade por si se limitar à questão de saber se lhe darei ou 
não uma máquina de filmar e não lhe puder causar dor, tolher o seu 
desenvolvimento ou limitar a sua formação, não terei uma grande respon
sabilidade relativamente a s i . " 1 3 Segundo Swinburne, se as nossas esco
lhas não fossem, em determinadas situações, cruciais, dificilmente seriam 
relevantes para os agentes em causa. A contrapartida desta responsabili
dade ética é a vulnerabilidade da nossa própria existência. A fragilidade 
da condição humana em face do sofrimento é, nesta perspectiva, a única 
condição racional da própria responsabilidade moral. 

Poder-se-á objectar que este paradigma é complacente com situações 
moralmente insuportáveis, na medida em que pode significar a tese 
segundo a qual Deus possibilita um estado de coisas no qual a chacina de 
inocentes é plausível. Como sublinha Simon Blackburn, "se Deus não 
quisesse que Estaline chacinasse milhões de pessoas, não deveria ter cria
do a natureza que acabou por dar origem aos modelos de decisão de uma 
tal pessoa"14. Sabendo nós como a recente história do século X X foi pró
diga em acontecimentos cruéis, numa escala inimaginável, pois concebi
da à luz da indústria e da razão instrumental, a ideia de um Deus com 
intenções morais parece inconcebível em face de um mundo que conhe
ceu Auschwitz, Hiroshima ou Pol Pot. As seguintes palavras de Lévinas 
são sintomáticas: "E eis em Auschwitz a ruptura radical entre o mal e a 
misericórdia, entre o mal e o sentido. Será preciso evocar de novo os 
horrores dos campos, a tortura, os massacres, a morte dos adultos e das 
crianças, o extermínio, a solução final? [ . . . ] Fim de toda a teodiceia, de 

1 3 " A world in which agents can benefit each other but not do each other harm is one 
where they have only very limited responsibility for each other. I f my responsibility for 
you is limited to whether or not to give you a camcorder, but I cannot cause you pain, 
stunt your growth, or limit your education, the I do not have a great deal of responsibil
ity for you." (Ibid, p. 99). 

1 4 " I f God had not wanted Stalin to slaughter millions, he should not have created the 
nature that eventually gave rise to the decision-making modules of such a person." 
(Simon Blackburn, op.cit., p. 175). 



42 Carlos João Correia 

toda a compreensão das subtilezas de Deus [ . . . ] . Apenas agora contam os 
argumentos de Voltaire a propósito do terramoto de Lisboa de 1755. É 
tempo de os levar a sério! [ . . . ] Eis um Deus que se «deixou esvaziar» 
mais lamentavelmente do que o Deus que se deixou morrer em Nietzs
che." 1 5 Como veremos, não será esta a última palavra de Lévinas, mas a 
tese deste autor para quem "não há Deus onde os mais frágeis perecem" 1 6 

parece enfraquecer qualquer teodiceia que se queira racional. E, no entan
to, Swinburne não hesitaria em sustentar que foram afinal seres humanos, 
tão humanos como qualquer um de nós, que assumiram ou foram cúmpli
ces dessa «morte da misericórdia» no espírito humano. 

Quando a destruição da responsabilidade moral se torna sistema, 
como é o caso de todos os sistemas totalitários, opera-se uma inversão 
insidiosa dos nossos valores morais. Como nos mostrou Hannah Arendt, 
a «voz da consciência» e do dever em vez de contrariar - como é usual -
as nossas inclinações naturais mais egoístas, passa agora, neste tipo de 
regimes, a conflituar com as inclinações naturais dos seres humanos de 
respeito pela vida. "No Terceiro Reich, o mal tinha perdido aquela carac
terística que o torna reconhecível para a maior parte das pessoas - a 
característica de ser uma t en tação" 1 7 . Afinal , a principal defesa de Eich¬
mann - o principal responsável nazi pela execução da "solução final" -
consistiu em afirmar, para grande estupefacção dos seus juízes , a sua 
fidelidade constante a uma interpretação pessoal, inegavelmente perversa, 
do imperativo categórico kantiano. Segundo as suas palavras, foi apenas 
em nome da universalidade incondicional do dever que cumpriu escrupu
losamente o que a voz da consciência lhe ditou na situação excepcional 
em que viveu. 

Ora, é evidente que, nesta inversão patética dos valores da responsa
bilidade, esta última não deixa, por isso, de ser um valor e um bem 
supremo da existência humana. O principal desafio lógico ao paradigma 
da responsabilidade moral não está, a nosso ver, na dimensão catastrófica 
da degradação moral da liberdade, nem na inversão totalitária dos nossos 
pontos de referência. Afinal , sempre se pode argumentar que, em última 
instância, os regimes totalitários de Hitler e Estaline foram possíveis ape
nas e exclusivamente por causa do arbítrio irresponsável de seres huma
nos. 

1 5 Levinas in Les nouveaux cahiers («Catastrophes naturelles et crimes de l'homme. Le 
scandale du mal») X X I I (1986) n.° 85, p. 16. 

1 6 Ibidem 
1 7 "Evil in the Third Reich had lost the quality by which most people recognize it - the 

quality of temptation." (Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Ba
nality of Evil, New York et al, Penguin Books, 1994 (1963), p. 150. 
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IV 

O repto fundamental ao paradigma da responsabilidade encontra-se 
claramente enunciado por Simon Blackburn. "Não é pura e simplesmente 
verdade que todos ou mesmo muitos dos males que afectam os seres 
humanos sejam de algum modo provocados pelas decisões humanas. 
Devem-se a doenças , dores, carências e acidentes. Afectam os animais, 
assim como os seres humanos, e isso j á era assim muito antes de existi
rem seres humanos." 1 8 Em termos conceptuais, é o "mal natural" - e não 
tanto o mal moral (a violência) - que representa um sério desafio à teodi
ceia assente no princípio da responsabilidade ética. 

O "mal natural" engloba todos os actos lesivos que não foram deli
beradamente decididos por seres humanos e que não derivaram da nossa 
negligência. Embora, por vezes, a distinção entre "males naturais" e 
"males morais" não seja fácil de fazer, visto que é difícil determinar com 
rigor o grau de responsabilidade humana no caso de acidentes, eles 
expressam dimensões de tal modo distintas que nos podemos questionar, 
com Ricoeur, a razão pela qual a linguagem humana insiste tanto em 
utilizar uma mesma palavra para os traduzir 1 9. Enquanto o "mal moral" 
envolve a ideia de um agente responsável, mesmo que negligente, o "mal 
natural" é, pelo contrário, sentido como algo que nos afecta; por sua vez, 
no "mal moral" censuramos moral ou juridicamente quem consideramos 
ser responsável , enquanto no mal natural, o nosso sentimento é apenas o 
da pura lamentação. 

Swinburne tem plena percepção do problema do "mal natural" e, na 
sua obra, encontramos uma descrição clara da sua natureza: "os males 
naturais incluem quer o sofrimento físico quer mental, tanto de animais 
como de seres humanos, assim como o rasto de sofrimento que a doença, 
os desastres naturais e os acidentes, que os seres humanos não podem 
prever trazem consigo." 2 0 Como o "mal natural" é algo que nos afecta 
sem o desejarmos, acaba por traduzir situações de tal modo diversificadas 
que apenas têm em comum o facto de não as querermos e de não terem 
sido causadas por ninguém: as chamadas "catástrofes naturais", os pade
cimentos físicos e mentais, a angústia em face da morte de quem nos é 
querido, os sentimentos de desorientação e de indignidade pessoal. A lista 

1 8 "I t is just not true that all, or even many, of the ills that afflict human beings are due to 
human decisions at all. They are due to disease, pain, want, and accident. They afflict 
the animal creation as well as human beings, and did so long before there were human 
beings." (Simon Blackburn, op.cit., p. 175). 

1 9 Cf. Ricoeur, op.cit.,p.\5. 
2 0 "Natural evils includes both physical suffering and mental suffering, of animals and 

humans; all the trail of suffering which disease, natural disasters, and accidents unpre
dictable by humans bring in their train." (Richard Swinburne, op.cit., p. 97). 
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poderia não ter fim, pois envolve todas as situações por que padecemos 
sem que, no limite, seja possível surpreender um agente responsável. Se, 
em certas circunstâncias, a educação do nosso desejo pode minorar, senão 
mesmo cancelar muitos dos seus efeitos negativos, tal facto não anula a 
situação de um número significativo destes "males naturais" transcende
rem absolutamente a nossa vontade. 

O paradigma da responsabilidade moral em face do mal natural ape
nas encontra duas respostas possíveis: a primeira consiste em dizer que o 
"mal natural" é condição de possibilidade do exercício do nosso sentido 
de responsabilidade. Com efeito, a presença do mal natural suscita um 
leque muito amplo de respostas que podem ir desde a indiferença cruel 
até à solicitude ineficaz e paralisante. Deste modo, torna-se possível 
transformar o nosso dever, dito negativo, de não afectar outrem, no dever 
positivo de cuidar de quem nos está próximo. A segunda resposta, talvez 
mais convincente, encontra-se no facto do mal natural tornar as nossas 
vidas mais significativas em si mesmas pelo acréscimo de responsabili
dade que implicam. 

Segundo Swinburne, se as nossas vidas se tornam mais significativas 
em si próprias através da solicitude, tal facto não transforma o mal natural 
num bem, mas permite-nos compreender a sua razão de ser. Para o 
demonstrar, o autor constrói uma experiência de pensamento na qual nos 
podemos aperceber com maior clareza do que está em causa com a sua 
noção de uma «vida mais significativa». 

"Suponha que existia noutro mundo antes de ter existido neste e que lhe 
era dado escolher o tipo de vida que terá neste. É-lhe dito que terá uma 
vida curta, talvez de alguns minutos, apesar de ser uma vida de adulto, no 
sentido em que terá a riqueza de sensações e crenças características dos 
adultos. Pode escolher o tipo de vida que terá. Pode escolher entre ter 
alguns minutos de um prazer considerável, o tipo de prazer produzido por 
drogas como a heroína, experiência que terá sozinho e que não terá quais
quer efeitos no mundo (por exemplo, ninguém terá conhecimento dela); 
ou poderá ter alguns minutos de dores consideráveis, como as dores de 
parto, que terá consideráveis efeitos benéficos (dos quais não terá conhe
cimento no momento do parto) sobre os outros ao fim de alguns anos. É-
-Ihe dito que, se não fizer a segunda escolha, esses outros nunca existirão 
- de maneira que não tem nenhuma obrigação moral de escolher a segun
da opção. Mas o leitor procura escolher aquilo que tornará a sua própria 
vida a melhor vida para si ." 2 1 

"Suppose that you exist in another world before your birth in this one, and are given a 
choice as to the sort o f life you are to have in this one. You are told that you are to have 
only a short life, maybe of only few minutes, although it will be an adult life in the 
sense that you wil l have the richness of sensation and belief characteristic of adults. 
You have a choice as to the sort of life you will have. You can have either a few min-
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Em face desta experiência de pensamento é credível pensar-se que 
só a segunda escolha torna a nossa vida significativa, isto é, com sentido, 
não só para os outros, mas, também, para si mesma, visto que, das duas 
hipóteses consideradas, é não só a única escolha criativa, como também é 
a que está alicerçada numa perspectiva de futuro. 

Esta experiência de pensamento patenteia, a nosso ver, a força e a 
principal fraqueza do paradigma da responsabilidade moral em face do 
"mal natural": por um lado, faz-nos compreender que a dor, apesar de ser, 
em si mesma, um mal, pode dar sentido a uma vida; mas, por outro, corre 
o risco de transformar todo o sofrimento, sem excepção, no que se pode
ria designar, em termos metafóricos, numa «dor de parto», algo que só a 
fé e não a razão pode sustentar, com o problema acrescido, denunciado 
por Lévinas, de se enveredar pelo desejo da justificação do que, pela sua 
própria natureza, nunca pode ser justificado sob pena de j á não ter mesmo 
sentido designar determinada experiência como um «mal». 

Importa salientar que um dos méritos do paradigma da responsabili
dade moral foi o de ter mostrado que a teodiceia não é absurda ou incon
sistente em termos lógicos. Como sublinhou A l v i n Plantinga, na sua obra 
God and other Minds, o paradoxo referido da teodiceia só existiria se a 
terceira proposição («o mal existe») fosse reformulada do seguinte modo: 
"se o mal existe, ele é injustificado". 2 2 Em termos estritamente concep
tuais, é impossível mostrar que esta proposição é uma verdade necessária. 
Com efeito, é possível imaginar, no quadro do paradigma da responsabi
lidade ética, si tuações nas quais esta proposição é falsa. Segundo esta 
argumentação, o ónus da prova cabe novamente ao crítico da teodiceia, 
devendo este mostrar que existe um certo tipo de males que, em si mes
mos, são, em todas as circunstâncias possíveis, injustificados. É essa a 
razão que explica o facto da crítica à teodiceia ter vincado, pelo menos 
desde os anos 70, não tanto a inconsistência formal entre a existência de 
Deus e o problema do mal em geral, mas, antes, da contradição derivada 
da existência de males definidos como gratuitos, isto é, que não encon
tram qualquer justificação plausível ou moralmente adequada. Uma just i -

utes of very considerable pleasure, of the kind produced by some drug such as heroin, 
which you will experience by yourself and which wil l have no effects at all in this 
world (for example, no one else will know about it); or you can have a few minutes of 
considerable pain, such as the pain of childbirth, which will have (unknown to you at 
the time of pain) considerable good effects on others over a few years. You are told 
that, i f you do not make the second choice, the others wil l never exist - and so you are 
under no moral obligation to make the second choice. But you seek to make the choice 
which will make your own life the best life for you to have led." (Richard Swinburne, 
op.cit., p. 112). 

2 2 " I f there is any evil then there is unjustified evil" (Alvin Plantinga, God and Other 
Minds. A Study of the Rational Justification of Belief in God, Ithaca/London, Cornell 
University Press, 1990 [1967], p. 126). 
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fícação adequada de um mal consiste na explanação de que ele propor
cionou um bem maior ou então que evitou, no mínimo, um mal ainda 
maior. É neste contexto crítico que surge o exemplo célebre de um mal 
gratuito apresentado pelo fdósofo da religião Wil l iam Rowe: imaginemos 
uma cria de uma corça, abandonada, que morre num sofrimento atroz 
num incêndio florestal desencadeado por causas estritamente naturais e 
do qual n inguém tem conhecimento 2 3. Segundo Rowe, não é plausível 
percepcionar quais seriam os bens maiores que poderiam derivar deste 
evento. A proposta leibniziana segundo a qual tais factos seriam apenas 
notas dissonantes que reforçariam a intensidade e a harmonia do todo, 
apesar da sua tonalidade cândida e optimista, assume, neste contexto, 
uma matiz perversa, pois confere uma dimensão estética a uma experiên
cia de sofrimento individual. Da mesma forma, a resposta tradicional 
sobre o carácter inescrutável do evento para a razão humana, esbarraria 
com a objecção de Blackburn, segundo a qual o que se consideraria 
"bom" seria de tal modo desproporcionado para nós que deixaria de ter 
qualquer relevância. As únicas palavras razoáveis da teodiceia, neste 
contexto, são ainda as de Swinburne, ao sublinharem o valor intrínseco de 
qualquer vida mesmo que ela implique a experiência da dor e do sofri
mento. 

V 

Como vimos, até agora, os conflitos em torno da teodiceia têm-se 
centrado na últ ima das três proposições, precisamente aquela que afirma a 
existência do mal. Em termos sintéticos, a discussão filosófica parece 
cingir-se à discussão entre aqueles que justificam o mal em nome de um 
"bem maior" - seja esse bem, a ordem divina, a ordem natural ou a 
ordem social - e os que sustentam a existência de experiências do mal de 
tal modo gratuitas que só podem ter como corolário a mesma gratuitidade 
e sem-sentido da nossa própria vida. 

Ora, ao centrar-se toda a discussão filosófica em torno do mal, parece 
existir, assim, um estranho consenso entre os defensores e adversários da 
teodiceia em não perscrutarem o sentido das duas primeiras proposições, 
seja aquela que nos apresenta Deus como os atributos tradicionais da 
omnipotência e da omnisciência, seja a que confere ao divino a hipérbole 
dos nossos sentimentos morais. O divino surge-nos, em ambas as teses em 
conflito, como a expressão ampliada do ser humano, fazendo-nos, assim, 
ignorar as palavras irónicas de Xenófanes que se insurgia com a nossa ten-

CF. William L. Rowe, "The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism" (1979) in 
Philosophy of Religion. The Big Questions, ed. de Eleonore Stump e Michael J. 
Murray, Oxford, Blackwell, 1999, pp.159-160. Cf. ainda God and the Problem of Evil, 
ed. William L. Rowe, Oxford, Blackwell, 2001. 



Questões de Teodiceia na Cultura Ocidental 47 

dência inata em representar Deus à luz do nosso próprio ser. É neste con
texto antropomórfico que se situam argumentos, sem dúvida metafóricos, 
de Blackburn, segundo os quais "não há na natureza parques infantis nos 
quais os mais fracos fiquem afastados dos mais fortes" 2 4, ou então, de 
Swinburne que nos apresenta Deus como um "indivíduo" que é "suposta
mente como nós, por ter poderes básicos, crenças e finalidades"2 5. 

Se, no âmbito das religiões reveladas, poder-se-á compreender este 
desejo de antropomorfização do divino, num contexto filosófico, tais 
propósitos viciam, a meu ver, toda a discussão. Uma das vozes que mais 
se insurgiu contra esta leitura «humana, demasiado humana" do proble
ma, é inegavelmente a escritora Marguerite Yourcenar. Questionada 
sobre a morte de Deus, na sua obra Les Yeux Ouverts, afirma-nos: 
"devemos saber de que Deus falamos. Em França, como aliás por todo o 
lado, a educação [...] conferiu a Deus uma concepção antropomórfica e 
grosseira; as pessoas depararam-se com contradições insolúveis. Nunca 
nos foi ensinado a elevarmo-nos acima da imagem do Deus Pai Natal ou 
do Deus Pai Açoite [ . . . ] . E ao repetirem estas imagens ingénuas, ou dog
mas mais abstractos, mas fundados nos mesmos modelos, como a Justiça 
e a Bondade divinas, concluíram afirmando a morte de Deus. É um pro
blema que não se colocava a Espinosa [ou] a Mestre Eckhart [ . . . ] . Não 
tenho a menor impressão que o Ser eterno esteja morto qualquer que seja 
a forma de nomear o que não tem nome, desde o solo de Eckhart, isto é, 
sem dúvida a nossa terra firme, ou o Vazio, como lhe chama o Zen, isto é, 
o que é sem dúvida absoluto e puro. O que morre são as formas sempre 
restritas que o homem dá de Deus." 2 6 

A palavra "Deus" tornou-se uma palavra envolta em emoções tão 
extremas que a mera tarefa de pensar Deus se tornou impossível. Se a 

2 4 "There are no natural playpens, in which the weak are segregated from the strong." 
(Simon Blackburn, op.cit., p. 175). 

2 5 " I mean an individual [sublinhado nosso] with baic powers (to act intentionnaly), pur
poses, and beliefs." (Richard Swinburne, op.cit, p. 4). 

2 6 " I I s'agit de savoir de quel Dieu Ton parle. En France, et ailleurs aussi du reste, 
l'education [. . .] a presentc de Dieu une conception anthropomorphiquc et grossiere; les 
gens se sont trouvis devant des contractions insolubles. On ne leur a jamais appris a 
s'eMever au-dessus de l'image du Dieu Pere Noel ou du Dieu Pere Fouettard [...] Et re-
petant ces images naives, ou des dogmes plus abstraits mais fondes sur les memes mo¬
deles comme la Justice ou la Bonte Divines, ils ont conclu a la mort de Dieu. C'est un 
problfeme qui ne se posait pas pour un Spinoza, pour un maltre Eckhart [. . .] Je n'ai pas 
le moins de monde 1'impression que l'Etre eternel soit mort, de quelque facon qu'on 
choisisse de nommer l'innommable, que ce soit le sol, comme Eckhart, c'est-a-dire 
sans doute notre terre ferme, ou le Vide, comme l'appelle le Zen, c'est-a-dire sans 
doute ce qui est absolu et pur. Ce qui meurt, ce sont les formes, toujours restreintes que 
I'homme donne a Dieu." (Marguerite Yourcenar, Les Yeux Ouverts, Paris, Centurion, 
1980, p. 248). 
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"morte de Deus" tem sentido, ela traduz, a meu ver, a incapacidade 
humana em pensá-Lo, seja naqueles que se afirmam crentes ou descren
tes. E, no entanto, a mera reflexão filosófica, no contexto da teodiceia, 
sobre predicados divinos considerados tão essenciais como a omnipotên
cia deveriam pôr-nos de sobreaviso. Assim, por um lado, tanto crentes 
como descrentes parecem unânimes em afirmar que um ser "omnipoten
te" pode fazer tudo. Mas, rapidamente nos apercebemos dos limites desse 
mesmo poder, pois existe suficiente consenso no âmbito da discussão 
filosófica de que este poder não pode ferir as leis da lógica. 

Sem nos determos no conhecido paradoxo da pedra criada por Deus, 
de tal modo pesada que Ele nunca a poderia levantar, o primeiro limite do 
poder divino parece derivar, com efeito, das leis da simples lógica. Diz¬
-nos Swinburne: " U m ser omnipotente pode fazer tudo. Mas significa isso 
que ele pode fazer o universo existir e não existir ao mesmo tempo, fazer 
2+2 ser igual a 5, fazer uma forma simultaneamente quadrada e redonda 
ou mudar o passado? De modo geral, a tradição religiosa tem afirmado 
que Deus não pode fazer estas coisas; [ . . . ] as palavras - por exemplo, 
"fazer uma forma simultaneamente quadrada e redonda" - não descrevem 
nada que faça sentido. Não há nada que pudesse constituir uma forma 
simultaneamente quadrada e redonda. [ . . . ] Portanto, [ . . . ] , Deus não pode 
fazer o que é logicamente impossível (ou que envolva uma autocontradi-
ção). [ . . . ] , [como, por exemplo], fazer o universo existir e não existir ao 
mesmo tempo." 2 7 

Por sua vez, a omnipotência divina não só não pode contrariar a 
liberdade humana, como implica graves limitações ao predicado da 
omnisciência. Citando novamente Swinburne: "Parece-me logicamente 
impossível saber (sem possibilidade de erro) o que alguém fará livremen
te amanhã. Se sou realmente livre de escolher se amanhã vou a Londres 
ou fico em casa, então, se alguém tem hoje uma certa crença acerca do 
que vou fazer (por exemplo, que vou a Londres), está em meu poder tor
nar amanhã essa crença falsa (por exemplo, ficando em casa). Logo, nin
guém (nem mesmo Deus) pode saber (sem possibilidade de erro) o que 
vou escolher a m a n h ã . " 2 8 Se tivermos em atenção que, para lá das leis da 

2 7 "An omnipotent being can do anything. But does that mean that he can make the uni
verse exist and not exist at the same time, make 2 + 2 to equal 5, make a shape square 
and round at the same time, or change the past? The majority religious tradition has 
claimed that God cannot do these things; [...] the words -for example, 'make a shape 
square and round at the same time' - do not describe anything which makes sense. 
There is nothing which would constitute a shape being both square and round. [. . .] So 
[.. .] God cannot do what is logically impossible (what involves a self-contradiction). 
[. . .] God cannot make the universe exist and not exist at the same time." (Richard 
Swinburne, op.cit., p. 7). 

28 " i t seems to me that is it is logically impossible to know (without the possibility of 
mistake) what someone will do freely tomorrow. I f I am really free to choose tomorrow 
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lógica e do exercício da liberdade, as leis de índole moral o são, não tanto 
porque Deus as quis, mas, antes Deus as quer porque são morais, como 
mostrou exemplarmente o Êutifron de Platão na célebre questão: " É uma 
conduta amada pelos deuses porque é boa ou é boa porque é amada pelos 
deuses?"29, interrogação que identicamente ressoa no imperativo talmúdi
co, referido por Lévinas , de amar mais a Lei do que a Deus 3 0; que o pró
prio exercício do poder, qualquer que seja a sua natureza, se conjuga mal 
com a experiência da bondade suprema, facilmente se vê que o predicado 
da «omnipotencia» é, em muitos casos, derivado de uma visão mitológica 
do divino, predicado que, no essencial, tem pouco sentido quando se quer 
realmente pensá-Lo, tese que, a meu ver, se comprova claramente nas 
representações filosóficas de Deus que nos são propostas, sob formas 
diferentes, por vários filósofos contemporâneos como Whitehead, Lévi
nas ou Hans Jonas 3 1. 

A o «desmitologizarmos» a noção antropomórfica de omnipotência, 
sondemos qual a verdadeira preocupação filosófica que se encontra na 
sua raiz. Para lá de um imperativo ético de um amor que nunca desfalece 
e de um princípio teológico que vê o mundo como a expressão viva da 
potência criadora divina, encontramos uma outra categoria, essa, sim, 
essencial ao pensamento filosófico, categoria que se surpreende em quase 
todas as formas de expressão religiosa da humanidade. Referimo-nos à 
categoria metafísica de "realidade última", sugerida por vários pensado
res contemporâneos , no âmbito da filosofia da re l ig ião 3 2 . Esta noção está 
presente nas imagens de solo e de vazio, atrás referidas, por Yourcenar, 

whether I will go to London or stay at home, then i f anyone today has some belief 
about what I wil l do (e.g. that I will go to London), I have it in my power tomorrow to 
make that belief false (e.g. by staying at home). So no one (not even God) can know 
today (without the possibility of mistake) what I will choose to do tomorrow." (Ibid, 
pp.7-8). 

29 Platão, Êutifron lOA 
3 0 Cf. Lévinas, "Aimer la Thora plus que Dieu" in Difficile Liberté. Essais sur le ju-

daisme, Paris, Albin Michel. 1963, pp.201-206. 
3 1 Cf. Alfred North Whitehead, Process and Reality. An Essay in Cosmology. Gißbrd 

Lectures delivered in the University of Edinburgh during the season 1927-28, ed. de 
David Ray Griffin e Donald W. Sherburne, New York, The Free Press, 1978; Lévinas, 
De Dieu qui vient à ITdée, Paris, Vrin, 1982; Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach 
Auschwitz. Eine jüdische Stimme, Frankfurt-am-Main, Suhrkamp, 1987 (1984). 

32 "We assume that religion is constituted by a set of beliefs, actions, and experiences, 
both personal and corporate, organized around a concept of an Ultimate Reality. This 
Ultimate Reality may be understood as a unity or a plurality, personal or non-personal, 
divine or not, differing from religion to religion. Yet it seems that every cultural phe
nomenon that we call religion fits this definition." (Michael Peterson et al., Reason and 
Religious Belief An Introduction to the Philosophy of Religion, Oxford/New York, Ox
ford University Press, 2003, p. 7). 



50 Carlos João Correia 

pois o solo traduz a ideia de um fundamento últ imo (Grund) e o vazio 
budista (shunyata) implica a noção de uma interdependência infinita entre 
todos os modos de ser. Este conceito foi vivido ao longo da história das 
rel igiões sob formas muito diversas, seja como uma unidade de toda a 
experiência, seja como pluralidade, unidade ou pluralidade que, por sua 
vez, podem ser perspectivadas em termos pessoais ou impessoais, divinos 
ou neutros. A história da filosofia ocidental, mesmo quando se quis críti
ca da metafísica, caracterizou-se sempre pela busca de um princípio que a 
soubesse traduzir. 

Que sentido terá retomar, nestes nossos dias pós-modernos, uma 
noção que parece devedora das formas tradicionais tanto da religiosidade 
humana como da história da filosofia? O filósofo contemporâneo Peter 
van Inwagen mostra-nos, através de uma argumentação muito simples, o 
carácter incontornável da categoria de "realidade úl t ima" para o pensa
mento humano. 

"Sabemos que as aparências podem ser enganadoras. Isto é, sabemos que 
o modo como as coisas aparecem (ou soam, ou se sentem, ou cheiram, ou 
sabem) pode enganar-nos acerca do modo como essas coisas são. Sabe
mos que [por exemplo] Jane pode parecer saudável e contudo estar a mor
rer. [...] Suponham que a vossa amiga Jane lhe tentava dizer que não 
havia uma realidade última. «E tudo apenas aparências», diz Jane, «sem
pre que pensas que encontraste a realidade aquilo que encontraste é ape
nas outra aparência. Oh! Pode ser uma aparência mais profunda ou uma 
aparência menos enganosa do que a tinhas antes, mas mesmo assim ainda 
é uma aparência. E isto porque não há nenhuma realidade última à espera 
de ser encontrada». Examinemos cuidadosamente a declaração de Jane de 
que não há nenhuma realidade última [...] Parece razoavelmente evidente 
que Jane parece estar a dizer-nos como é que as coisas realmente são. 
Paradoxalmente, ao dizer-nos que não existe uma realidade última, Jane 
está a dizer-nos que a realidade última consiste numa série infinita de apa
rências. Por outras palavras, a declaração de que não há nenhuma realida
de última é, por assim dizer, auto-refútante porque é uma declaração acer
ca da realidade última e, se for verdadeira, é uma declaração verdadeira 
acerca da realidade última" 3 3. 

3 3 "We know that appearances can be deceptive. That is, we know that the way things 
look (or sound or feel or smell or taste) can mislead us about the way those things are. 
We know that Jane may look healthy and nevertheless be dying. [...] Suppose your 
friend Jane were try to tell you that there was no ultimate reality. 'It's all just appear
ances,* says Jane. 'Whenever you think you've found reality, what you've found is just 
another appearance. Oh, it may be a deeper appearance, or a less misleading appear
ance than the one you had before, but it wil l still be an appearance. And that's because 
there isn't any ultimate reality waiting to be found.' Let us look carefully at jane's 
statement that there is no ultimate reality [ . . . j i t seems to be reasonably clear that Jane 
means to be telling us how things really are. Paradoxically, in telling us that there is no 
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Inwagen conclui prudentemente dizendo-nos que talvez mais nada 
possa ser dito sobre esta «realidade última» a não ser que ela existe 3 4. A 
meu ver, quando na história da filosofia se quis efectivamente pensar o 
conceito de Deus, este conceito-limite do pensamento humano sobre a 
realidade surgiu com toda a clareza, seja na noção anselmiana do "ser 
maior do que o qual nada pode ser pensado", forma escolástica de tradu
zir a nossa visão de uma realidade eterna e infinita, seja na visão de A v i 
cena do "ser necessár io" para lá da efemeridade de todos os possíveis — 
pois do nada, nada pode surgir - , seja ainda na intuição eckartiana do 
«nada de todas as criaturas», visto que o único ser que supostamente 
nelas está presente coincide integralmente com o ser de Deus. 

N o final deste artigo, confrontamo-nos com uma última aporia: por 
um lado, a razão não pode dispensar um conceito-limite da experiência 
do pensar, conceito que Kafka nos traduz pela visão daquilo que é "indes
trutível" em si mesmo; mas, por outro, a razão não pode justificar o que, 
em si mesmo, é injustificável, a saber, a gratuitidade do mal se o assu
mirmos como experiência de sofrimento inútil. Como tornar esta aporia 
produtiva? Segundo Ricoeur, talvez a única forma seja "descobrir" que as 
razões que levam a afirmar a existência de Deus não têm "nada em 
comum com a necessidade de explicar a origem do sofrimento." 3 5 Nesta 
superação de uma visão moral de Deus, enquanto providência retributiva 
de bens e de males, talvez possa estar a nossa própria capacidade de amar 
o acto criador por mais nada a não ser ele mesmo, experiência que nos 
foi admiravelmente descrita por Lévi-Strauss, nas palavras finais da sua 
obra, Tristes Trópicos, quando nos fala, j á não da tristeza, mas, antes, da 
felicidade infinita de "contemplar um mineral mais belo que todas as 

ultimate reality, Jane is telling us that ultimate reality consists of an endless series of 
appearances. In other words, the statement that there is no ultimate reality is, what we 
might say, self-refuting because it is a statement about ultimate reality and, i f it is true, 
it is a true statement about ultimate reality." (Peter van Inwagen, Metaphysics, Oxford 
et at, Oxford University Press, 1993, pp.2-3). 

34 "Perhaps nothing can be discovered about ultimate reality except tat it exists." (Ibid, 
p. 3). Inwagen tern plena consciência da crítica kantiana ao conceito de «ser necessá
rio», expresso tanto na quarta antinomia como na refutação das provas ontológicas e 
cosmológicas da existência de Deus. Chama-nos, assim, à atenção para o facto de o 
conceito de "existência necessária" ser realmente um predicado, contrariamente ao 
simples conceito de «existência». "These reflections make it clear that necessary exis
tence is a property, in just the sense that mere existence is not ( i f Kant is right) a prop
erty. It is true that it may not be a possible property. Perhaps it is a property like [. . ,] 
being a prime number that is larger than all other prime numbers that nothing could 
possible have." (Ibid 78). De qualquer modo, como estamos em face de um conceito-
-limite, não é ferido o principio kantiano de distinção entre conceito regulador e con
ceito constitutivo (Kant, K.r.V. B 644). 

3 5 " [ . . . ] e'est de découvrir que les raisons de croire en Dieu n'ont rien de commun avec le 
besoin d'expliquer 1'origine de la souffrance." (Paul Ricoeur, op.cit., p. 42). 
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nossas obras, [de sentir] o perfume mais sábio que todos os nossos livros 
[ . . . ] , [ou ainda da alegria que nos traz um] piscar de olhos cheio de 
paciência e de serenidade e de perdão recíproco que um entendimento 
involuntário nos permite, por vezes, trocar com um gato." 3 6 

A B S T R A C T 

This paper examines the philosophical conflict arisen by theodicy in western 
culture. After the exposition of Simon Blackburn and Richard Swinburne's 
contentious views, we sustain that the only credible solution to the problem entails 
a new philosophical concept of God based on a non-anthropocentric vision of 
reality. 

" [ . . . ] dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes nos ceuvres; dans le 
parfum, plus savant que nos íivres [ . . .] ou dans le clin d'ceil aiourdi de patience, de sé-
rénité et de pardon réciproque, qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger 
avec un chat." (Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955, p. 497). 



METAFÍSICA E M I T O L O G I A 

Markus Gabriel 
Heidelberg/New York 

No seu l ivro, "L 'écr i ture et la différance", Jacques Derrida assinala 
elogiosamente que o maior filósofo do Romantismo alemão, Friedrich 
Wilhelm Joseph von Schelling, j á tinha conhecido a alteridade do Ser1. 
Muito embora Derrida tenha prescindido de explicar o sentido da sua 
nota, neste artigo procurarei falar desta alteridade do Ser a partir de 
algumas reflexões mais ou menos schellinguianas e, por conseguinte, 
românticas . Procurarei também tornar plausível a tese de que o conceito 
adequado da relação entre metafísica e mitologia pressupõe que não nos 
compreendemos como sujeitos absolutamente opostos ao Ser do mundo, 
mundo esse que é externo às nossas tentativas de o atingir. 

Em primeiro lugar, estabelecerei a distinção entre Ontonomia, ou 
seja, a fundação no Ser da consciência, e Autonomia, isto é, auto-
-fundação da consciência. Para compreender melhor esta diferença será 
necessário falar sobre a metafísica grega antiga, bem como a sua interpre
tação da sua relação com a mitologia. 

Em segundo lugar, explicarei as razões que me levam a pensar que o 
modelo da consciência autónoma é, na sua essência, incapaz de com
preender a mitologia. Com isto, evidenciar-se-á que o idealismo absoluto 
de Hegel implica um conceito errado ou pelo menos problematicíssimo 
da passagem do mito ao logos. 

Por f im referir-me-ei à cena mítica de Orfeu e Eurídice, tentando 
assim provar que a consciência de si própria se revela como uma perda de 
intimidade do homem (Orfeu), perante o seu próprio Ser (Eurídice), ser-
vindo-me conscientemente da forma do mito para mostrar aquilo que não 
pode ser dito em proposições teoréticas. 

1 J. Derrida, L 'écriture et la différance, Paris 1967, p. 225f. 

Phitosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 53-67 
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I . A metafísica e a consciência ontónoma 

Desde o início dos tempos filosóficos a metafísica entendeu-se como 
ontologia, no sentido que procurava o último e verdadeiro Ser do mundo. 
O homem descobriu que a sua própria situação no mundo lhe era desco
nhecida, embora tudo lhe parecesse definido e claro. Portanto, o problema 
não era tanto que o mundo tivesse vários estados de coisas, estruturas e 
regras, mas sim, que todos estes estados de coisas parecessem necessa
riamente ser estados de uma unidade sem origem nem f im. Por isso, a 
metafísica como procura do único Ser da pluralidade das aparências pode 
ser definida como o projecto de pensar o mundo como mundo. Se o mun
do é entendido como a totalidade dos estados das coisas, temos de expli
cá-lo como a estrutura das estruturas e do homogéneo Ser. Neste sentido 
Aristóteles escreveu que o problema comum de todas as filosofias era a 
relação entre unidade (IV) e pluralidade (rã noÁÁá) à qual se reduzem 
todas as outras re lações. 2 

Os chamados pré-socráticos inventaram várias soluções para este 
problema. Parménides, por exemplo, negou a realidade da pluralidade 
dos estados das coisas, dizendo que a pluralidade só é aparência ou i lu
são. Apenas há o fundamento do mundo, enquanto o mundo como plura
lidade das coisas só parece real a quem ainda não entrou no caminho da 
verdade. Heraclito, porém, tentou pensar a unidade como totalidade, isto 
é como unidade que aparece como pluralidade. Assim, conseguiu ligar 
unidade e pluralidade. Muito mais tarde, Hegel chamou a esta estrutura "a 
identidade da identidade e da diferença" 3 . 

Portanto, o problema da metafísica, isto é, do projecto de pensar o 
mundo como mundo, é o de explicar a possibilidade da pluralidade dos 
estados das coisas sem anular o fundamento henológico do mundo. Se 
não houvesse uma uniclade fundamental do mundo (o "Ser"), os estados 
das coisas talvez não fossem estados do único mundo, o que é uma hipó
tese absurda. Por consequência, a metafísica nem deve extinguir o mundo 
nem os seus estados. 

Mas se a unidade não fosse outra coisa do que a totalidade, como é 
que se podia falar de totalidade como tal? Pois, se a totalidade não tivesse 
um limite não podíamos conhecê-la como tal. Por isso, Platão inventou o 

2 Metafísica, I055b26-29: cíiore (pavtQov ott àsi 3~ársQov TÕ>V smvríwv Àéysrai xa-rò. HTÍQ^ÍTIV 

ànózsv &
 x a v

 T O TiQtúTBi xaÀ rà ysmj TOJV h/avritov, oíov rò sv xai rà rroÁÁá- rà yàg aXXa dç 
Tavra àváysrai. 

3 "Das Absolute selbst aber ist [...] die Identität der Identität und der Nichtidentität; Ent
gegensetzen und Einssein ist zugleich in ihm." (Cf. G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig 
Bänden. Theorie-Werkausgabe [TWA], ed. E. Moldenhauer und K. M. Michel, 
Frankfurt: 1970ff., 2, p. 95) 
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conceito do absoluto (r¿ sn' ào%r)v GWUTTÓSSTO)/1), que toma pensável a tota
lidade como unidade da unidade e pluralidade. Poder-se-ia objectar que 
não há nenhuma diferença entre a unidade do absoluto, o que Platão cha
mou "o uno real" (rò ÒÀTJSÔJÇ IV5) ou seja "o próprio uno" (T¿ SV a\jr<P\ e a 
unidade na totalidade da unidade e pluralidade. 

Qualquer que seja a resposta, parece que não podemos perceber o 
mundo como mundo imediatamente e sem recurso ao nosso pensamento 
do Ser. Por isso, Platão não só inventou o conceito do absoluto que torna 
pensável a totalidade como tal, mas também criou uma teoria do conhe
cimento para defender a metafísica contra os ataques do cepticismo que 
luta contra a possibilidade do próprio projecto metafísico. Procedendo 
assim, ele continuou a tradição eleática da teoria do pensamento como 
noein (uostv). O noein é o termo eleático para a consciência do Ser. A o 
invés de um pensamento vazio e subjectivo, o noein é o reflexo do pró
prio Ser do mundo no nosso conhecimento metafísico 7 . E o próprio Ser 
que se pensa a si próprio no nosso pensamento do Ser. Isto é o sentido do 
verso obscuro no poema de Parménides onde diz que o pensamento é 
manifestado no Ser, porque nunca se encontra o pensamento sem o Ser: 
" A mesma coisa é pensar e é por isso que há pensamento. Pois, não 
encontrarás o pensar sem o Ser, em que o pensar está expresso."8 

Por outras palavras: sempre que pensamos, o nosso pensamento j á 
existe. Antes de nós sabermos que existimos, j á existimos. Por conseguin
te, o Ser é aquilo que sempre se antecipa ao nosso pensamento quer quei
ramos ou não. Por isso, há um primado do Ser na trindade complexa de 
Ser - pensamento - totalidade. Com os neo-p latón icos poder-se-ia dizer 
que o Ser é uma totalidade que se pensa a si própria 9 . 

Deste modo é característico da metafísica grega o conceito da cons
ciência ontónoma {ovo-iójfiyç vóqo-tç10), isto é, uma consciência à partida 

tPoliteia, 510b6f. 
5 Sophistes, 245a8f. 
6 Sophistes, 245a5f. 
7 Cf. K. von Fritz, "NOUS, NQEIN and Their Derivatives in Pre-Socratic Philosophy 

(Excluding Anaxágoras): Part 1. From the Beginnings to Parmenides", Classical Philology 
40, pp.223-242; id, "NOUS, NOEIN and Their Derivatives in Pre-Socratic Philosophy 
(Excluding Anaxágoras): Part I I . The Post-Parmenidean Period", Classical Philology 
40, pp. 12-34; B. Snell, Die Ausdrücke für den Begriff des Wissens in der vorplaton
ischen Philosophie, Berlin 1929. 

8 raírròv õ' éa~rl vosw rs xai ovvsxsv eon votjfia. / ov yaq avtxj TOU êóvroç, h iß mçaTur/iévov 
éorlv, / evoycreiç TO votív. (Parmenides, B8, 34-36) 

9 A partir de um passo do Sophistes de Platão (248 Eff) , a totalidade é entendida como a 
trindade do Ser (ÓV), vida (CfJij) e pensamento (vovç). Cf. H. J. Kramer, Der Ursprung der 
Geistmetaphysik, Untersuchungen zur Geschichte des Piatonismus zwischen Piaton und 
Plotin, Amsterdam 2 l967, pp. I93ff. 

1 0 PIotino, Eneade V3, 5, 37. Cf. W. Beierwaltes, Selbsterkenntnis und Erfahrung der 
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preenchida pelo Ser. Esta ideia é a consequência necessária do primado 
da ontologia que, ao f im do caminho, se revela noologia. Na Metafísica 
de Aristóteles, por exemplo, prova-se que o Ser se manifesta como divina 
consciência de si (voyatcoç yótyrie11), A inovação de Aristóteles consiste, 
assim, na construção da totalidade como teleologia com o objectivo da 
consciência de si. Como Heraclito, Parménides e Platão, Aristóteles inicia 
o seu projecto com a ontologia cuja definição está no centro do livro 
quarto da Metafísica. A ontologia é "a ciência do ser como ser"1 2. 

Em suma, a metafísica como o projecto de pensar o mundo como 
mundo tem sempre de construir um sistema, integrando o Ser fundamental, 
as suas configurações e o nosso pensamento do conjunto da substância e da 
estrutura do mundo como mundo. Isto é a única razão pela qual os metafí
sicos gregos fundaram a epistemologia. 

Pelo contrário, a epistemologia emancipou-se com Descartes que pôs 
a epistemologia como prima philosophia. Como todo o Ser do mundo 
externo ao nosso pensamento do mundo parece ser o resultado da media
ção das nossas representações do mundo, então é possível que o mundo 
externo apenas seja uma ilusão. Em vez de imediatamente iniciar o pro
jecto de pensar o mundo como mundo, disse Descartes, deveríamos 
investigar as próprias condições deste projecto a parte subiecti. Enquanto 
a metafísica entende o nosso pensamento como momento da totalidade a 
caminho da consciência de si, o epistemólogo, na esteira de Descartes, 
pensa o Ser do mundo a partir do conhecimento humano. De repente, a 
certeza não é mais entendida como a luz do Ser reluzindo no nosso 
conhecimento, mas como a propriedade do conhecimento humano, de 
modo que tudo o que não pode ser provado como certo por operações 
epis temológicas parece absolutamente incerto. O próprio Descartes ainda 
acreditava que era capaz de provar que o nosso conhecimento tem sempre 
um conteúdo ontológico absoluto, a saber, o conceito de Deus como tota
lidade. Mas qualquer céptico mais radical não teria problemas em 
demonstrar que Deus não é o primeiro objecto do conhecimento humano. 
O primado da epistemologia conduz, assim, a um cepticismo perante a 
metafísica especulativa. 

Mas este cepticismo pressupõe uma certa imagem da consciência 
como autónoma e privada. A consciência de si do epistemólogo estabe
lece, assim, um olhar radicalmente solipsista, o que Wittgenstein chamou 

Einheit. Plotins Enneade V3. Text, Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen, 
Frankfurt 1991, pp,197ff.; J. Halfwassen, Geist und Selbstbewußtsein. Studien zu Piotin 
undNumenios, Stuttgart 1994, pp.24-30. 

11 Metafísica, 1074Ò34. 
1 2 Cf. o início bem conhecido do quarto livro da Metafísica: eànv Bnurngvr) T V Ç S&oßeT rò 

h f w (1003a21f.). 
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"o olho geométr ico" (das geometrische Augexy). O epistemólogo quer ser 
o seu próprio fundamento. A consciência de si transforma-se num círculo 
absoluto da estrutura da causa sui, porque todo o ser externo antecedente 
à consciência de si se torna na vítima da violência do soliloquio epis
temológico. O epistemólogo apenas acredita naquilo que pode reclamar 
urna certeza absoluta perante o tribunal da consciência autónoma. A 
metafísica chega com Hegel a ser "um círculo de c í rculos" 1 4 , isto é, urna 
consciência de si absoluta, sem origem nem fim. Em vez de um Ser reve-
lando-se no pensamento como a sua própria pressuposição, o Ser e o pen
samento coincidem no próprio pensamento. Portanto, o primado cartesia
no da epistemologia desemboca afinal numa autonomia absoluta do pen
samento, negando toda a independência do Ser, na verdade, inalcançável. 

Enquanto a metafísica grega apenas põe em jogo a consciência de si 
no contexto epistemológico para fundar a possibilidade do projecto de 
pensar o mundo como mundo, o idealismo absoluto reduz o Ser à cons
ciência de si. N ã o existe nada que não possa ser entendido como momen
to da consciência de si ilimitada. Neste sentido Hegel descreveu o seu 
programa como a exposição da substância (do Ser) como sujeito ou sub
jectividade absoluta 1 5. Ora, a estrutura auto-referencia! da subjectividade 
substitui o Ser da metafísica antiga. 

I I . O fracasso da autonomia perante o dado absoluto 

Temos pelo menos dois modelos da consciência de si: o modelo do 
noein ou da consciência ontónoma, e o modelo da subjectividade ou da 
consciência autónoma. Mas se repararmos bem podemos facilmente ver 
que a consciência autónoma se confronta com vários problemas, um dos 
quais tem directamente a ver com a mitologia. Pois, a mitologia é mais do 
que um entrelaçamento solto de ficções. Embora a mitologia possa ser 
articulada como arte, o seu fundamento não pode ser o mesmo da arte, 
porque todas as actividades artísticas humanas j á pressupõem que a cons
ciência do artista é capaz de espontaneamente produzir imagens e narrati-

1 3 L. Wittgenstein, "Aufzeichnungen für Vorlesungen über "privates Erlebnis" und 
"Sinnesdaten", in: Id., Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, hg. von J. 
Schulte, Frankfurt 41999, p.75. 

1 4 Hegel compara "o verdadeiro infinito" {die wahrhafte Unendlichkeit) a um circulo 
(TWA, 5, p.162) c, respectivamente, a um "circulo de circulos" (TWA, 6, p.571). 

1 5 "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems 
selbst rechtfertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern eben
sosehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken." (TWA, 3, pp.21 f.) Cf. K. Düsing, 
"Idealistische Substanzmetaphysik. Probleme der Systementwicklung bei Schelling 
und Hegel in Jena", in: Hegel-Studien, Beiheft 20, Bonn 1980, pp.25-44. 
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vas cujo entrelaçamento transcende e transforma os dados do mundo. A 
arte é sempre mais do que é, uma contínua transfiguração do mundo. A 
arte nunca descobre, mas inventa, ou mais exactamente, eia só consegue 
descobrir porque transcende todos os factos. Ela traz a sua própria luz e 
nunca pode ser mais do que aquilo que produz. Por isso, j á Aristóteles 
disse, com toda a razão, que a arte era mais filosófica do que a história 
porque não relatava factos, mas sim criava uma rede de eventos possíveis. 
" N ã o é o ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o 
que poderia acontecer [ofa av yévotrõ\, quer dizer: o que é possível segun
do a verosimilhança e a necessidade. [...] Por isso a poesia é algo de mais 
filosófico e mais sério do que a his tór ia ." 1 6 E verdade que a arte grega se 
referia sempre à mitologia, mas isto não significa que a arte é o funda
mento da mitologia. Pelo contrário, a arte grega depende da mitologia, na 
medida em que mostra a impossibilidade de uma consciência originaria
mente artística e, por conseguinte, autónoma. O conteúdo da arte grega 
clássica é dado pela mitologia como testemunha de uma realidade supe
rior. 

Os mitos são sempre arqueológicos no sentido que associam os fac
tos do mundo a uma origem divina (ãgzv), quer dizer, a um dado absolu
to. O mundo é visto como o próprio lugar da revelação de uma realidade 
indisponível para qualquer consciência individual. Só a comunidade do 
culto pode atingir a origem divina cujo eterno retorno é o mundo. Não é 
acidental que o círculo seja uma forma importantíssima para a consciên
cia mitológica. Deste modo, a circulação das personagens mitológicas na 
consciência garante a identidade pessoal da consciência mitológica em 
presença da complexidade perturbadora das aparências. Apesar da con
vicção da filosofia transcendental kantiana a consciência mitológica não é 
o princípio da sua própria identidade, porque depende da regularidade dos 
eventos rituais, juntando-a a uma origem apenas atingível na contínua 
repetição do culto. 

Tanto no seu livro Arbeit am Mythos17, como no artigo programático 
"Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos" 1 8 , Hans Blu¬
menberg (1920-1996) compara a estrutura circular da mitologia à ideia do 
círculo puro da consciência de s i 1 9 . Segundo este autor, aliás, toda a meta
física tem uma raiz mitológica inextricável porque todo o pensamento 
humano é fundado numa busca permanente de compreender o mundo 
como totalidade fechada, busca, como j á vimos, que se efectua tanto no 

1 6 Aristóteles, Poética, 1451a36ff. 
1 7 H. Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt 62001. 
1 8 In: Terror und Spiel. Probieme der Mythenrezeption. Poetik und Hermeneutik IV, ed. 

M . Fuhrmann, München 1971, pp.l 1-66. 
1 9 Arbeit am Mythos, pp.295ff. 
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seio do mito como na metafísica. O trabalho rio mito consiste na variação 
sempre incompleta da forma circular do mito na consciência filosófica, 
mesmo se ela se delimita da mitologia aspirando a apropriar-se do con
teúdo mitológico. 

Já Schelling, o grande filósofo do Romantismo alemão, salientou a 
raiz mitológica da consciência de si que, para ele, é o resultado do antro
pomorfismo da mitologia grega. A consciência torna a si através das ima
gens do homem como parceiro dos deuses antropomórficos na "arcaica 
divisão do poder" 2 0. Por isso, a consciência apenas descobre a sua posi
ção no mundo, o seu "ser-no-mundo", numa configuração tipicamente 
mitológica. Daí o famoso humanismo da cultura grega. Não espanta que a 
metafísica monista seja acompanhada por uma crítica tanto do politeísmo 
da mitologia como do antropomorfismo. Nos fragmentos do fundador da 
escola eleática, Xenófanes de Colofone, chega a encontrar-se a tentativa 
de superar a mitologia pelos seus próprios meios, construindo um sistema 
monista do mundo como mundo. O novo conceito do deus filosófico que 
se encontra pela primeira vez na obra de Xenófanes é j á muito parecido 
ao deus aristotélico, a saber, a uma divina consciência de si próprio: " U m 
só deus [efç 3-eóç], o maior entre os deuses e os homens, em nada seme
lhante aos mortais, quer no corpo quer no pensamento [váq/ia]." (fr. 23) 

"Todo ele vê, todo ele pensa [vost\ e todo ele ouve." (fr. 24) 
"Permanece sempre no mesmo lugar, sem se mover; nem é próprio 

dele ir a diferentes lugares em diferentes ocasiões, mas antes, sem esfor
ço, tudo abala com o pensamento do seu espírito [uóou <pQsvt\" (fr. 25f.) 
Por isso, Wilhelm Nestle interpretou Xenófanes no seu livro Vom Mythos 
zum Logos como o primeiro passo impressionante da passagem do mito 
ao logos21. 

Na esteira de Xenófanes, Platão e Aristóteles tentaram surpreender a 
metafísica no mito, assim disfarçando que a metafísica é o resultado do 
processo mitológico, mas não vice-versa22. Embora Aristóteles, ao con-

2 0 Cf. a parte primeira do Arbeit am Mythos de Hans Blumenberg. 
2 1 W. Nestle, Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des griechischen Denkens von 

Homer bis auf die Sophistik und Sokrates, Stuttgart: 21974, pp.86-95. 
2 2 Platão introduz a distinção entre a verdade (TÒ àÀijSéç) do pensamento metafísico e a 

forma do mito {pí/Sov crxy/ia) expressis verbis no Timaios. (22c7f) Aristóteles aceitou 
essa distinção, mas afirma que os próprios mitos cosmogónicos têm um núcleo filosó
fico. Acrescenta ainda que o próprio conteúdo mítico dos mitos (cujas narrativas são 
antropomórficas) não c mais do que um meio que apenas serve para controlar o povo c, 
desse modo, manter as leis: nagaBséorai §è -naqà T5¡V âo%aíu>v mi nafina^aíiov êv fiúSou 
oyJ)(íO,Tt xaraAeXeißfieva TOTÇ VOTSQOV ön Deoí rs tltnv oúroi xai moié%et rò %7ov Trqu okqv 

<píxnv. rà Sè Àomà ßi/$ixä>$ 7¡h) nooa^xrai TTQÒÇ TT¡V TTS¡$Ü) T&V noAAów xai ngòç TT/V elç T O I ) Ç 

vÓflOUÇ xa\ TO <TVfi(p£QOV XSW'V' àl/^QWTlOÈlèíTç T E 7 ¿ 0 T W r W g Xa! TIÜV oXklaV ó/j,oíovç 
Ticri Xeyowi, xai roúroiç STsga âxóÃovSa xai naqanX^ma TOTÇ SIQT/PJVOIÇ, WV S" TIÇ %ojgítraç 
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trário de Platão, reconheça que se encontra a verdade metafísica sobre a 
estrutura do todo na mitologia, ambos estão de acordo que a mitologia é 
uma forma primitiva e disseminada da unidade filosófica. 

Ora, a ideia que a mitologia quer dizer outra coisa do que diz subjaz 
a toda a antiga filosofia da mitologia. Mas isto pressupõe que a significa
ção e a representação das personagens e narrativas mitológicas se despe
daçam. A filosofia da mitologia da própria metafísica poder-se-á, assim, 
compreender como "alegórica" no sentido literal da palavra que provém 
do grego antigo e significa "dizer (àyooeúoj) outra coisa (aAAo)"2 3. 

A análise alegórica do mito faz parte do programa epistemológico da 
metafísica, porque é necessário a qualquer construção de um sistema 
metafísico apropriar-se do seu próprio passado. A metafísica como pro
jecto de pensar o mundo como mundo tem necessariamente como objec
tivo a construção de uma totalidade incluindo o ponto de partida do pró
prio projecto. A busca mitológica da origem surge, por conseguinte, no 
seio da parte epistemológica da metafísica como a anamnêsis platónica. 
Aliás , como assinala o filósofo alemão Kurt Hübner, toda a doutrina das 
ideias tem uma traiçoeira semelhança de família com a consciência 
totalmente t eónoma do homem ainda mitológico, dedicado à totalidade 
sempre incompleta das acções rituais 2 4. A consciência ontónoma da meta
física grega que aspira a surpreender o seu último conteúdo, isto é, o Ser 
unitário do mundo, tem na mitologia essa mesma origem mitológica. A 
teonomia da consciência mitológica torna na máscara da ontonomia do 
saber metafísico. " A filosofia grega recebeu as suas questões fundamen
tais da herança mítica. O Logos não surgiu do nada, mas foi-se formando 
ao ocupar-se com o mito. Deste modo, transformou o mito, mas não o 
eliminou radicalmente. Sem tomarmos em consideração as suas raízes 
mít icas não conseguimos compreendê- la ." 2 5 Toda a filosofia do espírito 
absoluto de Hegel se reveste da forma do pensamento alegórico para 
finalmente superar até todas as formas da heteronomia intrínseca à meta-

avrò Xäßoi ßovov TO ngÖrroy, ort SEOUÇ IpovTo ràç TTQWTÍLÇ oíffiaç zívat, Ssítoç àv íloyaSai 
voßimv. (Metafísica, 1074*38-010) 

2 3 Cf. a Filosofia da mitologia de Schelling, onde Sendling critica o próprio conceito da 
"allegoria" como conceito metódico da interpretação dos mitos. Em vez da "allegoria", 
Schelling serve-se de um método "tautegórico" (F. W. J. von Schelling: Sämmtliche 
Werke [SW], ed. K. F. A. Schelling, Estugarda/Augsburg 856-1861: SW X I , 196). Cf. 
Carlos João Correia, "As divindades de Samotrácia", in: Id., Mitos e Narrativas. 
Ensaios sobre a experiência do mal, Lisboa 2003, pp. 161-170. 

2 4 Cf. K. Hübner, Die Wahrheit des Mythos, München 1985, p.151. 
2 5 "Die griechische Philosophie hat ihre Grundfragen aus dem mythischen Erbe über

nommen. Mit ihr ist nicht der Logos vom Himmel gefallen, sondern er bildete sich in 
der Auseinandersetzung mit dem Mythos, den er dadurch umformte, keineswegs aber 
radikal beseitigte. Ohne ihre mythischen Wurzeln ist die griechische Philosophie nicht 
zu begreifen." (Ibd., p. 150) 



Metafísica e Mitologia 61 

física grega. Para Hegel, o conteúdo religioso da consciência, isto é Deus, 
não é outro do que o conteúdo do próprio pensamento metafísico. Mas o 
pensamento metafísico, por sua vez, nem tem outro conteúdo para além 
do seu próprio, de maneira que a mitologia nos surge necessariamente 
como diferente do nosso pensamento (isto é, como conteúdo) e ao mesmo 
tempo como o nosso próprio Ser. Portanto, Hegel reconhece a metafísica 
no mito, sendo incapaz de explicar a passagem do mito ao logos sem j á 
pressupor o logos como a forma intrínseca da mitologia 2 6 . Na verdade, a 
metafísica apenas é o resultado de um processo que no início não tinha 
nada a ver com uma consciência de si, mas sim com uma consciência do 
Ser. A incapacidade do epistemólogo moderno perante o problema do Ser 
do mundo externo é assim a consequência de uma filosofia da mitologia 
exclusivamente alegórica. Só se o Ser for compreendido como pensamen
to e se o outro for compreendido como o próprio, o " n ó s " como uma 
agregação dos "eus", isto é, se a metafísica seguir o modelo da consciên
cia autónoma, então é que nos encontraremos na alienação típica da epis
temologia. Logo, é um caminho errado fundar a metafísica no princípio 
da consciência, porque tal pressupõe a possibilidade de uma leitura exclu
sivamente alegórica da mitologia em vez de explicar como foi possível 
uma transfiguração do mito com as suas próprias reservas. Mas, se o 
logos apenas é e pode ser o resultado do processo mitológico, resulta que 
a estratégia inscrita no projecto metafísico de compreender o mito como 
máscara de filosofia, estratégia que subjaz tanto ao idealismo absoluto, 
quanto à crítica da mitologia pelo século das Luzes, implica uma pressu
posição errada. 

I I I . Orfeu, a consciência de si e o pecado original 

Depois de sua mulher, Eurídice, morrer, o mítico cantador Orfeu foi 
buscá-la ao reino dos mortos com o auxílio do seu canto enganador. 
Orfeu implorou a Hades para a deixar ir e ele concordou com a condição 

No §559 da Enciclopédia Hegel afirma claramente a diferença entre representação e 
conteúdo da mitologia: "O espírito absoluto não pode explicitar-se em semelhante 
individualidade da configuração; o espírito da arte bela é, por isso, um espírito do povo 
limitado cuja universalidade em si, ao avançar-se para o ulterior determinação da sua 
riqueza, se fracciona num politeísmo indeterminado. Com a limitação essencial do con
teúdo, a beleza em geral chega somente à compenetração da intuição ou da imagem 
pelo espiritual - a algo de formal, pelo que o conteúdo do pensamento ou a representa
ção, como também a matéria que ele usa para a sua modulação, pode ser da mais diver
sa, e até inessencial, espécie". Neste passo vê-se, sem dúvida, o fundamento alegórico 
de toda a filosofia da mitologia de Hegel, porque Hegel aceita, primeiro, que a arte é o 
fundamento da mitologia e, segundo, que a representação mitológica não corresponde 
ao seu conteúdo ultimamente metafísico. 
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que Orfeu fosse à frente de Eurídice sem olhar para trás, até chegar à 
terra. Como se sabe, Orfeu volveu a cabeça e, assim, perdeu Eurídice 
para sempre 2 7. 

Ora, com este mito, o filósofo alemão contemporâneo Wolfram 
Hogrebe chama "referência órf ica" 2 8 à auto-referência da consciência a 
uma actividade consciente, cujo funcionamento pressupõe que a cons
ciência não se refere às suas próprias actividades. Por exemplo, se nós 
nos concentrarmos no uso das nossas palavras em vez de falar cegamente, 
isto é sem reflexão, as nossas palavras surgem-nos tão estranhas e sem 
sentido que dificilmente conseguiríamos continuar a falar 2 9. Ou se dermos 
um passeio numa avenida cheia de gente temos que nos afastar dos outros 
sem pensar muito, sob pena de perturbar a nossa actividade de um passeio 
pacífico. Distinguindo entre intentio recta e intentio obliqua poder-se-ia 
dizer que há sistemas que só funcionam em intentio recta, isto é, sem 
olhar para trás, sem controlar o próprio funcionamento com o auxílio da 
reflexão. Este é o caso sobretudo em sistemas cujo ambiente requer a 
tomada de decisões rapidíssimas. 

Na teoria da consciência de si própria há um problema muito conhe
cido, a saber, o problema que a consciência de si própria parece incapaz 
de se atingir. Mesmo se qualquer consciência tem a estrutura de um sujei
to referindo-se a um objecto, como é que uma consciência de si própria 
como sujeito da consciência é possível? Parece, assim, impossível ter uma 
consciência de si própria como consciente sem tornar-se objecto e não 
sujeito 3 0. Orfeu só consegue trazer Eurídice para a luz sem olhar para trás. 

2 7 A primeira versão literária do mito encontra-se em Virgílio (Geórgica, IV, 453-527). A 
mais antiga representação é um relevo ático (cerca de 420/10 a.C). 

2 8 Cf. W. Hogrebe, Orphische Bezüge. Abschiedsvorlesung an der Friedrich-Schiller¬
-Universität zu Jena am 5.2.1997 (Jenaer philosophische Vorträge und Studien), Er
langen 1997. 

2 9 Uma das ideias principais de Wittgenstein na sua segunda fase é precisamente que 
seguimos as regras da língua cegamente, isto é, sem decisão nem reflexão. Cf. Philoso
phische Untersuchungen, § 219: "Wenn ich der Regel folge, wähle ich nicht. Ich folge 
der Regel blind." O fundamento da língua não é reflexão, mas acção, decisão infun
dada: "Die Begründung aber, die Rechtfertigung der Evidenz kommt zu einem Ende; -
das Ende aber ist nicht, daß uns gewisse Sätze unmittelbar als wahr einleuchten, also 
eine Art Sehen unsrerseits, sondern unser Handeln, welches am Grunde des Sprach
spiels liegt." (Über Gewißheit, § 204) É notável que o próprio Wittgenstein atribui uma 
"mitologia" a todas "as imagens do mundo" (Weltbilder), porque todos os conceitos do 
mundo pressupõem uma classe de pressuposições necessariamente não científicas e 
empíricas na base do nosso jogo da dúvida (ÜG, §§ 94f). Cf. também as observações 
de Wittgenstein sobre o livro The Golden Bough. A Study in Magic and Religion do 
Cambridge ritualist James George Frazer: L. Wittgenstein, "Bemerkungen über Frazers 
Golden Bough", in: id., Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, hg. von J. 
Schulte, Frankfurt41999, pp.29-46. 

3 0 Este problema já se encontra na antiguidade, bem expresso em Sextus Empiricus 
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Hogrebe, de resto um grande intérprete da filosofia schellinguiana 3 1, 
serve-se conscientemente de um mito para ilustrar a estrutura da cons
ciência de si própria. Como j á sabemos que qualquer conceito adequado 
da mitologia pressupõe que se reconheça o fundamento ontónomo, se não 
teónomo, da consciência mitológica, é evidente a impossibilidade de 
compreender a consciência sem recurso à mitologia. O conhecimento da 
mitologia, como qualquer conhecimento, precisa de uma forma adequada. 
Ora, o conhecimento da consciência mitológica precisa também de uma 
forma mitológica sob pena de se tornar interpretação alegórica. Logo a 
mitologia tem que se explicar por si própr ia 3 2 . Mas se a mitologia é capaz 
de se explicar, porque não compreender a metafísica como a auto-expli-
cação da mitologia? 

A consciência de si própria é uma referência órfica que apenas se 
atinge através da mitologia, isto é, como consciência do Ser. Ela perde-se 
imediatamente no momento em que quer ser o seu próprio fundamento. 
Portanto, a fundação da consciência de si própria, entender-se-á como 
pecado original perante o Ser, pecado perenemente condenado à aliena
ção. A experiência do mal como experiência metafísica, esse mesmo 
grande tema da mitologia 3 3 , é o êxito da reflexão como referência órfica, 
contanto que o mal consista na perda da relação da consciência ao Ser. 

Portanto, não nos surpreende que exista toda uma tradição de metafí
sica cristã que vê no próprio mito do pecado original uma referência à 
tomada humana da consciência de si. A condição da possibilidade do mal 
é a liberdade da consciência relativamente ao Ser. Poder-se-ia mesmo 

(Adversas lógicos, I 284-312), mas também em Platão, Aristóteles e Plotino. Cf. J. 
Halfwassen, Geist und Selbstbewußtsein. Studien zu P/otin und Numenios, Stuttgart 
1994; K.Oehler, Subjektivität und Selbstbewußtsein in der Antike, Würzburg 1997. O 
problema do chamado "modelo reflexivo da auto-consciència" (Reflexionsmodell des 
Selbstbewußtseins) está no centro das fdosofias da subjectividade da escota de Heidel
berg (Dieter Henrich, Ernst Tugendhat, Manfred Frank e outros). O livro que iniciou 
um renascimento do problema da subjectividade na Alemanha é de D. Henrich, Fichtes 
ursprüngliche Einsicht, Frankfurt 1967. Cf. recentemente M. Frank, Selbstbewußtsein 
und Selbsterkenntnis. Essays zur analytischen Philosophie der Subjektivität, Stuttgart 
1991; id., Selbstgefühl. Eine historisch-systematische Erkundung, Frankfurt/Main 
2002; G. Hindrichs, Negatives Selbstbewußtsein. Überlegungen zu einer Theorie der 
Subjektivität in Auseinandersetzung mit Kants Lehre vom transzendentalen Ich, Hürt
genwald 2002. 

3 1 Cf. W. Hogrebe, Prädikation und Genesis. Metaphysik als Fundamentalheuristik im 
Ausgang von Schetlings «Die Weltalter», Frankfurt 1989. 

3 2 Acerca da ideia de uma auto-explicação da mitologia em Schelling veja-se X. Tilliette, 
"La mythologie expliquée par elle-même", in: id.: L'absolu et la philosophie. Essais 
sur Schelling, pp.200-214; id., La mythologie comprise. L 'interpréiation schellingienne 
du paganisme, Neapel 1984. 

3 3 C f C. J. Correia, Mitos e narrativas. Ensaios sobre a experiência do mal, Lisboa 2003. 



64 Markus Gabriel 

dizer que só um ente dotado da transcendência dos dados do mundo é 
capaz do mal. Parece, assim, que o mal metafísico da consciência de si é 
a condição da possibilidade do mal moral. O homem como animal 
metaphysicum tem em si a raiz do mal metafísico, porque conhece a dife
rença entre o que é e o que poderia ser, ou seja, a liberdade como trans
cendência. Embora um paradoxo aparente, a possibilidade da transcen
dência da consciência como pura consciência de si, incluindo todo o 
mundo no círculo da sua ipseidade, é o princípio possível do mal. A 
inclusão do mundo na ipseidade é a exclusão do Ser. Aqui lo que reclame 
um ser externo à consciência absoluta é necessariamente visto como 
objecto ainda não incluído e, por essa razão, como momento da assimila
ção. A erupção da consciência de si no próprio seio do mito não pode 
nunca atingir o seu objectivo de uma autonomia absoluta, mas ficará 
sempre uma estratégia do Ser de se representar como mundo, isto é, como 
absoluto indissolúvel na estrutura auto-referencial do Eu metafísico. 

Por isso, o Heidegger da última fase regressou à linguagem mitoló
gica para compreender o mundo como evento (Ereignis), entendendo a 
palavra alemã Er-eignis como a auto-explicação do Ser na história do 
saber metaf ís ico 3 4 . O Ser torna-se auto-referencial, escondendo-se na 
autonomia da consciência de si. Esta não reconhece necessariamente o 
seu próprio ser por aquilo se recolher do mundo. Numa entrevista dada à 
revista alemã "Der Spiegel", Heidegger assinalou que "apenas um Deus 
nos conseguirá salvar" (Nur noch ein Gott kann uns retten25), querendo 
com isso dizer que apenas a volta ao reconhecimento da estrutura ontó-
noma da consciência pode superar a alienação do homem como sujeito 
enclausurado no absurdo do seu próprio movimento concêntrico girando 
em torno do nada. A o invés, na Ciência da Lógica de Hegel, o Ser dissol
ve-se na relação absoluta que ele descreve como "movimento de nada 
para nada é assim de volta a si mesmo" {Bewegung von nichts zu nichts 
und dadurch zu sich selbst zurück36). Lê-se como declaração programáti-

3 4 Cf. sobretudo a segunda obra principal de Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom 
Ereignis), Frankfurt 1989. A palavra alemã Er-Eignis tem dois sentidos na linguagem 
heideggeriana: 1. Evento, acontecimento. 2. Apropriação (Selbstwerdung). "Der 
Mensch ahnt das Seyn, ist der Ahnende des Seyns, weil das Seyn ihn sich er-eignet, 
und zwar so, daß die Er-eignung erst ein Sich-eigenes braucht, ein Selbst, welche 
Selbstheit der Mensch zu bestehen hat in der Inständigkeit, die innestehend im Da-sein 
den Menschen zu jenem Seienden werden läßt, das nur erst in der Wer-Frage getroffen 
wird" (ibd., p.245). Cf. também Id., Einführung in die Metaphysik, Tübingen 61998, 
p.107. 

3 5 Cf. M . Heidegger, "Nur noch ein Gott kann uns retten", in: Der Spiegel 23 (1976), 
pp.193-219. 

3 6 TWA, 6, p.24. 
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ca na mesma obra que "o Ser é aparência" (Das Sein ist Schein7'1), quer 
dizer, o Ser não pode nunca ser independente do conhecimento porque 
não é essencialmente mais nada do que o conhecimento. Mas, como 
vimos, o Ser é o conteúdo da própria metafísica como auto-explicação do 
mito. Em vez de ser o caminho para a felicidade, a autonomia sem con
teúdo conduz ao solipsismo e ao cepticismo da epistemologia moderna 
que nega a própria história, sendo completamente incapaz de compreen
der o conteúdo da mitologia e, por conseguinte, da arte como testemunha 
da ontonomia da nossa existência. 

Por f im, gostaria de salientar o facto de que toda a ideia de "episte
mologia" tem um fundamento histórico que não deve ser ignorado, sob 
pena de sermos conduzidos para uma situação de alienação extrema. A 
emancipação da teoria do conhecimento do projecto de pensar o mundo 
como mundo e da construção de uma tal imagem do todo que nos permite 
aceitar a nossa posição necessariamente ontónoma no Ser do mundo, 
segue por uma estrada perdida. Só a consciência da génese do logos no 
seio da mitologia nos poderá fornecer uma imagem integral das nossas 
actividades conscientes no mundo. Mas isto é equivalente à auto-cons-
ciência da mitologia, mitologia que se explica através da nossa explicação 
da mitologia. Assim, o Ser atinge-se na nossa consciência do Ser, o círcu
lo fecha-se sem excluir a alteridade do Ser, porque é o próprio Ser que se 
manifesta como a repetição criativa e para sempre incompleta das perso
nagens e narrativas. Onde a filosofia abandona o caminho da verdade, a 
arte sempre j á o retomou. 
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Abst ract 

Since it can reasonably be taken for granted that the Gods o f pagan 
mythology have been products o f human cognitive activities, there is an obvious 
relation between our most general concepts o f consciousness and the possibility 
o f an understanding o f mythology. In order to hint at the insuffiency o f the 
modern idea o f an autonomous subject, which is devoid o f any content that 
cannot be construed as a moment o f self-conscious reflection, it is necessary to 
go back to both ancient greek metaphysics and mythology. Ancient metaphysics 
does not yet fully articulate the idea o f an autonomous subjectivity (even though 
the latter would not have been possible without the former), Therefore, it is 
better understood in terms o f ontonomy, i.e. metaphysical thought o f what there 
ultimately is. 

In the paper it is argued that metaphysical ontonomy has its origin in 
mythological theonomy. The very idea o f an emancipation o f logos from myth is 
itself mythological. Hence, self-consciousness may be interpreted as a self¬
-explication o f mythology. In the very act o f reflecting itself in human 
consciousness, the "Being" hides its mythological, artistic nature, However, this 
could not be made intelligible without the help o f mythology itself because it is 
impossible to talk about Ontonomy let alone Theonomy in theoretical 
propositions. 
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Em Abr i l de 1683, o estudante Hermann Wissmann, de Magdburgo, 
escolhia para tema da sua dissertação na Universidade de Leipzig 1 , peran
te Christian Thomasius (1655-1728) 2, j á então famoso (e iconoclasta) 
professor de direito natural nessa universidade, o direito acerca das cores. 
O tema era um tanto bizarro, embora não inédito entre os juristas 3. O 
mestre, porém, tinha-lhe pedido - como decerto fizera com outros candi
datos — um tema não vulgar nem óbvio, decerto para evitar a crítica cor
rente de que, em tais actos académicos, a preguiça dos candidatos os 

1 Como em todas as universidades europeus, também nas universidades alemãs se prati
cava, desde o período medieval, a prática de organizar disputationes sobre matérias 
determinadas, ou mesmo discussões de tema aberto (disputationes de quod libei). Um 
tipo destas disputas era o das dissertationes em que o candidato tinha que defender um 
tema contra os seus colegas oponentes, sob a presidência dc um professor (Praeses)'. A 
partir da segunda metade deo séc. X V I , começa-se a fazer colecções organizadas de disser
tações, por vezes por temas, universidades, ordem cronológica ou praeses. Sobre este tema: 
Gerd Ueding (ed.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Tübingen, Niemeyer, vol. 2 
1994, p. 866 - 884; W. A. Kelly, Early German dissertations: their importance for univer¬
sity history, East Linton, The Cat's Whiskers Press, 1997 (3." ed. aumentada). Síntese on 
Une: Filippo Ranieri, "Juristenausbildung und Richterbild in der europäischen Tradition", 
httpV/ranieri.jura.uni-sb.deWcroeffentlichungen/trier.htm (^Deutsche Richterzeitung, 
1998, 285-294, Manfred Komorovvski, "Die alten Hochschulschriften: lästige Massenware 
oder ungehobene Schätze unserer Bibliotheken?", http://www.bsz-bw.de/depot/media/  
3400000/3421000/3421308/3421308/971_0232.htmI#Fll. 

2 Emst Bloch, Christian Thomasius, ein deutscher Gelehrter ohne Misere, Frankfurt/ Main, 
Suhrkamp, 1968; Friedrich Vollhardt (coord.), Christian Thomasius (¡655-1728): neue 
Forschungen im Kontext der Frühaußdärung, Tübingen, Niemeyer, 1997. Súmula em 
inglês, com bibliografia, em http://plato.stanford.edu/entries/18thGerman-preKant/# 1. 

3 Hoppoingius [Höping], De Jure Insignium [obra que não consegui identificar comple
tamente, é citada como abordando o tema das cores]; Johann Guldte, De coloribus quae-
sitis, vulgo Von gesuchten Schein des Rechtens. Altdorf 1675; Georg Lindenberg, De 
titulo colorato, Kiel, Reumann, 1681, Christian Friedrich Fischer, Dissertado optica de 
coloribus, Jena, Krebs, 1699. 

Philosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 69-86 
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levava a escolher matérias vulgares, tratadas vulgarmente, a partir de dois 
ou três compêndios saídos da própria universidade4. A dissertação cum
priu com êxito, sendo publicada nesse mesmo ano de 1683 - De Jure 
circa colores. Von Farben- Recht [...]5. 

O candidato estava consciente de que a palavra "cor" tinha sentidos 
próprios e figurados. Nestes últimos, incluía-se um outro que podia ser 
também relevante para o direito, j á que a palavra "cor" era sinónimo de 
"a pretexto de", "como ficção de que" ("sob cor de") 6; e que, como tal, 
seria também objecto de dissertações académicas contemporâneas 7 . Ele 
quer, no entanto, fixar-se nos sentidos próprios, tentando listar todos os 
pontos do direito em relação aos quais a cor - tomada a palavra no senti
do físico, ligado àquilo que os olhos viam ("qui visus objectum est") -
era relevante (p. 2). 

Porém, o problema começava justamente aqui. O que é que os olhos 
realmente viam? Além de pouco vulgar, o tema podia ser também fascinante. 

Desde logo, Wissmann está a escrever sobre as cores - talvez não por 
acaso, porque não é o único a fazê-lo nesse período de menos de 25 anos8 -
justamente num momento crucial da evolução da teoria das cores; e sob o 
olhar de um mestre, Christian Thomasius, tão desconfiado da erudição 
tradicional dos juristas 9 como ávido de conhecimentos científicos novos 1 0. 

4 Christophorus Besold [1577-1638]. Ed. novíssima emcndata, Ratisbonae, Pedeponti, 
1740 ( l . a ed. Tübingen 1629). 

5 Sub praesidio Chr. Thomasius. Diss. 24.4.1683 Lipsiae, Typis Garbrielis Trogii. 
6 "Sub colore iuris", expressão ainda hoje usada; outro exemplo, tirado de uma fonte 

contemporânea: "grandes denariorum summas illicite lucrari et obtinere sub colore col-
ligendi eleemosinas", etc.. 

7 Hommel, Ferdinand August, Orationem qua culpandusne sit praetor Romanus quod 
veris rationibus dissimulatis, fictionibus aliisque coloribus usus sit in corrigendo iure 
antiquo? disquirensprofessionem iuris ordinariam ... sibi demandatam solíemniter aus-
picabitur ... indicit insimulque An deceat ICtum rationes legum ignorare?, Leipzig, 
Langenheim, 1734; Gottfried Franz Ehrenberg, De genuíno colore possessorii ex solo 
iure in re, Halle, Saale 1729.). A este sentido metafórico, como argumento provável na 
defesa de uma causa frágil, se referia Quintiliano, Institutiones Oratoriae, L. 4, c. 2, 
p. m. 190 ss.; também a referência a cores como o branco e o negro podiam conter refe
rências metafóricas à parte boa e à parte má (p. 3); o que explicava o facto de ser hábito 
vestir de negro os réus (v. infra). 

8 Johann Guldte, De coloribus quaesitis, vulgo Von gesuchten Schein des Rechtens. Alt
dorf 1675; Georg Lindenberg, De titulo colorato, Kiel, Reumann, 1681, Christian Frie
drich Fischer, Dissertado optica de coloribus, Jena, Krebs, 1699. 

9 Cf. o título o jornal que começou a publicar em 1668: Scherzhafte und ernsthafte, 
vernüftige und einfältige Gedanken über allerhand lustige und nutzliche Bücher und 
Fragen (aparece com títulos ligeiramente variáveis: v.g.. Schertz- und ernsthajfter, 
vernünftiger und einfältiger Gedancken über allerhand lustige und nützliche Bücher 
und Fragen). 

1 0 Weitere Erläuterungen der neueren Wissenschaft anderer Gedanken kennen zu lernen 
(1711). 
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Em 1672, Isaac Newton (1642-1726) começa a publicar a sua crítica à 
teoria tradicional das cores", revendo por completo o legado helénico, 
devido, sobretudo, a Aristóteles e ao seu discípulo Teofrasto. Para Newton, 
as cores não eram modificações da luz branca, mas os seus componentes 
originais. Não eram o produto de uma mistura de luz e sombra, mas ele
mentos primitivos, cuja variedade dependia do modo como os seus corpús
culos eram refractados (Opticks, 1704) 1 2. Poucos anos antes (em 1678), o 
holandês Christian Huygens tinha publicado a sua obra Traité de la Lumiè-
re, na qual defendia que a luz era um movimento num meio ultra-fino, 
provocado por choques da matéria que, por sua vez, produziam luz. 

Quer a teoria "corpuscular" de Newton, quer a teoria "ondulatória" 
de Huyghens, diferiam muito do legado da Antiguidade sobre o assunto. 
Ar is tó te les 1 3 1 4 via a cor como uma mistura, sobreposição ou justaposição 
de luz e sombra, de branco e negro; o carmim, por exemplo, seria o pro
duto da mistura da escuridão com a luz do fogo ou do sol. Como tal, a luz 
do sol não teria cor, constituindo esta alguma matéria dos objectos, capaz 
de degradar ou alterar a luz pura que incidisse sobre eles. Numa data j á 
muito próxima daquela em que Wissmann escreve, o matemático jesuí ta 
Erançois d 'Agui lon (1567-1617) reproduzia deste modo a teoria da mistu
ra ou modificação das cores: 

1 1 Isaac Newton, Philos. Trans. R. Soe. London, 6, 3075 (1672), reprinted in I . B. Cohen, 
ed., Isaac Newton s Papers & Letters on Natural Philosophy and Related Documents, 
Harvard U. Press, Cambridge, Mass. (1958). 

1 2 De acordo com o tamanho destes corpúsculos: os grandes corpúsculos do vermelho 
eram menos refractados do que os pequenos do azul. 

1 3 A autoria da principal obra de Aristóteles sobre as cores - De coloribus - não está 
definitivamente atribuída, podendo ser dele ou de um dos seus discípulos, sucessores 
no Liceum, Teofrasto (c.372-c.287 B.C) ou Estratão de Lámpsaco. 

1 4 Edições actuais: "On colours", (ed. J. Barnes), The complete Works of Aristote, The 
revised Oxford Translation, I , 1961, pp. 1219-1229; Aristotle, Works in Bi-Lingual 
Greek-English Edition, Loeb classical Library, 23 Volumes, vol. 14 ("Minor Works: 
On colours. On things heard physiognomies. On plants. On Marvellous things heard. 
Mechanical Problems. On indivisable Lines. The Situations and names of winds. On 
Melissus, Xenophanes, Goorgias". 
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O amarelo, vermelho e azul eram as cores básicas ou "nobres", das 
quais todas as outras derivavam. Já as cores primárias eram o branco e o 
negro, a luz e as trevas, como dois elementos opostos de cuja luta deriva
vam todas cores 1 5. 

N ã o se pode dizer que Wissmann mostre grande ousadia no trata
mento de um tema tão cheio de indecisões. Embora enuncie algumas das 
grandes questões que os físicos se punham sobre a origem e a natureza da 
luz, ele tenta ser expedito a desfazer-se delas. Refere também perplexida
des dos teólogos, mas estas nem sequer explica quais são. E, no entanto, 
teria muito que explicar. Ele próprio afirma que o seu objectivo é limita
do: as cores, todas as vêem e conhecem, sem que se tenham que esmerar 
em reflexões alambicadas; e é disso, dessas cores trivialmente vistas, que 
o direito - que se ocupa com aquilo que geralmente acontece (id quod 
plerumque accidif), do ponto de vista de um homem médio {bónus pater 
famílias) - trata: enfim, das cores como qualidades visíveis dos objectos. 

N u m certo ponto, Wissaman toca uma questão jur ídica que poderia 
pôr grossas dificuldades teóricas - a questão da acessão ou da especifica
ção, um dos modos de aquisição da propriedade. Trata-se, em suma, de 
saber a quem pertence uma coisa que é produto da junção de duas coisas 
de donos diferentes; ou de uma coisa, à qual se aplica a indústria de 
outrem que não o dono, no sentido de a modificar. No caso das cores, isto 
acontece, tipicamente, com a tintura de panos ou com a pintura de tábuas. 
As regras gerais da especificação privilegiavam aquele a quem pertence o 
trabalho aplicado à coisa, pondo a hipótese de geração de uma compro
priedade entre o proprietário original e o trabalhador; mas havia outros 
elementos a considerar, como a irreversibilidade da transformação ou o 
valor relativo dos dois componentes1 6. No entanto, a questão supunha 
uma certa compreensão do acto de tingir ou de pintar que era problemáti
ca. Era a lã tingida (ou a tábua pintada) apenas uma espécie do género lã 
(ou tábua)? Ou seja, a cor era apenas uma qualidade da coisa? Ou antes 
um elemento da luz que incidia sobre ela? E, num caso ou noutro, era a 
cor de tal modo relevante que pudesse mudar um género noutro? U m 

A teoria aristotélica das cores foi resistindo, mesmo depois das descobertas de Newton. 
No início do séc. X I X , J.W. von Goethe (1749-1832) contribuiu para pôr em causa o 
bem fundado das teorias newtonianas e para revalorizar certos aspectos das concepções 
clássicas, voltando a destacar, nomeadamente, os elementos subjectivos da cor; o que, 
calhando muito bem com o espírito romântico, potenciou de novo as leituras simbóli
cas da paleta cromática. 

V., muito resumidamente, Helmut Coing, Derechoprivado europeo, trad. castelhana de 
António Pérez Martin, Madrid, Fundación Cultural dei Notariado, 1996 (ed. orig. 
alem., 1985), pp. 380-81 e bibl. aí citada; Para o direito romano clássico, com o qual 
sobretudo lida Wissmann, Álvaro d'Ors, Derecho privado romano, Pamplona, EUN-
SA, 1973, 186 s.. 
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tecido de lã tingido dessa cor insigne que era a púrpura continuava a ser 
lã? Os próprios clássicos o tinham discutido, a propósito de um texto do 
jurista romano Labeo, embora não tivessem dado à discussão este tom 
filosófico, mas antes um sentido ou conceituai, em torno das relações 
entre género e espécie, ou meramente prático, acerca da relação entre o 
valor originário e o valor acrescentado. Qualquer das perspectivas levan
tava questões relevantes sobre a natureza da cor. Sendo ainda certo que, 
se se encarar o problema do ponto de vista dos valores das coisas acedida 
e acessória, entra em jogo todo um complexo sistema de valoração dos 
materiais, das tintas, do trabalho, mas também das cores em si mesmas, 
que traz à liça aspectos que j á não têm muito a ver com as coisas, mas 
com os valores - materiais ou simbólicos - que os homens lhes dão. 

Era por esta via da consideração dos elementos subjectivos da visão 
das cores - que J. W. Goethe irá valorizar poucos anos mais tarde 1 7 - que 
Wissmann poderia enquadrar sistematicamente uma série de questões que 
pontuam a sua obra, apenas explicáveis por uma visão abertamente cons
trutivista do universo cromático. Ou seja, de uma visão que realce que a 
identidade e o valor das cores é produto, não de qualidades residindo no 
mundo exterior, mas de modos de percepção - fisiológica ou simbólica — 
que pertencem ao sujeito que vê. E, realmente, o mundo das cores, tal 
como o mundo da linguagem, tem sido campo de eleição no surgir de 
perspectivas radicalmente construtivistas acerca da realidade, que a iden
tificam com modificações da consciência 1 8 . 

Todavia, Wissmann não trata, sequer, a questão gritante do dalto
nismo, ou da percepção das cores desviante do sentido comum. Embora 
se multiplique em exemplos de tratamento jurídico das cores que as reve
lam, antes de mais, como suportes de simbolismos e de valores que nós 
hoje não temos dúvidas em ter como atribuídos arbitrariamente pelos 
homens. 

Wissmann também reconhece que muitos dos valores e das hierar
quias das cores são socialmente produzidos e, por isso, a sua est imáção e 
significado varia de lugar para lugar, chegando a depender de actos cla
ramente arbitrários, como uma lei imperial. Porém, o seu ponto decisivo 
de mira é o de que os significados, valores e hierarquias das cores estão 
inscritos na natureza das coisas, como elementos de uma ordem natural, 
ou como sinais postos nas coisas para que o seu lugar nessa ordem se 
torne patente a todos. O branco exprime, naturalmente, a inocência; o 

1 7 V. infra. 
1 8 Não por acaso, na origem da teoria dos sistemas auto-poiéticos, inspirando directamen

te Niklas Luhmann, estão trabalhos de Ricardo Varela e Humberto Maturana sobre a 
visão (dos pombos e de uma rãzinha das Caraíbas). Cf. Siegfried J. Schmidt (org.), Der 
Diskurs des radikalen Konsiruktivismus, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987. 
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vermelho, o sangue e as paixões (dolorosas ou gozosas) do corpo; o terro
so e baço , o primitivo e rústico; o pálido ou cerúleo, tal como o negro, a 
morbidez e a morte. Tal como a forma e a fisionomia, a cor era um dos 
elementos dessa hermenêutica universal que tornava a face visível do 
mundo num livro com o qual se desvendava, por meio de uma contínua 
hermenêut ica, a sua fase oculta. Os homens potenciavam ainda essa leitu
ra, apondo nas coisas sinais cromáticos que as classificavam e apontavam 
a sua natureza íntima - os sinais amarelos obrigatórios para os judeus ou 
para os loucos, o luto negro para as viúvas, o branco para as vestes dos 
meninos e das (noivas) virgens, o vermelho ou púrpura para o poder e 
seus atributos (como para as encadernações dos livros de direito civi l ou 
para a tinta dos rescritos imperiais). 

A firmeza ou invariabilidade destes sinais cromáticos seria mínima 
nas sociedades domésticas, das quais o autor nem sequer trata; menor, nas 
repúblicas particulares, em que usos locais poderiam complicar aquela 
taxinomia cromática natural; máxima, porém, na sociedade de todos os 
homens, na sociedade das nações (societas civilis major vel gentium), 
cuja comunhão se baseava, muito proximamente, na natureza das coisas. 

A "árvore das cores" de François d 'Aguilon, antes reproduzida, j á 
organizava as cores pela sua proximidade ao branco ou ao negro, respec
tivamente. E, partindo embora de considerações meramente físicas, insi
nuava t ambém elementos sobre os quais toda uma complexa simbologia e 
hierarquia das cores se podia enxertar. A qual, basicamente, haveria de 
tender a valorizar as cores claras - como o branco, o amarelo, o laranja, o 
vermelho e todas as suas compósi tas - sobre as cores escuras - como 
preto, o pardo, o azul, o castanho. 

E, na verdade, as conotações destas últimas cores com a morte, o 
luto, os espíritos infernais, a falta de luzes ou de virtude, a barbárie, a 
inexistência ou, pelo menos, a discrição e a modéstia, são correntes e 
estão estudadas, nomeadamente no magnífico livro de Michel Pastoreau 
dedicou ao tema 1 9 . A prória linguagem remetia, no latim, para este carác
ter quase inominável das cores "deprimidas": caeruhum (azul, a cor da 
cera, que, de facto, não tem cor); glaucum (derivado de Glaucus, um dos 
deuses gregos do mar, a que Ovídio atribui, no entanto, uma forma mons
truosa, e extensivo ao azul pálido ou fugidio do mar [o qual tão-pouco 
tem cor]); Hvidum, caesium, aerium, ferreum, blavum (palavra que pro
vém do germano blau e que adquire uma conotação pejorativa, de bárba
ro, sendo associada aos povos dos confins do Império - celtas, germa
nos). Enfim, como diz Pastoreau, "tudo termos polisémicos, cromatica-

1 9 Michel Pastoreau, Bfeu. Hisíoire d'une couleur, Paris, Seuil, 2000 (usei a ed. de 2002, 
col. "Points"); em português, M. Pastoreau, Dicionário das Cores do Nosso Tempo. 
Simbólica e Sociedade, Lisboa, Editorial Estampa, 1993. 
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mente imprecisos e de emprego discordante" (p. 26/7). No teatro, 
personagens de olhos azuis, sobretudo se associados a cabelos loiros ou 
ruivos (o que corresponde, de facto, ao tipo bárbaro do norte) são típicos 
de figuras ridículas ou negativamente conotadas2 0 

Mas os elementos que podiam suportar uma teoria simbólica das 
cores não eram apenas estes, de origem clássica. Também a tradição 
bíblico-cristã - sobretudo a partir da imagética e da liturgia, se encarrega
rão de cobrir as cores de significados 2 1. O branco é a cor da pureza (can
didas), do baptismo, do mistério pascal, da ressurreição (o renascimento, 
a manhã, a alba ou alva) e da vida eterna. Enfim, o branco corresponde à 
luz pura e luminosa do sol, essa luz que tantas vezes é identificada com 
Deus. Em contrapartida, o negro carrega-se de uma pesada simbologia: a 
falta de luz, a abstinência, a penitência, a aflição e o sofrimento. O ver
melho, enfim, remete para o sangue de Cristo e dos mártires, sinal do 
amor (ou a paixão) sagrados, embora a sua semântica se estenda, depois, 
ao amor profano (contrastando então o vermelho de novo com o branco, 
que une amor e pureza, logo, amor cristão). O verde e o amarelo fazem o 
papel de cores intermédias, entre o negro e o branco; enquanto que o roxo 
ou violeta se aproxima do negro (subnigrum). Pastoreau descreve tam
bém - é este um dos temas maiores do seu livro - como o azul, antes 
escandalosamente ausente, tanto da física como da metafísica, começa a 
surgir, ligado à cor do céu ou - neste caso com o tom mais violáceo do 
sofrimento - do manto da virgem, à medida que as técnicas de coloração 
e os suportes (o vitral , por exemplo) lhe permitem dar luminosidade, des-
tacando-o das cores escuras. Porém, também esta valorização positiva da 
luz é objecto de controvérsia, pois as correntes mais ascéticas vêm nela e 
nas cores que ela faz aparecer um engano dos olhos, destinado a afastar 
os fiéis do recolhimento e da reflexão soturna e aflita (logo, negra), sobre 
a natureza perecível e arriscada do mundo, tomado esta aparência de cla
ridade pela luz verdadeira de luz verdadeira 2 2. 

São, na verdade, estes elementos simbólicos das cores, que o direito 
sempre haveria de valorizar, mesmo antes de J. W. Goethe 2 3 ter lançado 

2 0 Terência, em Hecyna, descreve "um gigante obeso, com olhos azuis e cabelos ruivos e 
encrespados e uma face livida [lívida; cor de cera, caerulea], como a de um cadáver". 
Citado por M . Pastoreau, Bleu [...], cit. 27. 

21 Cf. M . Pastoreau, Bleu [...], 33 ss. 
2 2 João 1:9 - " A l i estava a Luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mun

do"; João 8:12 - "Eu sou a luz do mundo: quem Me segue não andará em trevas"; 
Mateus 4:16 - "O povo que estava assentando em trevas, viu uma grande luz... na 
região e sombra da morte, a luz raiou"; Lucas 2:30-32 - "Luz para alumiar as nações"; 
João 2:8 - "Vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia". 

2 3 Zur Farbenlehre, 5 vols. (completo, com notas de R. Steiner) conteúdo: Beiträge zur 
Optik (179112); Versuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken (1794); Von den 
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as bases daquilo a que se poderia uma teoria romântica das cores, centra
da no sujeito. Na verdade, é J . W. Goethe que insiste nos aspectos subjec
tivos, na percepção (fisiológica, mas também emocional) das cores. Ele 
afirma que as sensações cromáticas dependem também do modo como o 
nosso cérebro processa a informação externa: daí que o que nós vemos 
dependa tanto do objecto e da luz como da nossa percepção. Isto abrirá a 
porta para interpretações estéticas ainda mais subjectivistas e simbólicas, 
que florescerão, primeiro, com o romantismo e, depois, com o simbolis
mo e com o expressionismo, transformando as cores em como que espíri
tos sensíveis ou, pelo menos, em entidades que seriam, antes de mais, 
est ímulos para a sensibilidade do espírito. O poeta expressionista Emil 
Nolde não hesita em falar das cores como seres sensíveis "nas suas pró
prias vidas chorando e rindo, sonho e êxtase, quentes e sagradas e sagra
do, como canções de amor, eróticas como hinos e corais gloriosos! Cores 
em vibração, tintilando como campainhas de prata e soando como sinos 
de bronze, proclamando a felicidade, a paixão, o amor, o sangue e a mor
te". Pela mesma época, o simbolista português Eugénio de Castro (1869¬
-1944), corporizará esta simpatia entre cor, som e sentimentos em termos 
muito semelhantes2 4. 

farbigen Schatten (1792); Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt (1793); 
Erfahrung und Wissenschaft (1798); Entoptische Farben (1813-20); Tafeln zur Far
benlehre / Entwurf einer Farbenlehre (1810); Enthüllung der Theorie Newtons (1810); 
Newtons Persönlichkeit (1810); Konfession des Verfassers (1810); Über den Regenbo
gen (1832); Goethe gegen den Atomismus / Goethe als Denker und Forscher / Goethe 
und der naturwissenschaftliche Illusionismus (Rudolf Steiner): on line: 
http://www.farben-welten.de/farbenlehre/indcx.htm; downioads: http ://www. färben -
-welten.de/farbenlehre/index.htm); traduções: Zur Farbenlehre (3 vols., 1810; trad. 
como Goethe's Theory of Colors, 1840). Sobre as inovações da teoria das cores de 
Goethe, v. Dennis L. Sepper, Goethe contra Newton. Polemics and the Project for a 
New Science of Color, Cambridge University Press, 1988. 

2 4 Cf , por exemplo, o seu poema "Um sonho" (em Oaristos, 1890): 
Na messe, que enlourece, estremece a quermesse 
O sol, o celestial girassol, esmorece... 
E as cantilenas de serenos sons amenos 
Fogem fluidas, fluindo à fina flor dos fenos... 

As estrelas em seus halos 
Brilham com brilhos sinistros... 
Cornamusas c crotalos, 
Cítolas, cítaras, sistros, 
Soam suaves, sonolentos, 
Sonolentos e suaves, 
Em suaves, 
Suaves, lentos lamentos 
De acentos 
Graves, 
Suaves. 

http://www.farben-welten.de/farbenlehre/indcx.htm
http://-welten.de/farbenlehre/index.htm
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É, portanto, em plena convulsão das teorias dos físicos sobre as 
cores que Wissmann escreve o seu pequeno tratado jurídico. 

Logo no início, ele constata essa mesma vertigem teórica, multipli
cando as definições, sobretudo medievais e modernas (Joseph Justus Sca-
liger [1540-1609], um erudito comentador de Teofrasto, considerado por 
Leibniz como o melhor representante da física e metafísica de Aristóte
les; a Margarita Philosophica de Gregor Reisch (1508); remetendo ainda 
para outros autores, como Hõpping e Guldte, que tinham coligido outras). 

No entanto, lembrado decerto do dito de Ulpiano de que o saber 
jur íd ico não precisava senão de um conhecimento suficiente (adequado) 
"das coisas divinas e humanas" (D., 1,1,12), reconhece a inutilidade de 
uma pugna - "como as dos gladiadores", isto é, artificiais, se não artifi
ciosas - sobre definições quanto a uma coisa - a cor - que de todos era 
conhecida e clara, sendo, demais, certo que a ele lhe interessava a coisa 
em si mesma e não as elucubrações filosóficas sobre a sua natureza ou 
essência 2 5 . Bastar-se-á, portanto, não com uma definição cuidada, mas 
com uma descrição notória que se possa aplicar a qualquer cor: "a cor é a 
qualidade que se pode perceber visualmente" (§ 5 ) 2 6 . Já com eventuais 

Flor! enquanto na messe estremece a quermesse 
E o sol, o celestial girassol esmorece, 
Deixemos estes sons tão serenos e amenos, 
Fujamos, Flor! à flor destes floridos fenos... 

Soam vesperais as Vésperas... 
Uns com brilhos de alabastros, 
Outros louros como nêsperas, 
No céu pardo ardem os astros... 
Como aqui se está bem! Além freme a quermesse... 
- Não sentes um gemer dolente que esmorece? 
São os amantes delirantes que em amenos 
Beijos se beijam, Flor! à flor dos frescos fenos... 

2 5 "No entanto, para mim, reconhecendo certa ingenuidade, nenhuma me agrada, pois 
obscurecem mais do que esclarecem uma coisa que de todos é suficientemente clara e 
conhecida de qualquer um; na verdade, o primeiro fim das boas definições é fazer com 
que os homens possam adquirir um conceito distinto e notório de uma coisa desconhe
cida ou obscura [...] No entanto é inteiramente de admitir que a cor é do género das 
coisas físicas que, de qualquer modo, é mais fácil em geral conhecer, apesar de não ser 
fácil determinar a sua essência. E, por esse facto, é porventura fácil esperar poder ser 
desculpado de remeter este tipo de especulações para os filósofos, abordando, em si 
mesmo, aquilo de que me encarreguei". 

2 6 Basta-se também com a uma noção vulgar de "qualidade" - "acidente pelo qual uma 
coisa é como é"; e abstrai da discussão dos físicos sobre se essa qualidade é real ou 
intencional, ou se a cor adere ao corpo, que se diz colorido, ou antes à luz (remetendo 
para Robert Boyle, Experiments and consideraüons touching colours, London, Royai 
Society, 1664). Em todo o caso, situa-se brevemente em face de alguns dos problemas 
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implicações simbólicas, retém a opinião de Aristóteles, que liga a água e 
o ar ao branco, o fogo ao vermelho e a terra ao branco ou ao negro (§ 22), 
bem como o elenco das cores fundamentais: branco (álbum), negro 
(nigrum), vermelho (rubrum), azul (caeruleum), flavum (ouro, amarelo), 
com base no ensino de Schaeffer (De arte pingendi) e no perturbante 
Athanasius Kircher (In Mundo subterrâneo)11, mas dando conta de outras 
opiniões que omitiam o azul e substituíam o rubrum pelo puniceum 
(escarlate) (§ 27) 2 8 . A sua síntese sobre a combinação das cores é, afinal, 
a da Arte magna 2 9 e do Mundus subterraneus, de Kircher: 

fiJbus Fiava: KoLcw Ctcrultw' fíígesr 

De todos estes autores3 0, Wissmann procurava contributos para 
encontrar uma ordem do justo relativa às cores ("quid justum sit circa 
colores, vel colorem occasione", § 35), ordem que havia de se fundar em 
sentidos e hierarquias naturais das mesmas na ordem divina e humana da 
natureza. 

da física sobre a percepção da cor, sobre a diferença entre luz e cor, sobre a casa das 
cores, sobre as divisões das cores (reais e aparentes, § 16; nativas, §18, e factícias ou 
artísticas,§ 19; simples e mistas, §§ 21-23) etc. (§§ 7 a 23) 

Joannes Schefferus, Graphice id est arte pingendi Uber singularis (cum 
indice necessário), Nuremberg, 1669. Athanasius Kircher, S.J. Mundus Subterraneus, 
in XII Libros digestus; quo Divinum Subterrestris Mundi Opificium, mira Ergasterio-
rum Naturae in eo distributio, verbo pantamorfon Protei Regnum, Universae denique 
Naturae Majestas et divitiae summa rerum varietate exponuntur. Apud Joannem Jans-
sonium et EHzeum Weyestraten, Amsterdam, 1665, 2 vols.. 

Outras divisões com relevo simbólico: cores húmidas e secas; cores nobiliores (que 
têm muita luz) e ignobiliores (que têm muito de sombra); Outros (Höpping) chamam 
nobres às cores principais, embora algumas delas (o negro e o azul) tenham muito dc 
sombrio) (§ 34). 

Ars magna, lucis et umbrae, in decem libros digesta, Romae, Ludovigo Grignani, 1646 
(que se tornou numa obra central da Ordem Rosa-Cruz). 
Outros autores citados (filósofos, físicos, médicos, teólogos § 35). 
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O primeiro capítulo em que o assunto é tratado substancialmente 
(cap. I I . "O uso das cores em diversos estados do homem", § 36 ss.) trata 
do modo como as cores são o sinal dos estados dos homens; pois, se a 
natureza e o direito distinguem os homens de acordo com a variedade dos 
seus estados - ou seja, dos seus estatutos nas sociedades humanas ("civil 
maior, c iv i l e a c iv i l mais pequena ou doméstica", § 37) - , estes "devem 
originar diferenças no seu aspecto". 

Na sociedade c iv i l maior - a sociedade de todos os homens do uni
verso vivendo em paz, societas gentium ou sociedade das nações, § 38 —, 
tais diferenças de cor j á existem: gregos seriam russati (corados, enrubes
cidos), os cartagineses albi, os coríntios rubris, os germanos de várias 
cores, segundo Tácito, tendo as suas as nações, desde a antiguidade, dife
rentes cores de corpo, cara e cabelos3 1 (§39). Dos hispanos se dizia que 
eram fusci (escuros), "ao passo que a Gália está menos infectada por este 
rubor dos vizinhos (at contra Gália vicino minas est infecta ruboré). 
Aqui começam as alusões a uma clara teoria rácica baseada na cor da 
pele, que se conclui pela afirmação de que, segundo muitos, os etíopes 
foram dominados pelos mouros por causa das suas faces queimadas e 
pelo negrume da cor; a estes parecendo opor-se os brancos (albos), 
entendendo como tal os habitantes do norte da Europa, especialmente os 
franceses (gallos) (§ 40). Já os germanos, pela cor de seus cabelos e 
olhos, continuavam amarrados à simbologia antiga - originária em Tácito 
- do barbarismo: teriam olhos selvagens e azuis (caerulei); os cabelos 
seriam russos ou amarelos, não tanto por natureza, mas por os lavarem 
com sabão, para que tivessem um brilho avermelhado, o mesmo fazendo 
os dinamarqueses e os suecos (§ 41). É decerto por causa desta carga 
negativa dos olhos azuis associados aos cabelos russos (ou ruivos) que 
mais tarde, ao tratar das cores como indícios de índole criminosa, o autor 
se pergunta, como outros juristas, sobre se o ruivo dos cabelos não é indí
cio de um espírito violento e criminoso 3 2 . 

Nesta teoria cromática das raças, passa-se com a cor da pele o que se 
passa com o tingir dos tecidos. O branco - cor difícil de obter nos tecidos, 
à custa de exposição ao sol ("pôr a roupa a corar [não a descorar]"), bar
reias de cinza e de lixívias) - era a cor, elaborada, cultivada, aperfeiçoa
da, da limpeza e do requinte. Uma cor ao mesmo tempo trabalhosa, cara e 
perecível. Em contrapartida, o pardo, encardido, terroso, indistinto, era a 
cor (ou não cor) nativa, rústica, não polida. Na humanidade, era a cor dos 
primeiros homens, "formados do insignificante e descolorado pó, pelo 

3 1 Embora os autores clássicos lhes associassem a cor biava (azul < blcu), por isso cono
tada com a barbárie e um aspecto medonho. 

3 2 "Se a cor russa dos cabelos aumenta os indícios de crime? Cons. Rupertum, ad Salust., 
p. 549" (§ 135,n.°6). 
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que teriam os olhos e os cabelos de cor azul (caeruleà) e amarelada {flava) 
(§ 42). Embora os físicos se interrogassem sobre as diferenças de colo
ração da pele, era fácil aproximar as cores terrosas, baças, encardidas, 
desse estado primitivo do homem acabado de sair do pó, ainda antes de 
soprado por Deus, ou, terminado o seu trânsito animado e abandonado do 
espírito vital, retornado, j á cadáver, a esse tom de palidez ou de cera 3 3. 

A outras chaves simbólicas estavam ligados os usos que os vários 
povos faziam das cores. O uso do preto, em Espanha, para falar com o 
rei. Também no Japão o negro era, então, a cor mais nobre. Na Turquia, o 
verde era reservado para a família do Profeta. Já a cor amarela fora julga
da por muitos povos como abjecta. Essa era, na Europa, a cor do barrete 
(Viena, 1228, pileum cornutum) ou da marca que os judeus deviam cozer 
às roupas, tendo variado a sua forma: estrela, rodela ou triângulo). O I V 
Concíl io de Latrão (1215, Inocêncio I I I , cân. 68) mandava que "os judeus 
e os sarracenos de ambos os sexos devem usar roupas que os distingam 
publicamente das outras nações". Esta mesma ideia aplicava-se também a 
profissões vis como as de talhante e prostituta (cf. Polizeiordnung de 
1577, § 6 8 ) . N o caso dos judeus, a fama de que eram comerciantes 
gananciosos e dados à usura permitia a aproximação entre a cor amarela e 
a cor do ouro e do oportunismo. Também os loucos se deviam vestir de 
amarelo, em sinal de ignomínia. 

Mas, na China, o amarelo era a cor imperial, proibida a todos os 
outros. Embora os persas tivessem o azul como cor real, os alemães con
tinuavam a tê-la, então, por desprezível, comunicando essa conotação à 
mulher que, traindo a sua natureza, se cultivava e se tinha por sabichona 
ou reivindicativa de prerrogativas de mando 3 4 . E, por isso, a expressão 
Blaustrumpf (tal como, por razões j á referidas, "cabeça russa" ou "ruiva" 
[RothkopJJ]) podia ser considerada juridicamente injuriosa, como sinóni
mo de "sabichona", "pedante" (§ 120) 3 5. 

3 3 Com elementos sobre uma teoria cromática das raças, Renato G. Mazzolini, "Leuco-
crazia o dell'identitá somática degli europei", Paolo Prodi e Wolfgang Reinhardt, Iden-
tità colletive tra Medioevo ed Età Moderna, Bologna, CLUEB, 2002, em 43-64. 

3 4 "Blaustrumpf (meias azuis) era o epíteto destas proto-sufragistas (§ 43). A expressão 
encontra-se na letra (de autor desconhecido, 1708) de uma cantata de Bach (BWV 524 
Quodlibet (Fragment) "Was seind das vor grosse Schlõsser") significando alguém que 
revelou hipócrita, traidor, jactancioso ou fanfarrão (cf. http://www.bach-cantatas. 
com/Articles/BWV524Quodlibet%5BBraatz%5D.htm). A expresssão surge na Inglaterra 
do séc. XIX, significando um forma desviada de comportamento das mulheres que per
tenciam ao primeiro movimento feminista. Já por volta de 1750, Lady Elizabeth 
Robinson Montagu abrira o seu Salon; como um dos convidados - o botânico Benjamin 
Stillingfleet - usava umas meias de seda preta que ela não podia suportar, autorizou-o a 
usar umas das suas meias de malha azul. O facto tornou-se conhecido, pelo que os parti
cipantes destas reuniões intelectuais passaram a ser conhecidos como "Blue-Stockings". 

3 5 Este tipo de mulher é caricaturado por Honoré Daumier e objecto de chacota e ódio dos 

http://www.bach-cantatas
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Depois da sociedade das nações vinha a sociedade c iv i l , cobrindo 
todas as acções externas os homens (§ 44). Neste plano, se as simbologias 
das cores remetiam menos para a natureza do que para os usos enraizados 
- essa segunda natureza do mundo de então - , a sua riqueza era enorme. 
Embora, Wissmann apenas se preocupe com as conotações relevantes 
para o direito, os seus exemplos são muitos 3 6 

O Autor começa, como era de esperar, pela simbologia do poder, 
descrevendo como, para ostentar a majestade, várias foram as cores usa
das. No Império romano, o púrpura fora uma cor imperial, como tal inter
dita por Nero a qualquer outra pessoa (§ 45), tal como, na República, 
t ambém o fora o branco 3 7. Estas cores reais tinham-se mantido. Na corte 
inglesa, a vara branca era um sinal real, preferindo os oficiais reais (offi¬
cers of the white staff*) aos da fazenda. O mesmo prestígio tinha a cor na 
corte francesa, em honra da pomba branca que teria trazido do céu os 
santos óleos para a unção do rei; daí a escolha do lírio, "flor branquíssi
ma", como insígnia real 3 9 . O mesmo, com a escrita e com os selos: os 
rescritos imperiais deveriam ser escritos a vermelho, assim como devia 
ser proibida ou sujeita a licença do imperador o uso da cera rubra - tinta 
sagrada (sacrum encaustrum [inchiostro] (§ 71) - na selagem dos docu
mentos 4 0 4 1 . Já os documentos deviam, em geral, ser escritos 4 2 em papel 
branco, sem manchas, encardido ou com letras apagadas (§ 128). 

homens: "Alle Eure poet'schen Siebensachen/ ich schätze sie nicht ein Pfifferlein. I 
Nicht sollen Frauen Gedichte machen: I Sie sollen versuchen, Gedichte zu sein" (Oscar 
Blumenthal, 1852-1917, "Blaustrümpfe", 1887) [Toda a vossa tralha poética / Vale 
para mim tanto como uma porcaria / As mulheres não devem fezer versos, / Mas sim 
tentar tornar-se poesia]. 

3 6 Embora alguns deles se refiram a cores incorporadas em insígnias e, por isso, nos 
interessem menos, já que a simbólica da insígnia consumia, em geral, a da cor. 

3 7 Talvez por isso, as varas dos juízes das câmaras portuguesas (também no Brasil) eram 
vermelhas (juízes de fora, representantes do império) ou brancas (juízes ordinários, 
representantes da república municipal). 

3 8 De entre os quais avultava o Lord Chamberlain. Oficiais de vara vermelha eram os offi¬
cers of the Wardens of the Fleet, que esperavam o rei empunhando um bastão vermelho. 

3 9 Que, no entanto, figura nas armas reais de França, em amarelo (or) sobre campo azul 
(fonds d'azur). 

4 0 O A. refere um parecer da Faculdade de Direito de Leipzig dado aos escabinos de 
Wittenberg e de Halle, segundo o qual nenhum privado, nobre ou plebeu, poderia usar 
cera rubra, a não ser por privilégio especial (§ 72), em princípio, do imperador (cf. 
"Coroliaria", p. 68).. 

4 1 Por razões diversas, mas já explicadas, também as sentenças de mortes deviam ser 
escritas a vermelho (ibid.); a decisão sobre a morte devia ser tomada, em tribunal, por 
votação por bolas negras e brancas; e, finalmente, o condenado deve ir vestido de negro 
(§ 135). 

4 2 Com tinta negra e não cinzenta ou, muito menos, de outras cores, como verde ou ver
melho (§ 128). 
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Depois, as alusões simbólicas multiplicam-se. O negro significa o 
luto e o branco a alegria (cf., também, § 53). Na França e na Inglaterra, 
porém, a cor do luto real era o violeta. O luto das rainhas francesas era o 
branco (daí que se chamassem Blanches). O dos cardeais e o dos reitores 
de algumas Universidades da Alemanha era o púrpura (vermelho escuro) 
( § 4 7 , § 5 2 ) . 

Nas mulheres, as libertas usavam vestidos de cores diferentes das 
matronas: verde desmaiado ou amarelo, açafrão, mirtilo, ametista, cor de 
vinho ou rosa, azeviche, castanho, amêndoa; enquanto que estas usavam 
tecidos mais caros, cor púrpura. Também o cabelo negro as distinguia das 
prostitutas que o usavam louro (flavum), as (§ 48) [ . . . ] . Nos monges, as 
cores oscilavam entre o branco, o negro, o azul e o castanho, tudo cores 
neutras ou escuras, evocadoras da sobriedade, da honestidade, da pureza 
ou do sofrimento e luto. Os advogados deviam vestir-se de negro, pois 
esta era a cor da firmeza e da preserverança (por muito que, acrescenta, 
muitos gostem, precisamente, de variar) (§ 50). 

T a m b é m às várias idades competiam, por natureza, cores diferentes. 
A infância (até aos sete anos) convinha o braço ou o prateado da inocên
cia; aos púberes (até aos 15 anos) convinha o azul; até aos vinte anos, o 
amarelo; o verde (viridium) era, onomatopaicamente, a cor da virilidade 
sendo a própria dos homens até aos trinta anos; o vermelho (a cor do 
amor carnal) acompanhava-os, por sua vez, até aos cinquenta; quanto ao 
negro, acompanhava, como um eloquente vaticínio, os idosos (senes) (de 
mais de 60 anos). Embora nesta cor se combinasse, também, a evocação da 
serena constância própria da idade; e, por isso, esta era também a cor que 
em muitas nações tingia as vestes dos magistrados, confirmando a majesto
sa lentidão e parcimônia que lhes devia caracterizar o gesto (§ 51). 

Estes mesmos sentidos das cores eram utilizados no teatro, para que os 
espectadores, de um golpe de vista, pudessem caracterizar o personagem: 
assim, os meninos vestiam de branco ou de linho; as prostitutas de açafrão 
ou de cor de barro; os sacerdotes, de branco; a túnica dos adolescentes 
variava com as situações e a sua condição; a alegria era sugerida pelo bran
co; a tristeza, por uma cor gasta; a riqueza pelo púrpura; a pobreza pelo 
escarlate; os velhos vestiam negro e os chulos cores variegadas.43 

Certas peças de vestuário, nomeadamente as que se usavam na parte 
mais nobre do corpo, a cabeça, que assim figurava como o lugar da insíg
nia ou timbre, tinham regras mais fixas quanto a cores. Assim, o chapéu 
(§ 54). O dos cardeais era vermelho, conforme j á decorria da fórmula da 
sua imposição: " A d laudem omnipotentis Dei et Sanctae Sedis Apostoli-
cae ornamentum accipe galerum rubrum, insigne singuíare dignitatis Car-
dinelatus, per quod designatur, quod usque ad mortem & sanguinis effu-

Tal como as prostitutas se deviam vestir assim, segundo o direito português antigo. 
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sionem inclusive pro exaltatione Sanctae Fidei, pace et quiete populi 
christiani, augmentu et statu Sacrosanctae Ecclesiae Romanae intrepidum 
te exhibere debeas, in Nomine Patris, & Filius, & Spiritus Sancti". 

Também os barretes universitários tinham as suas regras cromáticas. 
Os juristas usavam borlas vermelhas ou negras; ou violeta, como em 
Leipzig, embora esta fosse a cor da teologia, pois se ocupava do mundo 
celeste, que virá depois da morte deste mundo (§ 56). Em alguns países, 
como a Espanha ou a Alemanha, o Reitor presidia às disputas académi
cas, trajando vestes amarelas (batina, manto, pequeno barrete com um 
penacho) ( § 6 1 ) . 

Togas, meias, sapatos, pantufas e fardas, tudo podia ser objecto de 
regulamentação cromática, sempre baseada na natureza simbólica das 
cores ou em significados longamente sedimentados44, neste mundo em 
que a aparência devia corresponder à essência, como a etiqueta corres
ponde ao objecto etiquetado. E em que, como num grande teatro, a mar
cação cromática - ao lado de outras, duplicando outras 4 5 - devia remeter 
para a hierarquia dos personagens. 

Etiquetas eram, também, as penas que, portanto, se podiam também 
exprimir pela imposição de cores. A uma certa cidade, em sinal da sua 
perfídia, ter-lhe-ia sido impedido o uso do vermelho e imposto o do ama
relo. Em 1582, o Parlamento de Paris condenou os falidos, mesmo de boa 
fé, a usarem um chapéu verde. Em outros lugares, como no Saxe, era-lhes 
imposto um chapéu amarelo (Sachsen, 1661), como aos loucos, em 
Veneza. Segundo a lei judaica, os sacerdotes com mancha deviam usar 
veste e véu pretos. Os outros, os puros, usavam-nos brancos (§ 128 
[numerado, por erro, de 126]). 

Daí a gravidade da usurpação das cores que, como a usurpação do 
nome, das insígnias (§ 101), do estado, do sexo, constituem tanto crimes 
de falso, punidos pelo direito, como faltas morais graves contra a hones
tidade (honor, honestas). Assim, é crime apor na sua casa as armas de 
outrem, ou mesmo pintar a sua casa com uma cor que, por uso, outro 
tenha reservado para as suas46; utilizar cores adulteradas; pintar um cava
lo de modo a que a cor lhe aumente o preço; um magistrado usar cores 
abjectas nas suas vestes (§ 127). 

4 4 Cf. §§ 63 a 68. 
4 5 Tal é o caso da combinação entre a forma dos assentos e sua cor. Cadeiras de docel, de 

espaldar, de braços, meros tamboris, bancos e almofadas representavam uma hierar
quia, que podia ser duplicada pela cor dos materiais (couros e estofos): "Não erraremos 
se dissermos que é conveniente que cada dignidade de pessoa use bancos de cor dife
rente, vermelhos para os superiores, violáceos ou negros para os inferiores" (§ 70), 

4 6 Em certas aldeias do sul de Portugal, as cores das barras inferiores das paredes exterio
res das casas identifica a família proprietária. 
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Este carácter natural da ordem das cores explica também, por sua 
vez, a gravidade da mistura de cores, j á realçada por M . Pastoreau47. Uma 
cor nova nunca se deve obter pela mistura dos princípios activos das 
cores simples. Por exemplo, o verde não se deve obter misturando coran
tes azuis com corantes amarelos; mas antes buscando corantes autónomos 
verdes, ou degradando os tintos das cores originais até se obter o tom 
desejado. Misturar cores seria como que perturbar a ordem do mundo, 
criando um hermafroditismo contra natura4*. Para além de eventuais 
questões de técnica e de fiabilidade do novo tinto, há aqui profundas 
questões de ética, relacionadas com o interdito da impurificação. 

Era nesta ordem simbólica das cores, correspondente a uma ordem 
subjacente do mundo, que se baseavam as pragmáticas, tanto as que ape
nas pretendiam conservar a ordem do mundo, como aquelas que, j á den
tro de uma lógica mercantilista ou de rigorismo religioso, visavam limitar 
o luxo. Sendo que, uma ou outras das perspectivas tomava por base, mui
to frequentemente, a cor dos adereços. Assim, leis imperiais alemãs de 
1530 regulavam o uso do carmim (carmasinus); uma Polizeiordnung de 
1577 proibia pessoas de categorias inferior à de cavaleiro ou de doutor de 
enfeitar seus cavalos de amarelo (jlavum) (§ 68). 

Muitas das questões jurídicas das cores estão relacionadas com as 
insígnias. Já antes se disse que, nestes casos, o simbolismo das armas e 
insígnias parece mais forte do que o das cores que as compõem, pelo que, 
mais do que de um direito das cores, se trataria de um direito das insíg
nias. Porém, mesmo aqui a simbologia autónoma das cores faz valer os 
seus direitos. E que, se as insígnias - tal como os emblemas - são uma 
espécie de linguagem mais eloquente, em que os significados aparece
riam como que imediatamente, por uma espécie de efeito de espelhamen-
to directo da natureza no sinal (in signis), isso acontece porque os ele
mentos do sinal (do brasão, da insígnia) têm significados também eles 
naturais, quer no plano das figuras, quer no plano das suas cores. De fac
to: "a cor mais nobre deve anteceder a simplesmente nobre e ser posta 
num lugar superior [ . . . ] ; sendo deste princípio que decorre o costume de 
pintar nas insígnias as imagens dos animais e das feras (v.g., leões, 
águias, lobos, etc.) de cores diversas das naturais, como, por exemplo, 
azul" (§73), assim fazendo corresponder a nobreza (e lugar) da figura à 
nobreza e lugar da cor. Pois as cores "têm os seus próprios significados, 
quase míst icos", os quais se impõem a uma representação naturalista do 
bestiário herá ld ico 4 9 . 

4 7 Bleu [...], cit. 60 ss.. 
4 8 Como exemplo, uma lei saxónica de 1626 (31.1.) proíbe a mistura de tintas (§ 84) 
4 9 Pelo que a cor dos elementos das insígnias constitui um elemento distintivo essencial, 

não se podendo acusar alguém de usurpar armas alheias, se as suas cores são diferentes 
(§ 77). Sobre a cor na distinção dos exércitos em guerra, v. § 80. 
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Wissmann trata ainda, neste apartado, das normas que regem a pro
fissão de tintureiro ou de pintor. Omito este tema, por menos interessante 
na economia deste artigo, apesar da relevância que possa ter numa outra 
abordagem desta história do colorido (artificial, neste caso) do mundo. 

Porque é que nos interessa, ao estudar a história político-social, esta 
questão das cores? 

Por várias ordens de razões. 
Em primeiro lugar, num plano metodológico, a história das cores, da 

sua percepção fisiológica e da sua conotação simbólica constitui um dos 
mais eloquentes exemplos das insuficiências de uma historiografia objec-
tivista, que confunda a construção humana do mundo e dos seus sentidos 
com uma realidade objectiva. O mundo não se nos dá em espectáculo; o 
mundo é o espectáculo que as sociedades constroem, organizando-o e 
impondo-lhe uma narrativa. Dessa narrativa faz parte, também, o seu 
colorido. 

Em segundo lugar, e ainda neste plano metodológico, uma história 
bem contada das cores há-de saber combinar ingredientes quase exclusi
vamente imaginários — como a relacionação entre cores, sons e sentimen
tos - com memórias de saberes. De saberes sobre os elementos, sobre os 
humores corpóreos, sobre as virtudes curativas de plantas ou de outros 
produtos, sobre as propriedades secretas das coisas. Mas também há-de 
incorporar aspectos puramente técnicos, como a origem, a qualidade e as 
características e condições de fabrico, a raridade e o preço dos corantes. 
Finalmente, com as condições mesológicas: as cores dominantes na pai
sagem, a paleta da terra, dos céus e dos mares, das plantas, dos animais e 
dos próprios homens. 

É sobre tudo isto que se estrutura o simbolismo das cores, fixando 
sentidos e hierarquias, atracções, repulsas e interditos. Constituindo, atra
vés de ditos, de provérbios, de normas jurídicas ou de simples modismos 
de diversa natureza, significados, ordens e hierarquias para as cores, com 
as quais se marca a ordem da sociedade. 

O exemplo que escolhi neste artigo foi o de um texto do séc. X V I I I , 
escrito numa cidade do nordeste da Alemanha. Nele se compendia uma 
memór ia europeia de sentidos que lhe chega através de citações de auto
res que escreveram muito antes (no seio da tradição bíblica, helenística e 
romana, por exemplo) e muito longe (desde logo, no mundo mediterrâni
co, dotado de uma paleta mesológica muito diferente da predominante no 
norte da Alemanha). 

A expansão colonial europeia deve ter enriquecido extraordinaria
mente a sensibilidade cromática, não apenas por ter posto os europeus em 



86 António Manuel Hespanha 

contacto com outros meios físicos, mas também por lhes ter criado, em 
virtude de novas experiências, de novos corantes, ou de incorporação de 
tradições simbólicas alhieas 5 0, novas sensibilidades para a cor. As desig
nações europeias das regiões exóticas abundam de adjectivos referidos a 
cores: Mar roxo ou Mar Vermelho, Cabo Verde, Cabo Branco, Brasil, 
Rio Negro; assim como o imaginário ultramarino 5 1 evoca coloridos fortes 
e variegados. 

Os estudos sobre as cores implicam, antes de mais, levantamentos 
exaustivos e rigorosos: dos pigmentos disponíveis e usados, das cores, das 
casas, das vestes dos santos52, das cores das vestes. Finalmente, e mais 
tarde, dos símbolos regionais e nacionais. Estes últimos tiveram, nas novas 
nações, um impacto na sensibilidade e no gosto desconhecido de muitas 
das nações europeias, de identidade mais estabilizada e, por isso, menos 
ávidas de sinais de identificação. Não assim nas Américas, onde o azul, 
branco e vermelho distinguem a paisagem humana norte-americana como, 
a um nível que muitos brasileiros não são capazes de notar, o azul, amarelo 
e verde dominam o espectro cromático de uma cena de rua, no Brasil. 

Mas, com isto, as velhas imagens europeias não se perdem; num 
grau que importaria estudar e que variará de zona para zona, de objecto 
para objecto e de situação para situação, elas terão permanecido como um 
patr imónio latente que importa recordar. 

A B S T R A C T 

The colors are one of the most expressive examples of social and personal 
construction of meanings (if not of the reality itself). The diverse cultures have 
seen different colors in the rainbow, they have organized differently their sequence 
in it, but, over all, they have loaded them with different symbolic contents. 
Frequently, colors are markers of the social and political hierarchies and, therefore, 
"matter of law". In the second half of the 18th century, a disciple of Christian 
Thomasius summarizes, in a university dissertation, the common legal 
prescriptions on the use of the colors. Old literal genealogies still stand, entangled 
with scientific opinions of the time. On the basis of this intertext, legal doctrine 
fixes and multiplies meanings over space and time, as a huge space of industrial 
symbolic production. In such a way that, in spite of the changes brought by 
romantic imagery and by the emergent industrial revolution in the techniques of 
coloring, we can still recognize some glimpses of the shattered world of colors of 
traditional Europe. 

5 0 Wissmann dá exemplos de simbolismos chineses, japoneses, turcos, das cores. 
5 1 Palavra que também virará designativo cor. 
5 2 Em relação ao ultramar, note-se que a gravura, facilmente transportável, não levava 

cor, abrindo um espaço mais alargado à invenção cromática. 



FILOSOFÍA E L I T E R A T U R A : 
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«Há que afirmá-lo sem hesitações; a filosofia é literatura, 
tomando esta como a manifestação mais conseguida da lingua
gem, por valorização dos recursos dela». 

Joaquim Cerqueira Gonçalves, Fazer Filosofia 
- Como e Onde? Braga, 1990, p. 28. 

Num dos raros estudos clássicos versando a linguagem de S. Boa
ventura, significativamente intitulado «St. Bonaventura ais Meister der 
Sprache», Ludger Meier sublinha que o discurso bonaventuriano configura 
na sua totalidade uma «prosa artística», no enquadramento tradicional da 
retórica 1 . 

E sabido que o santo medieval não dedica um texto particular à l in
guagem; pensamos, contudo, que ela é uma dimensão objectivamente 
presente nos seus escritos. A atenção à linguagem em que S. Boaventura 
oferece o seu pensamento permitir-nos-á uma compreensão mais autênti
ca da sua filosofia. Ele próprio no-lo enuncia preceituando que o modo de 

1 Ludger MEIER, «St. Bonaventura ais Meister der Sprache», Franziscanische Studien 16 
(1929), p. 27. 
São poucos ainda os estudos que tentam captar a filosofia bonaventuriana pela mediação 
da linguagem. Sublinhamos os seguintes: O. Todiseo, «Verbum divinum omnis creatura. 
La filosofia dei linguaggio in S. Bonaventura}), Miscellanea Francescana 93 (1993) 
149-198; J. Gomez Chao, La «Sermocinalis philosophia de S. Beunaventura. La media¬
ción dei lenguage en la Filosofia bonaventuriana, Roma, 1976; T. Manferdini, «S. Bo
naventura filosofo dei linguagio» San Bonaventura 1274-1974, I I I , Roma 1973, 505¬
-534; E. Cousins, «Language as metaphysics», Miscellanea Mediaevalia 13-2 (1981) 
946-951; F. Chavero Blanco, «Ser y Significar» Themata, 5 (1988) 51-71; L. Renaut 
«Le langage de saint Bonaventure à Jean Duns Scot» Étude Franciscaines, 18 (1968) 
141-148. 

Phitosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 87-105 
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falar é semelhante ao modo de conhecer; pois o processo que explica o 
modo como conhecemos explica igualmente o modo como exprimimos 2. 

N o presente estudo propomo-nos captar o lugar da palavra no pen
samento de S. Boaventura3, seguindo três momentos: 1) Porque é que o 
Doutor Seráfico utiliza a linguagem que utiliza, e como; 2) Enquadra
mento da concepção bonaventuriana de metáfora; e 3) Em que medida o 
santo medieval anteviu que o futuro da filosofia passaria pelo paradigma 
filosófico da metáfora. Veremos que o dizer de e segundo Boaventura 
revela e releva um uso hermenêut ico da metáfora exemplificando uma 
verdadeira poética do pensamento. 

1. A linguagem poética 

U m leitor, não completamente insensível à letra e igualmente sensí
vel ao recurso à metáfora e à linguagem das imagens na criação do pen
samento, não pode evitar sentir uma profunda afinidade entre a lingua
gem que S. Boaventura utiliza e a linguagem figurada dos antigos poetas 
e oradores. Tal como a linguagem poética constitui o domínio próprio da 
metáfora («a rainha das figuras»)4, assim também a linguagem de que o 
santo franciscano faz uso se nos revela essencialmente metafórica. A sua 
«floração de metáforas», «multiplicando-se em eco» atesta, j á no dizer de 
G. Gusdorf, que o discurso bonaventuriano se apresenta como uma «flo
resta de s ímbolos» 5 . 

Para o Doutor Seráfico, todo aquele que desdenha aprender os pri
meiros elementos de que é composto o discurso jamais poderá conhecer o 
significado das palavras nem a lei correcta das construções, assim como 
aquele que despreza a letra da Escritura jamais se elevará às suas inteli
gências espirituais 6. As palavras implicam um bom fundamento e uma 
boa adaptação1. A unidade enunciável constitui-se a partir das coisas 

2 «Modus loquendi similis est modo addiscendi. Sicut enim nos per sensum addiscimus, 
ita quod species per interiorem, sensum pervenit ad intellectum, sic exprimimus.» ( I 
Sent. d. 9, dub. 4; I 189). 

3 O santo franciscano apreende o problema linguístico num grande número de termos 
comuns; por exemplo: Verbum, sermo, sermocinalis, modus, modus significandi, modus 
intelligendi, modus dicendi, modus exprimandi, expressio, dictio, lingua vox, signum, 
iocutio, dicere, praedicare, auditus, nomen, impositio... . 

4 Como o observa M.-C. Artaud, «a metáfora releva do poético». («Langage poetique et 
langage rhetorique: metaphore et allegorie», in Símbolo, Metáfora, Allegoria, Milano, 
1980, p. 15). 

5 Cf. G. Gusdorf, Les origines de Vhermenéutique, Paris, Payot, 1988, p. 83. 
6Brevil., Prol., 6; (V 207-208). 
7 É por isso, diz Boaventura, que os nominalistas não têm razão, pois fundam a sua posi-
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significadas, não da voz ou dos modos de significar*. De outro modo: na 
ausência da realidade não seria possível nomear9. Os nomes sem mais 
seriam simples figuras de d icção 1 0 . A linguagem subsiste, assim, pro
priamente, como expressão da realidade. 

S. Boaventura faz situar a linguagem que utiliza num plano de refe
rência que torna indirecta a relação linguística; todavia, a sua «denomina
ção» transcende os requisitos da simples transposição figurativa. Nada 
existe de mais semelhante à realidade do que a palavra, «semelhança 
expressa e express iva» 1 1 , a qual determina, assim, o modo como conhe
cemos. Com efeito, não só «nomeamos como conhecemos» 1 2 , como tam
bém «o que não conhecemos não podemos nomear»13. 

No dizer bonaventuriano, a metáfora apreende-se, não como inter
rupção ou «invenção», mas como aprofundamento da linguagem natural. 
Ela constitui a «figura» por excelência da vida: «[...] a palavra possui 
certa força de vida, se dois disserem a mesma verdade, um expressa e 
imprime melhor do que o ou t ro» 1 4 . 

Para S. Boaventura, a filosofia permanece indissociável do mundo. 
Nos ant ípodas do nominalismo, o nosso autor admite j á no pensamento 
uma certa forma de linguagem 1 5. Os modos de significar correspondem 
aos modos de conhecer. Com o nome impomos às coisas as propriedades 
que lhes são inerentes e que as constituem essencialmente16. Mas não é 

cäo na unidade do nome - o que 6 contra a verdade: «Et ratio huius est, quia nec bonum 
fundamentum habet, nec bonam adptationem». (I Sent. d. 41, a. 2, q. 2; I 740b). 

8 Ibidem I 740a. 
9 «Et quid prodest nomen habere sine re?» (Sermo II Dominica Tertia in Quadragesima; 

IX 229b). 
10 I Sent. I Sent. d. 41, a. 2, q. 2; I 740b 
1 1 Verbum autem non est aliud quam similitudo expressa et expressiva, concepta vi S p i r i 

tus intelligentis». (ISent., d. 27 a. u. q. 3; I 488a). 
1 2 «Sed sic nominamus, secundum quod cognoscimus [...]». (/ Sent. d. 45, a. 3 q. 1; I 

809a). 
«A forma creata nos nomina imponimus quam intelligimus et vidimus». (I Sent. d. 22 
a. u. q. 1;I, 391b). 

1 3 «Quia quod non contingit cognoscere non contingit nominare». (II Sent. d. 9, a. u. q. 4; 
I I 247a). 

1 4 «Item, est generatio sermonis a dicente, ubi est vitae vigor, quia sermo qaundam vim 
vitae secum habet; ut patet, quod duobus dicentibus eandem veritatem, unus melius alio 
exprimit et imprimit.» (Hexaem. 11, 24; V 384a). 

1 5 «Dicendum, quod in intellects verbi cadunt istae conditiones, scilicet intelligentis 
cognitio, similitudinis conceptio et alicuius expressio[...].» (I Sent., d. 27 a. u. q. 3; I 
487b). 

1 6 «Dicendum, quod cum nomen imponatur rei a proprietate, quae est sibi inaherens 
inseparabiliter et essentialiter».(//5e/7i. d. 25, dub. 3; I I 626b). 
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possível nomear senão as coisas de que j á temos conhecimento 1 7. Ou seja, 
impomos nomes apenas ao mundo que conhecemos e vemos 1 8. Do que 
não conhecemos não podemos falar. 

As razões que associam a filosofia ao mundo, também a aproximam 
da linguagem. Para Boaventura, onde há linguagem há sempre mundo, 
pois «a palavra possui uma certa força de vida». Poder-se-ia dizer que, j á 
para o santo medieval, é na e pela linguagem que tudo começa. 

Se a ressurreição da retórica nos últimos decénios, à qual subjaz a 
interpretação da racionalidade à luz do primado da linguagem, obriga a 
uma renovação das relações entre a filosofia e a literatura, pensamos que 
podemos encontrar justamente em Boaventura indícios dessa orientação 
para a linguagem. No contexto do século X I I I , a sua filosofia significa 
uma poética restituía. 

Com efeito, para S. Boaventura, a retórica faz parte do próprio dis
curso, consistindo este no modo de proferir as coisas que são inteligi-
das 1 9. A valorização dos recursos da linguagem, isto é, do ornamento, é o 
modo de falar mais consonante à Escritura e às autoridades dos que pre
cederam e seguiram Santo Agostinho 2 0 . 

1 7 «Nomen debite impositum est natura rei expressivum; nullus igitur potest res omnes 
nominare, nisi is qui omnium rerum plenam habet cognitionem». (II Sent. d. 23 a. 2, 
q. 1; I I 537a). 
«A forma creata nos nomina imponimus quam intelligimus et videmus». (I Sent. d. 22. 
a. u. q. 1; 1391b). 

1 9 Em vários passos da sua obra o santo medieval se refere à retórica como uma das ciên
cias do discurso («scientia sermocinandi»), por exemplo, em III Sent. d. 24. a. 3, q.l 
(V, 526a). Diferenciando as partes da «sicentia philosophica» refere-se a uma «sermo-
cinalis sive rationalis philosophia». (Red.art. 4; V 320). Nesta mesma obra, define a 
filosofia como «rationalis philosophia versa circa sermonem». (Ibidem, 15; V 323). 
O ornatus repousa sobre uma concepção profundamente enraizada na mentalidade e no 
gosto da Idade Média. Os meios do ornatus compreendem-se colectivamente sob o 
nome de Jigurae. Estas são modos de expressão estranhos à linguagem corrente. Nas 
diversas classificações antigas, as figuras agrupam-se em «figuras de palavras», «figu
ras de pensamento», «figuras de gramática» e «tropos». Os tropos dizem respeito ao 
uso de significações figuradas (metáfora, metonímia, perífrase, sinédoque, hipérbole, 
lítotes, etc). Segundo a qualidade e quantidade destes procedimentos, cabe distinguir o 
ornatus dijjiciiis ou modus gravis, caracterizado pelo uso predomiante de tropos, e o 
ornatus facilis, que se refere à predominância das colores rhetorici. Cf. Zumthor, Lan
gue, texte, enigme, p. 104. 

2 0 Esse modo de falar (modus dicendi) é o discurso ornado (ornatus) - uma das três 
formas da operação divina na produção do mundo. O discurso ornado corresponde à 
distinção (distinctione), isto é, à sucessão dos tempos. Deus podia ter criado todas as 
coisas num instante, mas preferiu criá-las na sucessão dos tempos; por isso, há o 
ornamento da natureza luminosa, o ornamento da natureza límpida e o ornamento da 
natureza opaca: «Haec autem omnia, licet potuerit facere in instanti, maluit tamen per 
successionem temporum, tum propter distinctam et ciaram repraesentationem 
potentiae, sapientiae et bonitatis [...]; Si autem diceretur alio modo, quod omnia essent 
simul facta, tunc omnes hi septem dies referuntur ad angelicam considerationem. Ve-
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Dir-se-Ía que a poética é a capacidade de a linguagem preservar 
sempre novas expressões, nunca sendo estas as últimas nem as únicas, 
fundindo-se, nas palavras de J. Cerqueira Gonçalves, com o poder de o 
homem se distanciar, pela razão, vontade e imaginação, do imediato, das 
configurações dos mundos feitos, sendo apenas atendendo a essa capaci
dade de distanciamento que o homem pode falar de mundo 2 1 . 

Procedendo do impulso primordial da palavra e estimulada por ideal 
ético, a retórica não se pode reduzir ao simples uso de figuras e tropos e 
ser simples forma mecânica de verbalização, devendo inscrever-se no 
processo mais amplo de formação da própria racionalidade. Mas aqueles 
elementos seus constituintes não podem separar-se do procedimento retó
rico enquanto tal sem fazer perigar a natureza do mesmo 2 2. Boaventura 
igualmente o sublinha, afirmando que o modo de inteligir precede o 
modo de significar e que ambos são indissociáveis 2 3 . 

Por outras palavras, se não é possível falar de mundo sem o poder de 
o homem se distanciar dos objectos descritivos, é forçoso dizer que todo 
o mundo é poético, e que todo o mundo continua poético na transforma
ção do sentido acumulado. Se é pois poeticamente que o mundo se mani
festa, é poeticamente que o podemos habitar 2 4. 

2. A concepção bonaventuriana de metáfora 

S. Boaventura reconhece explicitamente a «excelência» da metáfora 
como modo de atribuição divina 2 5 . A metáfora é necessária para o louvor 

rumtamen primus modus dicendi est magis Scripturae consonans et auctoritatibus 
Sanctorum, et quí praecesserunt et etíam qui secuit sunt beatum Augustinum». (Brevii. 
I I , 2; V, 220b). 

2 1 Cf. J. Cerqueira Gonçalves, Fazer Filosofia - Como e Onde?, Braga, 1990, p. 28. 
2 2 A redução da retórica aos seus elementos condu-la à separação da poética, separação 

essa que inicia o momento de declínio. 
2 3 Para o santo franciscano, o modus significandi permanece essencialmente dependente, 

não só do modus intelligendi, mas também do modus exprimendi: «[...] modi signifi
candi non lantum sequuntur diversos modos intelligendi generales, sed etiam modos 
exprimendi». {! Sent., d. 4, a. un. q. 2; V, 102a). 

2 4 A «habitação» estará sempre presente em Boaventura; vemos adiante que a sua visão 
exemplarista está mais próxima de um conceito de verdade como manifestação e acei
tação («desvelamento»), do que de um conceito de verdade como adequação (adaequa-
tio intellectus et rei). O autor é claro: A coisa adequada não é a sua adequação. 
(Hexaem., Ill , 8; V, 344b). 

2 5 «Ad illud obücitur, quod symboüca et mystica theologia nominant Deum (ranslative; 
dicendum, quod quamvis mystica Deum nominet translative quantum ad proprietates 
excellentiae [...]». ISent., d. 22, a. un. q. 3, (I, 396b). 
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de Deus 2 6 . Com efeito, e porque Deus é maximamente louvável, para o 
louvor não cessar por falta de palavras - dir-se-ia, por penúria da lingua
gem - a Sagrada Escritura ensinou a transferir os nomes das criaturas 
para Deus 2 7 . Por isso, é em número indefinido que é preciso usar metáfo
ras {translationes), afim de que, tal como todas as criaturas louvam Deus, 
o Ser divino seja igualmente louvado a partir de todos os nomes das cria
turas 2 8. Louvar Deus é, portanto, um modo «denominativo» do próprio 
Ser divino. 

Propriamente falando, o nome Deus não tem plural, não é nome ape
lativo, porque não significa uma forma multiplicável. O nome Deus é 
própr io da natureza divina. Deus não pode ser limitado, nem coarctado, 
nem composto: Deus está fora de todo o género {Deus est extra omne 
genus)29. O Ser divino é incircunscritível, invisível e imutável (Deus sit 
incircumscritibilis, invisibilis et incommutabilis)30. 

A semelhança do Pseudo-Dionísio, o Doutor Seráfico persiste na 
noção de que um só nome não pode significar Deus. O Ser divino, por 
definição, transcende todos os nomes. A metáfora, justamente, transfere 
para Deus a multiformidade dos nomes; por isso se poderá dizer que, 
metaforicamente (metaphorice), Deus é nomeável por todos os nomes das 
criaturas {Deus est omninominabilis). O uso das transferências de sentido 
tiradas das criaturas como «a força do leão», «a doçura do cordeiro», «a 
solidez da pedra», «a prudência da serpente», «e outras semelhantes», 
combate o perigo quer do mutismo, quer da inefabilidade 3 1. 

E àqueles que objectam, observa Boaventura, que não há semelhança, 
porque a distância entre o homem e Deus é abissal, deve dizer-se que essa 
semelhança é, não por participação, mas segundo a analogia e o hábi to 3 2 . 

2 6 «Quoniam igitur finis imponit necessitatem his quae sunt ad finem, cum translatio sit 
ad iaudem Dei.» I Sent., d. 34, a. un. q. 4 ( I , 594a). 

2 7 «Propter laudem Dei necessária est translatio. Quoniam enim Deus multum est 
laudabilis, ne propter inopiam vocabulorum contingeret cessare a laude, sacra Scriptum 
docuit, nomina creaturarum ad Deum transferri [ . . . ] . (Ibidem). 

2 8 «[...] et hoc in numero indefinito, ut, sicut omnis creatura laudat Deum, sic Deus 
laudetur ex omni nomine creaturae.» (ibidem). 

2 9 Brevil., I , 8 (V, 217b). 
3 0 Brevil., I , 5 (V, 214a). 
3 1 «Quia enim per creaturas ad cognoscendum Creatorem venimus, et, ut plurimum, fere 

omnes creaturae habent proprietates nobiles, quae sunt ratio intelligendi Deum, ut leo 
fortitudinem, agnus mansuetudinem, petra soliditatem, serpens prudentiam et 
consimilia: ideo oportuit, plura nomina transferri ad Deum.» / Sent., d. 34, a. un. q. 4 
concl. (I , 594b). 

3 2 «Quod enim obiicitur, quod nulla est similitudo, quia summa est distantia; dicendum, 
quod non est similitudo per unius naturae participationem, est tarnen similitudo secun
dum analogiam et habitudinem [...]» (Ibidem). Ora, este ponto é muito importante; São 
Tomás recorre à «participação», S. Boaventura à «semelhança». Enquanto a primeira 
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Dito de outro modo, o Doutor Seráfico faz situar a analogia mais no 
lado da linguagem do que no do ser; pode-se dizer que ele faz um uso 
analítico, melhor, hermenêutico da analogia. O seu discurso sobre a metá
fora constitui uma nova e original compenetração do simbólico e do 
especulativo; dir-se-ia, restituir a poética à ciência, entrecruzando «esfe
ras de discurso», e superando, assim, a distinção entre o discurso poético 
e o discurso científ ico 3 3 . 

Com efeito, não é por acaso que esse uso incidente de metáforas, 
multiplicando-se como que em eco múltiplo, bem como o poder de 
recriação de sentido da linguagem que S. Boaventura utiliza, levam a que 
muitos autores vejam no santo medieval o representante mais completo 
de a «metáfora v i v a » 3 4 . 

Como subl inhámos, a predicação metafórica exercida por Boaventu
ra transcende os requisitos da teoria retórica. 

Deve-se a P. Ricoeur a distinção entre «teoria retórica» e «teoria 
semântica» da metáfora 3 5 . Na «teoria retórica» a metáfora é um tropo, 
isto é, uma figura do discurso que diz respeito à denominação; a figura é 
uma extensão do discurso por substituição do sentido literal das palavras. 
A razão desta substituição é, para a metáfora, a semelhança. A função da 
semelhança é a substituição de um sentido literal por um figurado, que 
não implica qualquer inovação semântica: se restabelecermos o sentido 
literal que a palavra figurada substituiu, a substituição mais a restituição 
são igual a zero. Na «teoria semântica», pelo contrário, a metáfora é um 
acontecimento linguístico que ocorre ao nível da frase, do discurso ou de 
toda uma obra, e que implica uma verdadeira criação de sentido. Não tem 
estatuto na linguagem estabelecida e só existe na atribuição de predicados 
inusitados. Em suma, a metáfora comporta uma informação nova, diz 
alguma coisa de novo sobre a realidade. A transição para uma semântica 
moderna da metáfora ocorreu com os trabalhos de A . - I . Richards e M . 
Black, entre outros 3 6. Ora, justamente, pensamos que é possível encontrar 

acentua a separação {separatio), a segunda afirma a proximidade. Como veremos, 
ambas correspondem a diferentes posições de base - que originarão discursos opostos. 

3 3 Cf. P. Ricoeur, La métaphore vive, p. 356. 
3 4 Escreve E. Falque: «La «métaphore vive», dans sa double fonction à la fois «heuristi-

que» et «cognitive» (Ricoeur), découvre ainsi en Bonaventure probablement Pun des 
ses plus exacts représentants.» (Saint Bonaventure et L'Entree de Dieu en Theologie, 
Paris, J. Vrin, 2000, p. 178). 

3 5 P. Ricoeur, «Parole et Symbole», Revue des sciences religieuses, 49 (1975), pp. 144-148. 
3 6 Ricoeur acrescenta os nomes de M. Beardsley, Turbayne e Wheel wrigth. Mas a 

transição da teoria retórica para a teoria semântica dever-se-ia, originalmente, a A . - I . 
Richards, com a publicação da ohm A Filosofia Retórica (The Philosophy of Rhetoric, 
New York, 1936). Ibidem, p. 145. 
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na concepção bonaventuriana indícios dessa transformação da metáfora à 
luz do seu valor cognitivo, heurístico e hermenêutico. 

S. Boaventura leva-nos para além dele se percebermos como o mun
do em que estamos continua a ser bonaventuriano. Parafraseando P. F. 
Srawson, o Doutor Seráfico compensa-nos do esforço de o «re-pensar-
m o s » 3 7 , constituindo disso bem exemplo a noção de metáfora que nos 
oferece. 

Com efeito, se o Autor pensa com o concurso de metáforas, de duas 
uma: ou a denominação de que faz uso opera uma simples transferência e, 
se assim fosse, nada de novo diria sobre Deus, ou, pelo contrário, a mes
ma traduz um procedimento capaz de contribuir positivamente para o 
conhecimento de Deus. Ora, S. Boaventura não só valoriza como consi
dera que, para nós, a metáfora é o melhor meio de apreender Deus em si. 

Para P. Ricoeur, a metáfora permanece o eixo da poética. Como o 
indica a raiz grega do termo (poiesis = fabricação de uma coisa distinta 
do seu autor), a poética diz respeito ao carácter «produtivo» de certos 
modos de discurso, sem olhar para a diferença entre a prosa e a poesia 
(versificada, ritmada). Tal «produção» tem o poder de redescrever a rea
lidade que extravasa a linguagem e, por isso mesmo, reveste uma dupla 
função, semântica (cognitiva) e heurística. No primeiro caso, é uma pro
dução de sentido, isto é, uma expansão da linguagem no interior dela 
mesma. No segundo, significa um crescimento do poder de descoberta da 
própria linguagem em relação aos aspectos «inauditos» do mundo. Para 
designar o primeiro aspecto, fala-se de inovação semântica (o adjectivo 
«semânt ico» tem a mesma extensão que o substantivo «sentido»); para o 
segundo, fala-se de função heurística (o adjectivo «heurístico» cobre a 
mesma área que os substantivos «invenção» ou «descoberta»). Estas duas 
funções recebem nomes diferentes mas, na verdade, não se distinguem. A 
poética não faz a distinção entre um «dentro» e um «fora» da lingua
gem 3 8 . Ou seja, para a poética a linguagem não é um «objecto». 

O Doutor Seráfico, por sua vez, respondendo à questão, utrum in 
divinis ponenda sit translatio, afirma que a metáfora possui uma dupla 
razão ou fim: uma, louvar Deus (laus Dei), outra conduzir o nosso inte-

3 7 P. F. Strawson, Individuais, Édition Methuen & C°, Londres, 1959, p. 11. 
3 8 P. Ricoeur, «Poétique et symbolique», in Initiation à la pratique de la théologie. Tome: 

Introduction. Paris, Les Editions du Cerf, 1982, p. 37 e 39. 
A poética deve unir o que a linguística separou (Saussure). As grandes unidades de 
discurso que a poética descreve fazem aparecer um dinamismo por excelência da 
linguagem, a saber, a sua função de mediação: mediação entre o homem e o mundo, 
mediação entre o homem e o homem, mediação entre o homem e ele mesmo. Pode-se 
chamar referência à primeira mediação, diálogo à segunda e reflexão à terceira. O 
poder heurístico da linguagem exerce-se nestes três registos (referência, diálogo e 
reflexão). Cf. Ricoeur, Op. cit. p. 40. 
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lecto {manuductio intellectus nostrif9. Mediante estas duas funções -
duas funções «poéticas» por excelência - a metáfora impõe-se-nos como 
modelo de todo o discurso sobre Deus. 

Como subl inhámos, louvar Deus significa transferir para o Ser d iv i 
no os nomes das criaturas; e, porque Deus é «muito digno de louvor», e 
para que as palavras não cessem, as metáforas são necessárias em número 
indefinido. Boaventura, ao contrário do Pseudo-Dionísio, consente à l in
guagem humana o poder de dizer Deus. A um modo de negação (modum 
negationis) o Doutor Seráfico faz sobrepor um modo de afirmação 
(modum positionis); à ausência de palavras, melhor dito, «à total intangi
bilidade e invisibilidade», o Santo contrapõe como que um recurso último 
da linguagem, precisamente: o louvor de Deus. O que significa, por con
seguinte, laus Deil 

Ora, segundo Boaventura, é, antes de mais, um exercício predicativo 
descendente - e, portanto, heurístico - por meio do qual os nomes das 
criaturas se transferem para Deus. Mas porquê um derradeiro recurso? Na 
verdade, para Boaventura, «louvar Deus» significa falar de Deus a partir 
do próprio Ser divino, não a partir das criaturas. Eis, pois, o motivo de 
recurso: como pode a linguagem humana referir-se a Deus senão a partir 
das criaturas, se é destas que os nomes são transferidos? Cremos que é 
justamente por isso, isto é, por assumir uma função «denominativa», que 
o louvor de Deus constitui uma predicação metafórica. Boaventura vê 
bem que só a poética, situando-se nas margens da linguagem, pode cor
responder «ao excesso de significação do nome». 

Se se perguntasse «de que modo Deus se pode dizer pelo verbo 
humano», vemos j á qual seria a resposta de Boaventura. Deus, criador 
pela palavra, garante a inteligibilidade de todas as coisas. A ciência sim
plesmente, ou, pelo menos, um certo modelo de ciência, forçar-nos-ia ao 
silêncio. A linguagem humana pode falar de Deus por metáfora (sub 
metaphorá). 

Os nomes divinos tiram-se dos nomes das criaturas. Se estas são em 
número indefinido, são também em número indefinido os nomes de Deus. 
As metáforas bíblicas permanecem emblemáticas . Com efeito, elas não 
predicam uma simples transferência de termos; mostra-o o facto de nem 
todos os nomes serem transferíveis para Deus. Os nomes que importam 
deformidade, que mais transfeririam vitupério do que louvor, não podem 
predicar-se do Ser divino 4 0 . A metáfora, diz Boaventura, serve «para a 

3 9 Boaventura é inequívoco sobre a dupla função da metáfora: «Dicendum quod ratio vel 
fínis translationis duplex est: una, inquam, est laus Dei, alia manuductio intellectus 
nostri.» (/ Sent., d. 34, a.un. q. 4; I , 594a). 

4 0 Todas as criaturas, excepto o diabo, o sapo e a raposa; estes nomes, pela sua 
deformidade, não devem transferir-se para Deus, porque mais transfeririam vitupério 
do que louvor: «[...] ideo nomina importantia deformitatem non debent transferri, ut 
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nossa instrução»; é por essa razão que a semelhança sensível pode ser «via 
de conhec imento» 4 1 . Assim, enquanto louvor de Deus (laus Dei), a metáfo
ra reveste uma função heurística, constituindo uma modalidade de predi
cação descendente. O «número indefinido» de transferências, de metáforas, 
assegura o carácter inesgotável desse processo predicativo de Deus. 

Outra razão da metáfora é «conduzir pela mão o nosso intelecto» 
(manuductio intettectus nostri). Para Boaventura, os signos das figuras de 
nada valem se as coisas não forem conhecidas4 2. A metáfora, como 
«manuduct io», faz precisamente a distinção entre o caminho e a razão do 
próprio caminho, que excede sempre todo o percurso. Esta metáfora indi
ca, assim, primeiro que tudo, que a inteligência humana não é autónoma, 
que o ser humano é «conduzido» no seu itinerário. Deixar-se conduzir 
«pela mão» (manu-ducíio) significa, pois, reconduzir o nosso intelecto 
para o conhecimento de Deus, e propriamente pelas metáforas bíblicas, 
isto é, a partir das criaturas. Com efeito, as metáforas possuem uma razão 
comum: falam de Deus segundo a experiência sensível; por exemplo, o 
brilho de uma estrela, o rosado de uma manhã, a força de um leão, a 
doçura de um cordeiro... . Ou seja, metaforizar não é «inventar» Deus; é 
sim uma manifestação expressiva da contemplação Deus, e isso em todo 
o percurso do «itinerário». Portanto, enquanto manuductio, a metáfora 
traduz uma modalidade predicativa ascendente. 

Chegados a este ponto, estamos o âmago da nossa tese: S. Boaventu
ra consente à metáfora um duplo movimento: 1. epifórico (descendente); 
e 2. diafórico (ascendente). O primeiro reveste uma função heurística, e o 
segundo possui uma função cognitiva. O santo franciscano «entrecruza», 
portanto, as duas modalidades predicativas, uma segundo a ordem des
cendente do ser (laus Dei) e outra segundo a ordem ascendente das signi
ficações (manuductio). E oferece, assim, duas vias para Deus (aparte Dei 
e a parte creaturae); a predicação metafórica consigna um «equilíbrio» 
entre ambas. 

3. A poética da linguagem 

Boaventura não pôde ler o que Ricoeur escreveu sobre a «função 
poética» da metáfora, mas se o interpretarmos sabendo do poder de redes-
crição da linguagem poética, não compreenderemos melhor a unidade do 

diabolos, bufo, vulpes, quia magis transferuntur vituperium quam laudem». (/ Sent. d. 
34, a. un. q. 4; I, 594b). 

4 1 «Rursus, quia translatio est propter nostram instructionem, et similitudo incipiens a 
notori est via cognoscendi.» (Ibidem). 

4 2 «Quia signa nihil valent, nisi res intelligantur.» (Hexaem. X I I I , 3; V, 388a). 
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dizer bonaventuriano? Por outro lado, ainda, a «intenção realista», de que 
nos fala o filósofo francês acentua a condição metafórica da verdade. 
Para o santo franciscano, essa intenção realista, que, segundo Ricoeur, 
pode ser designada como «verdade metafórica», equivale ao que é posto 
diante de nós na ordem do conhecer, a qual, por sua vez, coincide, com a 
ordem do ser4 3. 

Dom Jean Leclerq, a propósito da relação entre «experiência» e 
«literatura» nos escritores místicos do século X I I , observa que a literatura 
é insuficiente para provocar a experiência. Não há literatura espiritual 
sem experiência espiritual: é a experiência, preceitua o medievalista, que 
suscita a literatura, e não o inverso. S. Bernardo, apenas com os recursos 
da literatura, não teria podido falar da vida espiritual como o fez: não 
teria podido descrever as realidades que viveu. Foi a experiência espiri
tual que lhe permitiu ultrapassar a literatura: podemos e devemos utilizá¬
-la, mas sem que dela sejamos escravos4 4. 

Ora, de semelhante modo procede S. Boaventura. A sua «literatura» 
é expressão da sua «experiência», e não o inverso; «ultrapassa» a litera
tura, todavia, recriando-a e configurando-a a outro nível, prosseguindo o 
processo criador de redescrição da linguagem figurativa. Com efeito, esta 
revela-se investida de um poder hermenêutico, pois emerge, não como 
mera reprodução mimética de elementos dados - mundos feitos —, mas 
sim como uma verdadeira criação poética, «onde inventar e descobrir 
cessam de se opor e onde criar e revelar co inc idem» 4 5 . É ao que Leclerq 
chama sinceridade, sem a qual temos apenas imitação. A autenticidade da 
experiência é condição de sinceridade da literatura. O recurso aos artifí
cios da retórica não exclui a sinceridade, supõe-na. Em Boaventura 
retórica e sinceridade convertem-se. A recriação da literatura reconstitui a 
retórica em poética. A retórica é uma forma de poesia («prosa artística»). 

O «colorido» do pensamento, o «pensar poético» do nosso autor é, 
por conseguinte, determinado pela constituição figurativa da sua própria 
linguagem; e traduz diríamos, a valência manifestativa dos aspectos 
expressivos que constituem a própria linguagem como metáfora e que 
medeiam o processo de assimilação da Escritura. Simultaneamente, é 
uma via hermenêutica, ainda pouco explorada, mas não despicienda, para 
aceder à compreensão do pensamento de S. Boaventura. 

O efeito metafórico do pensamento do santo franciscano tem uma 
origem: a Escritura. De certo modo, a Escritura significa o acontecimento 

4 3 Para o santo medieval, os princípios do ser e do conhecer são os mesmos: «Item, 
eadem sunt principia essendi et cognoscendi [...].» (Sc. Chr. IV; V, 22a). 

4 4 Vd. Dom Jean Leclerq, L'Amour des lettres et le désir de Dieu. ¡nitiaiion aia auteurs 
monastiques du moyen age, Paris, Cerf, 1990, pp. 245-246. 

4 5 P. Ricoeur, La métaphore vive, p. 310. • 
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da linguagem humana, isto é, dos signos e das figuras por cuja transposi
ção o homem, «como pela mão» (manuductió), se eleva a Deus. E a l in
guagem de Deus: a linguagem de Deus para o homem. O verbo humano 
coincide com o mundo 4 6 ; a linguagem humana é, portanto, a linguagem 
escriturária. Assim, a linguagem humana exprime «estas figuras misterio
sas e simbólicas» (aenigmaticis ac mysticis figuris), por meio das quais 
«o olho da inteligência racional» é conduzido a conhecer a verdade da 
sabedoria divina. As descrições simbólicas contidas na Escritura são os 
véus sagrados que obscurecem e circunscrevem o raio divino, para que se 
adapte aos nossos olhares, e isto de tal modo que esse obscurecimento 
seja a nossa i luminação 4 7 . 

Para o Doutor Seráfico, a Escritura é «como um magnífico poema», 
é o l ivro que veio substituir o livro do mundo, o primeiro l ivro, depois da 
queda homem. Antes deste acontecimento original, diz Boaventura, «o 
homem tinha conhecimento das coisas criadas e, por sua representação, 
elevava-se a Deus para o louvar, venerar e amar; e para isto são as criatu
ras e assim reconduzidas a D e u s » 4 8 . O homem vive então, ainda, no esta
do de inocência (statum innocentiae), o seu estado primeiro. No estado de 
natureza lapsa (statum naturae lapsae), porém, a alma humana não vê 
directamente Deus, mas somente «como por espelho» (ut per speculum) e 
«como em espelho» (ut in speculo)49. O homem decaído como que perdeu 
todo o conhecimento inicial; por isso, requer, com as criaturas, um outro 
livro (alius liber), a f im de «assumir» o primeiro livro «quase morto e 
apagado» (quasi emortus et deletus erat), para interpretar as metáforas das 
coisas. Esse livro é a Escritura - liber sacrae Scripturae super librum 
mundanae creaturae - , que expõe as semelhanças, as propriedades e as 
metáforas das coisas escritas no livro de mundo 5 0 . 

4 6 Era todas as coisas reconhecemos urn dupiice verbo, o verbo humane e o verbo divino: 
«Et duplex est verbum, quo recognoscimus omina: verbum scilicet divinum et verbum 
humanum. Verbum divinum est omnis creatura, quia Deum loquitur; hoc verbum perci-
pit oculus. Verbum humanum est vox prolata, et hoc percipit auris.» {Comm. Eccl. c. I ; 
V I , 16b). 

4 7 «Sacra autem velamine sunt mysticae in sacro Eloquio descriptiones, quibus divinus 
radius cricumvelatur et obumbratur, ut nostris contemperetur aspectibus, quatenus ipsa 
obumbratio nostra sit illuminatio [...]». {Tract. Plant. Parad., 1; V, 575a). 

4 8 «Certum est, quod homo stans habebat cognitionem rerum creatarum et per illarum 
repraesentationem ferebatur in Deum ad ipsum laudandum, venerandum, amandum; et 
ad hoc sunt creaturae et sic reducuntur in Deum» (Hexaem. Coll. XI I I , 12; V, 390a). 

4 9 Itin. I , 5; (V, 297b). Para Boaventura, e diferente ver uma coisa em espelho e por 
espelho: «Differet dicere videre rem in speculo et per speculum. Per speculum enim 
dicitur videre Deum qui ascendit a cognitione creaturae ad cognitionem Creatoris; in 
speculo vero videt qui Deum in ipsa creatura dare intuetur [...].» {HISent., d. 31, a. 2, 
q. 1; ( I I I , 682a-b). 

5 0 «Cadente autem homine, cum amisisset cognitionem, non erat qui reduceret eas in 
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Boaventura justifica, portanto, a necessidade do texto bíblico a partir 
da actual condição humana. O homem é primeiro do que a Escritura: não 
fora o lapso, o texto bíblico não seria necessário. Dito de outro modo, o 
homem não foi feito para a Sagrada Escritura, é esta que foi feita para o 
homem; assim também as metáforas foram feitas para nós (pro nobis), 
para o espírito humano (propter humanum animum). Se o texto bíblico 
foi escrito porque antes o homem não sabia ler o livro da criação, importa 
que agora ele saiba reconhecer os lugares onde se tecem as metáforas, 
visto que elas lhe falam exemplarmente de Deus. 

Se o homem precede a Escritura, e se o texto bíblico possui o modo 
humano mais original de referência ao Ser divino, isto é, se á linguagem 
humana capta a linguagem de Deus, o Ser divino habita no homem. A 
habitação, diz Boaventura, «é o efeito espiritual que decorre de uma acei
t ação» 5 1 . De outro modo, Deus habita em nós na medida em que o aceita
mos; por isso, diz o autor, «Deus habita especialmente nos homens santi
ficados»52. A capacidade activa de procura supõe uma capacidade passiva 
de encontro. Ou seja, o uso de metáforas na descrição bíblica (descriptio), 
bem como a sua exposição teológica (expositio), não podem visar um 
efeito simplesmente retórico. Falar metaforicamente de Deus é proferir 
um discurso no desejo da uma «habitação» em nós. A habitação de Deus 
no homem é, assim, uma habitação poética: é o desejo de Deus que faz 
suscitar em nós o pensamento metafórico. 

Se fosse possível cingir ao mínimo o escopo prosseguido por S. 
Boaventura, dir-se-ia ser ele dizer a linguagem de Deus. De que modo 
(quomodo) Deus entra na linguagem humana (verbum humanum)! De 
que modo pode a linguagem humana falar de Deus (verbum divinum)? De 
que modo pode o homem conhecer e chegar a Deus? Para o santo francis
cano a solução depende do bom uso do sensível (recte utamur sensibili-
bus). Porque chegamos ao conhecimento do Criador pelas criaturas (per 
creaturas ad cognoscendum Creatorem venimus), devemos transferir 
para Deus vários nomes das criaturas (ideo oportuit plura nomina trans-
ferri ad Deum), mas não o inverso (sed non convertitur)52. 

Deum. Unde iste liber, scilicet mundus, quasi emortus et deletus erat; necessarius au-
tem fuit alius liber, per quern iste illuminaretur, ut acciperet metaphoras rerum. Hie au-
tem liber est Scripturae, qui ponit similitudines, proprietates et metaphoras rerum in li¬
bro mundi scriptarum.» (Hexaem. Coll. X I I I , 12; V390a). 

5 t «Habitare namque dicit effectum spiritualem cum acceptatione [...]» (Brevil. I , 5; V, 
214a). 

5 2 «[...] tamen habitat specialiter in Sanctis viris, apparuit Patriarchis et Prophetis, des-
cendit de caelis, misit etiam Filium et Spiritum sactum ad salutem humani generis» 
(Ibidem). 

« I Sent., d. 34. a. un. q. 4, concl. (I , 594a-b) 
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Importa, portanto, determinar um modo (modus), uma expressão 
(expressió) adequada para dizer Deus. Nos termos do Breviloquium, trata¬
-se de uma expressão católica para traduzir a fé trinitária (De istius fidei 
expressione catholicd). Referindo-se aos «documentos dos santos douto
res» e à classificação dos modos (modi) de P. Lombardo 5 4 , Boaventura 
diz que tal expressão corresponde à determinação do modo de predicação 
(modus predicandi) que melhor pode dizer Deus 5 5. 

Pois bem, para ele, o procedimento metafórico é o mais conveniente 
à linguagem humana (verbum humanum) para dizer e conhecer o Ser 
divino. 

N o enquadramento do processo de enunciação do Ser divino, Boa
ventura distingue o que pode ser dito própria e verdadeiramente e o que 
não pode ser dito, ou se o for, apenas o poderá ser segundo a assunção da 
natureza humana, ou metaforicamente 5 6. Dizer própria e verdadeiramente 
é dizer de um modo perfeito, é predicar propriamente Deus. Tomando o 
exemplo das dez categorias de Aristóteles, segundo Boécio, só as cinco 
primeiras (substantia, quantitas, relatio, qualitas et actio) convêm verda
deiramente a Deus. As cinco últimas (passio, ubi, quando, situs et habe-
re) só podem convir a Deus por transposição e à maneira de figura (non 
attribuuntur Deo nisi transsumptivo modo et figurativo). Pois, estas últi
mas dizem respeito propriamente às coisas corpóreas ou mutáveis (quin¬
que ultimaproprie spectant ad corporalia seu mutabiliáf1. 

Deste modo, o que impossibilita uma predicação própria de algumas 
categorias a Deus é a corporeidade (paixão e haver, por exemplo) e a 
mutabilidade (lugar, tempo e situação). Corporeidade e mutabilidade con
vêm, em sentido próprio, somente ao ser finito. Por isso, «somente por 
metáfora» (nisi forte transsumptivo) podem atribuir-se ao Ser infinito. Os 
paradigmas propriamente humanos, corporeidade e mutabilidade, são 
transferidos para Deus por predicação metafórica. Contudo, como vimos, 
há certos nomes das criaturas que jamais podem ser transferidos para 
Deus, como o diabo, o sapo e a raposa (ut diabulus, bufo, vulpes). 

5 4 P. Lombardo, Liber Sententiarum, I Sent., d. 22 (modos de predicação); / Sent., d. 23 
(modos de significação); I Sent., d. 25 (modos de suposição); I Sent., d. 26 (modos de 
diferenciação). 

5 5 Brevil. I, 4 (V, 212-213). 
5 6 «Ratio praedictorum haec est: quia, cum primum principium sit perfectissimum simul 

et simplicissimum, omnia, quae perfectionis sunt, de ipso dicuntur proprie et vere; quae 
autem imperfectionis sunt aut non dicuntur, aut si dicuntur, secundum assumptionem 
humanae naturae dicuntur, vel translative.)) (Brevil. I , 4; V, 212a). 

5 7 «Cum igitur decern sint praedicamenta, scilicet substantia, quantitas, relatio, qualitas, 
actio, passio, ubi, quando, situs et habere, quinque ultima proprie spectant ad corpora
lia seu mutabilia; ideo non attribuuntur Deo nisi transsumptivo modo et figurativo.» 
(Ibidem). 
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Se a metáfora é ponto de partida insubstituível no início da exposi
ção divina, e se ela continua a ser fonte inesgotável desse exercício cientí
fico, ela tornar-se-á o grande modelo da linguagem humana sobre Deus. 
É por isso que S. Boaventura investe a metáfora de um «poder» herme
nêutico, como hoje se diria. Longe de ser um simples procedimento retó
rico ou discursivo, a metáfora bonaventuriana traduz um exercício de 
conhecimento segundo o qual o Primeiro Princípio se diz ao homem; e 
dizendo-se ao homem permite que este o enuncie por palavras divinas 5 8: a 
linguagem humana «expõe» metaforicamente as metáforas da linguagem 
de Deus. 

Para o Doutor Seráfico, essa referência metafórica possui somente 
uma excepção: Cristo. A assunção humana de Cristo não é metafórica. 
Com efeito, diz: «as penalidades devidas ao pecado como a ignorância, a 
fraqueza, a malícia e a concupiscência não são compatíveis com a perfei
ta inocência: portanto, Cristo não devia assumi-las. Mas as penas que são 
exercitativas da virtude perfeita e testificativas de uma humanidade ver
dadeira, e não dissimulação, são sobretudo aquelas que respeitam à natu
reza em geral, como a fome e a sede, na auséncia 'do alimento, a tristeza e 
o temor na presença de um prejuízo: portanto, Cristo devia assumi-las e 
a s sumiu» 5 9 . 

O que se diz propriamente do homem tem de dizer-se propriamente 
do Verbo encarnado (verbum incarnatum), enquanto assume a natureza 
humana (secundam assumptionem naturae dicuntur). Mas Cristo não é 
apenas homem. Como é que S. Boaventura explica a assunção corpórea, 
não metafórica, de Deus? Ora, diz ele, há nomes que Deus se impôs a si 
mesmo e nomes que nós lhe impusemos. Os actos corpóreos que Cristo 
assumiu são actos que Deus se impôs a si mesmo. Ou seja, não são nomes 
transferidos das criaturas. Boaventura considera ainda os nomes que são 
transferíveis segundo a realidade (secundum rem) e os nomes que são 
transferíveis segundo a imposição (secundum impôsitionem)60. Estes últi-

5 8 Importa mencionar que a primeira tradução latina da Poética de Aristóteles foi feita por 
Guilherme de Moerbeke, em 1278, isto é, quatro anos depois da morte de S. Boaventu
ra (1274). Dado este facto, admite-se que Boaventura não tenha conhecido o conceito 
de metáfora do Estagirita. E, porventura, também por isso que o conceito de metáfora 
do santo franciscano mostra originalidade. (Cf. A. de Libera, La philosophie médiévale, 
Paris, PUF, 1993 p. 361.) 

5 9 «Rursus, quoniam poenalitates vitiosae, sicut sunt ilia quantuor propter peccatum 
originale inflicta, scilicet ignorantia, infirmitas, malitia et concupiscent! a, stare non 
possunt cum perfectissima innocentia: nine est, quod has nec assumere debuit nec as
sumpsit.- Quia vero poenae, quae sunt exercitativae virtutís perfectae et testificativae 
humanitatis verae, non simulatae, potissime illae sunt quae respiciunt naturam in com-
muni, sicut fames et sitis in absentia alimenti, tristitia et timor in praesentia nocumenti: 
hinc est, quod illas debuit assumere et assumpsit.)) (Brevil. IV, 8; V, 249a). 

60 ISent. d. 22, q. 3 ( I , 396a). 
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mos dizem respeito ao nosso modo de compreensão ou de denominação. 
Os actos corpóreos assumidos por Cristo predicam-se de Deus segundo a 
realidade, e não segundo a imposição. Propriamente falando, e segundo a 
realidade, os actos corpóreos somente podem predicar o Verbo encarna
do, jamais o homem, pois, enquanto assumidos por Cristo, não são nomes 
transferidos das criaturas, e predicar propriamente não constitui metáfora. 

4. Os limites da metáfora 

Boaventura sabe bem que o melhor dos caminhos encerra inúmeros 
perigos, o maior dos quais seria a reificação de Deus. Se a metáfora se lhe 
revela preciosa (metaphora nobilíssima), ele dá-nos igualmente informa
ções suficientes que permitem advertir quanto poderia ela tornar-se perni
ciosa. E preciso «proteger» Deus da arbitrariedade humana. Quando o 
Santo afirma que «Deus está fora de todo o género» lembra-nos, justa
mente, que a transcendência divina não pode reduzir-se à imanência do 
mundo. Deus diz-se metaforicamente ao homem (assumindo, portanto, e 
de algum modo, os modos de ser próprios do mundo), mas continua a ser 
Deus, e não homem. 

O Ser divino revela-se na «criação do mundo»; esta «é semelhante a 
um livro, no qual reluz, é representada e lida a Trindade fabricadora 
segundo um tríplice grau de expressão: por modo de vestígio, imagem e 
seme lhança» 6 1 . Vest ígio, imagem e semelhança constituem, pois, dife
rentes modos de ser das criaturas. 

Dizer que Deus é indizível não significa que o Ser divino não possa 
ser dito. A teologia (theologia sermo) é a ciência e a doutrina mais elevada 
porque resolve todas as coisas em Deus 6 2 . O discurso teológico (sapientia 
perfecta) começa onde a filosofia termina 6 3 , mas isso não quer dizer que 
esta nada acrescente àquele. Com efeito, a teologia, «erigindo-se como 
uma escada», necessita da filosofia para «fabricar o espelho pelo qual 
representa as coisas d iv inas» 6 4 . Por isso, é mais importante a proximidade 
entre a teologia e a Escritura do que a distância entre a filosofia e a teolo-

6 1 «Ex praedictis autem colligi potest, quod creatura mundi est quasi quidam liber, in quo 
relucet, repraesentatur et legitur Trinitas fabricatrix secundum triplicem expressionis, 
scilicet per modum vestigii, imaginis et similitudinis.» (Brevil. I I , 12; V, 230a). 

6 2 «Quia vero theologia ermo est de Deo et de primo principio, utpote quia ipsa tanquam 
scientia et doctrina altissima omnia resolvit in Deum [...]». (Brevil. Prol, 6; V, 208b). 

6 3 «Ipsa etiam sola est sapientia perfecta, quae incipit a causa summa, ut est principium 
causatorum, ubi terminatur cognitio philosophical (Brevil. I , 1; V, 210a). 

6 4 «Unde ipsa, substernens sibi philosophicam cognitionem et assumens de naturis rerum, 
quantum sibi opus est ad fabricandum speculum, per quaod fiat repraesentatio 
divinorum, quasi saclam erigit [...]» Brevil. Prol, 3; V, 205a). 
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gia. A Escritura descreve metaforicamente, e o teólogo, filosoficamente 
preparado, intelige e expõe metaforicamente. 

Deus imprime no homem o modo que o revela e o exprime adequa
damente e, para este efeito, pode-se usar a imaginação. Deus possui reali
dade «objectiva» e «objectivamente» pode ser dito e conhecido por nós. 

A tradição, observa Hans Urs von Balthasar, encara com suspeição 
essa «objectividade»; proveniente do pressuposto platónico de que o mun
do divino é puramente espiritual, ela considera que o mesmo somente pode 
exprimir-se em imagens sensíveis de um modo inadequado e ilusório 6 5 . 

O discurso bonaventuriano reconstitui, pois, a tradição, completan¬
do-a poeticamente. Segundo Strawson, o que começa como metafísica 
pode acabar como c iência 6 6 . Ponhamos, no entanto, a ontologia no lugar 
da metafísica; pensamos que o santo franciscano «ultrapassa» a metafísi
ca criando uma ontologia, isto é, uma doutrina do bom uso da metáfora61. 
Sendo o sensível característica comum do procedimento metafórico, dir-
-se-ia, propriamente falando, uma ontologia do sensível. Por outras pala
vras, o discurso de Boaventura é um insistente apelo à transposição para o 
exemplar divino: conhecido este tudo o resto se torna conhecido 6 8. Deus é 
a semelhança expressiva de todas as coisas. E por isso que o sensível é 
tão importante; a natureza é imprescindível à expressão divina. Toda a 
criatura desvela uma «obscuridade»; como Santo Agostinho dizia, «toda 
a criatura é mentira, porque não se adequa perfeitamente à razão que a 
exprime ou representa» 6 9 . Ou seja, a coisa adequada não é a sua adéqua-

6 5 Hans U. von Balthasar, Herrlichkeit. Eine Theologische Ästhetik, t . I (Schau der ge¬
stalt), Joahannes Verlag, 1961, 401. 

6 6 Citado por L. Piazza, Mediazione simbólica, p. 84. A metáfora persiste nervura nuclear 
da linguagem científica; veja-se, por exemplo: José Enes, Noeticidade e Ontologia, 
Lisboa, INCM, 1999, pp. 57-65, e S. Cremaschi, «Metafore, modelli, linguagio 
scientifico: il dibattito pòstempirista», in Símbolo e Conoscenza, Milano, Vita e 
Pensiero, 1988, pp. 30-102. 

6 7 Como acima vimos, a metáfora não pode usar-se indiscriminadamente; Boaventura 
distingue cinco sentidos de usar (communissime, communiter, proprie, magis proprie e 
propriissime). Dedica atenção especial ao quinto: usar de alguma coisa opõe-se a 
depravação, ou seja, ao abuso; trata-se de um acto da vontade, referido e ordenado a um 
fim; citando Agostinho, afirma: «Quinto accipitur propriissime; et sic dividitur contra 
actum inordinatum, scilicet contra abuti. Et sic definitur ab Augustino de Doctrina C h r i s t i 

ana: "Uti est id quod in usum venerit referre ad id, quo fruendum est", et sic uti dicit ac
tum voluntatis relatum et ordinatum in finem». (I Sent., d. 1, a.1, q. 1; I , 31a). 

6 8 «[...] sicut dictum est, simul est simplex et infinitum et perfectissimum, quo praeintel-
lecto, cetera consequenter innotescunt.» (Brevil. I , 8; V, 217b). 

6 9 «Quia vero perfecte non adaequatur rationi, quae exprimit earn vel repraesentat; ideo 
omnis creatura mendacium est, secundum Augustinum.» (Hexaem. I l l , 8; V, 344b). 
Para o Bispo de Hipona, como para o Doutor Seráfico, ser e verdade reunem-se e iden
tificam-se naturalmente. Sobre esta relação entre ser e verdade, veja-se: J. M. Bissen, 
L 'exemplarisme divin selon saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1929, pp. 162-174. 
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ção. A verdade é exprimem e expressiva, não primariamente adequação: 
«é evidente o modo como, no interior de todas as coisas que se conhecem 
ou se sentem, está latente o próprio D e u s » 7 0 . 

E. Gilson interpreta a tendência do espírito bonaventuriano como 
sendo intelectual, mas não intelectualista. O medievalista sublinha assim 
como o santo franciscano contraditaria a ideia de um exercício gnosio-
lógico separado da vida 7 1 . O conhecimento só exprime a verdadeira 
essência do ser humano enquanto integrado em um processo de unifica
ção ontológica. E por este ângulo que o santo medieval ultrapassa a meta
física tradicional 7 2 . Cremos que, para ele, a experiência é o lugar genuíno 
do conhecimento de Deus, sendo por isso que o seu discurso é tão simbo
licamente carregado. A sua metafísica preservará sempre esse horizonte 
ontológico, e só nele se tornará inteligível a relação do homem com o 
mundo: «o metafísico eleva-se da consideração dos princípios da 
substância criada e particular à substância universal e incr iada» 7 3 . O 
verdadeiro metafísico trata da causa exemplar. 

Compreendido isto, assegura Boaventura, sabemos «o que é preciso 
pensar» e «como devemos falar» de Deus 7 4 . Sendo parte essencial deste 
processo de expressão, a metáfora desvela, simultaneamente, o carácter 
diferido e transpositivo da nossa relação ao mundo - base de toda a acti
vidade gnosiológica. 

7 0 Désiré F. Scheltens surpreende uma proximidade a Heidegger: «On y trouve idées qui 
se rapprochent de Heidegger: Ie caractère primordial de 1'ètre, la tendance quasi invin
cible vers l'oubli de 1'être et le rapprochement entre la source de la lumière de 1'esprit 
et une obscurité fondamentale». (L'Absolu et le Relatif dans la Doctrine Bonaventu-
rienne. Le Dernier Horizon de la Pensée, in «Eros and Eris. Contribuitions to a Her-
meneutical Phenomenology Liber Amicorum for Adrian Peperzak», Dordrecht-Boston¬
-London, Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 79. Na concepção exemplarista do 
Santo as coisas só existem na medida em que são exprimidas pelo Verbo, sendo, como 
tal, expressivas. Ou seja, o conceito bonaventuriano de verdade assemelha-se mais ao 
conceito de «desvelamento» do que ao de «adequação». A crítica de Heidegger à 
tradição ocidental (Sein und Zeit, § 44) não pode contemplar o santo franciscano. 

7 1 Cf. E. Gilson, La philosophic de de saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1984, p. 72. 
7 2 Referimo-nos à metafísica interpretada segundo o tópico heideggeríano de «onto-

-teologia». A propósito da delimitação da metafíscia a partir da onto-teologia, veja-se: 
O. Boulnois, «Quand commence 1'onto-théologie? Aristote, Thomas d'Aquin et Duns 
Scot» in Saint Thomas et l onto-théologie. Revue Thomiste, 1 (1995), pp. 85-108. 

7 3 Hexaem. I , 13 (V, 331b). 
7 4 «His intellectis, satis claret, et quid sentiendum et qualiter loquendum sit de summa 

trinitate divinarum personarum.» (BreviL I , 4; V, 213b). Seguimos L. Mathieu (Brevi-
loquium, 1, La Trinité de Dieu, Paris, Editions Frncisacianes, 1967), traduzindo quid 
sentiendum por «o que é preciso pensar» - «ce qu'il faut penser». Para o santo 
franciscano, pensar é um exercício afectivo. 
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O símbolo, a alegoria e a metáfora constituem a linguagem natural 
da verdadeira metafísica. A metafísica deve começar como ontologia e 
terminar como poética, e vice-versa. A linguagem tem esse poder de 
construir a topografia do mundo conhecido. Por detrás da linguagem nada 
é possível pensar. O irrecusável que se dá ao pensar obriga a pensar o 
pensamento que pensa o pensar. Hoje, S. Boaventura dir-nos-ia: "Se o 
pensamento pudesse ser pensado pensar-se-ia segundo a forma poética do 
seu próprio pensar." 

O Doutor Seráfico anteviu, de algum modo, que o futuro da filosofia 
passaria pela consideração da metáfora como paradigma filosófico. O 
conhecimento da verdade obedece à geometria da cultura. Somos todos 
bonaventurianos - mesmo saindo de Boaventura. 

ABSTRACT 

This paper analyses (1) the power of metaphor which is central to 
Bonaventure's literary expression, his spirituality, his philosophical and theological 
speculation; (2) Considers which human language is ultimately a participation in 
divine expressionism; (3) Analyses the notion of metaphor in Bonaventure's 
treatment of human language; (4) Expose his contribution for the «linguistic turn». 
Al l of this will support the thesis of this paper: that language as expression is the 
most fundamental metaphysical/ontological/poetic notion in Bonaventure's vision. 
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T E M P O , MEMÓRIA, SENTIDO 
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[...] um poema, uma escultura, uma pintura podem ser mais 
filosóficos do que o que vulgarmente é apresentado sob o 
nome de filosofia, porque eles exprimem directamente a per
sonalidade, impõem imediatamente a imagem. 

E. Weil, Logique de ta Philosophie, Paris, Vrin, 1950, p. 310 

L Mais do que uma leitura filosófica do opus magnum de Mareei 
Proust, o presente artigo visa a leitura dessa obra como uma füosofia. 
Este exercício, evidentemente, depara com um problema: se não tanto o 
da sua própria «legitimidade», pelo menos o da «seriedade» com que 
dever íamos encará-lo: no fundo, encarar-se um comentário sobre uma 
filosofia que nunca foi pensada como tal, a filosofia de um autor que, 
como aqui sucede, não foi um filósofo, quer dizer, um autor que não teve 
realmente o desígnio de fundamentar, rigorosa e sistematicamente, as 
suas interrogações ou as suas intuições, nem teve a intenção de superar o 
domínio do ficcional. Assim, a "voz" - a do próprio autor, a do narrador, 
ou a de um narrador que (mas até que ponto?, e segundo que complexa 
rede de espelhos?) coincide com o autor1... - , a ambígua "voz que pensa" 

1 «Enquanto ouvimos a voz infatigável narrar, comentar, glosar [...] perguntamos a nós 
próprios a quem pertencerá essa voz. Mareei "sine nomine" e Mareei Proust têm o 
mesmo nome. Quem escreve será Mareei "sine nomine" que, ao receber a revelação, 
volta a percorrer a sua vida, descobre nela uma "vocação" e interpreta-a em função 
dessa vocação, narrando tudo o que pode relacionado com ela? Ou será Mareei 
Proust? [...] Temos de estar atentos. Nessa voz única ocultam-se duas pessoas, confun
didas no mesmo invólucro: Mareei, o Narrador, e Mareei Proust, o "autor deste livro" 
que por vezes se distancia imperceptivelmente do outro e, sem ele ver, nos faz um 
pequeno, sinal, abrindo para nós um horizonte diferente.», Pietro Citati, La Colomba 
Pugnalata (tradução portuguesa: A Pomba Apunhalada, Ed. Cotovia, Lisboa, 2000, 
p. 332 s.) 

Phiiosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 107-119 
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no interior do romance em causa e contagia, nesse romance, todo o pen
sar, fere-o de uma ironia equívoca e esquiva, uma ausência da autentici
dade que, de certo modo, distingue o campo filosófico, do campo literá
rio. Como, pois, considerar essa voz - esse pensar - filosoficamente 
interessante e pertinente? Como considerá-la digna de uma escuta f i lo
sófica? 

É certo que o tratamento filosófico de ideias que interpelam a filoso
fia, que lhe suscitam a reflexão e a movem no seu impulso de «com
preender», constitui sempre um enriquecimento para a própria filosofia 2; 
mas a hipótese de que parto é mais problemática do que esse óbvio. 
Numa formulação concisa: um pensar tem uma legitimidade filosófica 
própria, que, mais do que a sinceridade e o empenhamento da voz que o 
enuncia (e, portanto, mais do que a área, ficcional ou não, em que se ins
creve), depende da argumentação em que se dê a testar. Onde quer que 
nos confrontemos com ele (num romance, num poema...), um pensamen
to contém, pois, uma caminhada íntima, latente, de maneira que se o 
autor não quis ou não pôde fundamentá-lo, ou fazê-lo autenticamente seu, 
caberá à filosofia, quando esse pensamento a ela interessa, reconstituí-lo 
no seu domínio , pensá-lo a partir de uma hipotética fundamentação, ou 
seja, a partir de um «fundamentável» desse mesmo pensar, de uma possi
bilidade, a ele inerente, de que o fundamentemos. Procurarei fazê-lo em 
relação à obra de Proust. 

2. É um lugar-comum afirmar-se que Em Busca do Tempo Perdido 
tem por substância duas figuras caras à filosofia: o tempo e a memória. 

A o lugar-comum convém, contudo, acrescentar que esse tempo é, j á , 
memória : é um tempo invertido, quer dizer, algo de que só tomamos 
consciência — e que, desse modo, só constituímos para nós - como rea-
propriação do passado, regresso ao j á vivido, retorno. Só o consti tuímos 
na medida em que o reconstituímos. Se não houvesse a possibilidade de 
uma reflexão sobre o que j á foi , não haveria, para nós, «o tempo»: a expe
riência que estamos precisamente vivendo agora, não comporta, em si 
mesma, qualquer consciência temporal - é um estar, se não mesmo um 
ser; e, por outro lado, pelo menos num primeiro nível de apreensão, o 
futuro não existe. Quando o concebemos, é como ontologicamente vazio: 
não-ser, não-existir; resume-se, na sua acepção mais literal, ao porvir. 
Também no texto de Proust, a primeira percepção do futuro o toma como 

2 Questão diversa, mas a não descurar, seria a de saber se sustentarmos uma tal «tese» - a 
não ser que se introduzisse a necessária advertência e estabelecesse o devido distancia
mento - não implicaria, na prática, a justificação de um certo tipo de promiscuidade, de 
resto muito comum, entre a filosofia e outros territórios, que tende a transformar a 
mínima curiosidade pessoal e qualquer poeta esotérico em temas e autores filosóficos 
fundamentais. 
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não-ser; e de tal modo o porvir aparece, a esse primeiro olhar, como o 
informe, o insubstancial, que o narrador o reduz intuitiva e imediatamente 
ao elemento de todos os possíveis, um territorio que podemos imaginar 
de qualquer forma, por não ter, efectivamente, forma alguma, um mero 
campo de aplicação da vontade e da liberdade do sujeito, sem obstáculos 
nem resistencias ontologicamente significativos. «Como o futuro», cogita 
Mareei, o narrador - não duvidando por um momento de que de si só 
dependeria fazer Albertine, «a fugitiva» a que se refere o título, regressar - , 
«como o futuro é'o que só existe ainda no nosso pensamento, parece-nos 
ainda alterável pela intervenção in extremis da nossa vontade.»* É certo 
que há um segundo nível no modo de se pensar o «futuro»: se precisa
mente acabamos por descobrir que este se fará, ou se tornará presente 
segundo uma força própria, que nos escapa, e segundo linhas que não 
eram as do nosso pensamento, muito menos as da nossa vontade, como 
se, antes de se realizar, já , de algum modo, fosse algo 4 (uma possibilidade 
mais forte do que outras possibilidades, uma atracção para um determina
do ponto que não prevíramos, ou não desejávamos, a interferência de 
vontades alheias, que nos contrariam...), é porque o passado o projectou, 
o orientou, apesar de tudo, na sua indeterminação, segundo a conjugação 
de mir íades de influências, de pesos, de factores que só parcialmente 
equacionámos e medimos, entre o necessário e o fortuito. Mas a conclu
são é, em qualquer caso, a de que todo o tempo se forma pelo olhar do 
passado e no confronto com o que j á foi e não é já . Em Busca do Tempo 
Perdido ganha uma outra espessura filosófica quando o encaramos 
segundo esta ideia: não se trataria somente de um narrador que vai evo
cando, volume após volume, a evolução do seu passado (e a surpresa que, 
frequentemente, sente perante o que nesse passado agora revisto era, para 
ele, então, ainda o futuro a fazer-se), mas de um evocar que é a sede, a 
raiz da própria geração do tempo, um rememorar através do qual e pelo 
qual se pode formar algo como o tempo, ou como a própria intuição do 
tempo. 

3. Mais do que isto, mais do que memória, o tempo é o substrato do 
sentido. Nada, nenhum objecto, nenhuma coisa me são dados numa pura 
distância intelectual. Não me sendo indiferentes, as coisas acordam 
impressões que não domino, associações, correspondências, A laje mal 
colocada em que quase tropeço é suficiente para me devolver a uma 

3 M . Proust, A la Recherche du Temps Perdu, La Fugitive (Albertine disparue): na exce
lente tradução portuguesa de Pedro Tamen, sempre aqui citada: Em Busca do Tempo 
Perdido, VI, A Fugitiva, p. 6 

4 Temos, aliás, claramente essa intuição quando, em face das pessoas que ainda amamos, 
«entrevemos» como inevitável o futuro esquecimento delas: idem, ibidem, p. 69 
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dimensão etérea, um sentido sem realidade material, que, no entanto, tudo 
impregna e adensa: que tudo carrega de uma significação que é como se 
fosse nada, uma vez que não se capta sob qualquer forma positiva, con
creta, sob qualquer sinal exterior, ou uma vez que se não chega a con
substanciar, mas está espiritual e fantasmagóricamente em tudo. É um 
sentido evanescente, discreto, subtil e poderosíssimo. É um tempo berg-
soniano, não medido, não mensurável , intuído, a ligar todas as nossas 
vivências . N u m ensaio sobre Joubert, essa espécie de Proust inconsuma-
do, esse autor para quem toda a vida seria, também, a espera e a prepara
ção do seu grande livro, que o resgatasse (mas que, no entanto, nunca 
escreveu), Blanchot recorda-nos as palavras com que aquele se refere à 
comunicação como sendo «uma força subtil, fina, cuja existência se faz 
sentir e não se mostra. Como a do éter na electricidade», ou se refere à 
poesia como tendo por característica essencial «o transparente, o diáfano, 
a pequena quantidade de massa, o mágico; a imitação do divino que fez 
todas as coisas a partir de pouco e, por assim dizer, a partir de nada»5: é 
nos termos em que Joubert procura, em vão, captar esta dimensão subtil e 
vaporosa que, mutatis mutandis, poderíamos falar do sentido. 

E é, ainda, através do tempo, que eu tomo consciência desse nada, e 
o tematizo, tornando-me seu decifrador, seu leitor, hermeneuta da vida, 
da história, do mundo, das coisas, ou melhor, do sentido das coisas. E, 
que eu interprete seja o que for no seu sentido, ou «como» sentido, que eu 
compreenda inclusivamente a realidade presente como dotada de sentido, 
implica j á que esteja medindo isso mesmo que compreendo, segundo 
memór ias , expectativas - que são ainda, em últ ima análise, uma expres
são da memór ia mas projectando-se, agora, sobre o futuro. Eu compreen
do (leio, decifro), portanto, algo, seja o que for, segundo uma intenção 
minha, feita toda ela de memórias e de expectativas, feita de tempo e de 
pouco mais: uma intenção do sujeito que quer achar, ou que acha, ou 
pressente, no exterior (por outras palavras: naquilo que justamente tenta 
interpretar), uma intenção aí também presente, uma intencionalidade 
objectiva. Objectiva, porque, enquanto intenção desvendada nas coisas, 
não foi o sujeito que a fez para se limitar a projectá-la, nem a vive, nem a 
experimenta "por dentro": intencionalidade das coisas essa, que com o 
sujeito vem no entanto, afinal, concordar e harmonizar-se6. O sentido é 
um trabalho do tempo, e este trabalho, tal como, aliás, o próprio tempo, 
têm, para nós , para Proust, sempre raiz no passado. Daí, simultaneamen
te, a aura de grandeza e gravidade, a vitalidade mítica de que todo o sen-

5 M . Blanchot, «Joubert et L'Espace», Le Livre a Venir (1959); era português: «Joubert e 
o Espaço», O Livro por Vir, Relógio d'Água, Lisboa, 1984, pp. 59-74, p. 68 

6 A kantiana Crítica da Faculdade do Julgar não estará, certamente, muito longe deste 
nosso olhar sobre Em Busca do Tempo Perdido. 
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tido descoberto vem tocado, por via desse eco do passado que recai sobre 
as coisas, que parece impregná-las, e que elas reflectem e me devolvem. 
E a esse incessante movimento temporal, confessa Proust, que tem de se 
regressar, «a essas crenças que a maior parte das vezes enchem a nossa 
alma sem darmos por isso, mas que têm, contudo, mais importância para 
a nossa felicidade que uma determinada pessoa que vemos»1, porque 
mesmo essa pessoa só tem sentido, só se abre ao sentido que lhe estamos 
desvendando, a partir dessas crenças: «é através delas que a vemos, são 
elas que atribuem a sua grandeza passageira ao ser olhado.»* O segredo 
temporal do sentido é, portanto, aquilo a que se acede na Recherche. 

4. Porque o leitor percebera, desde as primeiras páginas, que a algu
ma coisa se acede, ou se quer aceder, na obra de Proust. Em alguma ver
dade (recorramos provisoriamente a este termo de que cedo prescindire
mos) se quer penetrar, nesses textos em que se rescreve, ou melhor, em 
que se «recolhe» o simples decorrer do tempo 9. A alguma coisa, a alguma 
verdade - de que temos muitas vezes, na busca proustiana, o pressenti
mento, a advertência, o sinal, pela encenação, até, de um espaço quase 
sagrado, próprio para a sua escuta - , a uma, ou à «verdade», se quer, 
enfim, «aceder» em Proust. Todavia, essa verdade não o é na acepção do 
Ser que, de fora, j á acabado e j á perfeito, determinado homem receberia. 
N ã o o é no sentido daquilo que o místico, o sages, por exemplo, conse
guiriam captar acabada e perfeitamente: ela, a «verdade», não o é, aqui, 
como aquilo que se recebe, se aguarda, mas como o que se vai tornando 
verdade na medida em que se constrói e compreende como tal, no e pelo 
acto espiritual do homem, na medida em que se vai tecendo como tal, no 
seu sentido. Quer dizer: essa verdade é a do próprio acto de captar - cap
tar-se, fazer-se - , mais do que a de um ser captado; a do compreender, 
contudo indistinguível de algum objecto por si «compreendido». Nada se 
opõe realmente à compreensão humana [opõe como Gegenstand], porque 
em todo o compreender se trata sempre, afinal, do próprio compreender 
que a si mesmo se compreende na sua essência ou, insisto, no seu sentido. 
Como haveria, aliás, um terceiro termo? Ou o conhecimento opera a inte
gração, como Kant pretende na Crítica da Razão Pura, da coisa-em-si, 

7 M . Proust, A la Recherche du temps Perdu -AL 'ombre des Jeunes Filies en Fleurs (em 
português, volume I I , À Sombra das Raparigas em Flor, Relógio D'Água, 2003, p. 530) 

8 Idem, ibidem. 
9 Num sentido de que Proust dá perfeitamente conta nas seguintes palavras de uma outra 

obra sua, Jean Santeuil: «Posso chamar a este livro um romance? E talvez menos e mui
to mais, a própria essência da minha vida, recolhida sem nada aí misturar, nessas horas 
de despedaçamento [déchirure] em que ela decorre. Este livro nunca foi feito, ele foi 
recolhido.» M . Proust, Jean Santeuil, E. Gallimard, 2001, p. 41. 
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exterior e distinta, na grelha a priori do sujeito (e, nesse caso, o que é 
uma consequência que se infere da tese, e não uma refutação da mesma: 
estar-nos-Ía vedada a «perfeita compreensão», o conhecimento sem resí
duo, a noesis). Ou na compreensão nunca se está perante algo que lhe é 
exterior e se lhe opõe, posto que, na sua revelação é sempre, de alguma 
forma, a si mesmo que o acto de compreender se revela: um «fundo» de 
si em que a si se intui numa unidade original, em que se esclarece e em 
que tudo se lhe aclara também: o mundo, o real, que não são j á o outro do 
sujeito, para além do seu limite, noumeno, porque os vivemos como tem
po e sentido. A verdade a que se acede em Proust não seria, pois, nem 
propriamente «verdade», nem algo a que propriamente se pudesse «ace
der». É, simplesmente, o sentido: não um sentido imediato, imediatamen
te produzido ou reconhecido, e sim um sentido do sentido, como seu 
segredo primeiro e último, como seu fundamento, de que só na reflexão 
sobre si, na memória , no trabalho do tempo sobre o tempo se desvenda a 
si. U m sentido que se põe ao mesmo tempo que se apropria de si, que se 
inventa ao mesmo tempo que se compreende, não sendo mais do que esse 
«compreender» , esse «compreender-se». 

E assim que, na Recherche, quando assistimos ao interromper da 
comunicação com o Espírito do passado, quando vemos que o fluxo da 
memór ia se quebra, ou se perde, ou é ineficaz, o mundo se torna imedia
tamente pesado, insensato e, de algum modo, nos parece resistir. Pode
ríamos multiplicar os casos reveladores. Naqueles momentos em que o 
presente se lhe dá numa espécie de irredutível facticidade, como se a 
memór ia o não pudesse j á tocar ou preencher, o que sobrevêm ao espírito 
do sujeito é a sensação de absurdo e de uma total incompreensão: Mareei, 
o narrador, sente ou faz sentir esse desconforto no episódio, por exemplo, 
em que assiste ao desempenho da cantora lírica por que tanto ansiava 
(Berma, interpretando Fedra na ópera do mesmo nome), mas que, por 
efeito de um estranho desacerto entre o mito e a presença dela, a repre
sentação em carne, lhe vai traindo, momento a momento, as suas expecta
tivas. 

Mas [...] todo o meu prazer cessara; por mais que concentrasse na Berma 
os meus olhos, os meus ouvidos, o meu espírito, para não deixar escapar 
uma migalha das razões que ela iria dar-me para a admirar, nem uma só 
conseguiria agarrar. Nem sequer conseguia, como acontecia com as cole
gas, distinguir na sua dicção e no seu modo de representar entoações inte
ligentes, gestos belos. Escutava-a como se estivesse a ler a Fedra, ou 
como se a própria Fedra tivesse dito naquele momento as coisas que 
ouvia, sem me parecer que o talento da Berma lhe houvesse acrescentado 
alguma coisa.10 

1 0 M. Proust, A Sombra das Raparigas em Fior, p. 25 
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Num outro eloquente episódio é-nos contado como, regressando de 
viagem, Mareei «surpreende» (e esta palavra é bem a que convém) a face 
da avó na sua realidade, e a capta, nessa sua chegada, nessa tão súbita e 
inesperada presença que é, de certa forma, ainda ausência, como a um 
fantasma: 

Mas, infelizmente, foi esse o fantasma que avistei quando, ao entrar no 
salão sem a minha avó ter sido avisada do meu regresso, a encontrei a ler. 
Eu estava ali, ou, antes, não estava ainda ali visto que ela não o sabia, e, 
como uma mulher que é surpreendida num trabalho de costura que escon
derá quando entrarmos, estava entregue a pensamentos que nunca mostra
ra à minha frente. De mim - graças a esse privilégio que não dura muito e 
em que temos, durante o curto instante do regresso, a faculdade de assistir 
bruscamente à nossa própria ausência - só ali estava a testemunha, o 
observador, de chapéu e capa de viagem, o estranho que não é da casa, o 
fotógrafo que acaba de fazer um instantâneo dos lugares que não tomare
mos a ver. 1 1 

Distraída do que a rodeia, concentrada na leitura, envelhecida, mina
da pela doença, a mulher idosa deixa ver, por uma fracção de tempo, a 
sua fisionomia como se despojada de todo o sentido que, precisamente, 
fazia dela a fisionomia da «avó»: porque o que vemos não é, habitual
mente, um rosto na sua simples, na sua imediata presença, como se de um 
facto se tratasse: «Nunca vemos os entes queridos a não ser no sistema 
animado, no movimento perpétuo da nossa incessante ternura»12. Um 
rosto, nesse «sistema animado», nesse «movimento perpétuo», devêm um 
receptáculo do sentido em que as suas linhas se transformam e se conser
vam para nós, na medida em que nos familiarizamos com ele, em que o 
possuímos. O reconhecimento dessa face é, assim, o reconhecimento de 
traços que se conjugam evidenciando e definindo, ao longo do tempo, 
uma Gestalt que a memór ia e o sentimento, a «ternura», compreendem 
imutavelmente. Ou mesmo: o reconhecimento de uma face é, de algum 
modo, o segredo, por f im penetrado, dessa face familiar: o segredo pene
trado pela ternura, «a qual, antes de deixar que cheguem até nós as ima
gens que o seu rosto nos apresenta, as agarra no seu turbilhão, as remete 
para a ideia que dela fazíamos desde sempre, as faz aderir a ela e coin
cidir com ela»12. Se, precisamente, não temos consciência do envelheci
mento daqueles que nos são próximos e que continuamos vendo regular
mente, é porque, sob as mudanças irreversíveis, mas imperceptíveis, que 

" Idem, A la Recherche du Temps Perdu — Le Côté de Guermantes (em português, 
volume III, O Lado de Guermantes, p. 140) 

1 2 Idem, ibidem 
1 3 Idem, ibidem 
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os seus rostos e corpos sofrem, o que revemos é como que a sua essência: 
uma unidade íntima desse rosto, desse corpo, que se funda na continuida
de de percepções que a memór ia carrega e liga entre si. A descoberta da 
súbita velhice da avó resulta da quebra desse pacto com a memória, atra
vés da qual o sentido poderia ter sentido. Seria tentador prosseguir a 
interminável enumeração de episódios que narram as «quebras» e o cor
respondente desapontamento: ao descrever o modo como procede num 
quarto que parece escapar-lhe, demasiado rígido, demasiado exterior e 
duro, porque não tem passado nem memória, porque não está ainda sob 
influência dos fantasmas benévolos do hábi to 1 4 , ou a frustração de não 
reencontrar, na igreja contemplada, a igreja ideal que o seu mito exigia, 
sem a interferência sórdida do particular, sem a proximidade pouco poéti
ca de um Banco ou de uma pastelaria1 5, é sempre pela falha de uma liga
ção com o sagrado e com o segredo do passado, de que a memória seria a 
mediadora e a sacerdotisa, que o sentido se fragmenta ou, onde o esperá
vamos, não chega a emergir. Todas as suas páginas acerca dos Nomes, 
por exemplo, quer na Busca, quer nesse genial misto de rascunho, repeti
ção e novidade, que é Contra Sainte-Beuve, descrevem o mesmo pressen
timento de todo um universo de mito, fantasia, sonho e poesia que um 
nome pode encerrar, e a decepção com que, por f im, um dia percepcio
namos a realidade que tal nome designa 1 6. É uma condição do trabalho da 

í 4 «É a nossa atenção que põe objectos num quarto, e é o hábito que de lá os tira e abre 
espaço para nós. Espaço, não o havia para mim no quarto de Balbec (apenas meu de 
nome): estava cheio de coisas que não me conheciam, que me devolveram o olhar des
confiado que lhes lancei e que, sem nada ligarem à minha existência, demonstraram 
que lhes estava a perturbar o curso normal da existência.», Idem, A Sombra das Rapa
rigas em Flor, p. 250 

1 5 «Dizia de mim para mim: «E aqui, é a igreja de Balbec. Esta praça que parece conhe
cer a sua glória é o único lugar do mundo que possui a igreja de Balbec. O que vi até 
ao presente foram fotografias desta igreja [...] Agora é a própria igreja, é a própria 
estátua, são elas, as únicas: é muito mais.» Talvez fosse menos também. [...] o meu 
espírito, que construíra a Virgem do Pórtico fora das reproduções que me haviam pas
sado diante dos olhos, inacessível às vicissitudes que as podiam ameaçar, intacta se as 
destruíssem, ideal, detentora de valor universal, admirava[-se] de ver a estátua que mil 
vezes esculpira agora reduzida à sua própria aparência de pedra, ocupando mais ao 
menos ao alcance do meu braço um lugar onde tinha como rivais um cartaz eleitoral e 
a ponteira da minha bengala, acorrentada à praça, inseparável da extremidade da rua 
principal, sem poder escapar aos olhares do café e da estação de ônibus, recebendo no 
rosto metade do raio de sol-poente [...] cuja outra metade cabia ao Banco de Descon
to, atingida, conjuntamente com essa sucursal de um estabelecimento de crédito, pelo 
relento das cozinhas do pasteleiro, sujeita à tirania do Particular [...]», idem, ibidem, 
pp. 242-243 

1 6 E se há uma excepção quando se trata do nome «Guermantes» (que nomeia, em Proust, 
tanto uma família aristocrática, como um local) é porque a terra com que depara, essa 
realidade sob o nome de Guermantes, não é, ainda, uma realidade positiva, em-si, mas 
uma linguagem, uma rede de significações - de significações de significações... - , uma 
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memór ia na sua forma de nos colocar permanentemente entre o passado, 
o presente, o futuro, e nunca por inteiro numa única dimensão, pois que 
ser homem é ser «um desses seres anfíbios que estão simultaneamente 
mergulhados no passado e na realidade actual»17. E uma condição de 
que as coisas, o mundo, tenham sentido: não há sentido sem uma parte de 
mistificação, e de mitificação. Significa tão-só que ele se não constitui 
numa coincidência entre o que é de facto, e o que a memór ia lhe acres
centa, mas num complexo jogo que faz da memória uma parte do presen
te, e do presente substância da memória. E, portanto, seria sempre redutor 
querermos descobrir nos desacertos, nas frustrações, quer a crítica da 
realidade, quer a crítica da imaginação (ou da memór ia ) 1 8 . 

5. E é, pelo contrário, sempre em face do operar fluido, feliz, pleno, 
da memória , que se percebe aquilo que deveríamos designar por plato
nismo de Proust. Com uma reserva fundamental: não se trata, pois, de 
«aceder» a uma «verdade» ou a uma «forma» universal e primeira 1 9 , que 
a nossa alma teria primordialmente contemplado, mas de criar um sentido 

trama de evocações e referências que remete sempre para uma outra realidade, ainda 
intangível, para sempre intangível: «E se Guermantes não decepciona, como todas as 
coisas de imaginação quando se tornaram uma coisa real, é sem dúvida porque não é 
em momento algum uma coisa real, porque mesmo quando ai se passeia, sente-se que 
as coisas não são senão o invólucro de outras, que a realidade não está aqui, mas mui
to longe, que estas coisas tocadas não são senão uma figura do Tempo, e a imaginação 
trabalha sobre Guermantes vista, como sobre Guermantes lida, porque todas as coisas 
não são ainda mais do que palavras, palavras carregadas de magníficas imagens e que 
significam outra coisa.» idem, Contre Sainte-Beuve, Gallimard, 1954, p. 280 

1 7 idem, A la Recherche... - La Fugitive (Albertine disparue) - em port.: A Fugitiva ou 
Albertine Desaparecida (Em Busca do Tempo Perdido, VI), Lisboa, 2004, p. 121 

1 8 Como o faz (ou, pelo menos, sugere) Gaêton Picon: «Porque se a realidade é frequen
temente decepcionante, é também porque a imaginação foi mistificadora: a audição da 
Berma, a descoberta de Veneza, o encontro de Oriana de Guermantes, estas experiên
cias são uma crítica do real, ou uma crítica da imaginação?», G. Picon, Lecture de 
Proust, Gallimard, 1963, p. 85 

1 9 Em Contre Sainte-Beuve deparamos (cf. o «Prefácio») com uma visão que nos mostra 
por que motivo não é, essa reminiscência (de contorno evidentemente «platónico», 
porém), o reencontro com uma forma objectiva e universal, mas, paradoxalmente, o 
reencontro com uma «universalidade» singular, no sentido em que só um determinado 
sujeito a pode compreender e constituir na sua plenitude, feita de múltiplas e mínimas 
contingências, e dependente de um «acaso» para que surja, para que renasça: «Ato rea
lidade, como acontece com as almas dos defuntos em algumas lendas populares, cada 
hora da nossa vida, logo que morta, encarna e esconde-se em qualquer objecto mate
rial. Aí se mantém cativa, para sempre cativa, a menos que reencontremos o objecto. 
Através dele reconhecemo-la, chamamo-la, e ela é libertada. O objecto em que ela se 
esconde — ou a sensação, pois que todo o objecto em relação a nós é sensação — pode
mos perfeitamente jamais o reencontrar. [...] A sua ressurreição [dessa vivência cati
va] é devida, como todas as ressurreições, a um acaso.» Proust, op. cit., pp. 43-44 
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que na compreensão de si - que ocorre por acaso, se ocorre... - ascende 
ao lugar de uma eternidade do tempo, uma pacificação, uma reconcilia
ção, uma síntese total. Perguntamo-nos, de resto, se essa sublimação em 
que a memór ia resgata as coisas, dando-se-nos numa perfeita iluminação, 
não será, antes, própria de uma imperfeição das nossas faculdades, a 
expressão, precisamente, de uma poesia que fossemos incapazes de con
duzir à filosofia, de um sentimento que não soubesse analisar-se, de uma 
recordação a que faltasse o pensamento. Mas, em última instância, que 
pode isso importar a quem frui esses momentos, isto é, a quem não seja 
filósofo, se eles são, no fluxo do existir, absolutos - a seu modo? Quando 
tropeça numa música que julga não conhecer, mas na qual, por f im, des
venda as afinidades e as «cores» de uma sonata conhecida, e muito ama
da, que, ironicamente, a música ora ouvida integra como um tópico de si, 
intensifica e supera hegelianamente, Mareei «compreende», uma vez 
mais, sob o imperfeito mundo sensível, um mundo do perfeito sentido: 
Vinteui l , o compositor, quaisquer que, aliás, tivessem sido as suas inten
ções ao compor a música (mesmo a de simplesmente conseguir que a sua 
«visão» musical fosse bem aceite pelo gosto de um público), «submergia 
tudo isso sob uma vaga de fundo que torna o seu som eterno e imediata
mente reconhecido»2^: mas, interroga-se o narrador, «onde o teria Vin
teuil aprendido, onde o teria ouvido»21, a esse «canto» eterno e perfeito, 
que, diverso da sonata, nela toca, e a bebe, e dela vive, mas dela se afasta, 
também, completa e gloriosamente? Em nenhum mundo inteligível, posto 
que essa melodia, diferente de todas as outras 2 2, não existia antes de haver 
sido criada por um homem, nem existiria se esse homem a não tivesse 
feito. Esse mundo que sentimos como o lugar perdido de que cada artista 
seria um cidadão esquecido2 3, pressente-se como uma recordação e como 
uma novidade: assim é que toda a novidade destinada a impor-se (ou seja: 
capaz disso) parece acordar um sinal na memória, como se, afinal, a 
revíssemos, como se a reencontrássemos, como se a est ivéssemos somen
te resgatando à lonjura do esquecimento; e tal é, justamente, como tive
mos oportunidade j á de mostrar, o signo maior da grandeza do que é novo 
mas não simples moda. 

«Quer tentasse criar algo mais solene, mais grandioso, quer pretendesse fazer vivo e 
alegre, fazer aquilo que via reflectir-se favoravelmente no espírito do público, Vinteuil, 
quisesse-o ou não, submergia tudo isso sob uma vaga de fundo que torna o seu som 
eterno e imediatamente reconhecido.», idem, A la Recherche du Temps Perdu - La 
Prisonnière (em português, volume V -A Prisioneira, Relógio D'Água, 2004, p. 249) 
Idem, ibidem 
Idem, ibidem 

«Cada artista parece ser assim como que o cidadão de uma pátria desconhecida, por 
ele próprio esquecida, diferente daquele donde virá, rumo à terra, outro grande artis
ta. », idem, ibidem 
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6. O mero presente, o presente factual, ainda que se trate da presença 
daquilo que surge pela primeira vez, quer dizer, que é novo e nos poderia 
precisamente interessar por essa sua originalidade, nunca é olhado, nem 
vivido, nem, portanto, compreendido com toda a intensidade do espírito, 
no seu próprio ocorrer. É sempre quando se recorda (uma imagem, um 
momento, um sabor) que, em Proust, o sentido mais pleno e completo se 
perfaz. Tivemos nós, no momento em que exper imentávamos a felicida
de, a consciência do seu sentido, o sentimento de que estávamos sendo 
felizes? Nunca, ou incompleta e fugazmente. E por causa dessa dificulda
de em absorver e fruir inteiramente o presente em si mesmo, que o novo 
(o que não conteria passado algum) não nos fascina senão na medida em 
que, na sua novidade é, ao mesmo tempo, retorno, em que, paradoxal
mente, apela para o passado. É ao presente que cabe, a f ina l ' - de resto, 
precisamente como em Platão - ser o instrumento da reminiscência24: um 
relembrar que confere, simultaneamente, sentido a esse presente, nem 
sempre sem algum espanto pela forma como se confunde o que é com o 
que não é j á , como se mistura o mundo actual com fragmentos inespera
dos de mundos que foram destruídos. Uma passagem, entre outras possí
veis, no-lo mostra bem: percorrendo, de caminho, vários salões da nova 
residência dos Verdurin, Mareei e o Professor Brichot detêm-se, com 
uma surpresa feliz, num salão onde notam um conjunto de móveis em que 
antes não haviam reparado, e que fora transplantado de um outro lugar, 
que Brichot, sobretudo, conhecera muito bem: 

Os antigos móveis que haviam sido recolocados, um mesmo arranjo que 
por vezes fora conservado, e que eu próprio redescobria da Raspelière, 
integravam no salão actual partes do antigo que por momentos o faziam 
lembrar até à alucinação, e que depois parecia quase irreal recordar no 
seio da realidade ambiente dos fragmentos de um mundo destruído que 
julgávamos ver noutro lugar.25 

Ou seja: o passado que parece, súbita e estranhamente, emergir no 
seio de um mundo a que se não adequa, dele no entanto se apropriando, 
não é tanto o daqueles móveis velhos que, na sua presença material, evo
cam outro tempo e outro lugar, mas a de móveis imateriais e fantasmagó
ricos - de que os reais são indício, são pista, são cópia - , e que não exis
tem j á na sua verdade senão no espírito e no olhar de Brichot, com as 
cores e a forma que não têm mais, intraduzíveis, incomunicáveis, torna
dos sentido por um misto de saudade e de afecto, que tudo afecta em 
volta. É esta afectação do mundo pelo dom da memória, que permite 

2 4 Cf. nota 19 deste artigo, a propósito de Contre Sainte-Beuve. 
2 5 M. Proust, A Prisioneira, p. 278 
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redescobrir em tudo um sentido que o não era ainda, que nunca o fora 
antes, é isso o que Proust nos dá a ver, no interior de uma obra onde a 
flutuação da memór ia toca em pedaços que se arrancam ao devir, plenos e 
perfeitos no seu sentido: totalidade mutável na sua busca dos momentos 
breves de uma imutabilidade que a suspende. 

7. Arquitectado como uma exuberante catedral, onde fragmentos de 
várias proveniências são recolhidos sem contudo mostrarem fissuras e 
desarmonias entre s i 2 6 , no interior de um mesmo contínuo movimento 
onde se fundem e se fundam 2 7, Em Busca do Tempo Perdido é, na verda
de, um sistema: não um «sistema filosófico», estático e abstracto, em que 
poder íamos, como em Hegel, assistir à determinação do conceito, mas um 
paradoxal «sis tema do existir»; do mero acontecer fortuito nesse seu 
mesmo carácter de acaso, de acidente: um existir que se narra sem se 
reduzir a uma lógica; um existir transformado em sentido que se revê, se 
compreende, se universaliza no retorno a si. Diferente, por isso, de um 
filosofar, muito longe do exercer de uma reflexão que tentasse reter-se, 
conceptualmente, na sua unidade, mas conseguindo, como nenhuma filo
sofia, exprimir sob a forma de arte o próprio desenho do que é móvel e 
passageiro, do que é particular e singular, a obra de Proust, j á material
mente completada para sempre - nunca, porém, estará completa 2 8: se, 
como todo o texto, este, por maioria de razão, só se actualiza na medida 
em que, de cada vez, por cada leitor, se inicia e progride a sua leitura, 
trata-se aqui, porém, de uma leitura que é - voltemos ao termo recorrente 
deste ensaio — sempre o compreender de um compreender que se com
preende pelo voltar atrás; por uma multiplicação de sentidos no tempo, 
que o próprio tempo impele a retomar e a refazer como procura do seu 
sentido - perdendo-se, mas reencontrando-se num quase nada, ou num 
nada que é, afinal, o tudo humano, essa fímbria de signo, essa subtil pre
sença de significação e sentido que, por vezes, na sua perfeição tem o 
peso do que é eterno. A iluminação que, por um momento que seja, 
arranca ao fluir. A felicidade do homem. A sua intermitente salvação. 

2 6 Na verdade, as desarmonias existem: veja-se, como exemplo, «Um Amor de Swann», 
que é a segunda parte do volume I de Em Busca do Tempo Perdido: Do Lado de Swann 
(Du Cote de chez Swann), cuja inserção no todo levanta vários problemas, narrativos e 
de continuidade: mas são desarmonias que não quebram a unidade em que o tempo 
flui, antes multiplicam as possibilidades de interpretação desse correr do rio 

2 7 Contre Sainte-Beuve testemunha como a escrita de Proust retoma textos anteriores, 
refunde outros, mais tardios, digere, num mesmo edificio, todos os veios em que para
lelamente se exercitou. «[...] vemos Proust ocupado a religar esses temas entre si, a 
inseri-los na trama do seu livro.» B. de Fallois, Prefácio a Contre Sainte-Beuve, pp. 7¬
-42, p. 37 

2 8 Blanchot dirá: «A obra de Proust é uma obra acabada-inacabada», M . Blanchot, op. 
cr'/., p. 31 
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A B S T R A C T 

Marcel Proust is not known as a philosopher. Nevertheless, his monumental 
masterpiece, In Search for Lost Time, must be understood as a system - not a 
((philosophical system», but a system sustained and moved by a philosophy of 
existence: ((system of existence itself»; «system of time» in its mere occurrence. 
Memory becomes here, in face of time, an almost sacred way of revealing sense: 
and sense - the sense that one can see and understand by this work of memory -
somehow emerges like a perfect, platonical form, that brings happiness and is 
wisdom, not as i f we have already seen it in a previous life of the soul, but in the 
process of making its own rememberance and comprehension. 
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U m facto interessante a notar na literatura de estética filosófica, e em 
particular na mais recente, é que, sendo o tema da avaliação da arte, dos 
princípios gerais que permitem discernir entre patamares de qualidade 
artística, um dos temas mais centrais a esse domínio filosófico, e prova
velmente aquele cujo impacto prático é maior, a sua discussão ocupa um 
lugar desproporcionalmente pequeno. Com efeito, poderíamos resumir a si
tuação do seguinte modo: por um lado, temos, de entre as teorias que man
têm a actualidade,1 um pequeníssimo número de propostas, umas mais sis
temáticas que outras, de encarar de frente o problema, avançando critérios, 
com um grau aceitável de generalidade, para a fundamentação da verdade, 
ou correcção, dos juízos críticos em arte - Hutcheson, Kant, Beardsley, 
Goodmann, para não sermos excessivamente económicos 2 ; por outro, 
encontramos discussões dessas propostas, de carácter predominantemente 
crítico em relação a elas, só raramente as desenvolvendo ou aperfeiçoando. 

A este facto não será alheio, é simples de constatar, um predomínio 
de posições do tipo céptico ou relativista em matéria de crítica de arte, 

1 Em geral, aquelas que a perderam devem esse facto à sua dependência estrita de com
promissos mais vastos, geralmente de teor metafísico (caso de Hegel ou Schopenhauer), 
ou (ou por vezes em adição a) implausibiiidades graves que as sujeitam a contra¬
-argumentos evidentes (caso de Platão ou Tolstoy). Da doutrina kantiana, por outro lado, 
parece ser possível, sem violência irremediável, extrair uma perspectiva sobre a genera
lidade dos juízos sobre o valor artístico, manejável de modo razoavelmente autónomo 
em relação aos restantes aspectos do seu pensamento, como evidenciado pelo neo¬
-kantismo estético contemporâneo, de que Anthony Savile é o mais conhecido expoente. 

2 Com um mínimo de flexibilidade conceptual, penso que é clara a facilidade de uma 
redução, ou pelo menos de uma recondução, das restantes teorias do valor artístico a 
uma, ou a uma combinação, das mencionadas (para além de ser igualmente clara a dívi
da de Beardsley para com Hutcheson, por exemplo). É claro que quem discordar poderá 
juntar alguns autores da sua preferência, mas provavelmente muito poucos, se desejar 
realmente evitar a redundância nos pontos essenciais. 

Phitosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 121-134 
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muito em consonância com a velha máxima latina que desaconselha dis
putas acerca de gostos e cores. Dado um tal panorama, não será de estra
nhar que os filósofos da arte se ocupem preferencialmente com tópicos 
como a definição de arte, a ontologia das obras artísticas, a expressivida
de e o papel das emoções na arte, a existência e natureza de uma atitude 
ou de uma experiência estéticas, e com os problemas que emanam da 
especificidade de cada tipo particular de arte, como a interpretação e a 
ficcional idade na literatura, a representação em pintura ou a relevância de 
conteúdos morais em teatro e cinema. Assim, a regra parece ser o evitar 
de incursões pelo tema do valor artístico, um núcleo duro aparentemente 
tão pouco promissor que parece só servir para ocasionais adendas às 
razões para o alegado falhanço das propostas disponíveis, e, frequente
mente, para explicar que qualquer alternativa concebível esteja votada a 
destino semelhante. 

Se assim é na Filosofia da Arte em geral, não seria lícito esperar algo 
de diferente no domínio da filosofia da música. Mas, apesar de as coisas 
parecerem não poder ser piores para o defensor da mais ténue e modesta 
variante de objectivismo na arte dos sons, elas podem de facto sê-lo, se, 
como é o caso presente, se elege, como campo de investigação, não o da 
avaliação das obras de arte musicais, onde a escassez das referidas dou
trinas positivas espelha fielmente a situação geral, mas o da avaliação 
crítica de execuções musicais, onde o esquecimento por parte de filóso
fos, bem mais acentuado ainda do que no caso da avaliação de obras, 
contrasta, de um modo simultaneamente gritante e surpreendente, com a 
proliferação da investigação sobre o tema sob perspectivas descritivas, 
nomeadamente as da musicologia, nas suas várias vertentes, e da psicolo
gia da música. 

Uma das raríssimas incursões nesta matéria é protagonizada por Jer-
rold Levinson, que, no seu ensaio Evaluating Musical Performance, lança 
mais umas quantas achas para a pira funerária em que jazem as preten
sões objectivistas em matéria de execução musical. Tomando como 
domínio da discussão a tradição musical clássica do Ocidente, envolven
do obras notadas sob a forma de partitura e destinadas a serem executadas 
segundo certas convenções historicamente determinadas, a sua tese cen
tral é a de que não é dito nada que possa ter pretensões à verdade median
te ju ízos do tipo 'p é uma boa execução de w ' se estes forem tomados 
simpliciter, i.e., sem qualificação ou referência a contextos de apreciação. 
Podemos isolar as premissas do seguinte modo: 

1 .p pode ser avaliada de uma série de pontos de vista diferentes. 
2.Os veredictos resultantes de avaliações dep sob diferentes pontos 

de vista são, geralmente, diferentes. 
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3. Esses vários pontos de vista são, enquanto perspectivas de avalia
ção de execuções , igualmente legítimos à luz das nossas práticas 
musicais (mesmo que um deles possa habitualmente ser tido como 
referência na ausência de especificação). 

Daqui se segue que uma execução julgada boa quando encarada de 
um certo ponto de vista pode não o ser se considerada de outro, sendo 
ambos relevantes, e que os ju ízos do tipo indicado acima são, na verdade, 
fúteis. Levinson chama a esta posição relatividade da avaliação musical 
a perspectivas. 

O meu propósito será o de escrutinar os argumentos que, no entender 
do autor, permitem estabelecer uma tal posição. Em particular, e dado 
que 1. e 2. são verdades factuais, embora triviais, procurarei mostrar que 
3. é demasiado fraca para firmar um relativismo consequente, e que os 
argumentos a seu favor são, ou desadequados ou inconclusivos como 
argumentos para uma tal versão não trivial de relativismo, que seria a 
pretendida. Saliente-se que o meu objectivo é, aqui, puramente negativo. 
Sem querer de momento ensaiar a defesa directa de uma forma de objec-
tivismo na avaliação das execuções musicais, pretendo apenas mostrar 
que pelo menos estes argumentos em favor da doutrina oposta não 
colhem, e que, em geral, o ataque é mal direccionado. 

I 

Comecemos por esclarecer o que se entende aqui por pontos de vista 
relevantes numa abordagem da qualidade de uma execução de uma obra 
musical. Levinson tem em mente diferenças de três níveis 3 : 1) diferenças 
quanto ao papel desempenhado pelo avaliador no contexto da actividade 
musical, ou seja, se se é o (ou um dos) executante(s), o compositor da 
obra, ou apenas ouvinte da mesma ('apenas' porque este papel está 
incluído nos dois primeiros); 2) diferenças relativas ao papel de 'mero' 
ouvinte, no tocante ao grau de familiaridade com uma obra específica e 
com os contextos hístórico-musical, artístico e técnico das obras da cate
goria e estilo relevantes, bem como os da execução das mesmas4; 3) dife-

3 O modo de apresentação desses pontos de vista por Levinson limita-se a uma lista em 
que todas as variantes surgem como casos a par uns dos outros, e inclui ainda o "ponto 
de vista da própria obra", i.e., o critério da autenticidade. Penso que a arrumação nas 
duas categorias acima faz sentido e é económica, dado que o último ponto de vista não 
poderá ser aqui tratado, uma vez que qualquer abordagem útil do problema exigiria mui
to mais espaço do que aquele que lhe podemos dedicar aqui. 

4 Trata-se de competências diferentes e independentes, como fica patente se compararmos a 
situação em que um musicólogo especializado no barroco italiano ouve pela primeira vez 
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renças de objectivos e contextos práticos com os quais ou nos quais as 
execuções são apresentadas aos diferentes auditórios. Na realidade, é no 
segundo tipo de diferenças que incidem, em meu entender, os argumentos 
aparentemente mais fortes de Levinson. Resumidamente, o que é conside
rado, de modo legítimo, como boa execução do ponto de vista de uma 
primeira audição, ou de um ouvinte neófito no estilo, género ou na totali
dade da música "erudita", pode ser avaliado, de modo identicamente legí
t imo, por um ouvinte experiente em todos esses planos, como meramente 
passável . Por essa razão, mas também porque me parece haver aí alguma 
falta de clareza acerca do que se está a discutir, abordarei primeiro a rela
tividade quanto a pontos de vista decorrentes dos papéis assumidos numa 
execução, e a relatividade quanto a objectivos e contextos, de modo a 
poder pô-las de parte e dedicar o espaço restante àquilo que me parece ser 
o essencial da argumentação. 

Segundo Levinson, os intérpretes têm, no acto da execução, uma 
experiência que, embora distinta da dos ouvintes, é também, grosso 
modo, estética, desde que, sem danos para a integridade da obra, procu
rem intensificar, mediante esse acto, a sua experiência (da obra, pressu
ponho). Ele identifica casos como aqueles em que o executante procura 
uma identificação com o compositor, o que origina uma certa maneira de 
frasear, ou busca uma sensação de libertação na facilidade com que exe
cuta passagens particularmente rápidas e difíceis. Deste modo, uma exe
cução pode ser, para o próprio, satisfatória, ao passo que o ouvinte per
manece alheio a tal avaliação. 

Mas, em primeiro lugar, em que sentido serão estas experiências 
genuinamente estéticas? É verdade que tais sensações surgem, ou mais 
prudentemente, podem surgir no decurso de uma execução, e que decor
rem de exigências da obra que por vezes não se podem arrumar facilmen
te como puramente técnicas, havendo uma mistura com a componente 
artística. Daí a reclamar para elas o estatuto de experiência estética, num 
sentido central que tenha implicações directas na avaliação do respectivo 
objecto estético (a execução) , vai, contudo, um grande passo. Tais expe
riências parecem ser do tipo genérico da experiência de superar airosa
mente uma dificuldade, ou da partilha de certas intenções e emoções 
(neste caso, com o compositor supostamente ausente, ou talvez com uma 
persona, um sujeito, abstracto e imaginado, dos gestos musicais presentes 
na obra e das emoções nela expressas5). Mas nenhum destes tipos parece 

um recém-descoberto concerto de Vivaldi de entre as centenas que o compositor veneziano 
escreveu, com uma em que um ouvinte sem instrução musical, conhecimentos de história 
da música ou de técnica vocal escuta pela 20." vez a sua ária de ópera favorita (das três que 
figuram na sua gravação de um espectáculo de beneficência organizado por Pavarotti). 

5 Para uma explicação e defesa do conceito de persona da obra musical, ver Cone (1989) 
e Levinson (1996b), p. 107 e ss. 
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por si só garantir o carácter estético da experiência, como pode ser visto 
se pensarmos num contabilista manipulando habilmente, em condições 
adversas, uma declaração de IRS de modo a conseguir o mínimo de "pre
j u í z o " global para um seu cliente fortemente acossado pela Inspecção 
Geral das Finanças, ou, para o caso da partilha de emoções e intenções, 
nos adeptos de um clube reunidos durante o jogo. 

Em segundo lugar, mesmo que concedamos que experiências deste 
tipo possam ser estéticas num certo sentido muito lato, elas são certamente 
derivativas, num grau importante, relativamente àquela que usualmente 
tomamos como a experiência estética que tipicamente se procura na audi
ção de música, a que os compositores têm em mente proporcionar quando 
compõem, e que os executantes, eles próprios, tentam veicular (diferente 
da que (só) eles próprios têm, mais semelhante à que teriam como ouvin
tes de uma gravação da sua própria execução). Por exemplo, a perspecti
va de que a culinária é uma arte com analogias com as artes performati-
vas, e de que proporciona experiências genuinamente estéticas, embora à 
primeira vista bizarra, colhe contudo alguns argumentos respeitáveis. 
Creio no entanto que cairíamos claramente em erro se reclamássemos que 
a componente estética estivesse na sensação de se ter acertado na quanti
dade exacta de pimenta numa situação culinária particularmente adversa 
e/ou pejada de subtilezas, por oposição à apreciação, concentrada e dota
da de discernimento, do prato (ainda que se seja simultaneamente o chef e 
o gourmet da refeição). Em ambos os casos, há uma experiência-alvo, 
que pode servir de pretexto para várias experiências associadas de reali
zação, identificação, etc, mas que de modo algum se confunde com elas. 

O mesmo vale para o ponto de vista diferenciado do compositor que 
escuta a estreia de uma obra sua, eventualmente a única ocasião em que 
ela será executada. Levinson diz-nos que este preferirá, quase sempre, 
uma execução que "lance luz sobre o processo composicional" ou sobre a 
arquitectura formal da obra, ao passo que a preferência do ouvinte poderá 
ser outra. Quanto ao primeiro critério, parece-me duvidoso como critério 
estritamente estético de avaliação de execuções, por demasiado depen
dente da relação pessoal com a obra e pelo carácter extrínseco da pretensa 
propriedade (que tem um aroma excessivamente intencionalista 6). Já em 
relação ao segundo, embora seja, de facto, um critério indisputavelmente 
estético, a propriedade que lhe corresponde não é, porém, mais valorizada 
pelo compositor do que por qualquer ouvinte informado. Com efeito, ela 
representa uma das mais-valias praticamente indisputáveis de uma execu
ção musical. Mas a questão fundamental mantém-se: seja qual for a espe
cificidade e natureza das experiências ou preferências de intérpretes e 

6 No sentido clássico desse adjectivo em filosofia da crítica, empregue por exemplo em 
Wimsat e Beardsley (1989) 
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compositores como não-ouvintes, parece-me evidente que, no campo da 
avaliação, e a fortiori no da avaliação das execuções (não da técnica ou 
da obra em si), elas devem ceder lugar à do ( 'mero') ouvinte, para quem, 
afinal, a música é escrita e executada.7 

I I 

Passemos ao terceiro tipo de diferenças supostamente conducentes a 
relatividade na avaliação de execuções musicais. Levinson sustenta que 
os diferentes objectivos que uma execução concreta pode servir legiti
mam diferentes pontos de vista de avaliação, o mesmo se passando com 
os variados contextos em que ela pode ter lugar. Por exemplo, dada uma 
certa similaridade entre uma passagem de uma obra de Haydn e uma de 
Wagner, e uma execução da primeira que realce esse facto, diferentes 
ju ízos de valor serão admitidos consoante esta se destine a servir de 
introdução à ópera de Wagner, a acompanhar uma conferência intitulada 
"Haydn: a Música do Futuro?" ou "Haydn: as Raízes Rococó" , ou a inte
grar uma fonoteca como gravação única. De igual modo, defende, uma 
execução é legitimamente julgada de modos diferentes conforme figure 
como parte de um programa de concerto variado em autores e estilos, 
como execução de uma obra única preenchendo todo o concerto, ou como 
parte de um ciclo de concertos com a integral das obras do compositor 
dentro desse género musical. Estamos a falar, de novo, em opções inter
pretativas como as de sublinhar a continuidade ou a ruptura com o passa
do, com o estilo do próprio compositor nesse género, e de evidenciar os 
efeitos e pormenores da obra em detrimento da coesão formal e unidade 
orgânica, ou vice-versa, Opções deste tipo só podem ser tidas como boas 
ou más em função do objectivo desempenhado pela execução, e do con
texto em que ela é escutada. 

Comecemos por fazer aqui uma distinção. Das diversas opções 
interpretativas mencionadas, devemos isolar a última, à semelhança do 
que fizemos na discussão do ponto anterior. Trata-se de uma opção que 
está presente (ou pelo menos deveria estar) em toda e qualquer execução 

7 Note-se que não pretendo ignorar o facto de que muitas peças musicais foram e são 
ocasionalmente escritas, por assim dizer, "para colegas", i.e., para serem apreciadas, na 
prática, por outros compositores, dadas as exigências técnicas e estilísticas impostas pela 
sua correcta apreciação. Não devemos, contudo, confundir este facto sociológico com 
uma verdade conceptual. Ainda que suceda, contingentemente, que outros compositores 
tenham sido historicamente o "público-alvo" dessas composições especiais, isso só reve
la que, de novo contingentemente, colegas compositores tenham estado melhor coloca
dos, nessas ocasiões particulares, para a apreciação completa das obras, não que qual
quer outro ouvinte na posse dos mesmos conhecimentos não pudesse figurar nesse 
auditório ideal pelo simples facto de não exercer a actividade de composição. 
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séria de uma obra digna de atenção, independentemente de contextos e 
objectivos. A avaliação do sucesso do intérprete no equilíbrio entre os 
dois critérios ou na opção por um como dominante deve ser, por esse 
mesmo motivo, igualmente independente. 

Quanto ao grosso do argumento de Levinson, e pondo de parte 
alguns exageros, creio que padece de uma excessiva contextualização do 
acto de avaliação da qualidade das execuções. N ã o falo apenas dos evi
dentes parâmetros subjacentes (técnico-artísticos) em relação aos quais 
toda a gente concordaria que contam como necessários para uma boa 
execução a um nível mais básico, mas que Levinson parece esquecer. 
Refiro-me t ambém ao facto de que, tanto quanto me é dado ver, se se está 
a pôr em causa que haja qualquer base para estabelecer uma hierarquia de 
pontos de vista sobre a execução no que toca à sua avaliação, há que ter 
em conta que, se todos eles podem parecer legítimos, a legitimidade é, no 
entanto, um critério demasiado fraco para o efeito. Se a perspectiva do 
estudante que vai assistir ao concerto de acompanhamento da conferência 
sobre o carácter revolucionário da obra de Haydn é legítima, isso não nos 
garante que o seu veredicto, suponhamos informado e dotado de discer
nimento, sobre a qualidade da execução, influenciado como está pelo 
facto de estar a ser guiado para uma suposta característica da música de 
Haydn, esteja ao nível do de um crítico profissional trazido para o concer
to sem conhecimento do contexto. Com efeito, embora em situações 
usuais os críticos estejam evidentemente na posse de tal conhecimento, 
parece que, no caso bastante sui generis sob consideração, a sua ausência 
teria, pelo contrário, algo do carácter da imparcialidade ou neutralidade 
que igualmente caracterizam o crítico competente. Não creio que o facto 
de acompanhar uma dada conferência em vez de outra no sentido inverso 
deva contar a favor ou contra o veredicto de que uma dada escolha inter
pretativa (digamos, salientar certas propriedades que podem ser tomadas 
como premonitórias de estilos futuros) funciona em termos estritamente 
musicais, o que é diferente de funcionar como consecução do objectivo 
da conferência em que está integrada. 

Assim, podemos resistir a esta espécie particular de relativização de 
avaliações a contextos por meio de uma estratégia simples. Tomem-se as 
execuções de que temos vindo a falar, com seus diferentes contextos e 
suas opções interpretativas divergentes, e considerem-se todas elas num 
plano puramente sonoro, por exemplo, como gravações da mesma obra 8, 
competindo em pé de igualdade pelo estatuto de boa execução neste sen
tido comparativo. Creio que estaria assegurada uma perspectiva de plano 
superior, mais abstracta, em que as propriedades estéticas, e mesmo mui
tas das propriedades artísticas relevantes, podem ser cuidadosamente 

8 Que, per impossibile, não tivessem nem traíssem a sua data e origem. 
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escrutinadas pelo crítico experiente. Proponho que, desta perspectiva 
englobante, ainda que artificial (uma vez que, na prática crítica, o contex
to desempenha sempre algum papel na avaliação), os critérios que o críti
co poria em funcionamento para a emissão do seu juízo de valor informa
do - aquele a que dar íamos privilégio - seriam, no essencial, aqueles que 
contariam como adequados e relevantes (ainda que outros possam ser 
legítimos), se esse mesmo indivíduo estivesse presente, na sua capacidade 
de crítico, em todas as situações contextualmente distintas acima descritas. 

Convém não confundir o que aqui digo com uma negação de que 
algumas aval iações são feitas com referência a certos parâmetros contex
tuais, desde que se leve em conta que a avaliação é assumida como l imi 
tada a esses parâmetros . Em concreto, é evidente que o crítico profissio
nal que assiste a um concerto dado por uma orquestra de escola pode 
proferir um ju ízo do tipo "a execução da Eroica foi razoavelmente boa 
para uma orquestra de escola" (ou mesmo "para uma orquestra de escola 
com estudantes deste nível, com este número de ensaios, com este maes
tro", e tc) . Mas isto não parece ter na realidade quaisquer consequências 
relativistas 9, uma vez que o mesmo crítico poderia ser chamado a proferir 
um ju ízo com um nível de generalidade superior, no sentido usado no 
parágrafo anterior, e facilmente obteríamos dele o tipo de ju ízo cuja rele
vância Levinson contesta: " fo i uma execução medíocre da Eroica simpli-
citer". 

I I I 

Abordemos agora o tipo de relatividade restante, aquele que diz res
peito ao grau de familiaridade do ouvinte com a obra e/ou com a infor
mação histórico-musicológica relevante. O argumento pode ser claramen
te compreendido se seguirmos apenas o exemplo central de Levinson. 
Considere-se o I.° andamento da grande Sonata D. 960, a última de 
Schubert, e o parâmetro da agógica 1 0 . Para o indivíduo que o escuta pela 
primeira vez, um tempo moderado a aproximar-se do rápido será mais 
indicado (i.e., dará uma execução melhor), uma vez que não só permite 
uma melhor apreensão da estrutura formal do andamento, como prova
velmente evita uma perda de concentração, mais ou menos natural para 
um tal indivíduo, se o tempo for mais lento. Já para o ouvinte experiente, 

9 Antes pelo contrário, provavelmente. A circunscrição rigorosa dos contextos de avalia
ção, no sentido descrito, bem como a correcta indexação do juízo de valor às categorias 
artísticas operativas no caso, podem ser vistos como denotando objectividade na avalia
ção, ou pelo menos, na apreciação e caracterização de objectos estéticos. Cf. K. Walton 
(1989). 

1 0 Corresponde à rapidez da sucessão dos eventos musicais, também se usando a palavra 
italiana tempo para evitar a ambiguidade de 'andamento rápido 1 (secção de uma 
peça/velocidade concreta escolhida para a sua execução). 
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um tempo mais relaxado poderá ser considerado adequado, deixando 
apreciar todos os pormenores que o executante realça, ou tornando a exe
cução mais expressiva, nostálgica e romântica, dado que um ouvinte des
te tipo está j á preparado para a audição de um andamento muito extenso, 
controla o encadeamento das secções, a função e o carácter expressivo de 
cada passagem, etc. Deste modo, uma interpretação "invulgar e elevada", 
nas palavras de Levinson, seria, deste ponto de vista, a melhor interpreta
ção, ao passo que do ponto de vista anterior, tal veredicto recairia sobre a 
execução que melhor veicula os contornos formais e o desenrolar do 
andamento. 

Podemos contestar esta linha de argumentação de dois modos. Um 
consiste em disputar casuisticamente as afirmações acima sobre a ade
quação necessária (ou quase) de cada qualidade da execução às exigên
cias de cada tipo de ouvinte. Assim, podemos sugerir que, em pelo menos 
alguns casos, o ouvinte não-iniciado fique relativamente indiferente ao 
andamento, sobretudo ao carácter sublimemente nostálgico do seu famo
so tema de abertura, precisamente em virtude da escolha de um tempo 
moderado/rápido que o poderia banalizar. É até bastante provável, pois o 
que a maior rapidez consegue em termos de projecção da arquitectura da 
obra (pelo simples facto de as secções se sucederem mais rapidamente) 
pode sacrificar um bem argumentavelmente maior para o próprio princi
piante, a saber, a pura beleza melódica dos temas principais, algo bem mais 
acessível e atraente a esse ouvinte do que propriedades do género formal, 
habitualmente mais prezadas, e, de resto, notadas, por ouvintes iniciados. 

Com efeito, não é de modo algum estranho que aquele nosso ouvinte 
reaja positivamente a algumas idiossincrasias do intérprete no sentido de 
realçar características do primeiro tipo em detrimento das do segundo, ou, 
em geral, privilegiar pormenores e efeitos, ainda que evidentes, tirando 
deles o maior partido expressivo e procurando uma interpretação elevada, 
ainda que um seu carácter eventualmente invulgar ultrapasse as compe
tências adjudicativas do neófito. Já do lado do especialista, uma olhada 
rápida aos escritos críticos sobre execuções desta obra não deixa grande 
margem para dúvidas: a lentidão, a indulgência na exploração de efeitos 
românticos, e sobretudo a falta de clareza na projecção da forma são qua
se invariavelmente apontadas como defeitos, e a naturalidade no fluir do 
discurso musical, o evitar da sobreposição do ego do intérprete à simpli
cidade aparente da música, e em geral a contenção e economia de meios 
são as marcas de uma interpretação madura e adequada.11 

I Note-se que não desejo endossar esta perspectiva como a correcta comparativamente à 
imediatamente anterior. Apenas procuro mostrar "como as coisas são", com o objectivo 
de contestar que elas sejam provavelmente do modo contrário neste ponto específico, 
como Levinson defende. 
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Mas é claro que esta não é a via mais adequada de contestar a tese de 
Levinson, pois arrisco-me a ver uma defesa da relatividade substituída 
por um seu negativo, em que as características positivas se tornam defei
tos e conversamente, transitando incólume o pendor relativista para a 
posição revista (embora isso não seja estritamente verdade, como pode 
ser visto se atentarmos no últ imo ponto, em que há de facto um consenso 
razoável entre os críticos). Prefiro a segunda estratégia, reminiscente, de 
resto, daquilo que defendi atrás, e que passa por pôr em causa o nivela
mento da relevância dos pontos de vista para a correcta avaliação da exe
cução, defendendo em alternativa uma hierarquização dessa relevância. 
Sejam quais forem as propriedades que cada ouvinte detecta, subjectiva
mente, em cada execução, há claramente um nível mais informado, mais 
dotado de discernimento estético, de independência e distanciação, de 
capacidade de enquadramento nas categorias adequadas e de comparação 
com os exemplos relevantes, em referência ao qual o ju í zo emitido por 
indivíduos com um grau menor de qualquer uma desta competências ou 
conhecimentos é normalmente qualificado, ou mesmo corrigido 1 2 . Essa, 
sim, é a prática do mundo artístico ao longo das diversas artes. 

Esta linha geral de argumentação não constitui propriamente uma 
novidade filosófica, mas sim um apelo, para o caso específico da avalia
ção de execuções musicais, à noção de crítico ideal 1 3 de Hume no seu " O f 
the Standard o f Taste". Interrogando-se sobre as razões da disparidade 
desde sempre evidenciada nos nossos ju ízos estéticos, Hume separa o 
problema do relativismo em duas fatias. Em relação a uma delas, pode
mos fazer alguma coisa, dado que grande parte desse desacordo se deve à 
ausência, na maioria dos indivíduos, das qualidades raras que são a marca 
do crítico competente: sentidos apurados, sensibilidade delicada desen
volvida pela prática e aperfeiçoada pela comparação, isenção de precon
ceitos. E o ju ízo deste que devemos ter em conta (não o do debutante, o 
do autor-juíz em causa própria ou o de outras variedades). E quando, 
como ocasionalmente sucede, a discórdia irrompe mesmo entre as falan
ges dos críticos competentes? Pois bem, essa é a outra fatia do problema, 
e ela é, reconhece Hume, basicamente intratável, pois envolve disposi
ções individuais acerca das quais pouco podemos fazer. Ora, se reparar
mos bem, o plano em que Levinson pretende detectar a sua espécie de 
relatividade é precisamente o da fatia em que o próprio Hume reclama 
uma dose saudável de objectividade. Não me parece haver grande vanta
gem nem sucesso em tentar ser mais humeano do que Hume. 

1 2 Este facto sugere fortemente a possibilidade de que, pelo menos até um certo nível, 
alguns juízos de valor sobre execuções musicais sejam de facto falsos, e tomados como 
tal pelo mundo artístico, mesmo que os seus agentes se considerem a si mesmos como 
relativistas em geral. 

1 3 "Truejudge". 
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rv 
Chamo agora a atenção para uma ideia que influencia a posição de 

Levinson, e que é a diferença que este vê entre a natureza da avaliação de 
obras musicais e a de execuções dessas obras. Há aqui duas situações 
distintas que convém não confundir. Uma é a defesa de que os critérios 
específicos que empregamos na avaliação de obras musicais não são 
exactamente os mesmos que empregamos na avaliação de execuções 
dessas obras (embora alguns possam ser comuns), ponto em relação ao 
qual estou de acordo. 1 4 Não é no entanto neste sentido que Levinson 
reclama a existência de uma assimetria entre obras e execuções, mas sim 
num outro sentido, o de que certas diferenças de natureza ontológica 
entre elas têm como efeito que a avaliação de execuções seja de algum 
modo mais vulnerável ao relativismo, ao passo que a de obras, por analo
gia talvez com outras artes não performativas, admite um maior grau de 
objectividade, sendo inclusivamente para ele lícito o apelo a qualquer coisa 
como o que aqui refiro como ouvinte ideal no caso de obras, mas não no de 
execuções . 1 5 Quanto a isto, estou em desacordo tanto em relação à conclu
são quanto aos argumentos apresentados por Levinson para a extrair. 

Relativamente à conclusão por si própria, a perspectiva de que intér
pretes são artistas no sentido pleno, e de que execuções/ interpretações 1 6 , 
no nível artístico que estamos aqui a considerar, são obras de arte por 
direito próprio, tem sido defendida, a meu ver correctamente, entre 
outros, por Peter K i v y . 1 7 E embora ele não dê o passo seguinte, creio que 
podemos afirmar que, se execuções são, a seu modo, obras de arte, a rela
tividade ou objectividade que afecta a crítica de arte (de obras de arte) em 
geral será grosso modo aquela que afectará a de execuções musicais. 

De qualquer forma, e independentemente da aceitação da premissa 
acima, as razões avançadas por Levinson para uma suposta assimetria neste 
ponto são fracas ou mesmo falsas. Quanto às duas primeiras, a saber, a 
singularidade das obras face à multiplicidade das interpretações e o carácter 
temporalmente efémero destas, não nos parece que signifiquem qualquer 

1 4 Escrevo em pormenor sobre este tópico, nomeadamente em defesa de que há valores 
específicos das execuções, em Musical Works and Performance Evaluation, disponível 
on-line no site da British Society of Aesthetics, Post-Graduate Journal of Aesthetics 
2005. 

1 5 Subjacente a esta posição estará, talvez, a ideia de que obras musicais estão a par de 
obras dessas outras formas de arte como sujeitos de direito dos juízos críticos, enquanto 
execuções só o são derivadamente. 

1 6 Sobre a acepção de 'interpretação' como de um executante ("performative interpreta
tion"), e independentemente de uma interpretação no sentido do crítico de arte, ver 
Levinson (1996a). 

Í7 Cf Kivy (1995), p. 122 e ss., 264/5. 
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"deficiência" ontológica por parte das execuções que implique uma maior 
exposição ao relativismo. Porque haveria a mais longa permanencia no 
tempo de uma entidade de garantir maior objectividade nos nossos juízos 
de valor sobre ela? As execuções duram o tempo que duram, e têm as pro
priedades estéticas que têm, e isso deve ser o suficiente para a respectiva 
avaliação crítica. Quanto à multiplicidade das execuções, trata-se obvia
mente de uma caracterização que é, ela sim, relativa: só dizemos que as 
execuções de uma mesma obra são múltiplas; encarada por si, de modo 
resguardado da falácia da divisão, cada execução é saudavelmente uma só, 
e é isso que devemos avaliar, em comparação com outras execuções, tal 
como comparamos obras de um mesmo género, estilo ou compositor. 

Os dois restantes argumentos a favor de que a relatividade que afecta 
a avaliação de execuções é significativamente menor que a que afecta a 
de obras assentam em suposições falsas. Quanto ao primeiro, o suposto 
facto de as obras serem o objecto primordial de atenção em todas as exe
cuções pode ser facilmente desmentido pelos inúmeros melómanos que 
acorrem ao teatro de ópera para ouvir o seu soprano ou tenor favorito a 
despeito da récita em causa ser de uma obra que lhes não agrada particu
larmente, bem como por qualquer professor de instrumento ou voz. 1 8 E 
relativamente a outro alegado facto, o de que a qualidade das obras musi
cais não está dependente do falhanço de alguém menos preparado em 
apreciá-las, não compreendo por que motivo poderá o valor de uma inter
pretação ser afectado pela falta de sensibilidade e do conhecimento rele
vante de um ou vários dos seus ouvintes contextualmente situados, e 
menos ainda que tal fenómeno intrigante afecte execuções de um modo 
tão drasticamente superior relativamente a obras musicais. Em termos de 
teorias do valor estético, ambas as entidades, obra e execução, encaixam 
perfeitamente como objectos estéticos na perspectiva prevalecente de que 
esse valor consiste na capacidade que o objecto tem para gerar experiên
cias com determinadas caracterís t icas. 1 9 

Na verdade, penso que Levinson se trai um pouco quando admite o 
seguinte: "Se bem que pense que o ponto de vista do ouvinte experiente e 
informado é central, [...] dificilmente é a única posição de importância no 
contexto musical" 2 0 . Esta afirmação poderia perfeitamente ser generaliza
da à avaliação da arte em geral: há ganhos a tirar da experiência de objec-

1 8 Julgo ser evidente que a minha posição é a de argumentar contra a ideia de que a obra é 
sempre ou quase sempre o objecto primordial da atenção de ouvintes competentes, não 
a favor de que esse objecto seja sempre ou quase sempre outro {nem, claro está, que 
haja algo de mais ou menos correcto, nalgum sentido desta palavra, num ou noutro 
modo de audição). 

1 9 Quais elas são, variará consoante a teoria. Mas o essencial é que execuções nada têm de 
constitutivamente impeditivo de que ocupem o papel dc objectos estéticos nessas teorias. 

20 P. 191 
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tos estéticos (obras ou execuções) em todos os graus de familiaridade 
com eles, incluindo mesmo situações "esteticamente anómalas", mas nem 
por isso menos comuns, como apreciar as mais ricas, complexas e pro
fundas pinturas ou composições como padrão para papel de parede ou 
como música de elevador, respectivamente. Mas é pacífico que o ponto 
de vista do crítico experiente e informado é, não meramente central no 
sentido fraco que Levinson emprega, mas decisivo, se alguma coisa o é 
(se o não for, a consequência mais grave seria trazer obra musical e inter
pretação para o mesmo nível, o que contradiria a ideia da assimetria 
obra/interpretação acima discutida). 

Ora, em geral, uma tese relativista tem que argumentar cabalmente 
contra a existência ou legitimidade de uma perspectiva de nível superior, 
em qualquer dos sentidos relevantes da expressão. E é isso que Levinson 
não parece conseguir estabelecer, pois o mesmo mundo da música, cujas 
evidências invoca para dar substância ao seu perspectivismo, reconhece 
perspectivas mais elevadas e relevantes para a avaliação, tanto de obras 
musicais como de execuções das mesmas. O facto de que "algumas exe
cuções servem melhor os ouvintes em determinado momento do que 
outras" 2 1 não exclui que haja um ponto de vista sobre elas que é ideal
mente imune precisamente ao critério relativizante "quem é melhor servi
do". Esse é o ponto de vista do crítico ideal de Hume e dos seus mais 
terrenos homólogos humanos, e essa a razão pela qual a eles recorremos. 
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ABSTRACT 

As in other domains of art, the assessment of performances or interpretations 
of musical works is largely considered as a matter of personal taste. In Evaluating 
Musical Performance, Jerrold Levinson argues that relativism, in this matter, 
depends on the many interests with which a performance can be faced, and, 
consequently, evaluated and assessed. My thesis in this article is that not all 
interests have the same importance and that there is a "purely musical" perspective 
that must prevail over the other interests. This way I try to diminish the so called 
relativism. 
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Este trabalho procura dar conta da influência, por um lado, e da dife
rença, por outro, dos pensamentos de Simmel e Kracauer, a partir do con
ceito de indivíduo considerado como forma de conhecimento em correla
to, isto é: assim como um conhecimento universal de um objecto ou 
matéria supõe o sujeito universal - o homem da razão universal - , assim 
também o indivíduo que aqui se vai considerar depende da sua capacida
de de apreender o fenómeno na sua particularidade, na sua realidade con
creta. Neste intento está j á justificada a passagem de Simmel a Kracauer. 

No entanto, a influência do primeiro sobre o segundo não pode ser 
descartada. Ela é histórica. Kracauer foi aluno de Simmel em Berlim, em 
1907 (onde frequentou o seu seminário O Problema do Estilo na Arte), 
mas a influência deste sobre aquele vai além de um simples aprendizado 
escolar, isso mesmo o aponta Adorno ao afirmar que "Simmel instruiu a 
capacidade de Kracauer para interpretar fenómenos objectivos e específi
cos em termos de estruturas gerais", e também este lhe deve "um estilo de 
pensamento e uma apresentação que conecta um elemento a outro com 
um subtil cuidado, mesmo quando o movimento do pensamento poderia 
dispensar tantas partes intermédias ( . . . ) " 1 . Que Kracauer compreendeu 
bem o método e estilo de pensamento e escrita de Simmel, isso está bem 
claro pelo ensaio que lhe dedicou 2. Contudo, havendo influência de um 

1 Theodor W. Adorno, "The Curious Realist: On Siegfried Kracauer", New German Cri
tique, n.54, Fall, 1991, p. 163. A influência de Simmel sobre Kracauer é destacada por 
muitos outros investigadores. ' V d . por exemplo, Gertrud Koch, Kracauer - An 
Introduction, Princeton, Princeton University Press, 2000. Inka Mülder-Bach, Introduc
tion to "The Salaried Masses", London/New York, Verso Books, 1998. Anthony 
Vidier, "Agoraphobia: Spatial Estrangement in Georg Simmel and Siegfried Kracauer", 
New German Critique, n.° 54, Fall 1991. 

2 Na verdade, este ensaio, intitulado Georg Simmel, é apenas o primeiro capitulo de um 

Philosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 135-155 
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pensador sobre outro, e não simplesmente de um professor sobre um alu
no, pode vislumbrar-se, nesse mesmo ensaio, os interstícios da diferença 
que fricciona, algo levemente, a relação entre os dois - pois no pensa
mento filosófico, se há dois que pensam o mesmo, então um dos dois não 
é filósofo, uma vez que não há dois filósofos iguais - , ainda que, poste
riormente, se tenha que reconhecer que, mais do que uma crítica de Kra-
cauer a Simmel (e de forma alguma o seu texto Georg Simmel está escrito 
em tom de crítica, antes de elogio e defesa), o que acaba por vir ao de 
cima, para além de uma maior preocupação com a experiência do fenó
meno singular independentemente das suas relações conjunturais, é um 
modo muito peculiar da maneira de ser de Siegfried, e da obra que o 
reflecte. 

Nesta minha abordagem, e seguindo, em primeiro lugar, o ensaio de 
Kracauer sobre Simmel, em vez de me preocupar primordialmente com 
os "assuntos", ou campos de investigação deste autor, vou dar sobretudo 
importância ao seu método, a maneira como trata a sua "matéria". Longe 
de ser esta uma questão subsidiária, ela introduz-nos no que pretendo 
tratar, isto é, a subtil divergência Simmel-Kracauer. O próprio Kracauer, 
no seu ensaio, tem a preocupação de, antes de mais, ao circunscrever o 
domínio de investigação de Simmel, fazê-lo por exclusão de metodolo
gias, ou seja, são os métodos de abordagem que são excluídos e não pro
priamente as realidades que esses métodos procuram sondar. Aí, afirma 
que Simmel é alheio à contextualização e interpretação histórica dos 
acontecimentos; é alheio às ciências naturais (os seus problemas não 
derivam de problemas biológicos); é alheio aos métodos da psicologia 
experimental. N o entanto, ele pode tratar qualquer um dos seus objectos e 
dos seus problemas, simplesmente não o faz à maneira das disciplinas. 
Em vez disso, como iremos ver em pormenor mais adiante, vai estabele
cer l igações entre cada um desses fenómenos e outros, que aparentemente 
lhe não estavam ligados, ou cuja ligação permanecia obscura, e trazer 
uma nova luz sobre essas partes agora postas em relação, criando, não 
uma explicação para um fenómeno, mas desenhando uma totalidade 
compreensiva, trazida à superfície, que é mais um mapa de observação do 
que um modelo de leis característico das referidas disciplinas. Aparente
mente, os diferentes estudos de Simmel são dispersos, sem ligação entre 

manuscrito ainda não totalmente publicado: Georg Simmel: Ein Beitrag zur Deutung des 
geistigen Lebens unserer Zeit, escrito em 1920-21. No comentário que desenvolverei 
sigo a versão inglesa do capítulo, publicado in The Mass Ornament - Weimar Essays, in 
Thomas Y. Levin (Irans., ed. and intr.), Cambridge (Massachusetts) / London, Harvard 
University Press, 1995. Esta obra segue a edição matriz alemã Das Ornament der Mas
se, publicada pela primeira em 1963, e que consiste numa compilação de ensaios escri
tos por Kracauer entre 1920 e 1931 e seleccionados pelo próprio. 
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si, e, inegavelmente, desse ponto de vista, o seu modo de produção poder-
-se-á inscrever na ordem do assistemático. No entanto, Kracauer de modo 
algum lhe nega uma visão do mundo própria 3 . Ora, esta, se não pode 
advir da unidade do objecto - pois Simmel tanto escreve sobre os pobres 
como sobre Kant - , então advirá precisamente do método, da maneira 
como o autor se relaciona com as suas diferentes matérias, ainda que, em 
última análise, tenhamos que ver que o próprio método exige um funda
mento que não pode ser simplesmente um seu elemento formal. 

Uma das características de grande valor que se pode reconhecer a 
Simmel é o facto de se situar sempre próximo da vida, nunca alienado 
dela, qualquer que seja a manifestação vital dos fenómenos que procura 
investigar e retratar. Por outro lado, independentemente da diversidade 
que a vida lhe pode oferecer, parece que, segundo Kracauer, ele resolve 
todos os assuntos e diferentes problemas sempre da mesma maneira4, o 
que acaba por projectar a sensação de unidade que perpassa toda a sua 
obra. Contudo, afirma Kracauer, "não é de todo necessário que a fonte 
dessa unidade seja um princípio que possa ser articulado em termos con
ceptuais. ( . . . ) Enquanto a unidade viva do trabalho que produz pode ser 
empaticamente reexperimentada, ela não pode nunca ser deduzida de um 
princípio fundamental que é rígido e alienado da vida" 5 . Por outras pala
vras, Simmel não projecta a unidade senão, antes do mais, ao nível da 
sensação, da experiência, não de nenhuma verdade conceptual que se 
opõe ao mundo e que o determina a priori, como tantas vezes acontece na 
obra filosófica, e isso decorre do seu modo de trabalho, portanto, da sua 
metodologia, aquilo que diríamos ser, se falássemos de um artista, o seu 
estilo. N o entanto, este mesmo estilo, ou metodologia, está, ele próprio, 
baseado numa compreensão geral do mundo que poderíamos formular 
como se segue: todas as expressões da vida espiritual e intelectual 
humana estão interrelacionadas nos mais diversos modos. Nenhuma 
pode ser extraída desta rede de relações, uma vez que cada uma está 
emaranhada na rede com todas as outras expressões. Deste ponto de 
vista, parece que, de algum modo, reaproximamos Simmel ao "tipo for
mal" do filósofo. Saber até que ponto é que a obra de Simmel é dominada 
por uma intuição fundamental com a qual interroga e apreende cada um e 
a totalidade dos fenómenos é algo que apenas podemos elucidar numa 
descrição mais detalhada do seu método. 

3 " ( . . . ) ele nunca descobre a palavra mágica do macrocosmos que subjaz a todas as for
mas da existência, mas, ainda assim, concede-nos uma ampla e englobante visão do 
mundo (. . .)". Kracauer, Georg Simmel, m The Mass Ornament - Weimar Essays, 
p. 225. 

AId,p. 231. 
$Id.,p. 232. 
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Partindo do princípio de uma rede infinita de relações deve-se, em 
primeiro lugar, distinguir os seus dois tipos. O primeiro é o da congruên
cia essencial [Wesenzusammengehórigkeit] entre fenómenos díspares; o 
segundo, o da analogia [Analogie]. Ambos os processos estão vocaciona
dos para a desti tuição de um regime de apresentação do mundo decorren
te de uma percepção estática, unidimensional e pobre. No primeiro caso, 
Simmel procede a uma operação de conexão entre fenómenos que resulta 
numa dissolução do preconceito segundo o qual há acontecimentos ou 
seres que podem ser explicados ou observados em si mesmos e por si 
próprios, como que extraídos da totalidade da vida espiritual e como se 
estivessem num isolamento que torna improvável a sua ligação à mult i
plicidade da realidade onde, afinal, têm que estar inseridos. No segundo 
caso, Simmel procede a uma atenção aturada aos mais diferenciados 
fenómenos e às suas qualidades, para além dos seus aspectos mais evi
dentes, de modo a que possa estabelecer semelhanças entre eles. 

Apesar da diferenciação metodológica, apontada por Kracauer, não 
significa isto que Simmel utilize sempre, em determinado texto, um ou 
outro processo. Muitas vezes, a análise dos fenómenos, e a relação entre 
eles, conduz à intervenção articulada dos dois processos. Mas para tornar 
clara a distinção entre ambos, Kracauer utiliza uma imagem bastante 
elucidativa. Para o primeiro caso, podemos imaginar uma cordilheira da 
qual apenas vislumbramos os vários cumes. Na medida em que as encos
tas nos são ocultas pelo nevoeiro, nós não conseguimos vislumbrar as 
ligações que se estabelecem nos sopés das montanhas. Ou seja, na con¬
gruência essencial trata-se sobretudo de mergulhar numa base comum 
aos fenómenos, mas que está oculta 6. Pelo contrário, a analogia não pro
cura uma raiz comum para a formação dos fenómenos, mas apenas dá 
conta de uma similitude iluminadora entre eles. Depende, sobretudo, de 
uma construção artificial, uma abstracção em certo modo arbitrária, pois, 
neste caso, não existe aí nada que se possa designar como sendo uma 
unidade natural constitutiva entre os vários exemplos analisados. 

Uma vez esclarecida esta diferença, Kracauer introduz na sua análise 
um elemento perturbador e, de certo modo, inesperado. O autor convoca¬
-nos para a distinção que há a fazer entre analogia e metáfora. O facto de 
pensarmos esta dist inção não só nos vai fazer compreender melhor o pro
cesso da analogia em Simmel, como introduzir o primeiro sinal de dife
renciação entre este autor e Kracauer, Pois ainda que, no texto que temos 
vindo a analisar, Kracauer não indique expressamente essa diferença, ela 
torna-se evidente quando consideramos outros textos deste autor, escritos 

"(.-•) Simmel liberta uma série de fenómenos do seu isolamento ao expor o significado 
ou a raiz originária (meaning or the origlnary ground) que todos têm em comum e a 
partir da qual os seus significados individuais podem ser explicados (. . .)". Id., p. 233. 
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imediatamente após o ensaio sobre Simmel, tais como Aqueles que Espe
ram (Die Wartenderi) e Hotel Lobby (Die Hotelhalle)1', onde a crítica a 
este é feita de modo directo, e, bem vistas as coisas, relacionando-se pre
cisamente com o problema da metáfora. 

O elemento da metáfora é inesperado porque de modo algum Kra
cauer nos indica que este é um procedimento metodológico característico 
em Simmel, sendo que, afinal, era sobre este autor que ele nos vinha 
falando. Ele é perturbador, porque j á aqui ele denuncia como Simmel tem 
pouco a ver com a metáfora. Mas, antes de mais, vejamos algumas distin
ções propostas. A analogia aproxima dois fenómenos que, de alguma 
forma, manifestam o mesmo comportamento. Pelo contrário, a metáfora, 
através de uma imagem, tenta dar-nos uma expressão sensível ao sentido 
que um certo fenómeno tem para nós. Se — afirma Kracauer - dois objec
tos, A e B , estão, entre eles, numa relação de analogia, isso quer dizer que 
ambos estão sujeitos à mesma regra ou lei geral. A analogia nunca se 
refere à especificidade concreta do ser que é avaliável unicamente através 
da sua experiência singular. Em vez disso, a analogia considera as coisas 
apenas na medida em que preenchem uma função, encarnam um tipo, ou 
assumem uma forma, numa palavra, na medida em que estas são um caso 
particular de qualquer coisa geral. A validade da analogia depende exclu
sivamente da sua validade objectiva, uma vez que os processos que com
para operam efectivamente de acordo com o mesmo esquema. Assim, a 
sua sinonímia está isenta de qualquer arbitrariedade subjectiva. No fundo, 
as analogias são descobertas, não são constituídas por nós. Enquanto a 
analogia se limita a estabelecer que processos de algum tipo ocorrem de 
modo similar, a metáfora oferece uma explicação8 para um fenómeno. 
Esboça a nossa impressão, a nossa concepção deste. 

Há, no conjunto destas distinções, duas ideias que nos causam algu
ma estranheza. A primeira, que j á de si tem duas partes, é a afirmação que 

7 Die Wartenden foi escrito e publicado pela primeira vez em 1922 na Frankfurter Zei¬
tung. Die Hotelhalle consiste na única secção publicada durante a sua vida do seu ensaio 
Der Detektive-Roman: Ein philosopher Traktat (que apenas foi publicado postumamen
te) e que fora escrito entre 1922 e 1925. Esta secção foi publicada pela primeira em 1963 
para a colectânea de ensaios Das Ornament der Masse, onde também foi reeditado Die 
Wartenden. As minhas referências a ambos os textos referem-se à edição de Thomas Y. 
Levin. 

8 Embora Kracauer utilize a palavra "explicação" para a metáfora (explanation, na trad., 
p. 236), na medida em que este, tanto como Simmel, é influenciado por Dilthey e, em 
particular, pela sua distinção entre explicação e compreensão, entre ciências da explica
ção (as da natureza: Naturwissenschaften) e ciências da compreensão (as do espírito: 
Geisteswissenschaften), esta ''explicação" não tem a nada ver com a explicação das 
ciências da natureza, como se tornará claro mais adiante. Assim, tanto o fenómeno da 
metáfora como o da analogia, independentemente das diferenças apontadas por Kra
cauer, caem no âmbito da compreensão tomada num sentido lato. 
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a analogia nunca se refere ao ser específico da coisa e que este é avaliável 
unicamente através da sua experiência concreta. Ora, como temos vindo a 
verificar, a analogia, processo caracteristicamente simmeliano, depende 
de uma atenção cuidada à realidade, e assenta, por isso, e sobretudo, pre
cisamente, na experiência dos fenómenos. Kracauer, ele próprio, numa 
outra passagem do seu texto sobre Simmel afirma, " ( . . . ) é contrário à sua 
natureza deduzir factos individuais de conceitos gerais abstractos de 
maneira rigidamente conceptual e sistemática. Todas as suas articulações 
conceptuais unem-se a uma experiência imediata ( . . . ) da realidade vivida, 
e mesmo a mais abstracta das suas apresentações não têm outra fonte 
senão a observação que preenche aquelas até à borda. Simmel nunca 
compromete em actos de pensamento aquilo que não é suportável por 
uma experiência perceptiva de alguma espécie e, consequentemente, não 
possa ser realizado através de uma tal experiência. Ele descreve sempre o 
que vê ; a inteireza do seu pensamento consiste basicamente numa simples 
apreensão de objectos pela sua observação ( . . . ) " 9 . Assim sendo, não 
temos senão de concluir que quando Kracauer nos fala aqui do "ser espe
cífico" e na "experiência concreta" está j á a apontar para uma dimensão 
que não pertence ao universo das preocupações, do pensamento e da obra 
de Simmel. Está a introduzir a diferença, sem, contudo, a desenvolver. 
Parece, na economia deste texto, apenas algo instrumental, que permite 
perceber melhor o que consiste o trabalho de Simmel. Por outro lado, a 
diferença entre analogia e metáfora pode parecer apenas um preciosismo, 
uma ninharia intelectual. No entanto, Kracauer não está simplesmente a 
explicar a iletrados a definição corrente, vulgar, de uma coisa e outra. O 
trabalho filosófico é uma escrita e uma construção de conceitos, razão 
pela qual não há dois filósofos iguais: a mesma palavra não tem o mesmo 
valor conceptual em dois filósofos diferentes. A distinção que Kracauer 
introduz entre analogia e metáfora é o que constitui a diferença filosófica 
entre Simmel e outros filósofos, que j á mencionaremos. 

A experiência do fenómeno, para Simmel, não tem importância por 
si mesmo, mas ele importa na medida em que constitui uma passagem, 
uma possibilidade de i luminação desde que seja posto em relação com 
outros fenómenos próximos ou distantes, e quantos mais melhor. Assim, 
este aspecto coloca-nos em contacto com a segunda ideia estranha que 
referi em cima. Uma vez que, nesta medida, também a analogia, num 
certo sentido, tem um carácter "explicativo" 1 0 , ao contrário do que afirma 
Kracauer: os fenómenos compreendem-se uns pelos outros, iluminam-se 
mutuamente. E se uma regra geral envolve vários, são eles mesmos que 
dão o relevo e a cor à regra. Assim, somos obrigados a concluir que, 

9Op. cit., p. 257. 
1 0 Compreenda-se aqui a utilização da palavra considerando o que foi dito na nota 8. 
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quando Kracauer afirma que é a metáfora que nos dá uma explicação, e 
não a analogia, ele está a apontar para um outro género de explicação, da 
qual nos vai dando já algumas pistas. "Analogia: uma relação entre objec
tos. Metáfora: uma representação nas relações entre sujeito e objecto"11. 
O que interessa a Kracauer, já o iremos ver, é a situação deste homem na 
relação com o que está perante si. Mas não é isso que interessa a Simmel. 
O que interessa a Simmel é a totalidade, a busca infinita pela totalidade 
que a incansável e perpétua ligação entre os fenómenos, através da analo
gia ou da congruência essencial, lhe irá supostamente trazer; ou dito de 
melhor forma, a incansável ligação entre os fenómenos através da analo
gia é a promessa da totalidade. 

Há pensadores, diz Kracauer, que vivem primordialmente ligados às 
analogias. Outros, às metáforas. O pensador virar-se-á para as analogias 
quando se tratar de trabalhar apenas as relações entre as coisas e prefe
rirá as metáforas quando pretender apresentar a sua visão do interior do 
coração das coisas. Aquele que tende para a analogia fá-lo-á porque não 
procura uma explicação para o mundo movido por uma ideia, contentar-
-se-á em identificar as leis de um acontecimento, observar os vários 
aspectos desse mesmo acontecimento e emparelhar todas as coisas que se 
revejam nessa forma. Ao fazê-lo, afirma Kracauer, restringirá sempre o 
seu eu1 2. Pelo contrário, o pensador da metáfora tem uma atitude muito 
menos objectiva. Permite que o mundo o afecte; e este tem, para ele, um 
significado que pretende transmitir. Não é assim que se passa, segundo 
Kracauer, com Simmel - "o grande número de analogias - relativo ao 
limitado número de metáforas - na obra de Simmel indica desde logo 
(...) que Simmel se restringe na interpretação do mundo, de que o seu eu 
não possui a profundidade metafísica que, apenas ela, permite apreender 
o fenómeno em termos de juízo de valor ( . , . )" 1 3 . Ora, a atitude intelectual 
de Simmel torna-se clara se a opusermos à de Schopenhauer. Eis aqui um 
exemplo de um pensador inteiramente votado à metáfora. A partir deste 
exemplo, torna-se claro o que Kracauer entende, neste contexto, por 
metáfora: uma intuição única em função da qual apreende toda e qualquer 
manifestação do fenómeno do mundo. Como se sabe, essa intuição fun
damental é, para Schopenhauer, a Vontade. Nessa medida, o mundo, 
qualquer ser do mundo - este ser - é e apresenta-se ou manifesta-se sem
pre enquanto, essencialmente, aparição da Vontade. Que esta coisa ou ser 
seja manifestação da Vontade, o seu entendimento não depende de 
nenhuma relação intelectual entre essa coisa e outra diferente dela. A 

" tó.,p.237. 
'2tó . ,p.238. 
13 Id.,p. 238. 
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"lei" fundamental do mundo não se estabelece entre os seres, nas suas 
relações, mas brota do seu interior. Cada coisa tem a força do mundo a 
emanar de dentro de si. Deste modo, Schopenhauer tem, para ele, uma 
imagem clara do mundo e de todas e cada uma das coisas do mundo. 

Chegados a este ponto levanta-se um problema que parece perturbar 
esta oposição Simmel-Schopenhauer (analogia-metáfora). Este problema 
levanta-se pela relação clara que se estabelece entre aquilo que designá
mos ser o princípio em que assenta a sua metodologia - de que todas as 
coisas estão relacionadas com todas as outras — e o pensamento que se 
manifesta sobretudo no último período da sua vida, o da Lebensphiloso¬
phie. Pois é evidente que o reconhecimento de Simmel sobre os comple
xos de ligações entre os fenómenos enquanto fragmentários dependia de 
uma vontade de totalidade, de apreender o todo do universo e o seu sen
tido. Se a consequência imediata foi o seu esforço epistemológico, nas 
quais as suas investigações sociológicas se inseriam, de avançar sempre 
mais - extensivamente - nesses complexos de relações, ao mesmo tempo, 
a sua inesgotabilidade emitia-lhe sinais para a renúncia do absoluto, para 
a afirmação relativista da impossibilidade da apreensão do todo. No fun
do, é esta mesma base de relativismo - Kracauer afirmá-lo-á perempto
riamente, não no texto Simmel, mas sim em Aqueles que Esperam - que o 
conduz ao outro caminho, o da metafísica, o da Lebensphilosophie. Mas 
colocado Simmel, por assim dizer, na via metafísica, fará sentido manter 
a tese de que ele vive afastado de uma ideia fundamental com a qual, pela 
qual e, sobretudo, graças à qual interpreta o mundo e os fenómenos? 

Kracauer explica-nos que neste seu último período da vida a exten
são do mundo realmente entrou na sua consciência como unidade. O 
fundamento dessa unidade é a vida, considerada como um fluxo do qual 
emergem todas as formas, todas as estruturas objectivas, todas as ideias e 
expressões intelectuais e espirituais. No entanto, todas estas "realiza
ções", uma vez saídas dessa fonte originária vital, uma vez cumprido o 
seu processo de objectivação, tornam-se formas rígidas, regularidades 
estáticas que não são já a vida, mas oposição a esta e ao seu dinamismo. 
Por outro lado, a própria vida, o fluxo energético, não pode existir senão 
em luta contras essas formas petrificadas, destruindo-as com a sua força 
vital, modificando e transformando perpetuamente, desse modo, as nossas 
condições culturais e espirituais. Para Kracauer, o pensamento do todo 
em Simmel, mesmo que pensado enquanto unidade, está, ele próprio, 
afectado por uma fractura, uma profunda oposição. Ele pode pensar o 
mundo como sendo esse movimento perpétuo da vida que medeia entre 
dois pólos, mas o pólo no qual desemboca o fluxo da vida não explica a 
sua origem, não a ilumina, pelo contrário, tenderá a negá-la, pois é imobi
lização, é inércia do estático contra a realidade dinâmica. Kracauer afir
ma, além disso, que o conceito de vida de Simmel é de tal forma amplo 
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que não exclui nada. Por exemplo, podemos acrescentar, não exclui 
nenhum sistema filosófico que negará esta mesma concepção da Filosofia 
da Vida. Nessa medida, a ligação entre esse conteúdo intelectual produzi
do e aquilo mesmo que está por detrás dele enquanto possibilidade exis
tencial jamais é considerada no interior desse conteúdo. Cada fenómeno 
do mundo pode ser compreendido dentro deste amplo quadro metafísico, 
mas este não explica no que consiste a essência desse fenómeno. Na ver
dade, Simmel terá sempre que procurá-la nas relações desse fenómeno 
com outros, não no seu fundamento metafísico. Ora, parece-me que é 
neste ponto que se desenha o afastamento de Kracauer relativamente a 
Simmel, e a suspeita do primeiro de que a Filosofia da Vida deste não lhe 
resolvia o problema da intuição fundamental, isto é, não lhe dava a metá
fora que seria a explicação do mundo que ele ansiava e que constituía a 
possibilidade do juízo de valor1'*. Tudo isto o torna claro no ano seguinte, 
quando escreve Aqueles Que Esperam. Aqui, podemos ler, "(•••) típico 
desta atitude15 é a filosofia de Georg Simmel, que acabou por acreditar 
que poderia conquistar o relativismo (...) colocando a "vida" como o 
derradeiro absoluto - a vida, que liberta do seu ventre ideias e formas que 
subjuga a vida por um período de tempo, mas que estão aí apenas para, 
por sua vez, serem elas próprias devoradas pela vida. Mas esta doutrina 
que reconhece normas e valores que transcendem a vida apenas por um 
certo tempo, destruiu o absoluto ao colocar o próprio acto do fluxo e do 
refluxo que é indiferente ao valor - por outras palavras, o processo da 
vida - no absoluto. Foi um acto de desespero da parte do relativismo, 
que, na sua procura de fundação sólida, assentou-a na vida sem funda
mento (groundless) e sem raiz (rootless) e por isso aterrou em si mesmo -
ou não aterrou de todo..." 1 6. 

Já percebemos o que é a analogia e a congruência essencial, mas 
ainda assim não se tornou absolutamente claro, no quadro do texto Georg 
Simmel, a razão pela qual Kracauer introduz a noção de metáfora, a não 
ser como exemplo puramente negativo, isto é, enquanto método que 
Simmel praticamente não utiliza, embora, como já afirmei, de modo 
algum este ensaio de Kracauer sobre Simmel esteja investido por uma 
disposição de crítica negativa. A noção de metáfora aclara-se apenas um 
ano mais tarde, quando Kracauer inicia a escrita do seu Der Detektiv¬
-Roman: Ein Philosopher Traktat, no qual se inclui o texto Die Hotelhalle. 

1 4 Veja-se, por exemplo, e ao contrário, como Nietzsche desenvolve a sua intuição fun
damental, a de Vontade de Poder, a partir de Schopcnhauer, e aquela, por sua vez, é um 
critério dc avaliação das diferentes manifestações culturais e espirituais. 

1 5 Kracauer refere-se à crise espiritual do homem moderno ocidental e da sua alienação 
relativamente a uma ideia de absoluto e de sentido da vida. 

1 6 Kracauer, Those Who Wait, in The Mass Ornament - Weimar Essays, pp. 131-132. 
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Ora, acontece que, aqui, e ao contrário do texto anterior, a referência a 
Simmel é abertamente crítica. Mas se a pertinência do aparecimento da 
noção de metáfora não está totalmente explicada em Georg Simmel, por 
sua vez, a crítica a Simmel não parece claramente justificada em Hotel 
Lobby, no sentido que parece algo extemporânea, um objecto estranho 
que cai por acaso na tecedura deste texto. Estas duas espécies de peças 
inacabadas têm que ser encaixadas para que se encontre a completude da 
tese de Kracauer. Pois esta tese é simultaneamente simples e estranha. Ela 
é estranha porque desde Georg Simmel nos propõe a ideia de que só a 
metáfora é que explica. Isto é, só a metáfora é que constitui um sentido 
vivo do mundo em relação ao sujeito. Pelo contrário, a analogia simples
mente descobre relações entre as coisas. Mas depois acrescenta que Sim
mel não observa simplesmente essas relações entre as coisas, mas tam
bém as quer explicar. Ora, a palavra explicação já não tem aqui o mesmo 
significado. No primeiro caso, a explicação do sentido do universo para o 
sujeito; neste caso, a explicação da relação entre as coisas. Simmel não 
explica o porquê do mundo, mas sim o como do mundo. Como é que as 
coisas se relacionam, como é que se dá o caso dos fenómenos acabarem 
por se revelar numa infinita rede de relações. Deixa, assim, de parecer¬
-nos estranho que Kracauer, depois de nos ter descrito o processo da con
gruência essencial em que Simmel mergulha nos fenómenos explicativos 
das relações, venha, no ano seguinte, a escrever: "(•••) a definição de 
sociedade de Simmel como uma "forma lúdica de associação" é inteira
mente legítima, mas não vai além da mera descrição ( . . . )" 1 7 . Precisamen
te, o "não ir além da mera descrição" é um reparo crítico totalmente justi
ficado à luz da forma metafórica que investe o espírito de Hotel Lobby, 
mas é necessário ter em conta a oposição que Kracauer tinha realizado 
previamente, em Georg Simmel, entre analogia e metáfora. 

Se o pensamento de Simmel se encontra profundamente marcado 
pelo problema da articulação entre o individual e o colectivo, a relação 
entre a lei geral e o fenómeno particular, toda a problemática do pensa
mento de Kracauer está marcada por uma questão ainda mais dilacerante: 
a da crise do homem perante a ausência do absoluto e do sentido espiri
tual da vida ao mesmo tempo que é dominado por uma cultura da "cienti-
ficidade" e da abstracção. Quer dizer, se Simmel se questiona como há-de 
relacionar todo e partícula, Kracauer perturba-se porque se vê numa 
situação em que não lhe é dado nem todo, nem partícula. É sob este pres
suposto que se deve analisar Hotel Lobby. 

1 7 Kracauer, The Hotel Lobby, in op. cit, p. 179. Esta critica de Kracauer refere-se, con-
cretamenle, ao texto de Simme), Soziologie der Geselligkeit [1910]. Vd. Sociability in 
On Individuality and Social Forms, Donald N. Levine (ed. and introd.), Trans, by 
Everett C. Hughes, Chicago / London, The University of Chicago Press, 1971. 
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Se a metáfora é louvada, em 1921, por Kracauer, no seu ensaio sobre 
Simmel, como a verdadeira forma da explicação — aquela que verdadei
ramente importa, a da relação do mundo com o eu - , ela surge, nesse 
texto, apenas enquanto expressiva da intuição filosófica. Mas em Hotel 
Lobby o campo da metáfora é claramente alargado, pois Kracauer intro
duz o problema com uma descrição da situação do homem no mundo de 
um modo tão desesperante que incumbe à arte um papel, diria mesmo 
uma missão, de crucial grandeza. A metáfora é, neste contexto, o instru
mento providencial. 

O problema de Hotel Lobby ressoa o tema de Aqueles que Espe
ram™, escrito no mesmo ano. Naquele, Hotel Lobby, Kracauer fala-nos de 
uma comunidade orientada pela ideia de Deus, fundada num conhecimen
to que a guia, quer no tempo, quer para a eternidade, e que "( . . . ) vive na 
lei e para além da lei, ocupando o insustentável meio termo entre o natu
ral e o sobrenatural ( . . . ) " 1 9 . Ora, esta comunidade, no mundo moderno, já 
não existe; pois, o homem como que deslizou na consciência da sua pró
pria existência e vive num mundo cuja realidade parece, ela própria, ter 
perdido autenticidade, aparecendo como que envolta numa espécie de 
bruma que lhe embota os sentidos. E nesta situação de uma "vida despo
jada de realidade, uma vida que perdeu o poder da auto-observação 2 0" 
que a arte parece ser o único meio de dar voz a este silêncio material das 
coisas; pois, mesmo que, afirma Kracauer, não consiga o artista fazer 
emergir um significado vindo da realidade em si mesma, ele consegue, 
em contrapartida, pelo menos, atribuir-lhe um sentido a partir do seu eu2 1. 
Ora, neste ponto, encontramos a coincidência da construção artística com 
a essência da metáfora - a da ligação do eu ao mundo. 

Se o mundo nos é dado em fragmentos dispersos, confusos e de 
modo obscuro, a construção artística procura dar uma unidade clara aos 
elementos retirados do mundo e, assim, atribuir-lhe um sentido. Este sen
tido do mundo recriado na obra tem o efeito, não de o reflectir como uma 
pura imagem no espelho, mas sim de fazer ganhar consciência, ainda que 
negativa, pela própria distância que esta impõe à nossa situação original. 
Este efeito de distanciamento é tanto mais nítido quanto mais a obra se 

1 8 Neste texto podemos ler, logo no início, "Há muitos nestes dias que, apesar de se igno
rarem, estão ligados por um destino comum. (...) quando passam da superfície ao âma
go dos seus seres são subjugados por uma profunda tristeza que advém ao dar conta da 
sua confinada e particular situação espiritual {spiritual/intellectual [geistige] situatiori), 
uma tristeza que perpassa todas as camadas dos seus seres. Trata-se do sofrimento 
metafísico da ausência de um sentido superior do mundo, um sofrimento causado por 
uma existência no espaço vazio (...)". Kracauer, Those Who Wait, in op. cit., p. 129. 

1 9 Kracauer, The Hotel Lobby, in op. cit., p. 173. 
20 Id., ib. 
21 Id, ib. 
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situar naquilo que Kracauer designa por a "baixa esfera" da realidade, ou 
as regiões inferiores22. Nenhum exemplo melhor, para Kracauer, do que a 
novela policial, que não sendo nenhuma obra de arte, no entanto, dá a ver 
a sociedade de um modo tal que ela, por si mesma, e em relação a si pró
pria, não o é capaz de fazer. No entanto, neste caso, mais do que uma 
unidade de sentido produzida por um artista individual, parece que Kra
cauer quer, sobretudo, derivar o modo da construção do género em si 
mesmo. Nessa medida, assistimos a um subtil movimento que vai da pro
dução literária individual como metáfora, da qual Kracauer nada nos diz, 
à própria interpretação metafórica do género literário, no qual assenta a 
sua análise. Por outras palavras, a sua análise processa-se inteiramente 
por via da metáfora, o tal método que Simmel pouco usava. 

Assim, e falando sempre em termos gerais23, Kracauer vai-nos reve
lando que o romance policial pensa sempre a sociedade dominada como 
uma Ratio autónoma, como um conceito, no qual os seus desenvolvimen
tos estão de acordo com uma ideia previamente estabelecida, pelo que, 
desse modo, as suas acções, personagens e todos os seus elementos, não 
se moverão senão de acordo com os princípios da composição estética. 
Ora, é esta mesma estilização de uma irrealidade uni-dimensional, como 
Kracauer a designa, que constitui a emergência da visibilidade de uma 
sociedade que se comporta, ela própria, como irreal. Assim como o detec
tive, fatalmente, descobre o segredo que as personagens mantêm, também 
o romance policial revela, enquanto representação estética, o segredo de 
uma sociedade despojada de realidade, tal como o segredo das suas 
marionetas insubstanciais. Ele pode fazê-lo, na medida em que o próprio 
romance tece uma sociedade em que as pessoas são marionetas sem subs
tância. Mas uma tal visão não é dada àquele que, na sociedade, a olha24. 

Será que esta abordagem metafórica de Kracauer, inteiramente ela
borada a partir do exterior, e não de uma metáfora concreta interior à 
produção do texto literário, constitui o processo único da sua análise nes
te ensaio? Aparentemente não. Pois assim que Kracauer se fixa no hall do 
hotel como espaço típico da intriga policial e, nessa medida, como espaço 

2 2 A noção de "esferas" (alta, baixa e média) é, segundo Gertrud Koch, retirada de Kier
kegaard. Neste texto, como em tantos outros (por exemplo, The Mass Ornament 
[1927]; Calico-World [1926], The Little Shopgirls Go to the Movies [1927]; Cult Of 
Distraction [1926]), Kracauer presta uma especial atenção aos fenómenos da chamada 
"cultura popular", considerada por outros indigna de reflexões filosóficas. Aqui, e ain
da segundo Koch, Kracauer pretende "reler Kierkegaard através de um género literário 
popular". Koch, Siegfried Kracauer - An Introduction, p. 17. 

2 3 Apenas no último parágrafo do texto faz Kracauer referência a uma novela em particu
lar, que é Death Enters The Hotel, de Sven Elvestad. 

2 4 Kracauer, The Hotel Lobby, p. 175. 
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privilegiado para representar a metáfora da sociedade25, logo parece 
recorrer a um processo de analogia, comparando-o à igreja, ou à casa do 
Senhor. No entanto - verificaremos a seguir - , esta comparação está 
inteiramente fundada no processo da metáfora. Apenas enquanto tal é que 
percebemos a razão pela qual a comparação não é de algo que se asseme
lha a algo, mas sim de uma coisa que é a imagem invertida da outra. 

O hall do hotel é a igreja negativa. Enquanto a igreja é o espaço que 
está ao serviço daquele para quem se juntam os visitantes para ir ao seu 
encontro, o hall do hotel é o espaço dos visitantes que não vão encontrar 
ninguém, que não procuram ninguém. O espaço que os envolve é o espa
ço que não tem outra função senão a de os envolver. O espaço da igreja 
congrega os seus visitantes em torno daquele que, sendo desconhecido, o 
nome é invocado e o serviço dedicado, ao passo que o hall do hotel é o 
espaço onde se dispersam os visitantes e cujo conhecimento do hospedei
ro não interessa a ninguém. A congregação da igreja sai da imperfeição 
da vida comunitária para se concentrar nela e a restaurar, para uni-la e 
colocá-la em tensão sob a lei e almejando o reino que está para além da 
lei. A comunidade procura, nesta congregação, reconstruir-se e elevar-se 
da vida quotidiana impedindo-a de cair na baixa mundaneidade. A igreja 
procura manter viva a tensão que é um sinal da posição ambígua do 
homem entre o "alto" e o "baixo". Ora, pelo contrário, o que caracteriza a 
"região baixa" é a sua falta de tensão e o hall do hotel, enquanto espaço-
-metáfora desta "esfera", não tem, por isso, significado, nem direcção. 
Também aqui, considera Kracauer, os visitantes se acham separados da 
vida diária, mas essa separação não conduz a que a comunidade assegure 
a sua existência como congregação. Apenas a desloca da irrealidade da 
azáfama quotidiana para um lugar onde encontram o vazio. 

A igualdade daqueles que rezam também tem a sua imagem inverti
da no hall do hotel. Na igreja, quando a congregação se forma, as dife
renças individuais desaparecem, porque todos estes seres têm o mesmo 
destino, e porque, no encontro com o espírito que determina este destino, 
tudo o que não determina este espírito deixa de existir. Esta igualdade não 
é vista como uma redução, mas sim como positiva e essencial, uma 
renúncia ao que é a sombra do homem e a entrada da sua singularidade 

2 5 Anthony Vidler vê o recurso de Kracauer ao espaço para as suas representações teóri
cas como uma das marcas da influência de Simmel. "( . . . ) De todos os estudantes e 
seguidores de Simmel, foi Siegfried Kracauer, ele próprio um arquitecto, quem mais 
profundamente absorveu as lições da sociologia espacial e particularmente da análise 
das formações espaciais aplicadas à compreensão da estranheza (estrangetnent). (...)". 
Vidler, Agoraphobia: Spatial Estrangement in Georg Simmel and Siegfried Kracauer, 
pp.41-42. Contudo, a análise em causa, de The Hotel Lobby, assente no processo da 
metáfora, não corresponde à metodologia mais característica de Simmel. Do meu ponto 
de vista, Vidler, neste seu artigo, não foi sensível a este aspecto. 
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rnais essencial, no seio de Deus. Mas também a igualdade faz lei no hall 
do hotel, a qual se baseia, não na relação a Deus, mas na relação ao nada. 
Neste espaço da não-relação, onde não há actividade com propósito ou 
finalidade, há apenas uma liberdade que se refere simplesmente a si 
mesma no relaxe, na indiferença e na languidez. 

A verdadeira natureza desta espécie de analogia invertida tem que 
ser compreendida na problemática kracaueriana da secularização do espí
rito. Pois não se deve pensar que este texto está em contradição com 
Aqueles que Esperam, pelo contrário, está intimamente ligado. Aqui, 
Kracauer apontava a ausência da espiritualidade do absoluto religioso no 
homem contemporâneo, a qual não deixa de ter, como uma das reacções 
possíveis, uma reafirmação da religiosidade num círculo estreito, por um 
lado, aparentemente desligada da tendência geral da humanidade, mas, 
por outro, confirmando-a pela inanidade da sua crença 2 6. No entanto, não 
se deve pensar a situação do homem como sendo simplesmente a de alie
nação do mundo de Deus. Não é o ateísmo a causa da irreligiosidade do 
homem (que não é, a mais das vezes, senão um efeito particular). A secu
larização pode desalojar a casa do Senhor da sua própria realidade, man
tendo a "casa do Senhor". Quando Kracauer critica Simmel pelo seu texto 
Sociabilidade, quer dar a ver que o "mero elemento lúdico da forma de 
associação" tem uma raiz explicativa, simultaneamente, mais profunda e 
mais dolorosa do que aquela que ele descreve. Kracauer, na sua explica
ção metafórica, diz-nos que no hall do hotel o visitante ganha alguma 
distância em relação à vida quotidiana, tal como na congregação da igre
ja, mas sem que seja sujeito a uma nova determinação que circunscreva a 
partir "de cima" a esfera de validade das determinações. Assim, aí, uma 
pessoa pode desaparecer num vazio indeterminado, irremediavelmente 
reduzida ao tal "membro da sociedade enquanto taV de que falava Sim
mel sem juízo de valor. Mas a invalidação da comunidade entendida no 
sentido religioso não é a causa da sociabilidade sustentada em si mesma, 
pelo contrário, a causa de ambas "é a fundação não-essencial na base da 
socialização racional"27. Trata-se de uma aproximação ao nada que toma 

2 6 Kracauer escreve deste modo, em Àqueles que Esperam, sobre esta espécie de circuitos 
fechados da religião, "( . . . ) a sua fé não é transportada pela total dimensão do seu eu e 
por isso não invocam verdadeiramente a verdade religiosa. Trata-se mais de uma von
tade de fé do que um permanecer na fé (. . .) . (...) tentando forçar a sua vida inteira a 
uma posição não completamente adequada a ela - mais saída de uma cobardia metafí
sica do que de uma total convicção em relação à qual estão verdadeiramente ligados -
distorcem não apenas o seu próprio ser mas também esse mundo da fé revelado por 
essa posição. ( . . . )", op. cit, p. 137. Deve-se acrescentar, além disso, que a situação 
desta comunidade é sempre falsa porque pretendem representar uma universalidade da 
humanidade que efectivamente não representam. 

V Kracauer, The Hotel Lobby, p. 179. 
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forma por analogia com os conceitos universais, formais e abstractos 
através dos quais o pensamento que escapou da tensão acredita poder 
apreender o mundo. Estas abstracções são imagens invertidas dos concei
tos universais concebidos no interior das relações, mas anulam o dado do 
seu conteúdo possível em vez de o colocar ao nível da realidade relacio-
nando-o com as determinações mais elevadas. Na verdade, escreve Kra
cauer, ''''mesmo que a livre flutuação da Ratio - obscuramente consciente 
das suas limitações - reconheça os conceitos de Deus, liberdade e imor
talidade, o que descobre não são os conceitos existenciais homónimos, e 
o imperativo categórico não é seguramente nenhum substituto de uma 
determinação que advém da resolução èticdm. Assim, tal como a socia
bilidade de Simmel pode manter a religiosidade na manifestação da pura 
forma sem que esta tenha o fundamento ético que constitui a congregação 
no sentido próprio, também, para Kracauer, o processo de secularização 
assente na socialização racional pode manter a forma religiosa, a "casa do 
Senhor", e o facto de se enredar aqueles conceitos num sistema confirma 
apenas que as pessoas não querem abandonar a realidade que efectiva
mente perderam. No entanto - e esta ideia distingue Kracauer de Simmel 
- eles não a alcançam, pois a procuram por meio do pensamento que 
repudiou toda a ligação à realidade. E neste quadro que a metáfora do hall 
do hotel e do racionalismo da novela policial ganha o pleno da sua perti
nência, isto é, como visibilidade e denúncia. Pois a desolação daquela 
Ratio se torna completamente visível apenas quando remover a máscara e 
se arremessar inteiramente para o vazio das abstracções fortuitas que já 
não imitam as determinações elevadas, apenas quando renunciar às con
sonâncias sedutoras e passar-se a desejar a si mesma como conceito. O 
que, assim, de imediato retém é que reconhece agora abertamente o seu 
nada, no qual, envolvendo tudo, procura fundar a realidade à qual já não 
tem acesso. Assim como Deus advinha, para a pessoa em tensão, como 
princípio e fim da criação, assim também o intelecto que se tornou total
mente auto-absorvido cria a aparência de uma plenitude dos elementos a 
partir do zero. Pensa que arrebata o mundo a partir deste universal sem 
significado ^meaningless universal"), que está situado o mais próximo 
do zero e que apenas dele se distingue na medida da estrita necessidade 
da dedução de qualquer coisa. Mas o mundo, afirma Kracauer, é apenas 
mundo quando é interpretado por um universal que foi realmente experi
mentado. Ora, o intelecto pode reduzir as relações que permeiam a multi
plicidade ao denominador comum que é o conceito de energia (separado, 
ele próprio, do zero por uma camada muito fina); ou elidir os eventos 
históricos da sua natureza paradoxal, nivelando-os e alinhando-os como 
progresso num tempo unidimensional; ou aparentemente traindo-se a si 

™Id.,p. 180. 
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próprio elevando a "vida irracional" ao digno estatuto de uma entidade 
onde, na sua delimitação, se recupera a partir do resíduo, libertado assim 
da totalidade do ser humano, de modo a que possa, de outra maneira, 
atravessar a totalidade das regiões do mundo em toda a sua extensão. 
Estas reduções extremas do real, entre as quais, no terceiro exemplo, 
Kracauer não deixará de pensar na Filosofia da Vida de Simmel, consti
tuem uma imagem distorcida das "altas esferas", mas o passo radical que 
Kracauer denuncia, aquele que é "ainda menos ambíguo do que o empre
go abusivo das categorias que se tornaram incompreensíveis, é o desdo
bramento de abstracções vazias que anunciam a posição actual de um 
pensamento que se deslizou para fora da tensão"19. Mas isso é o que 
emerge da metáfora do hall do hotel. No hall do hotel o indivíduo desa
parece por detrás da igualdade periférica das máscaras sociais, o que 
corresponde à ablação das diferenças impostas pela uniformidade do 
zero, ao passo que na igreja o indivíduo desaparece' apenas por uma 
igualdade invisível dos seres perante Deus. A trivialidade da conversação 
daqueles é o reverso da oração destes, dirigindo-se falsamente "para bai
xo" (como dizia Simmel em Sociabilidade, o seu assunto não tem objec
tivo senão em si mesmo) ao passo que estes se dirigem verdadeiramente 
"para cima". O silêncio também é observado, tanto no hall como na igre
ja. Em ambos tem a função de eliminar as diferenças, mas enquanto no 
primeiro é a igualdade de todos perante o nada, no segundo é a direcção 
de cada eu, investido em si, para ouvir a voz daquele que está sobre 
todos. Os visitantes do hall, tal como os membros da igreja são anónimos. 
Mas enquanto neste caso o desconhecimento do outro o transforma em 
igual, em irmão, no primeiro caso o desconhecimento é a transformação 
de todos num isolamento de átomos anónimos. 

Neste ponto compreendemos completamente como a aparente analo
gia de figuras inversas (hall do hotel — igreja) é vertida e se funda na 
metáfora. Não só o hall do hotel é uma metáfora da situação do homem 
contemporâneo como a comunidade religiosa é a metáfora do seu passado 
ideal. E estas metáforas são uma só, porque o hall do hotel não é um esta
do, mas o fim de um processo: Kracauer está a falar-nos da fragmentação, 
do esboroamento de uma ideia de civilização 3 0. Assim, só verdadeiramen
te se pode apreender o sentido metafórico do hall do hotel tendo como 
pano de fundo o seu passado histórico ideal, isto é, a "casa do Senhor". 

29 id.,p. 181. 
3 0 Esta ideia de "decadencia de um ideal civilizacional" torna-se bastante clara em Theory 

of Film — The Redemption of Physical Reality [1960], particularmente no sub-capitulo 
"Ruins of ancient beliefs", pp. 287-288, Princeton (New Jersey), Princeton University 
Press, 1997. 
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Mas qual é a verdadeira dimensão da diferença entre o processo de 
analogia e da congruência essencial, utilizados por Simmel, e o processo 
da metáfora levado a cabo por Kracauer? Não deixa de nos impressionar 
o campo comum de problemática em que caem dois textos de Simmel 
aparentemente tão distantes como Sociabilidade e o Carácter Transcen
dente da Vida31. No primeiro dos dois, o autor termina o seu texto reflec
tindo sobre as implicações de uma concepção das formas da sociabilidade 
como que completamente separadas do fundo da vida que as alimenta, 
relativizando uma tal posição ao abrir a possibilidade do carácter simbóli
co dessa concepção que, em última análise, permitiria perceber o segredo 
da vida - o jogo profundo da vida - , mas sem a matéria da vida. No 
segundo texto, reaparece esse problema da articulação entre fundo e for
ma, que, aliás, jamais se articulam devido ao seu carácter contraditório3 2, 
onde assenta precisamente a crítica de Kracauer sobre a sua Filosofia da 
Vida. No processo da metáfora que Kracauer defende e utiliza, a explica
ção dos fenómenos não admite manter o eu fundado sob o anonimato ou 
o misterioso seja de que modo seja. É ele próprio que tem que emergir 
como centro do problema na passagem da igreja ao hall do hotel. Na casa 
de Deus há uma espera no interior da tensão que revelará o nome dos 
crentes no momento preliminar. A lei, que congrega a comunidade, ante
cede o momento paradoxal em que ela mesma será abolida na relação 
efectiva com Deus. E também as "pessoas sem tensão" no hall do hotel 
representam a sociedade inteira, não devido a uma transcendência, mas 
sim porque a situação da imanência lhes permanece escondida. "O misté
rio, em vez de as levar para além de si mesmas, desliza entre as máscaras; 
em vez de penetrar nas conchas humanas, é o véu que envolve tudo o que 
é humano; em vez de confrontar o homem com a questão do efémero 
paralisa o questionar que dá acesso ao reino da efemeridade"33. Na única 
citação que Kracauer faz de um romance policial, o de Sven Elvstad, 
aquele utiliza a metáfora que este propõe: um grande hotel é um mundo 
em si e este mundo é como o resto do mundo inteiro. Aqui, os visitantes 
passeiam-se despreocupadamente sem suspeitarem dos estranhos misté
rios que circulam entre eles. Kracauer aproveita a metáfora duplamente. 
Por um lado, os "estranhos mistérios" referem-se à existência enquanto 
tal (pois o pequeno mundo do hotel é igual ao mundo inteiro), por outro, 

3 1 Primeiro capítulo de Lebensanschauung: Vier Metaphysische Kapitel (1918). 
3 2 No primeiro capítulo de Lebensanschauung Simmel afirma, "(•••) Unia profunda con

tradição existe entre continuidade e forma enquanto princípios definitivos de configu
ração do mundo (. . .) , vd. The Transcendent Character of Life, in On Individuality and 
Social Forms, p. 365., Donald N. Levine (ed., introd. and trans.), Chicago / London, 
The University of Chicago Press, 1971. 

3 3 Kracauer, The Hotel Lobby, in op. cit., p. 184. 
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refere-se aos mistérios das actividades ilegais que ameaçam a segurança 
na história do romance. Na medida em que no hall do hotel tudo está 
indiferenciado, tudo se oculta na indiferença de valor, este espaço serve 
como protecção tanto para a vida legal como para a vida ilegal. O misté
rio dissolve-se, no racionalismo conceptual da história detectivesca, 
denunciando o crime, separando-o do resto da existência. Vejamos até 
que ponto é que Kracauer pode utilizar isto como metáfora. 

Como afirmei não devemos ler Hotel Lobby separadamente de Aque
les que Esperam. Mas não podemos deixar de ter em conta a ambiguidade 
deste título. Ele tanto pode estar a referir-se à decadência da religião, e 
concomitante processo de secularização, como ser um resíduo da cultura 
judaica de Kracauer, da cultura da espera, isto é, não a cultura daqueles 
que já tiveram o seu Messias e a sua Revelação, mas daqueles que ainda 
aguardam sem pretender lançar a mão para endireitar as coisas cuja visão 
é distorcida pela água, simplesmente esperam que o seu nível baixe para 
ver as coisas como elas são 3 4 . Essa "mão" bem pode ser a do intelecto dos 
conceitos abstractos e absolutos, é ela quem tem mantido o homem afas
tado da realidade, influenciando os próprios modos da religião ou da 
sociabilidade, da igreja ou do hall do hotel. "E preciso mudar a atenção", 
afirma Kracauer, "do eu teórico para o eu que é um ser humano inteiro, e 
de sairmos do mundo irreal atomizado dos poderes sem forma e das figu
ras desprovidas de significado para entrarmos no mundo da realidade e 
do espaço que a circunda. O sobrecarregamento do pensamento teórico 
levou-nos, a um nível horroroso, ao distanciamento da realidade - uma 
realidade que é feita de coisas carnais e pessoas, e, por isso, exige ser 
vista concretamente (...). O mundo real em toda a sua amplitude está 
sujeito a uma multiplicidade de determinações que não podem ser medi
das por conceitos teóricos nem explicadas simplesmente como fruto de 
uma arbitrariedade subjectiva. ( . . . ) 3 5 " . Ora, é certo que o texto do Hotel 
Lobby não está isento de influência do platonismo, com certeza, como 
indica Koch, por intermédio de Kierkegaard. Aí devemos atender ao 
modo como usa os conceitos de "realidade" e "irrealidade", "alto", "bai
xo" e "mundo intermédio", isto é, de um universo concebido em "esfe
ras" enquanto determinação fundamental para se perceber o significado 

3 4 Esta perspectiva tem um acréscimo de plausibilidade se considerarmos a seguinte 
passagem: "( . . . ) esta espera - que naturalmente não pode ser confundida com a relaxa
ção de forças da alma directamente voltada para as coisas derradeiras; em vez disso, 
muito pelo contrário, consiste numa actividade tensa e empenhada na auto-preparação. 
É um longo caminho - ou, melhor - um salto que requer uma aproximação do distante 
- que conduz à vida da esfera religiosa, à palavra religiosa, e mesmo à intimidade entre 
os homens que se baseiam numa crença comum. (. . .)". Kracauer, Those Who Watt, 
p. 139. 

35W.,pp.l39-140. 
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da tensão. Ainda assim, deve-se atender sobretudo ao seguinte. Kracauer 
afirma no início deste texto a importância da arte na medida em que o 
artista confere um sentido aos elementos desprovidos de sentido. O que 
está de acordo com a importância atribuída à metáfora. Mas a "arte" do 
romance policial não nos vai dar a metáfora do mundo real, mas sim a do 
mundo irreal. Ele descreve-nos um mapa de acções e acontecimentos de 
acordo com um plano racional pré-concebido. Ele dá-nos a irrealidade da 
situação humana se o mistério dos seus acontecimentos é tomado tão 
metaforicamente como a sua resolução final. Assim, mesmo fazendo de 
Hotel Lobby uma metáfora, mesmo sendo o hall do hotel e a igreja uma 
metáfora, esta acaba por ser usada por Kracauer em sentido negativo -
não nos diz o que o mundo é, mas sim, simplesmente, o que não é - e, no 
fundo, sem corresponder à intuição fundamental dos filósofos que carac
teristicamente utilizam a metáfora enquanto sentido essencial e explicati
vo do mundo como, por exemplo, Schopenhauer. Na verdade, não dispõe 
Kracauer, tal como Simmel, de uma intuição fundamental com a qual 
apreende o fenómeno na sua singularidade e no seu todo. Da sua crítica a 
este acaba por emergir apenas uma preocupação maior no que diz respei
to à relação do eu com os elementos concretos que estão perante si. A 
materialidade do real. Por isso, na acumulação de contradições que apa
rentemente marcam o seu percurso intelectual, os mais actuais investiga
dores da sua obra, como Miriam Hansen, D. N . Rodowick3 6 ou Gertrud 
Koch, não deixam de ver uma linha de continuidade entre os seus mais 
dispersos assuntos, precisamente aquela que liga a sua herança da cultura 
judaica à teoria do cinema e à teoria da história. A visão da realidade "tal 
como ela é" do messianismo judaico liga-se à redenção da realidade 
física proporcionada pela câmara - "o olho da câmara dá-nos esta 
extraordinária coisa: o mundo desinfectado de consciência" 3 7 - e aos 
problemas da história, que se devem afastar tanto das especulações teoló-
gico-filosóficas como das ciências da natureza, e manterem-se nos inters
tícios dos sistemas (de onde, por exemplo, decorre o elogio a Erasmus 
por não ter assumido nem a causa da Igreja, nem a causa Protestante, 
sendo sempre acusado por ambos38). Não é, aqui, o pensamento contra o 

3 0 Miriam Hansen, "With Skin and Hair: Kracauer's Theory of Film, Marseille 1940". 
Critical Inquiry, vol. 19, n.° 3, Spring 1993. D. N. Rodowick, "The Last Things Before 
the Last: Kracauer and History". New German Critique, n.° 41, Spring/Summer 1987. 

3 7 Kracauer, Theory of Film — the Redemption of Physical Reality, p. 286. Na verdade, 
esta frase é retirada de Nicola Chiaromonte, mas enquanto para este tem um significado 
negativo, Kracauer afirma-o positivamente. O grande arco de ligação de todo o percur
so intelectual de Kracauer também se vê nesta posição. Ela liga o texto de Theory of 
Film, de 1960, ao ensaio Photography, de 1927. 

3 8 Kracauer, History- The LastThings Before the Last [1969], Princeton, Markus Wiener 
Pubüshers, 1995. 
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sistema o medo da petrificação das formas que lhe tinha inculcado Sim-
mel? 

Segundo Adorno, se Kracauer tem um pensamento central, esse é 
seguramente o da incapacidade da teoria penetrar na realidade e, por isso, 
tratando-se dele, mais do que a teoria, é a personalidade de Kracauer que 
importa ter em conta. E isto também é válido em relação às críticas que 
ele dirigiu àquele que foi um dos seus principais mestres: "com Kracauer, 
no lugar da teoria é sempre Kracauer, ele próprio, que está logo presente 
no olhar que agarra o assunto e o apreende. O momento expressivo toma 
a primazia sobre o material em relação ao que a experiência está a tratar 

E, de modo ainda mais incisivo, num tom que só a amizade o permi
te, Walter Benjamin: 

E eis como por direito este autor acaba por fim - completamente só. 
Um descontente, não um líder. Não um descobridor, mas um des-

mancha-prazeres. 
E se nós o quisermos ver tal como é, na solidão do seu ofício e dos 

seus esforços, aí está: um trapeiro ao romper da aurora, lançando com o 
seu bastão pedaços de linguagem e farrapos de discurso de modo a atirá¬
-los para a carroça, resmungando, teimosamente, bebendo dalguma mis
tela, e não sem uma e outra vez deixar sair sarcasticamente um ou outro 
dos seus ouropéis — "humanidade", "natureza interior", "enriquecimen
to" - agitando-os na brisa da madrugada. Um trapeiro ao romper da 
aurora - na madrugada do dia da revolução"*®. 

ABSTRACT 

INDIVIDUAL AND R E A L I T Y : F R O M S I M M E L T O K R A C A U E R . 

This article is about the influence of Georg Simmel on Siegfried Kracauer's 
thought and analysis method, and also on the difference between the two. 

Kracauer was Simmel's pupil at Berlin in 1907, and exposed his thought and 
method in an essay (Georg Simmel) published for the first time in 1963, forty-two 
years after being written, in a collection of papers intituled Das Ornament der 
Masse. 

Starting from a heuristic principle - which could be put like this: all 
expressions of spiritual/intellectual life are interrelated in countless ways; no 
single one can be extricated from this web of relations, since each is enmeshed in 

3 9 Adorno, op. cit., p. 166. 
4 0 Walter Benjamin, Un marginal sort de I 'ombre. A propôs des employes de S. Kra

cauer, p. 189, in QZuvres II, trad. Pierre Rusch, Paris, Éditions Gallimard, 2000. 
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the web with all other such expressions -, Kracauer distinguished, in Simmers 
method, two different ways of linking the different phenomena: discovering its 
essential congruence [Wesenszusammengehdrigkeit] or by analogy [Analogie]. 

The first method shows how disparate phenomena could have the same 
source. The second tries to demonstrate similitudes between phenomena, and it is, 
in a certain degree, an abstract construction. 

This double approach of reality synchronizes Kracauer's worries on the 
culture fragmentation and his attempt to overcome it. This is most clear when he 
criticizes Simmel, in a forward step, of being in default of metaphor [Gleichnis]. 

Metaphor is, in Kracauer's point of view, not only a relation between objects, 
like Simmel tries, but a relation between subject and object, and the representation 
by a particular image of individual things as much as of the entire world. Metaphor 
carries in it itself the philosophical intuition that is lacking in Simmel's oeuvre. 





O C O N C E I T O D E L I B E R D A D E 
NA É T I C A DE ESPINOSA 

Emanuel Angelo da Rocha Fragoso 
Universidade Estadual do Ceará - UECE (Brasil) 

Introdução 

A principal conceituação da liberdade na Ética de Espinosa encon
tra-se na definição 7 da Parte L1. Mas não só, pois ao longo desta obra, 
nesta mesma parte e nas partes subseqüentes, bem como em outras obras 
- como, por exemplo, nas Cartas - encontramos outras referências ou 
explicitações do conceito de liberdade, ainda que a maioria esteja funda
mentada ou se refira explicitamente a essa definição. Como por exemplo, 
na Carta 58, a explicação dada por Espinosa a G. H. Schuller, acerca do 
correto sentido desta definição. Assim também encontramos ainda na 
Parte 1, uma explicação acerca da livre causalidade de Deus nos corolá
rios da proposição 17 ou acerca da necessidade de uma causa que deter
mine a vontade, o que faz com que ela não seja "livre", no enunciado da 

1 Para a citação das obras de Espinosa, utilizamos as traduções para o português citadas 
nas Referências Bibliográficas, textualmente ou com as alterações que julgamos neces
sárias. Para as obras que não possuem tradução em português, utilizamos as traduções 
em espanhol ou francês, em particular as de Atilano Domínguez e Charles Appuhn, res
pectivamente, fazendo as devidas traduções para o português. No entanto, não fizemos 
nenhuma indicação explícita da obra utilizada ou das alterações efetuadas, exceto no 
caso das passagens que poderiam suscitar polêmicas no que tange aos termos emprega
dos, ao sentido dos mesmos ou ainda à tradução. Utilizaremos as seguintes siglas para as 
citações internas da Etica, indicaremos a parte citada em algarismos arábicos, seguida da 
letra correspondente para indicar as definições (Dei), axiomas (Ax), proposições (P), 
prefácios (Pref), corolários (C), escólios (S) e Apêndice (Ap), com seus respectivos 
números. Como referência para consulta ao texto original, sempre que citarmos em latim 
ou que a tradução da passagem referida possa suscitar dúvidas quanto ao sentido origi
nal, mencionaremos também o número da página na qual se encontra o texto em refe
rência na edição de Gebhardt, Spinoza Opera, Im Auftrag der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften herausgegeben von Carl Gebhardt, Heiidelberg: Carl Winter, ¡925; 
2. Auflage 1972, 4v, cuja sigla será SO, seguida do número correspondente ao volume (1 
a 4), em algarismo arábico. 
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proposição 32; e também na refutação do entendimento criador, no escó
lio 2 da proposição 33. Encontramos na Parte 2 explicações sobre a liber
dade da imaginação, no escólio da proposição 17. E, por fim, encontra
mos na Parte 3, na proposição 49, um desenvolvimento sobre a maior ou 
menor imputação de alegria ou de tristeza, envolvidos no amor e no ódio, 
respectivamente, à coisa livre ou necessária. 

1.0 - O conceito de liberdade na Parte 1 da Ética (Definição 7) 

Diz-se coisa livre o que existe unicamente pela necessidade de sua natu
reza e por si só é determinada a agir: também necessária, ou antes, cons
trangida, a que é determinada por outro a existir e a operar de certa e 
determinada maneira. (ElDef7)2. 

O termo "livre" nesta definição refere-se às duas categorias ontoló
gicas do sistema espinosista: o que existe em si e é por si concebido 
(substância), ou a coisa que é causa de si mesma ou autocausada, ou, 
ainda, aquilo que não é causado por algo além de si mesmo; e o que exis
te noutra coisa pela qual é também concebido (modos), ou a coisa que é 
causada por outra coisa além de si mesma. Nesse sentido, o termo refere¬
-se ao real, visto o real em Espinosa ser constituído justamente destas 
duas categorias, segundo o axioma 1 da Parte 1 da Ética - "Tudo o que 
existe, existe em si ou noutra coisa." (E lAx l ) . 

A rigor, o termo "livre" só é aplicável à substância absoluta ou Deus. 
Pois, se somente Deus é causa de si e existe pela única necessidade de sua 
natureza (E1P11 e E1P1.4C1), e se, afora Deus nada pode existir nem ser 
concebido (E1P14), se tudo o que existe, existe em Deus (E1P15), então, 
somente Deus pode agir segundo a necessidade de sua própria natureza, 
pois nada existe de externo a ele que possa constrangê-lo. Aos modos ou 
modificações da substância absolutamente infinita, é reservada a condi
ção de "constrangidos", sendo eles determinados a qualquer ação por 
Deus; pois, se eles existem em Deus, se existem por causa de Deus, se 
são concebidos por Deus e constantemente mantidos por Deus, então 
segue-se necessariamente que os modos finitos têm Deus como causa 
eficiente de sua essência e de sua existência. 

Já o termo determinatur, enquanto referido às duas categorias onto
lógicas, comporta dois sentidos: no primeiro ele está sendo empregado no 
sentido causal, no sentido daquilo que põe a coisa em ação. Como, por 

2 Cf. o original: "Ea res libera dicitur qua; ex sola sua; natura; necessitate existit et a se sola 
ad agendum determinatur. Necessária autem vel potius coacta qua; ab alio determinatur 
adexistendum et operandum certa ac determinata rationed (ElDef7, S02, p. 46). 
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exemplo, conforme o sentido dos termos latinos encontrados no corolário 
1, da proposição 17 da Parte 1, quando da consideração de Deus como 
causa livre: incitet ad agendum (incite a agir). Por sua vez, o segundo 
sentido, enquanto aplicado à coisa constrangida {determinatà), significa 
uma não determinação desta coisa, uma indeterminação, ou, como escre
ve Martial Gueroult, como uma condição predeterminada, "[. . . ] isto é, 
que esta condição (ou lei) segundo a qual a coisa posta em ação é, por 
oposição a uma condição (ou lei) qualquer, indeterminável ou 'indeter
minada', [ . . . ]" (1997, v. 1, p. 75). Entretanto, este segundo sentido, 
enquanto utilizado na expressão certa ac determinata ratione {certa e 
determinada maneira^, também pode significar como "determinada de 
uma maneira específica". E, se considerarmos que seu uso na definição 
concerne à ação determinada de fora por outra coisa, que, por sua vez, tam
bém é detenninada, ou seja, pela cadeia infinita das causas ou dos modos 
finitos, este segundo sentido pode ser interpretado como limitado, finito. 
Por exemplo, segundo o enunciado da proposição 28, da Parte 1 da Ética4. 

Donde, liberdade em Espinosa significa autodeterminação, ou deter
minação interna5, ou, ainda, a capacidade de se autodeterminar; oposta, 
por sua vez, não à necessidade, mas à coação, ao constrangimento. 
Assim, quando aplicada especificamente a Deus, de maneira nenhuma 
significa absoluta indeterminação em oposição à necessidade; ou seja, 
Deus não é livre porque age de acordo com sua livre vontade ou com 
absoluta indeterminação. Pelo mesmo raciocínio aplicado ao seu contrá
rio, os modos não são constrangidos ou coagidos apenas porque são 
determinados a agir. Ser livre para Espinosa significa ser determinado a 
agir somente por si mesmo ou ter determinação interna; ao contrário, ser 
constrangido ou coagido significa ser determinado a agir por outra coisa 
além de si mesmo ou ter determinação externa6. 

Esta consideração espinosista da liberdade em função da necessidade 
e não da vontade ou do entendimento, terá como conseqüências imediatas a 
refutação da definição de liberdade em função do entendimento, que cons
titui o que Martial Gueroult denomina de "entendimento criador", isto é, a 

3 Na tradução do termo ratione acompanhamos Joaquim de Carvalho, em sua tradução da 
Parte 1 da Ética (Cf. Espinosa, 1983, Nota 14, p. 77). 

4 "Qualquer coisa singular, ou melhor, qualquer coisa que é finita e tem existência deter
minada, não pode existir, nem ser determinada à ação se não é determinada a existir e a 
agir por outra causa, a qual é também finita e tem existência determinada; e, por sua vez, 
esta causa também não pode existir nem ser determinada à ação se não é determinada a 
existir e a agir por ouíra causa, a qual também é finita e tem existência determinada, e 
assim ao infinito." (EIP28, S02, p. 69). 

5 Joaquim de Carvalho utiliza os termos "necessidade intrínseca" e "determinação extrín
seca" (Cf. Espinosa, 1983, Nota 13, p. 76-77). 

6 Neste parágrafo, fundamentamo-nos em Martial Gueroult (1997, v. I , p. 77). 



160 Emanuel Angelo da Rocha Fragoso 

concepção de um Deus que "[.. .] por sua livre vontade cria as coisas acon
selhado por sua sabedoria ou por seu entendimento." (1997, v. 1, p. 361). 
Além desta, podemos assinalar como conseqüência a negação do Iivre-
-arbítrio, tanto em relação a Deus quanto em relação aos modos finitos, ou 
seja, Deus não tem livre-arbítrio para criar ou não tudo o que existe; ele 
existe e produz necessariamente a existência de todas as coisas; e, igual
mente, os modos finitos não agem única e exclusivamente em função da 
própria vontade, eles são determinados à existência e à ação por Deus. 

2.0 - Liberdade e vontade 

Entretanto, se, como vimos acima, no espinosismo não é lícito apli
car a Deus o termo "constrangido", não é menos lícito considerá-lo como 
totalmente livre, no sentido usual em que utilizamos estes termos: total 
liberdade de escolha de suas ações e decisões, agindo de forma incondi
cional, ou seja, no sentido similar ao de um ser todo poderoso que age 
unicamente em função de sua vontade absoluta. Ao contrário, após negar 
a contingência, no escólio 1 da proposição 33 da Parte 1 da Ética, Espi
nosa escreve no escólio 2 desta mesma proposição que "[ . . . ] as coisas 
foram produzidas por Deus com a suma perfeição, visto resultarem 
necessariamente de uma natureza que é dada como perfeita." (E1P33S2, 
grifo nosso), ou seja, Deus ou a substância absolutamente infinita não é 
livre porque tem a vontade absolutamente infinita. A liberdade é uma 
propriedade exclusiva de Deus porque advém de sua livre necessidade, 
pois somente Deus existe única e exclusivamente por causa de sua pró
pria essência. Donde, o Deus espinosista está submetido somente à neces
sidade de sua própria essência e nada o constrange ou coage - "Deus age 
somente segundo as leis da sua natureza, sem ser constrangido por nin
guém." (E1P17) - pois nada existe de exterior a ele que possa constrangê-
-Io. Ou, como escreve Espinosa ao explicar a definição de Liberdade a 
Schuller, na Carta 58: 

[...] Por exemplo, Deus, existe livremente embora exista necessariamente, 
porque existe pela única necessidade de sua natureza. Assim também 
Deus se entende a si mesmo e todas as coisas de forma absolutamente 
livre, porque é somente da necessidade de sua natureza que se segue que 
entende todas as coisas. Veja pois, que eu não ponho a liberdade no livre 
decreto, mas sim na livre necessidade. (Ep 58, S04, p. 265). 

Todavia, esta "livre necessidade", uma vez aplicada às "coisas sin
gulares" não deve ser entendida como uma necessidade, como uma pre
destinação, pois, como no exemplo da pedra que Espinosa nos apresenta 
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nesta passagem da Carta 58, o movimento não se deve à necessidade, mas 
sim à causa externa que a impulsiona7. E assim como ocorre com a pedra, 
ocorre com todas as outras coisas singulares, pois "[ . . . ] toda coisa é 
determinada necessariamente por uma causa externa a existir e a atuar de 
certa e determinada maneira." (Ep 58, S04, p. 266). 

Tradicionalmente, a liberdade é definida em função de sua relação 
com a vontade em duas formas: a primeira, concebe a liberdade como o 
poder de uma vontade absoluta de optar ou mesmo de criar qualquer coi
sa que queira - liberdade de indiferença8 ou Iivre-arbítrio divino; a 
segunda, concebe-a como o poder de se regular por um modelo e de o 
realizar - liberdade esclarecida. Para Gilles Deleuze, "Todo o esforço da 
Ética consiste em romper o vínculo tradicional entre a liberdade e a von
tade [ . . . ]" (1970, p. 94; 2002b, p. 88). Este esforço de refutação desta 
relação tradicional será empreendido por Espinosa a partir da negação da 
vontade de Deus como absoluta em ambos os aspectos por ela abrangi
dos, seja o aspecto do agir ou do criar. 

A liberdade de indiferença ou livre-arbítrio consiste em considerar a 
liberdade de Deus semelhante à de um tirano, dotado de uma vontade 
absoluta que pode ou não realizar as coisas que estão em seu poder reali
zar ou que resultam de sua natureza, isto é, fazer com que as coisas não 
sejam produzidas por ele (E1P17S). O principal argumento desta tese é a 
possibilidade de esgotamento da potência divina, ou seja, se Deus tivesse 
criado tudo o que existe de possível em seu intelecto, Deus não poderia 
criar mais nada, ele teria como que esgotado seu potencial de criar e pas
saria à condição de imperfeito, pois nada mais poderia criar. Mas, como 
tal tese é contrária à onipotência de Deus, os que a defendem, na tentativa 
de restabelecer a perfeição de Deus, optam por admitir um Deus indife
rente a tudo e que não pode realizar tudo aquilo que permite o seu poder, 
realizando tão somente o que decretou criar por uma espécie de vontade 
absoluta. Elaborar tal tese significa estabelecer a relação entre Deus e a 
contingência física, introduzindo a inconstância na potência de Deus, pois 

"E para que se entenda claramente, concebamos uma coisa muito simples. Por exemplo, 
uma pedra recebe de uma causa externa, que a impulsiona, certa quantidade de movi
mento com a qual, depois de ter cessado o impulso da causa externa, continuará necessa
riamente movendo-se. Assim pois, a permanência desta pedra em movimento é coagida, 
não por ser necessária, mas sim porque deve ser definida pelo impulso da causa exter
na." (Ep 58, S04, p. 266). 

Charles Appuhn nas Notes de sua tradução bilíngüe (Latim-Francês) da Éthique afirma 
que esta noção de um Deus indiferente é originária do cartesianismo. Além disso, escre
ve que Espinosa observa, no escólio 2 da proposição 33 da Parte 1 da Ética, que esta 
noção difere menos da sua do que a noção de um Deus agindo em vista de um bem, sub 
ratione boni. Segundo Appuhn, "No julgamento de Espinosa, os finalistas destruíram 
inteiramente a liberdade de Deus; Descartes é somente inconseqüente na sua maneira de 
a conceber." (Éthique, 1983, p. 409). 
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ele poderia ter criado outra coisa no lugar da que ele criou; por exemplo, 
o mundo tal como o conhecemos é apenas contingente, pois Deus poderia 
ter criado um mundo diferente deste que conhecemos. 

A liberdade esclarecida consiste em considerar a liberdade de Deus 
semelhante à de um legislador, que sempre toma decisões e age em razão 
de um bem, isto é, Deus, ao produzir seja o que for, presta atenção ao 
bem como um modelo a seguir ou como um objetivo fixo a ser atingido 
(E1P33S2). Em outras palavras: a liberdade de Deus consiste nas decisões 
e ações da vontade livre aconselhada pelo entendimento ou sabedoria que 
estabelece os modelos a serem seguidos (como o bem e o melhor, por 
exemplo). Os que defendem esta tese, ao considerar Deus como um legis
lador, estão relacionando-o com a possibilidade lógica, introduzindo a 
impotência no ser divino, pois sua potência encontra-se limitada por 
modelos de possibilidade, ou seja, Deus só pode criar o que está ante
riormente concebido, seja pelo entendimento ou pela sabedoria, como um 
possível bem9. 

Segundo Espinosa, por ignorarem a noção de necessidade, aqueles 
que defendem a tese da liberdade de indiferença, bem como os que 
defendem a tese da liberdade esclarecida de Deus, empregam a definição 
tradicional de contingente - aquilo cujo contrário é possível - como fun
damento em seu principal argumento, a tese da possibilidade de esgota
mento da potência divina e a tese de que Deus toma decisões e age livre
mente segundo os conselhos de seu entendimento ou de sua sabedoria, 
que estabelece os modelos a serem seguidos. Tanto na liberdade de indi
ferença quanto na liberdade esclarecida, introduzem a existência do con
trário como um possível, seja como um real substituto ao que existe, seja 
como uma possibilidade lógica de existir algo distinto do real existente. 

Espinosa refuta estas teses, subvertendo o sentido de contingente, a 
partir de sua consideração da liberdade em relação com a necessidade e 
não com a vontade: "Diz-se que uma coisa é necessária, quer em razão da 
sua essência, quer em razão da causa." (E1P33S1). Com efeito, a existên
cia seja do que for, resulta necessariamente ou da respectiva essência e 
definição ou de uma dada causa eficiente. Uma coisa se diz impossível, 
ou porque a respectiva essência ou definição implica contradição, ou 
porque não existe qualquer causa externa a esta coisa que seja determina
da a produzi-la. Mas, não há outra razão para se dizer que uma coisa é 
contingente do que a carência de nosso conhecimento, pois uma coisa da 
qual se ignore que a respectiva essência ou definição implica contradição, 
ou da qual se saiba retamente que não envolve qualquer contradição, mas 
a respeito de sua existência nada de certo se pode afirmar por ignorar a 

9 Nos dois parágrafos anteriores, fundamentamo-nos em E1P17S, E1P33S2 e em Gilles 
Deleuze (1970, p. 94-95 ou 2002b, p. 88-89). 
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ordem das causas, se ela impõe ou exclui sua existência, não pode ser 
considerada nem necessária e nem impossível, mas tão somente contin
gente ou possível (E1P33S1). Donde, neste caso, a noção espinosista de 
contingente abrange a de possível, significando ambas aquilo que pode 
existir ou deixar de existir sob qualquer ponto de vista. Por conseguinte, 
contingência ou possível são sinônimos de ignorância, ou seja, para Espi
nosa contingente e possível são termos que utilizamos apenas porque 
desconhecemos a ordem das causas, resultando daí que não existe absolu
tamente nada nas coisas em virtude do que se diga que elas são contin
gentes ou possíveis em si mesmas (E1P33S1). 

2.1 - A refutação da "vontade como causa livre" 

Segundo Gueroult, "[ . . . ] demonstrar que nenhuma vontade pode ser 
causa livre, é demonstrar que nenhuma vontade pode ser criadora." 
(1997, v. 1, p. 361). Donde, considerada à luz da relação entre a liberdade 
e a vontade, a refutação espinosista da "vontade absoluta" está intima
mente ligada à refutação do "entendimento criador", pois tanto a vontade 
quanto o entendimento são considerados como modos do pensar (E1P31 e 
E1P32). Espinosa vai refutar a vontade absoluta de Deus, em sua dupla 
relação, considerada sob o aspecto estático da relação entre os modos e a 
substância, que é definida independentemente da causalidade10, e o aspec
to dinâmico da relação entre a causa e o efeito, na qual a vontade é consi
derada como um certo modo de pensar ou idéia, que remete à existência 
e, por conseqüência, à causalidade, e "[. . . ] Isto porque as proposições sob 
as quais ela se apoia concernem às condições determinantes da causa 
produtiva dos modos, sejam infinitos (E1P23), sejam finitos (E1P28)." 
(1997, v. 1, p. 362). 

No enunciado da proposição 31 1 1 , da parte 1 da Ética, Espinosa nega 
a vontade de Deus como absoluta, utilizando como argumento o estabele
cimento da vontade como um modo do atributo pensamento - neste caso, 
uma idéia - que deve ser referido à Natureza naturada e não à Natureza 
naturante (E1P31). Ressalte-se que na demonstração desta proposição, 
Espinosa não faz referência à vontade especificamente, mas tão somente 
ao entendimento. A referência à vontade de forma direta ocorre apenas no 
enunciado da proposição, e, mesmo assim, de maneira genérica, citado 
apenas como mais um, dentre os diversos "modos de pensar". 

1 0 A este respeito, Gueroult assinala a referência às proposições 15 e 29, da Parte 1 da 
Ética, relativas à imanência dos modos à substância. (1997, v. 1, p. 362). 

1 1 "O entendimento em ato, quer ele seja finito quer infinito, assim como a vontade, o 
apetite, o amor etc. devem ser referidos à Natureza naturada, e não a Natureza naturante." 
(E1P31, grifo nosso). 
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Se a vontade é apenas um certo modo de pensar distinto dos outros -
assim como o entendimento, o apetite, o amor, etc. - e se pelo "entendi
mento" não podemos entender o pensamento em termos absolutos, signifi
ca que por ela também não poderemos entendê-lo dessa forma. Segue-se 
que a vontade, bem como os outros modos de pensar dos quais ela apenas se 
distingue, deve ter sido concebida por algum atributo divino que exprime a 
essência eterna e infinita do pensamento, de tal modo que sem este atributo 
não possa existir nem ser concebida. Por conseqüência, a vontade como um 
modo, seja finito ou infinito, é sempre determinada por uma outra causa, 
ainda que esta causa seja a natureza de Deus expressa sob o atributo pen
samento (E1P32D). Donde, como um modo que deve ser referido à Nature
za naturada, ela não é anterior às coisas singulares; anterioridade esta ine
rente à Natureza naturante e necessária a uma vontade que se pretende 
absoluta e criadora. Podemos então concluir que a vontade de Deus vista 
sob a perspectiva da relação modos/substância não pode ser absoluta. 

A negação espinosista da vontade divina como absoluta sob o aspec
to dinâmico da relação entre a causa e o efeito, ou relação de causalidade, 
encontra-se no enunciado da proposição 32, da parte 1 da Ética: "A von
tade não pode ser chamada causa livre, mas somente causa necessária.". 
Nesta refutação, que é inteiramente independente da proposição anterior, 
Espinosa utiliza um argumento mais complexo do que o anterior, que 
exige um desenvolvimento em duas etapas, conforme trate da vontade 
infinita ou da vontade finita, refutando-a como causa livre ou demons¬
trando-a como necessária, respectivamente. Ressalte-se que também nesta 
proposição Espinosa considera a vontade e o entendimento como modos 
do pensar, sendo por isso que cita somente a vontade no enunciado da 
proposição, e inclui o entendimento no início da demonstração e na con
clusão do corolário 2. 

Além disso, o fato de Espinosa referir-se à vontade de forma indireta 
ou genérica no enunciado da proposição 31, e, ao contrário, no enunciado 
e na demonstração da proposição 32, ter-se referido a ela de forma direta, 
muito provavelmente deve-se à consideração de que nesta última propo
sição, ele está analisando a vontade sob a relação dinâmica da causalida
de, na qual, segundo Gueroult, ela é vista como "[ . . . ] um modo cujo pró
prio é ser atividade, afim de determinar sua natureza, isto é, de descobrir 
se é livre arbítrio ou necessidade." (1997, v . l , p. 362). 

Esta consideração da vontade relacionada com a causalidade vai 
introduzir na argumentação espinosista uma distinção na causalidade de 
Deus, enquanto ela se exprime no modo finito ou enquanto se exprime no 
modo infinito, ou seja, a vontade finita, tendo uma causa finita não tem o 
mesmo significado que a vontade infinita, tendo uma causa infinita. Por 
um lado, se a vontade finita ou causa finita é determinada a existir e agir 
pelo nexo causal infinito de causas finitas (E1P28), então ela é necessária 
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e constrangida. Por outro lado, se a vontade infinita não pode ser deter
minada a existir e a agir pelo "infinitus causarum nexus", por ser infinita, 
segue-se então que será determinada pelo atributo infinito do qual é 
modo, o atributo pensamento; pois como modo não pode determinar-se a 
si mesmo ou tornar-se indeterminada (E1P26 e E1P27). Donde, a vontade 
infinita também não é livre, mas necessária e constrangida (E1P32)12. 

Portanto, a vontade finita ou infinita é um modo do atributo pensa
mento e como tal não pode ser considerada como causa livre. Apenas 
Deus pode ser considerado causa livre porque sua ação é livre 1 3, ainda 
que necessária. De fato, Deus é o único ser que está submetido somente 
às leis de sua natureza (E1P17C2), realizando necessariamente tudo o que 
dela decorre; ao contrário, a vontade finita não pode ser causa livre, pois 
é determinada a existir e a agir pelo nexo infinito de causas finitas; e a 
vontade infinita também não pode ser considerada causa livre, porque é 
determinada a existir e a agir pelo atributo infinito do qual é apenas um 
modo. Temos assim refutada a possibilidade de um Deus criador que age 
livremente pela sua vontade absoluta, seja com a "liberdade de indiferen
ça" (livre-arbítrio), seja com a "liberdade esclarecida" (considerada do 
ponto de vista da vontade). 

2.2 - A refutação do "entendimento criador" 

No escólio da proposição 17 da Parte 1 da Ética, Espinosa faz notar 
que se Deus tem uma potência arbitrária de criar as coisas, ou um enten
dimento criador, nós devemos considerar como pertencentes a sua natu
reza - ou a sua essência - uma vontade e um entendimento infinito que 
"[ . . . ] deveriam diferir sem fim do nosso entendimento e da nossa vontade, 
e não poderiam ter de comum com eles senão o nome, tal qual o que há 
de comum entre o Cão, constelação celeste, e o cão, animal que ladra" 
(E1P17S), pois este entendimento infinito e criador necessariamente deve
ria ser anterior ou ao menos simultâneo às coisas singulares, ao contrário 
do entendimento finito que, por representar às coisas dadas, deve neces
sariamente ser-lhes posterior. 

Este escólio causou grande polêmica em diversos intérpretes de 
Espinosa, como por exemplo, Harry Austryn Wolfson, Léon Brunsch-
vicg, Kuno Fischer, Victor Brochard e Victor Delbos, dentre outros, que 
interpretaram "[ . . . ] esta passagem como expressão da recusa decidida de 
qualquer espécie de analogia entre Deus e o homem, como afirmação de 

1 2 Neste parágrafo acompanhamos o desenvolvimento de Martial Gueroult (1997, v. 1, 
p. 363). 

1 3 Alexandre Koyré afirma que este "[ . . . ] é o único sentido legítimo que podemos dar à 
noção de liberdade divina." (1991, p. 73). 
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sua heterogeneidade absoluta e como constatação da impossibilidade de 
aplicar a Deus qualquer dos conceitos que se aplicam ao homem." (KOYRÉ, 
1991, p. 70). 

Alexandre Koyré recusa esta interpretação tradicional por eles 
defendida, afirmando que interpretaram equivocadamente esta passagem, 
pois este escólio é polêmico e não tético, e, ao contrário do que se inter
pretou, este escólio não "[. . . ] é uma exposição da doutrina espinosista, 
mas uma refutação por absurdo - o que os historiadores que citei ante
riormente não observaram: daí o seu equívoco - das concepções tradicio
nais dos teólogos." (1991, p. 72) 1 4. 

A primeira etapa da refutação espinosista do entendimento criador 
ocorre no enunciado da proposição 30 da Parte 1, estando implícita a 
consideração da seguinte condição: Espinosa vai refutar a tese do enten
dimento criador através da demonstração de que o entendimento infinito 
não precede às coisas, mas é posterior a estas, apenas refletindo as coisas 
da mesma maneira que o entendimento finito (E1P30), ou segundo Gue-
roult, "[ . . . ] o entendimento infinito, não somente tem os mesmos objetos 
que o entendimento finito, mas que os conhece da mesma maneira que 
ele, as idéias não fazendo, tanto neste quanto naquele, mais do que repre
sentar às coisas dadas." (1997, v. 1, p. 357). 

Espinosa inicia esta primeira etapa da refutação deduzindo o conteú
do necessário do entendimento puro; isto é, separado da imaginação e 
como ligação das idéias claras e distintas, tanto do entendimento finito 
quanto do infinito: se toda idéia verdadeira deve convir com o objeto do 
qual ela é idéia (ElAx6), então a realidade objetiva das idéias contidas no 
entendimento, ou, o que é dado representativamente na idéia, deve neces
sariamente ser a fiel representação da natureza - isto é, das coisas dadas; 
se na natureza só existe uma substância única ou Deus (E1P14), e não 
existem outros modos além dos seus, se tudo o que existe, existe em Deus 
e sem Deus nada pode existir nem ser concebido (E1P15), então o enten
dimento em ato, isto é, o que o constitui essencialmente ou a ação de 
conhecer, seja do entendimento finito ou infinito, deve conter as idéias de 
Deus, ou de seus atributos e as de suas afecções, e nada mais15. 

Espinosa nega todo e qualquer privilégio, quanto à natureza, do 
entendimento infinito sobre o entendimento finito, pois ambos têm a 

1 4 De nossa parle, acrescentaríamos a interpretação de Joaquim de Carvalho, que, acom
panhando os autores citados por Koyré, em sua tradução da Ética para o português na 
Nota explicativa referente a esta passagem, escreve " [ . . . ] significa que os termos 
somente comportam um sentido unívoco, e, portanto, é equívoco o emprego de termos 
comuns em sentidos diferentes, e inadmissível a analogia, [ . . . ]" (Ética, 1983, Nota 85, 
p. 96, grifo do autor). Ressalte-se que Martial Gueroult discorda de Koyré acerca de 
Victor Delbos ter se equivocado na interpretação desta passagem. (1997, v . l , p. 562). 

1 5 Neste parágrafo apoiamo-nos em Martial Gueroult (1997, v. 1, p. 357-358). 
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mesma natureza ou constituição essencial própria comum a todo enten
dimento. Segundo Gueroult, esta negação faz com que o entendimento 
humano seja alçado "[. . . ] ao nível do entendimento divino, visto que as 
coisas que ele conhece são as coisas que o próprio Deus conhece, e que as 
conhece da mesma maneira e com a mesma verdade que Deus, [ . . . ]" 
(1997, v. 1, p. 358). Entretanto, este nivelamento qualitativo não tem 
correspondente no quantitativo, pois o entendimento humano não conhe
ce todas as coisas que o entendimento divino conhece. Da mesma manei
ra, o entendimento infinito é reconduzido ao nível do entendimento finito, 
devendo sempre representar as coisas dadas, sendo-Ihes posterior e nunca 
as antecedendo, pois, segundo Gueroult, o entendimento infinito "[. . .] não 
pode ter as idéias das coisas antes que as coisas sejam, mas somente se as 
coisas são dadas;" (1997, v. 1, p. 358). Assim, tanto o entendimento finito 
quanto o infinito têm a necessidade de sempre representar as coisas, sem 
jamais as preceder. 

A segunda etapa da refutação se encontra no enunciado da proposi
ção 31 da Parte 1, no qual é utilizado o mesmo argumento anteriormente 
empregado para refutar a vontade como absoluta: a demonstração de que 
tanto o entendimento finito quanto o entendimento infinito são apenas 
modos ou afecções de Deus, não podendo portanto, referirem-se à Natu
reza naturante ou a Deus como causa, mas sim à Natureza naturada ou a 
Deus como efeito (E1P31). 

Se o entendimento é apenas um certo modo de pensar do atributo 
pensamento - neste caso, uma idéia - distinto dos outros, tais como a 
vontade, o apetite, o amor, etc. significa que, assim como ocorreu com a 
vontade, não podemos por ele entender o pensamento em termos absolu
tos. Segue-se que o entendimento, bem como a vontade e os outros 
modos de pensar do qual ele apenas se distingue, deve ter sido concebido 
por algum atributo divino que exprime a essência eterna e infinita do 
pensamento, de tal modo que sem este atributo não possa existir nem ser 
concebido. Assim como concluímos anteriormente em relação à vontade, 
o entendimento, seja finito ou infinito, é sempre determinado por uma 
outra causa, ainda que esta causa seja a natureza de Deus expressa sob o 
atributo pensamento (E1P32D). Donde, como um modo ele deve sempre 
ser referido à Natureza naturada, pois está privado da necessária anterio
ridade às coisas singulares que tudo o que se refere à Natureza naturante 
deve ter; ademais, como vimos acima, o entendimento puro, seja finito ou 
infinito, por ser semelhante quanto a constituição essencial própria, tam
bém está privado da anterioridade às coisas, pois deve sempre representar 
às coisas dadas, sendo-Ihe posterior. Portanto, podemos concluir que o 
entendimento divino, pelos mesmos argumentos que interditam a vontade 
como absoluta, também não pode ser considerado causa livre ou "cria
dor". 
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2.3 - A refutação do livre-arbítrio 

Uma das principais conseqüências da refutação espinosista da von
tade absoluta em Deus é a refutação do livre-arbítrio. Espinosa refuta 
estas teses, subvertendo o sentido tradicional de contingente, a partir de 
sua consideração da liberdade em relação com a necessidade e não com a 
vontade. Concluindo, por um lado, que a existência, seja do que for, 
resulta necessariamente ou de sua respectiva essência e definição ou de 
uma dada causa eficiente; por outro lado, a vontade finita ou infinita é um 
modo do atributo pensamento e como tal não pode ser considerada como 
causa livre, pois está determinada por uma outra causa, ainda que esta 
seja a natureza de Deus sob o atributo pensamento (E1P32). Portanto, se a 
liberdade não pode ser propriedade da vontade, isto impossibilita o agir 
sem causa, ou agir indeterminado, cuja única causa residiria na indepen
dência da vontade, ou seja, no livre-arbítrio. 

Ressaltemos no entanto que o fato de Espinosa negar a vontade 
como absoluta, não implica necessariamente na negação do ato de esco
lha. Ele tão somente o afirma ilusório, como uma ilusão do homem, se 
acaso acreditarmos que sua origem seja o livre-arbítrio, ou uma vontade 
livre, pois este é realmente produto da ignorância das causas de minha 
decisão, visto que, no momento em que escolhemos uma coisa e não 
outra, necessariamente não pensamos no que levou a esta escolha precisa; 
nós temos a tendência a acreditar que esta volição veio de uma vontade 
que pode produzir uma infinidade de volições a partir do nada. E a ilusão 
do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é mais do que a ilusão de escolha, 
ignorando as causas que determinam minha escolha. E é justamente devi
do a esta ignorância que, por exemplo, acreditamos na vontade como uma 
potência indeterminada, que por si só é capaz de se determinar. 

No caso de Deus, esta indeterminação da vontade divina considerada 
como uma positividade, vincula-se ao fato de que, tradicionalmente, o ato 
de escolher ou a decisão da escolha indica a idéia de que a vontade fun
ciona de forma indeterminada, sendo a decisão tomada única e exclusi
vamente em função de si própria. Isto implicaria, como vimos acima, na 
vontade como dotada de uma potência indeterminada, que por si só é 
capaz de se determinar. Mas, se "Uma coisa que é determinada a qual
quer ação foi necessariamente determinada a isso por Deus; e a que não é 
determinada por Deus não pode determinar-se por si própria à ação." 
(E1P26), ou ainda, "Uma coisa que é determinada por Deus a qualquer 
ação não pode tornar-se a si própria indeterminada." (E1P29), a vontade 
só poderia ser indeterminada ou fonte de decisão, ou ainda, potência posi
tiva, se fosse causa livre. Como vimos, anteriormente, a vontade é sempre 
determinada, e constitui então mais um efeito do que uma verdadeira 
causa livre ou suficiente. 
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Por outro lado, ser absolutamente infinito significa ser positividade 
pura, pura afirmação e não ter nenhuma negatividade, seja internamente 
ou externamente. Mas, na suposição da indeterminação da vontade ser 
uma positividade, negar a Deus a vontade absoluta e o agir indetermina
do, não é negar a onipotência divina? Em absoluto, pois a indeterminação 
não é uma causa, ela não é uma potência, então não é uma positividade; e 
como tal, ela não pode produzir nada, do nada não pode advir o ser. 
Ademais, assim como a vontade, ela não pertence à natureza de Deus. 
Donde, negar o livre-arbítrio a Deus não é realmente negar alguma coisa. 
Assim, não há contradição com a onipotência divina afirmar que Deus 
não age de forma indeterminada, baseado numa vontade absoluta. 

Ser finito, ao contrário, consiste em ser limitado em sua natureza por 
um outro ser finito, a finitude nela mesma significa negação. Espinosa vai 
referir-se à liberdade dos homens entendida nos moldes da tradição - isto 
é, em relação com a vontade - também como um engano ou ilusão. Se os 
homens, enquanto modos finitos determinados, acreditam serem livres é 
porque estão "[. . . ] cônscios das suas volições e das suas apetências, e nem 
por sonhos lhes passa pela cabeça a idéia das causas que os dispõem a 
apetecer e a querer, visto que as ignoram." (EIA), ou ainda, os "[ . . . ] 
homens enganam-se quando se julgam livres, e esta opinião consiste ape
nas em que eles têm consciência das suas ações e são ignorantes das cau
sas pelas quais são determinados." (E2P35S), isto é, "[ . . . ] o que constitui, 
portanto, a idéia da sua liberdade é que eles não conhecem nenhuma cau
sa das suas ações." (E2P35S). Segundo a interpretação de Deleuze, citan
do Espinosa, esta liberdade ilusória em que os homens crêem é uma "[ . . . ] 
ilusão fundamental da consciência, na medida em que esta ignora as cau
sas, imagina o possível ou o contingente, e crê na ação voluntária do espí
rito sobre o corpo." (1970, p. 96; 2002b, p. 89). 

3.0 - Liberdade e necessidade 

Em última instância, o fundamento do conceito de liberdade em 
Espinosa repousa sobre a noção de "causa sui", isto é, a coisa dita livre 
deve ser causa de si mesma ou autocausada, pois de acordo com a con
cepção do real em Espinosa - "Tudo o que existe, existe em si ou noutra 
coisa." ( E l A x l ) - , somente o que existe por si mesmo é que pode deter
minar-se a si próprio. Neste ponto, cabe assinalar que Maria Carmen 
Casillas Guisado, escreveu que os termos primitivos próprios - essência e 
existência - e primitivos lógicos - implicar e conceber - que foram utili
zados para definir a noção de livre, também o foram para definir a noção 
de "causa sui" e estão nela reunidos. (1999, p. 200). 
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Como ressaltamos, neste sentido absoluto, somente Deus pode ser 
livre. Entretanto, também vimos que a liberdade divina tem um estatuto 
próprio no espinosismo, diferente da liberdade tradicionalmente atribuída 
a Deus, pois Espinosa exclui a vontade e o entendimento como perten
centes à natureza de Deus ou Natureza naturante, ao atribuir-lhes o esta
tuto de modos do atributo pensamento - isto é, eles são idéias, que são 
determinados ou pelo nexo infinito de causas finitas ou pelo atributo do 
qual são modos - , e, como tais, referem-se à Natureza naturada. Desta 
maneira, tanto a vontade quanto o entendimento ficam interditados de 
serem causas livres ou autocausados, pois são determinados a existir e a 
agir por outra coisa além de si mesmos. Em outros termos: a liberdade de 
Deus em Espinosa fundamenta-se numa relação com a necessidade, se 
distinguindo da liberdade divina tradicional, fundamentada no livre arbí
trio para agir e criar, numa relação com uma vontade absoluta ou com um 
"entendimento criador". 

Definir a liberdade divina em função da relação liberdade/necessida
de não é afirmar que Deus necessariamente deva produzir este universo 
com prioridade sobre um outro qualquer possível, ou seja, a liberdade de 
Deus não se manifesta na escolha necessária de um universo dentre vários 
universos possíveis ou contingentes, a exemplo de Leibniz. Segundo 
Gueroult, o enunciado da proposição 33 da Parte 1 - "As coisas não 
podiam ter sido produzidas por Deus de nenhuma outra maneira e em 
nenhuma outra ordem do que a maneira e a ordem em que elas foram 
produzidas." (E1P33) - visa especificamente refutar esta hipótese. (1997, 
V- 1, p> 366), Segue-se desta proposição que as coisas nada têm em si 
mesmas que as façam serem consideradas como contingentes ou possí
veis, visto a natureza estar submetida às leis da necessidade. Por sua vez, 
resulta relativo o significado que têm no espinosismo os termos contin
gente e possível - vistos acima - como sinônimos de ignorância da ordem 
das causas. Por conseguinte, tanto o contingente quanto o possível estão 
excluídos da natureza divina. Se aceitarmos uma hipótese contrária a esta, 
estaríamos imputando imperfeições a Deus, o que resultaria num absurdo 
que seria rejeitado tanto pelo espinosismo quanto pela tradição. Deleuze 
não só afirma que estas noções estão excluídas da natureza de Deus, 
como também considera taxativamente esta exclusão como condição de 
possibilidade para a liberdade divina: "Deus é livre porque tudo decorre 
necessariamente da sua própria essência, sem que conceba possíveis ou 
crie contingentes." (1970, p. 95). 

O argumento espinosista na proposição 33 baseia-se na associação 
absoluta entre a natureza de Deus e a natureza das coisas produzidas, 
pois, segundo Gueroult, citando a E1P16 e E1P29, o que envolve a nature
za de Deus, isto é, a sua perfeição, "[ . . . ] é que ele produz necessariamente 
todas as coisas e as determina necessariamente a existir e a produzir 
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qualquer efeito de uma certa maneira." (1997, v. 1, p. 367), Se a natureza 
tivesse outra ordem - isto é, se as coisas pudessem ter sido de outra natu
reza ou determinadas a agir de modo diverso da que foram produzidas ou 
determinadas a agir - ou ainda, se a necessidade de produzir um efeito 
em geral não fosse a necessidade de produzir tal efeito em particular, 
então Deus também poderia ser de natureza diferente da que é; e, portan
to, esta outra natureza divina deveria também existir (E1P11); por con
seqüência, poderia haver dois ou mais Deuses, o que seria absurdo 
(E1P14C1). Em resumo: se a ordem da natureza fosse apenas uma dentre 
várias possíveis, como não ocorre dissociação entre a natureza divina e a 
natureza das coisas produzidas, seguir-se-ia necessariamente que a natu
reza de Deus também seria uma dentre várias possíveis. 

Tanto a Natureza naturante quanto a Natureza naturada são unívocas 
quanto à causa, à modalidade e aos atributos. Quanto à univocidade da 
causalidade, Deus produz exatamente como existe ou ele é a causa de 
todas as coisas no mesmo sentido em que é causa de si (E1P25S); quanto 
à univocidade da modalidade, se a existência, seja do que for, resulta 
necessariamente ou da respectiva essência e definição, ou de uma dada 
causa eficiente (E1P33S1), segue-se que o necessário é a única modalida
de daquilo que existe: tudo o que existe é necessário, seja devido a si 
mesmo como causa ou devido a sua causa eficiente. Deus é dito "causa 
de si mesmo" como gênese da Natureza naturante no mesmo sentido em 
que ele é dito "causa de todas as coisas" como gênese da Natureza natu
rada. Além disso, vimos que Espinosa refuta a liberdade como sendo uma 
propriedade da vontade ou do entendimento. Por conseguinte, a liberdade 
necessariamente deve ser definida em função de sua relação com a neces
sidade - isto é, apenas deve dizer-se livre a coisa que é causa de si mesma 
ou autocausada e por si só é determinada a agir. 
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RÉSUMÉ 

Dans la plus grande oeuvre de Benedictus de Espinosa, son Éthique, la déli-
mitation de l'univers ontologique, outre le fait de discerner les éléments constitutifs 
de sa Philosophia en général, résulte entre autre d'un cadre conceptuel pour le 
principal sujet de son éthique: la liberté. Ayant l'intention d'expliciter les relations 
entre l 'ontologie spinoziste et le concept de liberté, en soulignant l'importance de 
ce concept au sein du Systeme de Espinosa en général et sa spécifícité á l ' intérieur 
de VEthique en particulier, nous expliciterons le concept de liberté dans cette oeu
vre: la Défmition 7 de la Partie 1. Dans cette définition composée de deux parties 
distinctes, Espinosa ira opposer "chose libre" (res libera) et "contrainte" (coacta), 
la premiere consistant ä celle qui "existe exclusivement par nécessité de sa nature 
et est par so i -méme déterminé á agir", et la seconde á "ce qui est déterminé par 
autre chose ä exister et ä opérer de certaine maniere déterminée". Ensuite, nous 
procéderons á l'analyse critique du concept traditionnel de liberté mise en relation 
avec la volonté et la contingence, que ce soit comme un pouvoir de choisir ou 
comme un pouvoir de décision ou d'etre regia par un modele, vis-á-vis des causes 
qui détermineraient la liberté de la volonté ou absoluto beneplácito, ou encore, de 
ce qui la régit, en visant la caractérisation de la liberté comme autonomie néces-
saire á ('existence et á Paction, ou comme nécessité intrinséque attachée ä 
l'essence et ä ce dont elle découle. En outre, nous analyserons aussi les dédouble-
ments de cette définition initiale suivant leurs relations avec la volonté (finie ou 
infmie) comme faculté et avec l'accord (fini ou infini), en tant qu'absents de 
l'essence divine, et, finalement, avec la nécessité méme. 





A C U L T U R A SOB O PONTO DE V I S T A DA FILOSOFIA 
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"O fenómeno cultural total mergulha o homem numa grandiosa 
variedade de aspectos, de seres, de sons e de sentidos. É todo 
um mundo, mais além da subjectividade, em que se proclama: 
existe o Ser. Existe o Ser que muitos caminhos, diferentes, 
procuram. Existe o Ser, presença dissimulada sob uma ausên
cia de plenitude." 

Manuel Antunes 

1. O título "a cultura sob o ponto de vista da filosofia" formula um 
dos modos possíveis de entender a relação filosofia e cultura, o modo em 
que a cultura se dá como objecto e como sujeito de teoria, como alvo e 
como exercício de vida contemplativa. E ao mesmo tempo, este título 
resume adequadamente o espírito que animou o infatigável labor de 
reflexão e de escrita do Padre Manuel Antunes. Permitir-nos-á, por isso, 
ajustar o duplo ângulo donde nos propomos perspectivar aqui a cultura: o 
ponto de vista da filosofia e o ponto de vista do filósofo Manuel Antunes. 

Percorram-se as áreas de saber em que ele mais longamente se dete
ve e logo se perceberá de onde lhe vinha o impulso para discorrer de 
omni re scibüi e onde se encontra o princípio unificador de tão vasto uni
verso. O que o impeliu à solicitude por tudo o que é humano chama-se 
espanto, o espanto de quem se vê perante a imensidão do universo e o seu 
mistério, a vertigem dos insondáveis abismos do coração humano e o 
silêncio dos espaços infinitos. A preencher as linhas de força do espanto, 
encontramos a atitude interrogativa, pronta a indagar o sentido da totali
dade que se anuncia e perfila a partir de múltiplos conhecimentos parcela
res, regionais. 

Se do espanto nasce a curiosidade e a vontade de saber, da interroga
ção procede o desafio às ideias feitas, o inconformismo perante as rotinas, 

Philosophica, 26, Lisboa, 2006, pp. 175-182 
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a aventura de descobrir novas maneiras de compreender e de habitar a 
natureza. 

2. O ponto de vista da filosofía dota a arte de 1er os fenómenos cultu
rais e o papel do homem, enquanto seu agente produtor, de marcas de 
radicalidade, totalidade e sentido integrador. Inseridos no movimento 
radical de questionação, os acontecimentos deixam de ser apenas realiza
ção e o já feito abrindo-se, para além do previsível, em disponibilidade 
para a descoberta de razões mais fundas do que as razões do imediato e 
do puramente utilitário. Nos limites da sua condição fragmentária, parce
lar, cresce em complexidade e ganha forma o fenómeno cultural total. É 
ao horizonte ontológico em que se inscreve o devir da criação cultural 
que ficamos a dever a tensão que transforma as peripécias de cada encru
zilhada em nova etapa na construção do sentido global da existência 
humana. Tais são os parâmetros que funcionam como matriz onde, no 
decurso do acontecer, se vai enunciando o discurso de cultura. Este, antes 
de se organizar e sistematizar como teoria, desdobra-se em práxis do 
quotidiano existir. Há no homem, ser dotado de logos, uma disposição 
para criar que o destina naturalmente a realizar-se como artesão de bens 
simbólicos com que alarga e compartilha os horizontes do seu mundo. 

Verificamos que a montante da dinâmica de produção e do que é 
produzido, na raiz do processo criador e dos seus resultados, a cultura é 
da ordem do dispositivo ontológico pelo qual o Ser se revela no homem 
como intento de incontida e inesgotável potência de realização, como 
poética de uberdade de existir. A filosofia desponta neste horizonte como 
tomada de consciência do que onticamente está em jogo no destino e no 
trabalho da Humanidade. Emergindo a partir do território da cultura, mas 
sem se transformar em mera forma cultural, a filosofia confere à cultura 
uma consciência de si que não existiria sem ela.1 Reconhecendo a neces
sidade de a indagação filosófica ir além da simples tomada de consciên
cia, enveredando pelo caminho do sentido a que nos habilita a prática da 
meditação, Heidegger fala-nos da cultura (Bildung) como tarefa que "ela
bora primeiramente um modelo-imagem e produz um modelo-escrito. 
Significa depois: dar forma a disposições pré-existentes, desenvolvendo-
-as. A cultura coloca diante do homem um modelo (Vorbild) segundo o 
qual ele informa e desenvolve o seu fazer e o seu não fazer."2 A esta luz, 

1 Vai neste sentido a observação de P. Henriot: "À l'horizon de Ia culture, mais sans 
jamais se réduire à une forme culturelle parmí d'autres, la philosophie est ce sans quoi la 
culture ne prendrait pas conscience de sa tache, tandis que les cultures demeureraient 
archipeís clairsemés.» P. Henriot, « Sens de la Culture», in: Encyclopédie Phãosophíque 
Universelle. II. Les Notions Philosophiques Dictionnaire. T. I Philosophie Occidentale: 
A-L. Paris, PUF, 1990, p. 537. 

2 Martin Heidegger, Essais et conférences [Trad. por André Préau de Vorträge und Auf-
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adquire renovado fundamento a reivindicação do primado da cultura 
sobre outras manifestações da existência humana, e a atenção que pelos 
decisores políticos deve prioritariamente ser dada à Bildung, isto é, à 
formação intelectual, estética e moral do homem. 

3. No que respeita ao método com que é desejável que se aborde e 
administre esta poética da liberdade de ser e de criar, impõe-se que ele se 
desenvolva em conformidade com os princípios da hermenêutica e do 
espírito crítico. Assim, deve a filosofia da cultura existir, desde logo, 
como apelo que nos desperta para o facto de haver no mundo actual um 
défice de pensamento que não pára de aumentar. Poder-se-ia pretender 
que semelhante afirmação não passa de preconceito melancólico ou de 
generalização baseada em alguns casos bem circunscritos e transitórios. 
Acontece, porém, que mais do que manifestação episódica, o défice de 
pensamento tem a natureza de processo cultural, como assinalou Heideg¬
ger: "A falta crescente de pensamentos repousa [...] sobre um processo 
que ataca a substância mais íntima do homem contemporâneo: este foge 
diante do pensamento."3 Na génese deste facto encontramos a conver
gência de múltiplos factores, entre os quais se Contam a razão instrumen
tal, a absolutização do paradigma do conhecimento científico e técnico, a 
comunicação mediática, a floresta de imagens em que nos perdemos. É 
inegável que o aparecimento dominador dos recursos criados pelas tecno-
ciências, a que atribuímos a origem da actual indigência de pensamento 
reflexivo, se explica paradoxalmente pelo desenvolvimento prodigioso 
que o pensamento teve nos últimos dois ou três séculos. Mas urge que se 
elucide a contradição em que, pelo menos aparentemente, ficamos enre
dados, quando se fala de pensamento que produz défice de pensamento. 
O esclarecimento do paradoxo remete-nos para a distinção a fazer entre 
duas ordens profundamente diferenciadas do pensar: o pensamento que 
calcula e o pensamento que medita. Com o cálculo, o homem desbrava os 
segredos da natureza tornando-a inteligível, de maneira a ficar habilitado 
para exercer domínio sobre as forças do mundo físico e convertendo-as 
em instrumento manipulável para a consecução dos seus objectivos. O 
pensamento que medita, esse, abre o homem para dentro de si mesmo, 
através da pergunta pelo sentido do que acontece, o sentido do mundo e 
do próprio pensamento. Um e outro são pensamentos legítimos e necessá
rios. Reconhecer a importância essencial de ambos e gerir com sabedoria 
e responsabilidade as funções complementares de cada um é a tarefa de 
equilíbrio e discernimento para a qual a cultura desafia o homem. E assim 

zätze, Pfullingen, 1954]. Paris, Gallimard, 1980(1958), p. 77. 
3 Martin Heidegger, "Sérénité" [Trad, por André Préau de Gelassenheit, Pfullingen, 1959] 

in: Questions III. Paris, Gallimard, 1966, pp. 164-165. 
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deve ser, pois tanto no plano da existencia individual como no da existen
cia colectiva a missão da cultura é servir a formação e educação do 
homem. 

4. Embora frequentemente se considere próprio da cultura que ela se 
afirme como cristalização da experiencia humana sob a forma de memo
ria social, há nela também um incoercível poder de transformação, que a 
potencia como alavanca para a produção do que é novo e rasga o futuro. 
É exactamente a percepção de que urge preparar e garantir o futuro que 
encontramos em projectos de regeneração e actualização da memoria. E 
pode traduzir-se em fórmulas de tão candente actualidade como as que 
estão contidas na proposta de "repensar Portugal", a proposta que confia 
os destinos do país à praxis responsável dos cidadãos e para ela os desa
fia, perguntando-lhes: "E a revolução moral?"4 

Se, como dado que se formou ao longo do tempo, a realidade cultu
ral inclui forte componente de inércia e se institui como ordem natural
mente conservadora, nela existem igualmente as dimensões de autocríti
ca, de potencia capaz de promover a mudança, de ponto de apoio 
indispensável para que seja possível e sustentado o avanço e o aperfei
çoamento de quanto nos vem do passado. 

Na vizinhança da dialéctica cultural da conservação e do progresso 
encontramos a dialéctica do local e do universal.Uma das ciladas em que 
podemos cair ao pensar as questões culturais consiste em tratar a cultura 
como universal abstracto, desligando-a do enraizamento local, da inser
ção na espessura das heranças pessoais e sociais, e fazendo dela um ope
rador puramente formal. Como se a cultura se pudesse assumir como 
poder de normalização e de nivelamento edificado sobre a aniquilação 
das marcas e diferenças inscritas no lugar donde partiu e na tradição em 
que se alimentou. 

São pressupostos desta ordem que, a pretexto de universalidade cul
tural e de coerência de análise, levam, por vezes, críticos respeitáveis a 
assinalarem como índices de fragilidade as marcas pessoais e sociais em 
que se manifestam expressões de reconhecida excelência cultural. Como 
se essas particularidades fossem fatal atropelo e resistência à plena eclo
são do espírito universal da obra de cultura, e não simples condição efec
tiva e, tantas vezes, elemento potenciador de criatividade e de originali
dade. 

5. Há na teoria da cultura de Manuel Antunes uma marca de univer
salidade e de intemporalidade que, sem nunca se alhear da realidade do 
país nem a desvalorizar, lhe confere perfil singular no conjunto dos pen-

4 Manuel Antunes, Repensar Portugal. Lisboa, Multinova, 1979, p. 45. 
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sadores e historiadores da cultura portuguesa. Ao contrário do que à pri
meira vista seríamos levados a julgar, essa concepção não está centrada 
no universo cultural português, nas suas produções e arquivos, nem se 
apresenta como construção hermenêutica edificada a partir de imagens e 
representações do seu imaginário. A singularidade deste perfil procede 
naturalmente da posição mental do pensador que não pertence à família 
dos historiadores da cultura nacional nem à dos hermeneutas do imaginá
rio e do pensamento português. O ponto nuclear, o centro donde irradia e 
para onde convergem as deambulações inquiridoras incessantemente 
retomadas a propósito de filósofos e de filosofia, de cultura greco-latina, 
de literatura, de educação, de teologia, de política nacional e internacio
nal, esse núcleo a que tudo está ligado e tudo unifica é feito de ideias, 
princípios, valores. Pela extensão e diversidade do campo de observação, 
pela constância e exigência de horizonte ontológico a partir do qual sobre 
ele reflecte e medita, a sua intervenção inscreve-se num plano elevado, 
difícil e raro, o plano da filosofia da cultura. 

O que de Portugal e dos portugueses pensa e quer repensar Manuel 
Antunes fica muito para além do presente e do passado de um povo, deste 
povo que somos. A nossa história, a nossa poesia, a nossa memória e a 
nossa vontade de futuro oferecem-lhe contexto e razão próxima para que 
a propósito de situações concretas dê largas ao desenvolvimento de ras
gadas reflexões, análises existenciais e propostas éticas em que, para lá da 
circunstância, é o ser e a condição do homem que verdadeiramente dão 
que pensar. 

Ao situar o homem como pessoa em perspectiva ontológica e uni
versal, Manuel Antunes pratica um projecto de cultura no qual se dá visi
bilidade a alguma ruptura e a muito ideal e profecia. Rejeita sem ambi
guidades o narcisismo, o espírito de ortodoxia e de apologética, o 
mercantilismo. Assume claramente a cultura como realidade substantiva, 
como generosidade, tensão entre extremos, vontade de superação, abertu
ra, prospectiva, pensamento que medita, serenidade. 

6. Ao folhear as páginas que nos deixou não podemos deixar de 
notar o contraste entre a amplitude e densidade da informação por elas 
veiculada e a ausência dé aparato crítico. Também este aspecto faz de 
Manuel Antunes um erudito singular, reflectindo no mais íntimo da sua 
vida intelectual o contraste, tão óbvio para quantos o conheceram, entre a 
fragilidade da sua aparência física e a hercúlea pujança da actividade 
mental. Essas páginas encerram textos destinados a uma revista de grande 
exigência cultural, a Brotéria, que devia circular em meios letrados e ser 
frequentada por leitores com formação de nível elevado, mas não neces
sariamente especialistas ou académicos. Por isso, o que nelas escasseia 
em notas de rodapé, superabunda em finura e subtileza de análise, exten-
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são e versatilidade de matérias, agilidade e elegância de expressão. E a 
imensa erudição do estudioso e leitor infatigável que as escreveu, lá per
manece viva, graciosa, estimulante, sedutora mas, em certa medida, 
secreta. É saber que irradia luz e calor, que ilumina o espírito e aquece os 
corações. Não é saber que se exibe ou que procura aplauso. Dá-se como 
proposta e apelo; não como imposição ou ordem. E saber que se pega e 
contagia; não saber que esmaga e oprime. E saber que não nos chama 
ignorantes. Convida-nos, apenas, a ser discípulos e a desfrutar com ele as 
exigências, os poderes e os sonhos do universo da cultura. 

7. Encontramos na economia desse discurso o registo da subtil dia
léctica do excesso e do excedente5 instalada no cerne do fazer e do acon
tecer do homem. Cresce a obra humana em todos os domínios ora sob a 
ameaça de poder chegar longe demais ora receando nunca ser ou fazer 
bastante. Na política, na economia, na ciência, na técnica, na ordem, na 
segurança, na liberdade, no amor, no dom. O risco do excesso espreita¬
-nos a cada passo, pois é de muitos modos que, dentro de nós, se perfila a 
violência da hybris. Mas, ao mesmo tempo, experimentamos também a 
graça inesgotável do excedente que transborda de todos os excessos, o 
excedente ontológico que Manuel Antunes expressou em palavras pedi
das ao poeta Jean-Claude Renard: "Nenhuma poética basta para a poesia 
e nenhuma teologia basta para a fé" 6. Jamais o homem poderá medir a 
sem medida do Ser. 

8. A etimologia consagra através do verbo colo, is, ere, ui, ultum a 
fraternidade semântica dos termos cultura e culto que nele partilham a 
mesma raiz. A condição de homo credens e de padre fez de Manuel 
Antunes, filósofo e historiador da cultura, um praticante e, mais do que 
isso, um ministro do culto. Se como mestre de cultura promoveu e serviu 
as Humanidades, foi enquanto ministro do culto alguém consagrado ao 
serviço de Deus, ad majorem Dei gloriam. Esta conjunção de cultura e 
culto leva-me a supor que possam amiudadas vezes ter ocorrido incómo
dos, repugnâncias, e pungentes apertos de alma, ao folhear páginas de 
linguagem despejada e ímpia, quando não de apologia militantemente 

5 Sobre esta dialéctica, ver as páginas de Jules Lagneau sobre o ateísmo. Lagneau coloca a 
lógica do ateísmo no âmago de um excesso de confiança tanto no conhecimento empíri
co como no conhecimento racional. A impossibilidade da existência de um Deus à 
medida do homem desempenha a função de condição necessária para o que dele pode
mos saber: "a realidade de Deus seria puramente ilusória se não consistisse no excedente 
do pensamento sobre as coisas." Jules Lagneau, Célebres Leçons et Fragments, 2.a ed., 
Paris, PUF, 1964, p. 283. 

6 Cit. por Manuel Antunes, Legómena. Textos de Teoria e Crítica Literária. Lisboa, 
Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1987, p. 142. 
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materialista e ateia. Não lhe conheço nos escritos desabafos ou comentá
rios sobre o assunto. Presumo, porém, que não deixaria de apreciar, e até 
de fazer seu, o que ensinava Jules Lagneau, a saber, que "o ateísmo é o 
sal que preserva da corrupção a fé em Deus"7. 

9. A grande lição de vontade de saber, de aplicação e persistência no 
trabalho, o êxito invulgar da sua arte de ensinar são igualmente manifes
tação de preferência pelo que, sendo útil e necessário, também pode e 
deve ser belo. Desse capital de harmonia e beleza somos todos nós her
deiros e a cada um compete pô-lo a render. Mas atenção! Como escreveu 
Spinoza no escólio final da Ética, "tudo o que é excelente é tão difícil 
como raro."8 É bom e belo conhecer modelos de vida sábia e generosa 
como a de Manuel Antunes. Estamos, sem dúvida, em presença de uma 
realidade feliz, bem sucedida, mas escassa. Porque o homem que pensa e 
cultiva a inteligência cordial existe, mas pertence a uma espécie raríssi
ma. E podemos estar certos que seguir-lhe as pisadas será sempre difícil e 
exigente. Mas até onde quer que nos deixe chegar a capacidade e o esfor
ço de nele tomarmos exemplo haveremos por certo de nos dar por felizes. 

10. Acrescentemos ainda uma nota eminentemente teológica que 
atravessa a obra toda deste padre jesuíta. Há nela tão sábia economia na 
invocação do nome de Deus que dir-se-ia contaminada de iconoclasmo. 
De facto, se exceptuarmos os escritos de religião, teologia e espiritualida
de que preencherão apenas um volume da Obra Completa, volume que 
não será seguramente dos mais extensos, verificamos que nos demais, 
não havendo propriamente ausência, prevalece o silêncio. É evidente que 
as matérias neles tratadas por não serem de índole directamente religiosa 
ou moral não exigem que a Deus sejam dispensadas referências particula
res e frequentes. Mesmo assim, a compreensão dessa sobriedade não 
pode deixar de ser levada à conta daquela saudável ausência de espírito 
apologético já anteriormente referida e que tão notoriamente lhe quadra. 
Mas mais pertinente do que outras explicações que entretanto se possam 
dar, deverá o caso ser explicado pela consciência plenamente assumida 
pelo nosso autor de haver sido chamado a viver, pensar, crer e escrever 
em tempos já permeados pela era da suspeita. Havia, pois, que retirar as 
devidas consequências para o seu trabalho de "intelectual na cidade". 
Mas indo um pouco mais fundo, o que poderia haver de sugestão de ico
noclasmo nesse aparente apagamento do nome de Deus tem, ao que julgo, 
outra leitura. Graças a esse silêncio, destroem-se os muitos ídolos de 

7 "... l'athéisme est le sei qui empêche la croyance en Dieu de se corrompre." J. Lagneau, 
Op. cit., p. 284. 

8 "Sed omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt" Spinoza, Eíhica, 5P42S. 
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nomes vários que operaram, ao longo dos séculos, no seio da ontoteologia 
da metafísica ocidental. E na distância assim criada, depois de derrubados 
os ídolos, o silêncio torna-se o ícone onde se pode escutar o Verbo que, 
no mais íntimo do homem, interpela a sua humanidade. 

Consuma-se assim em Manuel Antunes a elaboração de uma filoso
fia da cultura de signo intervalar, entre o já não da ontoteologia e o ainda 
não do inteiro desvelamento do Ser. Ou, "dando sentido à misteriosa frase 
heideggeriana: [...] viemos demasiado tarde para os deuses e demasiado 
cedo para o Ser."9 

RÉSUMÉ 

La dimension culturelle de 1'hurnain ne s'épuise jamais dans les études cultu-
relles. Elie demande une réflexion radicale sur le phénomène culturel total dont la 
tache appartient à la philosophie de la culture. L'oeuvre de Manuel Antunes (1918¬
-1985) esquisse une approche stimulante et réussie de cette discipline nettement 
inscrite sous 1'horizon de 1'ontologie. 

9 Cit. por Manuel Antunes, Legómena... p. 138. 
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MENDACIDAD Y R E B E L I Ó N EN K A N T (GLOSAS A L 
PRESUNTO D E R E C H O DE MENTIR POR FILANTROPÍA: 

(UN D E B A T E CON A Y L T O N B A R B I E R I DURÃO) 

Roberto R. Aramayo 
Consejo Superior de Investigaciones Filosóficas, Madrid 

"Entre la veracidad y la mentira no hay término medio, pero sí 
lo hay entre la franqueza y la discreción, cuando es verdad to
do cuanto dice quien expresa su opinión, mas no dice toda la 
verdad" (I. Kant, Metafísica de las costumbres, Ak. VI 433 
nota). 

Este artículo es mi réplica al debate suscitado por el trabajo del pro
fesor Aylton Barbieri Durão, de la Universidade Estadual de Londrina 
(Brasil), titulado: "Comentarios à un suposto direito de mentir por filan
tropía de Kant"1. 

Desde luego, el texto recién mencionado es muy riguroso y ofrece 
unas perspectivas harto interesantes del planteamiento kantiano sobre un 
presunto derecho a mentir por filantropía. Con todo, no acabo de recono
cer como mías las afirmaciones que me son atribuidas en ese artículo por 
mi colega brasileño. Esto podría obedecer al simple transcurso del tiempo 
y que, después de veinte años, hubiera modificado mi parecer a este res
pecto. Sin embargo, creo que no es así. En mi Crítica de la razón ucróni-
ca2 se recopilaban viejos artículos míos y algunos prólogos a traduccio
nes de textos kantianos, como era el caso de los antepuestos a Teoría y 

1 Revista Philosophica (Universidade de Lisboa), 12 (1998), pp. 97-127. 
2 Roberto R. Aramayo, Critica de la razôn ucrónica. Estúdios en torno a las aporias 

morales de Kant (con un prólogo de Javier Muguerza), Tecnos, Madrid, 1992. 

Philosophica, 27, Lisboa, 2006, pp. 183-196 
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práctica3 o las Lecciones de Etica4, publicados en la década de los 
ochenta del pasado siglo. Mas al día de hoy creo seguir manteniendo lo 
que se decía en todos ellos, como luego se verá. 

Otra cosa es que quizá, con el paso del tiempo, haya sabido expresar 
mejor mi parecer a este respecto, como creo que ocurre con el "Exordio 
sobre la mentira en caso de necesidad" incluido en mi último libro sobre 
Kant5. Lo primero que debo hacer es remitir aquí a ese breve capítulo 
para completar la lectura de los trabajos recién enumerados y no alargar 
esta réplica más de lo estrictamente necesario. 

1. Resumen de las tesis del "filósofo brasileño" 

A l final de su artículo, el "filósofo brasileño" 6 Aylton Barbieri 
Durão mantiene conmigo un amable diálogo, donde se me hacen decir 
cosas que quisiera matizar. Por un lado, se dice que, a la manera de Ale
jandro Magno, corto a espadazos el nudo gordiano propuesto por Cons
tant, al recusar las condiciones del problema, evitando una situación 
ineludible, dado que yo apostaría por mantener silencio, cuando un 
asesino viene a mi casa para preguntarme por el paradero del amigo al 
que hospedo en ella. M i colega sostiene que Kant no se mostraría confor
me con ese truco de prestidigitación filosófica, porque para el filósofo de 
Konigsberg decir la verdad sería un deber incondicionado y eludir una 
respuesta sería tan moralmente condenable como mentir. 

Puesto que ninguna regla de prudencia puede ser aceptada como 
valida, en el famoso ejemplo que nos ocupa toparíamos con un serio 
conflicto entre dos deberes igualmente categóricos, a saber, el de ser 
veraces y el de no colaborar indirectamente con un asesinato. La mentira 
nos hace perder nuestra dignidad como seres humanos y nunca sería plau
sible, salvo que medie un caso de necesidad, es decir, cuando nos conste 
que se pretende causar algún mal a costa de nuestra sinceridad. 

3 "Los dos ejemplos paradigmáticos del rigorismo jurídico de Kant", introducción a I . 
Kant, Teoría y práctica (edición de Roberto R. Aramayo; en cotraducción con Manuel 
Francisco Pérez López y Juan Miguel Palacios), Tecnos, Madrid, 1986. 

4 "La cara oculta del formalismo ético", introducción a I . Kant, Lecciones de Ética 
(edición de Roberto R. Aramayo; en cotradución con Concha Roldán), Crítica, 
Barcelona, 1988. 

5 Roberto R. Aramayo, Immanuel Kant. La utopía moral como emancipación del azar, 
Edaf. Madrid, 2001, pp. 27-34. 

6 Recojo con esta denominación su pequeña broma de llamarme a mí el "filósofo 
español", para remedar esa expresión de "filósofo francés" con la que Kant se refiere a 
Benjamín Constant, después de haberse referido éste a un "filósofo alemán" que, por 
cierto, no era el propio Kant. 
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En el último párrafo de su artículo, Ayton Barbieri Durão concluye 
que -a su modo de ver- "estamos autorizados a mentir al asesino porque 
éste perpetrará un crimen a partir de nuestra sinceridad. Esta excepción 
autoriza también al hombre a omitir una respuesta. La alternativa abierta 
por Roberto Aramayo se justifica, pero no por los argumentos que él 
propone [...]. La solución kantiana al dilema propuesto por B. Constant 
queda así incuestionablemente resuelta y puede arrojar una nueva luz 
para interpretar el famoso problema de la condena de Kant a la desobe
diencia civil". 

Mucho me temo que albergo ciertas discrepancias con respecto a la 
interpretación sugerida por mi colega brasileño, aunque yo también vea 
estrechamente relacionados en Kant su repudio jurídico de la mendacidad 
y su inequívoca condena, igualmente jurídica, del derecho a la rebelión, si 
bien por motivos muy diferentes a los expuestos por el profesor Ayton 
Barbieri Durão. 

2. ¿Reconoce Kant realmente un caso de necesidad para la mentira? 

Comencemos por examinar lo que Kant piensa sobre los casos de 
necesidad. Viajemos en el tiempo y acudamos, como un alumno más, a 
sus clases de filosofía moral. Allí hubiéramos tomar estos apuntes, tal 
como hizo Collins: "La mentira es algo condenable y digno del mayor 
desprecio, pues una vez que hemos declarado manifestar al otro nuestra 
intención, rompemos el pacto si no lo hacemos así y conculcamos con 
ello el derecho de toda la humanidad. Si todos los hombres fueran bienin
tencionados, no sólo sería un deber el no mentir, sino que nadie querría 
hacerlo al no conseguir nada con ello. Sin embargo, tal y como son los 
hombres actualmente, es cierto que se corre a menudo peligro al observar 
escrupulosamente la verdad y por ello se ha forjado el concepto de men
tira en caso de necesidad, el cual constituye un punto muy delicado para 
un filósofo moral. Si se pudieran justificar el robo, el asesinato y la men
tira por mor de la necesidad, el caso de necesidad suplantaría por com
pleto a la moralidad, quedando ajuicio de cada cual qué haya de conside
rarse un caso de necesidad"7. 

A renglón seguido Kant hace la siguiente precisión: "En cuanto me 
vea coaccionado a contestar por la fuerza, sepa que se hará un uso impro
pio de mi testimonio y no me quepa escudarme tras el silencio, la mentira 
se torna una defensa. El único caso en que se justifica mentir por nece
sidad tiene lugar cuando me veo coaccionado a declarar y estoy conven-

7 Cfr. I . Kant, Lecciones de Ética, ed. cast. cit., p. 274. 
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eido de que se quiere hacer utilizar impropiamente mi declaración"8. Este 
pasaje parece darle la razón al "filósofo brasileño". Cuando quien quiere 
matar al amigo refugiado bajo nuestro techo nos pregunte por su paradero 
se daría un conflicto entre dos deberes y sólo habríamos de optar por el 
menos lesivo. Pero, en mi modesta opinión, a Kant no le interesa resolver 
ese dilema moral o cualquier otro, sino tan solo demostrar que un presun
to derecho de mentir no tiene sentido, al margen de la nobleza que pue
dan acreditar sus motivaciones. 

Para visualizar mejor lo que digo, disponemos de otro ejemplo toda
vía más dramático si cabe. Me refiero el célebre caso del naufragio de 
que se nos habla en Teoría y práctica. "Si de un náufrago que desaloja de 
su tablón a otro, para salvar su propia vida, se dijera que la necesidad (en 
este caso física) le da derecho a ello, eso sería totalmente falso. Pues con
servar mi vida es tan sólo un deber condicionado (está sometido a la con
dición de que pueda hacerse sin incurrir en delito), mientras que supone 
un deber incondicionado no quitar la vida a otro que no me daña y que ni 
siquiera me coloca en peligro de perder la mía" 9. El hecho de que un acto 
no sea punible (porque la ley no pueda en modo alguno amenazar con una 
pena mayor al riesgo de perder uno su vida) para nada lo hace irreprocha
ble a los ojos del pensador prusiano, aunque los juristas acostumbren a con
fundir ambas cosas -como señala en su Metafísica de las costumbres10. 

Ciertamente, Kant sólo contempla un caso de necesidad cuando 
entran en conflicto ciertos deberes, de los cuales uno es incondicionado y 
el otro no 1 1. Pero esto no afecta jamás a la mentira, porque sencillamente 
"no existe ningún caso de necesidad en el mentir"12. 

3. L a mendacidad, o el origen de todos los males 

Difícilmente podría caber ninguna excepción a la mentira, cuando 
para Kant "el mentir convierte al ser humano en un objeto de menospre
cio universal y es un medio de robarse a sí mismo el respeto que cada 
cual debiera profesarle"13. Además, el mandato absolutamente categórico 

* Cfr . /6«¿, p. 275. 
9 Cfr. I . Kant, Teoría y práctica, Ak. VIH 300 nota. Este opúsculo ha sido reimpreso en 

una reciente recopilación mía de textos kantianos, agrupados bajo el rótulo de I . Kant, 
¿Qué es la Ilustración?, Alianza Editorial, Madrid, 2004; aquí se incluye también el 
Borrador de "Teoríay Práctica" (pp. 243 y ss.). 

1 0 Cfr I . Kant,. Metafísica de las costumbres, Ak. V I 236. 
1 1 Así por ejemplo, según Kant, un hijo debería denunciar a su padre, cuando éste se 

propone ocasionar un desastre a su país mediante una traición, porque lo segundo sería 
un deber incondicionado y lo primero sólo supondría un deber condicionado (cfr. 
Teoría y práctica, Ak. V I I I 300 n.). 

12 Cfr. Refl. 6896, Ak. XIX 199. 
13 Cfr. I . Kant, Pedagogía, Ak. IX 489. 
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que prohibe mentir bajo cualesquiera circunstancias no sería únicamente 
valido para el ser humano en general, sino asimismo para cualquier otro 
ente racional14. 

Cuando en su Fundamentación para una metafísica de las costum
bres, Kant allega ejemplos para ilustrar la ley moral, no dejará de recurrir 
a la mentira para mostrar cuál es el camino más corto al resolver los 
problemas morales. Cualquiera puede adoptar la mentira como máxima 
en un momento dado para librarse de un apuro, pero en seguida descubri
rá que, "si bien podría querer la mentira, no podría querer en modo 
alguno una ley universal del mentir, pues, tan pronto como se convirtiera 
en ley universal, tendría que destruirse a sí misma"15, por la sencilla razón 
de que nadie confiaría en la palabra del otro y cada cual nos pagaría con 
la misma moneda. El no mentir se presenta, por tanto, como la piedra de 
toque más evidente del imperativo categórico. 

En el catecismo ético con que cierra su Metafísica de las costum
bres, Kant imagina un diálogo ficticio entre un profesor de moral y su 
alumno, sin dejar de aludir a la mentira, que viene a constituir la pieza 
central de todo su razonamiento: '"Supongamos un caso -plantea el maes
tro- en que mediante una mentira sutilmente ideada puedes procurar una 
ventaja para ti o tus amigos, sin que además dañes a ningún otro, ¿qué 
dice tu razón al respecto?' 'No debo mentir -contesta sin titubear el discí
pulo- por grande que sea la ventaja para mi o mis amigos. Mentir es una 
infamia y hace al hombre indigno de ser feliz'"]6. 

También resulta pertinente acudir a la Reflexión que sirve de bor
rador a este fragmento, donde Kant hace concluir esto a ese hipotético 
maestro de moral: "Existe, pues, una ley en ti y en tu razón que ciñe todos 
tus deseos al requisito de actuar así, y que se ha dado en llamar deber. 
Esta palabra significa que debes hacer cuanto plantea esa ley sin plan
tearte utilidad alguna, sacrificando incluso tu mayor provecho, por muy 
oneroso e ingrato que resulte tal comportamiento; una ley semejante afir
ma: no debes mentir. ¿Puedes ahora seguir cuestionándote qué perjuicios 
te acarrearía el mentir o las pingües ganancias que reporta en ocasiones la 
mendacidad? No, si en lugar de ponerte a deliberar sobre la opción de 
mentir, prestas atención a lo que se alcanza con la mentira: la indignidad. 
Y es que, en cuanto se deja oír la voz del deber, se acallan los cantos de 
sirena de la felicidad"1 7. 

1 4 Cfr. I . Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Ak. IV 389; ed. 
cast. de Roberto R. Aramayo, Alianza Editorial, Madrid, 2002, p. 56. 

15 Cfr. Ibid. Ak. IV 403; ed. cast cit., p. 78. 
1 6 Cfr. [. Kant, Metafísica de las costumbres, Ak. V I 481. 
' 7 Cfr. Refl. 7315, Ak. X I X 312; incluida en I . Kant, Antologia (ed. de Roberto R. 

Aramayo), Península, Barcelona, 1991, p. 92. 
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Así pues, independientemente de sus pros y contras, de las ventajas 
que pudiese acarrear o de los perjuicios que cupiese intentar eludir para 
uno mismo u otros con la mentira, ésta conlleva siempre la pérdida de 
nuestra dignidad. Al no mentir bajo ningún supuesto, el hombre consigue 
no tener motivo de avergonzarse ante sí mismo y no temer a esa mirada 
interna de la introspección que podría destruir nuestra propia estima, 
haciéndonos estar descontentos de nosotros mismos18. "¿Acaso hay algún 
hombre medianamente honrado -se pregunta Kant en su Crítica de la 
razón práctica- que no se haya descubierto alguna vez inhibiéndose de 
una mentira inofensiva, mediante la cual podía haber esquivado él mismo 
algún enojoso lance o procurar cierto beneficio a un amigo tan querido 
como meritorio, tan sólo para no despreciarse clandestinamente ante sus 
propios ojos?"19. 

La fobia kantiana frente a cualquier mentira, por inofensiva e 
intranscendente que pudiera ser ésta, es de tal calibre que, puestos a elegir 
entre un asesinato y una mentira, casi nos atrevemos a decir con cierta 
procacidad que le parecería más grave la segunda que lo primero, como 
quizá pudiera desprenderse del siguiente aserto donde se alude nada 
menos que a la Sagrada Escritura: "Es curioso que la Biblia no consigne 
al fratricidio (de Caín) como el primer crimen merced al cual se 
introduce lo malo dentro del mundo, sino a la primera mentira y que 
designe como autor de todos los males al primer mentiroso, llamándole 
padre de las mentiras"20. 

Recapitulemos lo analizado hasta el momento. Contrariamente a lo 
sostenido por nuestro colega brasileño: 1) Kant no reconocería estricta
mente un derecho de mentir por necesidad; 2) tampoco cabría plantear un 
conflicto entre dos deberes igualmente categóricos, toda vez que "no 
mentir" es el paradigma del deber incondicionado y no puede subor
dinarse a otro; 3) además, la mendacidad, en tanto que fuente de todos los 
males, resultaría de algún modo más perjudicial para la humanidad que 
un asesinato, aun cuando se trate de un fratricidio. 

1 8 Como expongo en otro lugar, el antieudemonismo kantiano reniega del tortuoso y 
laberíntico calculo eudemonista por su incompetencia para controlar todas las variables 
que pueden proporcionar la felicidad entendida como satisfacción de los deseos, pero a 
cambio consigue una dicha segura y que sólo dependería de nosotros, cual es la de 
hallarse contento consigo mismo, satisfacción que se origina cuando uno elude 
transgredir el deber y caer en la indignidad; cfr. Roberto R. Aramayo, "Autoestima, 
felicidad e imperativo elpidológico: razones y sinrazones del (anti)eudemonismo 
kantiano", Dianoia 43 (1997) pp. 77-94. 

1 9 Cfr. I . Kant, Crítica de la razón práctica, Ak. V 88-89; ed. cast. de Roberto R. 
Aramayo, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 184. 

2 0 Cfr. I . Kant, Metafísica de las costumbres, Ak. V I 431. 
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4. Las diferencias entre los ejemplos del "mayordomo" y el "anfi
trión" 

Hechas estas precisiones, todavía conviene subrayar otro matiz 
importante para entender mejor lo que Kant quiere decir cuando rechaza 
taxativamente un presunto derecho de mentir por filantropía. Por de 
pronto, conviene recordar una vez más que Kant hace suyo un ejemplo 
ajeno. Cuando alude a un "filósofo alemán", Benjamin Constant segura
mente pensaba en un profesor de Gõttingen, un tal D.J. Michaelis, el cual 
sí habría sostenido que, puestos en el brete de responder a un potencial 
asesino que quiere localizar al amigo refugiado bajo nuestro techo, mentir 
a nuestro escabroso interlocutor supondría incluso un delito punible por 
las leyes jurídicas. 

A decir verdad, el ejemplo acuñado por Kant para las cuestiones 
casuísticas del epígrafe que su Metafísica de las costumbres dedicó a la 
mentira era significativamente distinto. Veamoslo: "el dueño de una man
sión ha ordenado que, si cierta persona viniera preguntando por él, se le 
diga que no está en casa. El sirviente así lo hace, pero con ello da lugar a 
que su señor escape y cometa un grave delito, que de lo contrario se hubie
ra visto evitado por la guardia enviada en su busca. ¿Sobre quién recae aquí 
la culpa (según principios éticos)? Sin duda, también sobre su mayordomo, 
que aquí viola un deber para consigo mismo mediante una mentira, cuyas 
consecuencias le son atribuidas por su propia conciencia moral"2 1. 

Aquí Kant se ciñe a un planteamiento estrictamente moral. La res
ponsabilidad que planea sobre nuestro atribulado mayordomo no pasa de 
ser moral y se circunscribe al ámbito del remordimiento de su conciencia. 
En su opúsculo Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía dará 
un paso más, pues aquí esa bienintencionada mentira del anfitrión, que 
opta por engañar al asesino para salvar la vida de su huésped y amigo, 
pudiera resultar accidentalmente punible según las leyes civiles y no tan 
sólo por las de nuestro fuero interno. Pretender evitar ese asesinato "me
diante una mentira, te hace jurídicamente responsable de todas las 
consecuencias que pudieran derivarse, mientras que, si te atienes a la 
veracidad, la justicia pública no puede reprocharte nada, sea cual fuere la 
imprevista secuela de todo ello. Así pues, quien miente, por bondadosa 
que pueda ser su intención en ello, tiene que responder incluso ante un 
tribunal civil y sufrir una pena por las consecuencias [de su mentira], por 
muy imprevistas que sean"22. 

Como vemos, entre los dos ejemplos media una diferencia sustan
cial, ya que, mientras el genuinamente kantiano (al que aquí se da en 

21 Cfr. Ibid. 
2 2 Cfr. Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía, Ak. V I I I 427. 
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llamar el del "mayordomo") se ciñe al ámbito ético y sólo atiende a los 
reproches de nuestra conciencia moral, el segundo (cuyo protagonista es 
un "anfitrión") se refiere a una responsabilidad jurídica y penal. Si nos 
atuviéramos al mero contenido de los ejemplos, podríamos enzarzarnos 
en una interminable discusión sobre la pertinencia de los mismos o sobre 
la tendenciosa consideración de un determinado desenlace que obvia 
otras alternativas, las cuales harían plausible una mentira filantrópica. Lo 
cierto es que los ejemplos de Kant acostumbran a ser bastante desafortu
nados y se prestan a comentarios disparatados que caricaturizan fácilmen
te su pensamiento23. Por ello debemos procurar limitarnos a estudiar su 
trasfondo y analizar lo que Kant pretendía enfatizar con ellos. 

5. Los límites del cálculo prudencial y la clave para emanciparse del 
azar 

Aunque uno se ocupe de la vertiente moral y otro de la jurídica, los 
ejemplos del "mayordomo" y el "anfitrión" tienen una matriz común. 
Ambos persiguen subrayar una característica fundamental del formalismo 
ético kantiano, que por supuesto comparte su teoría del derecho. Respetar 
la ley moral o acatar las leyes político-jurídicas nos liberan del tortuoso 
cálculo prudencial y, por ende, nos emancipan del azaroso apadrinamien-
to de la veleidosa fortuna. 

Si nos centramos en el ejemplo del "anfitrión", optar por mentir 
equivale a entrar en un inabarcable cálculo de probabilidades cuyo desen
lace decidirá tan sólo la suerte. Para determinar con exactitud aquello que 
pudiera ser lo más probable, habría que tener en cuenta cada una de las 
variables enjuego, como si estuviéramos ante un inmenso y prácticamen
te infinito tablero de ajedrez, así como conocer a la perfección los ocultos 
resortes psicológicos de nuestro interlocutor, cual si fuera nuestro rival en 
una partida de mus. Pero, tal como reconoce Kant sin ambages, nuestra 
intelecto "no tiene luz suficiente para poder abarcar con un solo vistazo 
toda la serie de causas antecedentes y determinantes, lo que permitiría 
predecir con total seguridad el éxito favorable o adverso con que se ven 
rematadas las acciones u omisiones de los hombres conforme al meca
nismo de la naturaleza"24. 

La senda del cálculo prudencial supone un auténtico laberinto en 
donde menudean las encrucijadas y sólo es una cuestión de suerte que 

2 3 Cfr. Roberto R. Aramayo, "El dilema kantiano entre antropología y ética. ¿Acaso 
representan los dictámenes jurídico-penales de Kant una concreción casuística del 
formalismo ético", en Aramayo, R. y Oncina, F. (eds.), Ética y antropología: un dilema 
kantiano, Comares, Granada, 1999, pp. 23-41. 

2 4 Cfr. I . Kant, Hacia la paz perpetua, Ak. V I I I 370. 
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acertemos a escoger la ruta más idónea para conseguir nuestro -en ese 
caso- bienintencionado propósito. Uno queda inmerso en esos inevitables 
titubeos que tan bien supo expresar Kant con otro de sus más afamados 
ejemplos, que paso a extractar a continuación. 

Alguien ha recibido la custodia de unos bienes cuyo propietario 
fallece repentinamente, sin que sus herederos puedan llegar a saber nada 
en relación con ese dinero. Esto sucede cuando el depositario del mismo 
atraviesa una mala racha de la que no tiene culpa y su mujer e hijos 
comienzan a verse agobiados por las privaciones. Nuestro protagonista es 
una excelente persona, mientras que quienes heredarían son opulenta
mente ricos, por lo que añadir ese importe a su inmensa fortuna sería 
tanto como arrojarlo al mar. Entonces Kant imagina los cálculos que 
atormentarían a nuestro personaje. Se podría dar el caso de que, si devol
viera el dinero a sus legítimos propietarios, estos podrían recompensarle 
por su honradez o que, de no ser así, le reportaría una provechosa buena 
fama. De retenerlo, quizá resultara sospechoso gastarlo con rapidez y no 
serviría de nada hacerlo lentamente. Su voluntad titubearía respecto a lo 
que debe decidir, porque nuestro sujeto está poniendo sus miras en el 
éxito y éste sólo puede ser incierto, al ser imposible desenredar semejante 
maraña de probabilidades en tan complejo e intrincado cálculo 2 5. 

Este mismo ejemplo había sido expuesto con mucha mayor 
sobriedad en su Crítica de la razón práctica: "Supongamos que yo haya 
adoptado la máxima de incrementar mi patrimonio mediante cualesquiera 
medios seguros. E imaginemos luego en mis manos un depósito cuyo 
propietario fallece sin dejar ninguna constancia del mismo. Naturalmente 
tal es el caso de mi máxima. Ahora pretendo saber si esa máxima puede 
valer también como ley práctica universal. Aplico dicha máxima por lo 
tanto an caso presente y pregunto, si al adoptar la forma de una ley, yo 
podría presentar mi máxima simultáneamente como una ley de este tenor: 
'cualquiera queda habilitado para negar que se le ha confiado un depósito 
cuando nadie puede probar lo contrario'. Inmediatamente me doy cuenta 
de que tal principio se autodestruiría en cuanto ley, al dar pie a que no se 
hiciera depósito alguno"26 (Ak. V 27). 

Dentro del planteamiento kantiano, sólo hay un camino para prescin
dir del inseguro y tantas veces ineficaz cálculo prudencial: comprobar si 
la máxima de mi conducta podría valer como una ley universal para cual
quier voluntad en general. Como la mentira es el paradigma de tal meca
nismo, resulta que no puede ser valida bajo ningún concepto e igualmente 
no se admite ninguna excepción a esta regla. 

2 5 Cfr. I . Kant, Teoría y práctica, Ak. VI I I 286-287. 
2 6 Cfr. I . Kant, Crítica de la razón práctica, Ak. V 27; ed. cast. cit., pp. 91 -92. 
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Obviamente hay una posibilidad que Kant no quiere contemplar en 
su ejemplo del "anfitrión", a saber, que nuestro amigo se salve gracias a 
nuestra piadosa mentira, porque a él sólo le interesa subrayar las hipótesis 
adversas, para enfatizar que, si decidimos abandonar la seguridad propia 
del imperativo categórico, una suerte adversa podría convertirnos en 
cómplices involuntarios del asesinato y hacernos responsables jurídicos 
de tan fatal desenlace, ya que nuestra intervención, al mentir, habría 
hecho girar la caprichosa e impredecible ruleta del azar. En cambio, de 
atenernos estrictamente a la veracidad, nos desentendemos del éxito 
favorable o adverso de nuestra declaración, dado que nuestro compor
tamiento moral nos emanciparía de la veleidosa fortuna. 

Huelga señalar que Kant se deja en el tintero una probabilidad muy 
poco halagüeña para su implacable argumentación, cual es la de que 
nuestro huésped fuese finalmente asesinado merced a nuestra impecable 
sinceridad. Este supuesto suele ser utilizado por sus detractores para cari
caturizar su legendario rigorismo y descalificar el conjunto de sus pensa
miento moral. Seguramente a él no le hubiera importado mucho recibir 
esas descalificaciones, porque su propósito no es dar una pauta de 
conducta para resolver un determinado dilema ético, sino limitarse a 
demostrar el absurdo que podría suponer admitir un presunto derecho de 
mentir por filantropía. 

La mendacidad inspirada en motivos piadosos puede ser adoptada 
como una máxima en un momento dado, pero eso no significa que pueda 
llegar a ser una ley universal y mucho menos que pueda verse reivindi
cada como un derecho. "El que la veracidad perjudique al huésped sería 
un azar -señala expresamente Kant. Pues un presunto derecho a exigir de 
otro que mienta en su provecho contraviene cualquier legalidad. Sin 
embargo, todo hombre tiene, no sólo un derecho, sino el más estricto 
deber de mantener la veracidad en aquellas declaraciones que no puede 
rehuir, aunque sean perjudiciales para él mismo u otros. Así pues, con 
esto no inflige propiamente un daño a quien se ve perjudicado por ello, 
sino que dicho daño lo causa el azar"27. 

6. E l paradójico rechazo kantiano de un hipotético derecho a la rebe
lión 

En definitiva, para Kant, un presunto derecho de mentir por filantro
pía no tiene sentido alguno, al igual que tampoco lo tendría reconocer un 
estatuto jurídico al hipotético derecho de rebelarse contra las tiranías. En 
Teoría y práctica se dice que la "rebelión es el delito supremo y más 

2 7 Cfr. Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía, A L V I I I 428. 
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punible dentro de una comunidad, porque destruye sus fundamentos. Y 
esta prohibición es incondicionada"2*, porque no cabe "algo así como un 
derecho de necesidad, que por lo demás, en cuanto pretendido derecho a 
cometer injusticia en caso de necesidad extrema, es un absurdo"29. 

"Contra el supremo legislador del Estado no hay ninguna oposición 
legítima por parte del pueblo, no existe ningún derecho de rebelión contra 
tal autoridad, ni siquiera bajo el pretexto de que abusa tiránicamente del 
poder; porque para ello habría de darse una ley pública que autorizara esa 
resistencia y eso significaría que la legislación suprema contuviera una 
determinación de no ser suprema, lo cual resulta contradictorio de suyo"30. 
Desde una inexorable lógica jurídica, el derecho a rebelarse contra un 
injusto despotismo tiránico sencillamente carece de sentido y así lo 
constata sin más Kant. 

Ahora bien, este rechazo sin paliativos de un derecho a rebelarse 
contra la injusticia del poder establecido no fue óbice para que Kant dis
pensara encendidos elogios hacia los movimientos revolucionarios: "La 
historia de los Estados -escribe a mediados de los 70- debería escribirse 
subrayando el provecho que sus respectivos gobiernos hayan proporcio
nado al mundo; en este sentido las revoluciones de Holanda, Suiza e 
Inglaterra constituyen el hito más importante de los últimos tiempos"31. 
"Apenas cabe dudar -añadirá veinte años después- de que, si hubieran 
fracasado aquellas revoluciones mediante las que Suiza, los Países Bajos 
o también Gran Bretaña han conseguido sus constituciones, ahora tan 
alabadas por su acierto, quien leyera la crónica sobre su historia no vería 
en el ajusticiamiento de sus promotores, tan ensalzados actualmente, sino 
un merecido castigo para los grandes criminales contra el Estado"32 

¿Qué significa este comentario añadido en Teoría y práctica^ ¿Cuál 
es el criterio utilizado para distinguir entre una revolución plausible y otra 
que no lo sea? Encontramos la contestación a esta pregunta en Hacia la 
paz perpetua: "Si mediante la violenta impetuosidad propia de una revo
lución, provocada por una mala constitución, se hubiera obtenido de 
modo ilegítimo una constitución más conforme al imperio de la justicia, 
no debería consentirse de ninguna manera el retrotraer al pueblo a la vieja 
constitución" 3 3. Como es bien sabido, Kant apuesta decididamente por un 
proceso de reformas constitucionales que vayan mejorando la constitu-

28 Cfr. I . Kant, Teoría y práctica, Ak. V I I I 299. 
29 Cfr. Ibid.,Ak. V I I I 300. 
3° Cfr. I.Kant, Metafísica de las costumbre, Ak. V I 320. 

31 Cfr. Retí. 1438, Ak. X V 628. 
32 Cfr. I . Kant, Teoría y práctica, Ak. V I I I 301. 
33 Cfr. I . Kant, Hacia la paz perpetua, Ak. V I I I 372. 
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ción política existente y la libere paulatinamente de sus inevitables imper
fecciones. Pero, allí donde fracasen esta reformas, las revoluciones 
tendrán que dirimir, como en una especie de ordalía o juicio de Dios, 
hacia qué lado cae la justicia. En tan singular torneo, como en los con
flictos bélicos, "ninguna de las dos partes puede ser declarado enemigo 
injusto, siendo su desenlace lo que decide de que lado se halla el dere
cho"3 4. 

Cuando, lejos de ser sofocada, una revolución triunfa, los ciudada
nos tienen que someterse al nuevo poder establecido y obedecer lealmen
te a las nuevas autoridades, porque su violencia e ilegitimidad originarias 
no desvirtúan los logros alcanzados en pro de la justicia. Kant parece dar 
por sentado que, si una revolución acaba por imponerse, es porque se 
trataba de una rebelión moralmente justa, empeñada en defender los 
derechos del pueblo. ¿Significa esto que tal desenlace quedaría en manos 
de la ley del más fuerte y, en última instancia, que todo dependería del 
ciego azar? Por supuesto que no. Quien dirime si una u otra revolución 
merece triunfar no es el azar, sino aquello a lo que Kant llama indistinta
mente "Naturaleza", "Providencia", "Destino"35 e incluso "Algo" 3 6 , y que 
no dejan de ser diferentes apodos del auténtico guionista: el filósofo kan
tiano de la historia37. 

En tanto que jurista, Kant no puede reconocer un derecho a la 
rebelión contra el despotismo y las tiranías, por tratarse de algo absurdo y 
contradictorio. Sin embargo, como filósofo de la historia que apuesta por 
un progreso moral (sustentado en lo que yo he denominado su "impera
tivo elpidológico" 3 8), sí es capaz de sancionar positivamente los procesos 
revolucionarios en general y el de la Revolución francesa muy en parti
cular. Esta última, según leemos en la segunda parte del Conflicto de las 
Facultades- "encuentra en el ánimo de todos los espectadores (no com
prometidos ellos mismos en ese juego) una simpatía conforme al deseo y 
rayana en el entusiasmo, la cual no puede tener otra causa que una 

3 4 Cfr. Ibid., Ak. 346-347. 
3 5 Cfr. Roberto R. Aramayo, "La versión kantiana de la 'mano invisible' (y otros alias del 

Destino", en Aramayo, R.R., Muguerza, J. y Roldan, C. (eds.), La paz y el ideal 
cosmopolita de la Ilustración. A propósito del bicentenário de 'Hacia la paz perpetua ' 
de Kant, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 115 y ss. 

3 6 Cfr. I. Kant, Crítica del discernimiento, Ak. V 402 y 466; cfr. edición de Roberto R. 
Aramayo y Salvador Mas, Antonio Machado, Madrid, 2003. 

3 7 Cfr. Roberto R. Aramayo: "El auténtico sujeto moral de la filosofía kantiana de la 
historia", en Kant después de Kant, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 234 y ss. 

3 8 Cfr., v.g., Roberto R. Aramayo, Immanuel Kant. La utopía moral como emancipación 
del azar, Edaf. Madrid, 2001, pp, 53 y ss.; así como "La simbiosis entre ética y 
filosofía de la historia, o el rostro jánico de la moral kantiana", Isegoría 4 (1991) pp. 
20-36. 
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disposición moral en el género humano"39.Con estas palabras, tantas 
veces citadas, Kant convierte a la Revolución francesa en un signo ine
quívoco del progreso moral de la humanidad, al posibilitar la progresiva 
instauración de comunidades políticas regidas por un régimen republi
cano con vocación cosmopolita gracias a la ficción heurística del contrato 
social, cuya ulterior confederación lograría conjurar en el futuro la erradi
cación de las guerras. 

7. Colofón 

Personalmente, me gustaría que Aylton Barbieri Durão llevase razón 
y su "filantrópica" lectura del rechazo kantiano ante un derecho de mentir 
por motivos humanitarios nos hiciera comprender mejor la posición kan
tiana frente a lo que nuestro colega brasileño da en llamar (justo al final 
de su trabajo) "desobediencia civil". Sin embargo, a la vista de lo que 
dicen los textos en liza, no puedo compartir su parecer. 

Kant presenta una cara mucho más amable cuando aplica un doble 
rasero a los procesos revolucionarios, que rechaza con toda contundencia 
desde una óptica jurídica pero aplaude con entusiasmo en cuanto filósofo 
moral de la historia. Mas en todo lo referente la mentira sólo cabe 
detectar un pavor bastante patológico hacia el mentir, por excelso, desin
teresado y noble que pudiera ser su propósito. La única manera de no 
llegar a ser, por azar, un posible cómplice del probable asesinato de 
nuestro amigo, sería contestar sinceramente a quien pregunta por su para
dero, siempre que no quepa "eludir una respuesta", tal como sugiere lite
ralmente Kant en el opúsculo que comentamos aquí. 

Antes del escrito que dedicó a la mentira filantrópica, Kant acababa 
de publicar otro breve opúsculo que cerraba curiosamente con estas 
palabras: "La mentira es la mácula por excelencia que corrompe a la 
naturaleza humana. El mandato 'no debes mentir' (aun cuando fuere por 
el más piadoso de los motivos) tiene que ser asumido íntimamente como 
principio básico de la filosofía"40. Reparemos en lo dicho entre paréntesis 
y veremos que Kant excluye aquí expresamente cualquier mentira, por 
muy piadosa que pudiera ser su intención. 

A l fin y la postre, ajuicio de Kant, no caben excepciones al principio 
de la veracidad y su aplicación es inexorable para todos "los casos en que 
no pueda eludirse una respuesta. La veracidad en las declaraciones que 

3 9 Cfr. I, Kant, El conflicto de las Facultades, Ak. V I I 85; cfr. ed. cast. de Roberto R. 
Aramayo (con un epílogo de Javier Muguerza), Alianza Editorial, Madrid, 2003. 

4 0 Cfr. I . Kant, Anuncio del inminente cierre de un tratado hacia una paz perpetua en 
filosofía, Ak. V I I I 422. El subrayado es mío. 
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no puedan eludirse constituye un deber formal del hombre para con 
cualquier otro" 4 1. "Quien reclame permiso para concebir posibles excep
ciones [a este principio incondicionado] es ya un mentiroso (en potencia), 
pues demuestra que no reconoce a la veracidad como un deber en sí 
mismo, sino que se reserva para sí excepciones a una regla cuya esencia 
es no ser susceptible de ninguna excepción, ya que con ella se contradeci
ría sin rodeos a sí misma"42. 

Nos guste o no, con Kant siempre conviene tener presente lo que le 
confió a Moses Mendelssohn el 8 de abril del año 1766: "En verdad yo 
pienso con la más límpida convicción y con una enorme satisfacción 
cosas que jamás tendré el valor de decir, mas nunca diré algo que no 
piense"43. 

Ahora bien, eso no quita para que, a partir de su legado filosófico, 
puedan hacerse nuevos planteamientos más acordes con las preocupacio
nes de nuestro presente. Sin ir más lejos, ahí está, por ejemplo, ese 
"imperativo de la disidencia" que viene defendiendo desde hace varios 
años mi querido maestro y amigo Javier Muguerza44, quién demuestra 
con su propia reflexión filosófica cuán fecundo puede resultar el pensa
miento kantiano a la hora de afrontar los problemas del presente. 

ABSTRACT 

Based on the ethic formalism, Kant develops a rigorist interpretation o f 
political and juridical philosophy that leads both to the unconditional 
condemnation o f lies, for which there are no possible cases o f exception, such as 
the lie to support philanthropy, or the lie to support needs, and to the total negation 
o f the subjects' right to resistance, even against the sovereign's unfair decisions, 
although the realization o f morality in the history o f philosophy explains his 
enthusiasm regarding successful revolutions. 

4 1 Cfr. I . Kant, Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía, Ak. V I I I 430. 
Subrayado mío. 

42 Cfr. Ibid, 430. 
4 3 Cfr. Ak. X 69. 
4 4 Cfr. Roberto R. Aramayo, "La pseudoantinomia entre autonomía y universalidad: un 

diálogo con Javier Muguerza y su imperativo de la disidencia", en Aramayo, R.R., 
Muguerza, J. y Valdecantos, A.: El individuo y la historia, Paidós, Barcelona, 1995, pp. 
155-170; cfr. asimismo Roberto R. Aramayo, "Las (sin)razones de la esperanza en 
Javier Muguerza e Immanuel Kant, ¡segoría 30 (2004) pp. 91-105. 
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TRATADO DOS TRÊS IMPOSTORES, MOISÉS, JESUS, MAOMÉ, autor anó
nimo (O Espírito de Espinosa); Prefácio de Manuel Dias Duarte, tradução 
de Luís Manuel A. V. Bernardo e Luís Alves da Costa, notas de tradução 
de Luís Manuel A. V. Bernardo, Vega, 2004 

Todos podemos encontrar gostosamente, em certas obras de autores 
anónimos, envoltas num persistente mistério que os episódios da sua 
recepção tenderiam a adensar e a complicar, um interesse que vale de 
imediato por tal significação enigmática e mítica, e que por si só justifica
ria uma edição actual, apresentada com um competente aparelho de notas; 
esse interesse espontâneo independe, pois, da importância ou da quali
dade literárias, filosóficas, ou de outra índole, que o conteúdo possa em si 
mesmo possuir. Deste ponto de vista, o Tratado dos Três Impostores: 
Moisés, Jesus, Maomé, publicado pela primeira vez em 1712, em Roter
dão, contraditoriamente remetido para as mais diversas paternidades, 
reclamando-se do espinosismo, ou do «Espírito de Espinosa» - ao ponto 
de reproduzir na íntegra longas passagens da Ética ou do Tratado Teoló-
gico-político, numa reordenação singular e muito própria à sua conve
niência - , revelando e levando ao extremo um princípio ateu e anti-reli
gioso identificado nesse mesmo espinosismo, mas evocando igualmente, 
como seu paradigma, o texto medieval De Tribus Impostoribus, também 
este atribuído polemicamente a múltiplos autores possíveis, reúne razões 
mais do que suficientes para um encanto e para um interesse directamente 
históricos, indirectamente filosóficos, que convidam a uma leitura sem 
excessivas pretensões. 

Daí que o maior mal-entendido da presente edição portuguesa resida 
nas palavras com que, no prefácio — e só o refiro porquanto, como «via 
real» para a obra, um prefácio lhe reivindica um estatuto que é sempre 
gerador de legítimas expectativas e de um certo modo de nos dispormos a 
ler o texto - , Manuel Dias Duarte acrescenta ao imediato e natural inte
resse pelo Tratado, um outro, deveras surpreendente: uma vez que, na sua 
óptica, o 11 de Setembro marcaria o fim da modernidade, ou seja, «o fim 
inadiável da filosofia e do pensamento dicotômico, feito de oposições e 
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de contradições'»1, substituída por uma «pós-moderna» (contudo «velha») 
«divisão por "culturas" ou "civilizações" caracterizadas cada qual pela 
religião dominante [...]», só restaria respondermos a esse declínio, con
clui ele, pelo reforço da filosofia, reabrindo «o debate e a discussão», 
começando «por uma reflexão exigente apoiada em obras de referência» 
- o que julgo constituir precisamente tudo aquilo a que este texto nunca 
deveria aspirar, ou seja: ser uma «obra de referência» capaz de reabrir 
uma «reflexão exigente». 

Uma vez assumido, sem desprimor, o carácter menor do livro em 
causa, concebido entre o intuito do combate político-religioso e o da 
invocação de pensamentos que, nesse combate, apoiem uma determinada 
posição sem a fundamentarem, percebe-se melhor a sua incessante osci
lação de qualidade: se os capítulos-chave denotam a incompreensão sec
tária em relação ao que se quer combater, visando desmascarar Moisés, 
Jesus, Maomé — e haveria que, a estes nomes já presentes no título, acres
centar o de Numa Pompííio - , através da simplificação grosseira das 
ideias atacadas, outros capítulos revelam, contudo, uma cultura da refle
xão e da argumentação; estes são, e digo-o sem ironia, transcrições de 
páginas de Espinosa, Charron, Naudé. Um exemplo: a desconstrução da 
«ilusão finalista» (capítulo I I , «Razões que Levaram os Homens a Repre
sentar um Ser Invisível, ou O que se Chama Habitualmente Deus», 
pp. 25-31) ou as curiosas passagens acerca dos motivos e das motivações 
da superstição (capítulo XV, «Sobre os Supersticiosos, Sobre a Supers
tição e a Credulidade do Povo», pp. 83-86) permanecem momentos filo
soficamente estimulantes, que darão ao leitor, quanto mais não seja, o 
desejo de reler a argumentação completa e mais profunda nos originais. 

É, todavia, fundamentalmente a «impostura» de Jesus Cristo que se 
pretende provar, num exame que se estende ao longo de quatro capítulos, 
V I I a X - enquanto que a cada um dos demais «impostores» se dedica um 
único - , pondo-se finalmente em causa a sua divindade a partir da sua 
humanidade (capítulo X, «A Divindade de Jesus Cristo», pp. 61-63): 
«Mas, aliás, se Jesus Cristo fosse Deus, seguir-se-ia, como diz São João, 
que Deus tinha sido feito carne e teria assumido a natureza humana, o que 
encerra uma contradição tão grande como a de afirmar que o círculo 
assumira a natureza do quadrado, ou que o todo se transformara em par
te.», p. 62. Significa isto incompreender por inteiro um dos aspectos em 
que o cristianismo mais vibrantemente pode falar ainda ao homem, pro-
pondo-lhe o sentido de uma moral: o exemplo da generosidade extrema 
que é chamar a si, por amor, a culpa e o sofrimento de outrem, encar-

1 Mas cabe perguntar: é «isso» a modernidade - a não ser no quadro estrito, demasiado 
específico e, neste caso, nunca mencionado, da «desconstrução» a que Derrida procede 
desse conceito? 
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nando-o - e a palavra adequa-se bem aqui - por um acto de vontade, 
através de uma radical diminuição de si (um despojamento escolhido por 
amor), que só nos termos estritos de uma lógica formal(ista), more geo
métrico, pode ser tomada por contraditória. (E, de resto, na posição de 
não-Cristão que o penso: digo-o para que não subsistam equívocos, não 
porque esse lugar acrescente à minha posição qualquer tipo de autoridade 
e crédito indiscutíveis.) Ora essa incompreensão do sentido mais fundo 
dos ensinamentos daqueles que se intenta refutar, de que demos um 
exemplo mas que subsiste ao longo das páginas, pode ser aceitável para o 
leitor advertido de estar lendo um texto que afina uma retórica da inter
venção e da eficácia num contexto histórico e cultural específico, mas 
não é compatível com o fardo da «exigência» filosófica que o prefácio 
injustamente parece fazer recair sobre o livro. Há que reencontrá-lo, por
tanto, na sua verdadeira dimensão: a de um aguçado instrumento de 
polémica em elemento de guerras político-religiosas. Para essa transfe
rência, aliás, a própria edição portuguesa oferece os meios indispensáveis 
e proveitosos, guiando-nos através das notas com que um dos tradutores, 
Luís Manuel Bernardo, reconstitui e nos devolve, muito atenta e rigorosa
mente, as preocupações de uma época, ou todo um universo de pres
supostos e de influências, ou de proximidades e debates filosóficos, que 
sustentam subterraneamente o texto. Julgo mesmo ser por esse suple
mento que o leitor mais tem a ganhar, reatando os caminhos de polémicas 
que esquecera ou cujos pormenores não conhecia de todo, como uma 
visão global dos embates históricos e particulares, sociais, políticos, reli
giosos, sobre os quais se vai configurando a posição do autor que se 
esconde sob o «Espírito de Espinosa». 

José António Leite Cruz de Matos Pacheco 

CARLOS JOÃO CORREIA, Mitos e Narrativas. Ensaios sobre a Experiên
cia do Mal, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2003, 
245 pp. 

I . O mito, em concretizações que culturas longínquas entre si produ
ziram ao longo dos mais variados tempos da história humana, tem mere
cido a Carlos João Correia, de há muito, uma atenção que o torna, entre 
nós, um estudioso de singularíssimo perfil: um investigador que, no terri
tório sempre insuficientemente desbravado que é o da circulação entre o 
mito e a filosofia, faz falar ao mesmo tempo as duas linguagens: se, por 
um lado, o seu olhar é sempre o do filósofo, o do sujeito de uma razão 
que reflecte criticamente, por outro lado, os mitos estão muito longe de, 
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aqui, no elemento dessa reflexão, se reduzirem ao tema dela, ou ao seu 
objecto privilegiado, muito menos à sua matéria; não se trata, pois, de se 
constituir um teoria do mito: nada que se possa identificar com a constru
ção de uma «lógica» ou de um «discurso» sobre ele, mas algo, antes, 
passível de se ver como uma hermenêutica que, nada visando desocultar, 
possibilita um reencontro com os mitos que permita compreendê-los no 
seu genuíno sentido e nos seus ensinamentos, que deles faça um lugar de 
sabedoria em primeira mão. O trabalho de C. J. Correia, evitando, eviden
temente, cair na crença, ou seja, na aceitação literal do conteúdo das nar
rativas com que lida, e evitando cair, no outro extremo, como vimos, num 
discurso filosófico que deles se distancia para os tomar como mera ilus
tração, ou explicá-los nos termos de uma coerência redutora, pressupõe 
outra forma, pois, de os iluminar, de lhes captar o sentido, deixando-os 
muitas vezes dirigir o pensar, e escutando-os sempre, nos pormenores que 
lhes fazem a riqueza, com um prazer, um gosto, dir-se-ia um carinho, que 
conduzem o leitor ao cerne da sua vitalidade maior. A este propósito, 
note-se, por exemplo, como naqueles de entre os ensaios do presente livro 
em que aborda mitos com os quais o leitor possa estar menos familiariza
do, C. J. Correia principia sempre por no-los contar, num gesto em que se 
detecta, mais do que o esforço de uma total inteligibilidade na exposição 
da sua análise, também a própria fruição destas histórias através de que os 
povos se vieram apropriando do real, também o gosto de as compartilhar: 
as dar a fruir. A recusa de proceder à sua psicanálise, isto é, de as traduzir 
segundo um logos a eles essencialmente extrínseco, é a consequência 
desse respeito e desse interesse incomuns pelos mitos. Em «A Oleira 
Ciumenta», um curtíssimo texto (pp. 217-219) que, aqui, reflecte os pos
tulados de La Potière Jalouse, de Lévi-Strauss, percebemos o que susten
ta este olhar de C. J. Correia sobre o mito: o valorizar fundamentalmente 
«¡3 dimensão significante do sentido», como sendo «uma categoria mais 
ampla e mais válida do que a dimensão racional humana, visto que cons
titui o seu núcleo instaurador»: isto é, o valorizar da dimensão do signifi
cante, ao invés da sua redução a um «significado» (a um significado oculto, 
um significado latente que os especialistas, munidos de uma determinada 
grelha, se encarregariam de fazer vir ao de cima). Procura-se, na esteira de 
Schelling, tecer uma «hermenêutica simbólica», que opta por uma leitura 
que não é alegórica, que nunca trata os mitos como disfarces ou conteúdos 
manifestos de outras ideias. (Cf. «As Divindades da Samotrácia», pp. 161¬
-170). Neste conjunto de ensaios em particular, onde a dignidade concedida 
ao saber mítico, assim entendido, não é menor que aquela em que se assu
me também o trabalhar do conceito, o próprio discurso filosófico acaba 
ganhando novas possibilidades expressivas, uma elasticidade, uma fruição 
do concreto das narrativas, que o diferenciam notoriamente dessa aridez de 
puro movimento abstracto em que muitas vezes se endurece a actividade 
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do filosofar: é um programa em que assistimos, em síntese, ao reconstituir 
do que fora já a intenção schellingiana, ou o ideal romântico segundo o 
qual «só a reconciliação da sensibilidade com a razão possibilita o cum
primento integral da própria racionalidade humana» (p. 164). 

2. O subtítulo adverte desde o início: é a «experiência do mal» que 
serve de fio condutor aos treze ensaios desta compilação. Associando ao 
termo «mitos» o termo «narrativas», compreendendo, assim, como mitos 
e narrativas, o que resulta do acto de produzir histórias empreendido pela 
imaginação (tanto a dos povos como a de autores individuais), quer dizer, 
produzir ficções cujo sentido dê um sentido à experiência e ao real - e, 
neste caso, à experiência do mal - , Carlos João Correia impressiona por 
uma erudição que liga entre si, minuciosamente, textos do passado e tex
tos contemporâneos, mito, poesia, romance, música e filosofia, num 
impulso para uma espécie de Gesamtkrunstwerk (como o teria tentado a 
ópera, de que também trata: cf. «O Mito e a Ópera», pp. 173-182), uma 
teia que integra também, com a mesma luminosa simplicidade, as refe
rências ao «hoje» sob a forma do cinema e do teatro, a que o autor se 
mostra atento e sensível: O Sabor das Cerejas, As Asas do Desejo, O 
Sacrificio, A Mosca, ou a versão teatral do Mahabharata, entretecem-se 
com Brahma, Visnu e Siva, Antígona, Narciso e Édipo, ou Job; os reali
zadores contemporâneos, como Wim Wenders ou Cronenberg ou Tar-
kovski, entretecem-se com Sófocles e Hölderlin; ou Kant, Hegel, Kierke
gaard e Ricoeur; Kafka, Proust, Pound, Eliot, Mann ou Joyce - num 
cruzamento onde o tempo já não está presente como o que dissolve e 
separa, e sim como um mediador de confluências. 

3. Ao articular isso a que chamaríamos uma imaginação narrativa, 
nos seus diversos registos, e a necessidade de dar conta da experiência do 
mal, o autor coloca-nos no âmago de toda a busca humana de sentido e de 
felicidade: do mito às variadas expressões do sagrado religioso, bem 
como à poesia, à música, ao romance e, porventura, também no seu cami
nho para a filosofia, trata-se de, em todos os casos, nos confrontarmos 
com as formas através das quais a humanidade procurou compreender e 
cantar, isto é, dar sentido, ao mal. A filosofia sempre se perguntou por 
que razão o mal englobaria, sob a mesma designação, tanto a experiência 
de uma realidade imperfeita, ou de uma natureza que nos violenta e faz 
sofrer, como a do mal propriamente moral que, nos termos de Kant, 
assentaria no insondável fundo da liberdade do homem. Carlos João Cor
reia procura mostrar, na linha de Ricoeur, que - e porquê: cf. «Ricoeur e 
o Problema do Mal», pp. 15-23 - que e por que razão o mal, nos modos 
como os homens o vivem e o reconvertem em sentido, transparece nestas 
duas acepções: como sofrimento e como culpa. E são, de alguma manei-
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ra, a percepção do tempo que nos usa, da finitude que nos limita, a per
cepção da morte do próximo e o pressentimento da própria morte próxi
ma, ou a constante e terrível experiência da metamorfose (desgaste e 
degradação), e isso tanto como a experiência da culpabilidade e do 
remorso, que simultaneamente se encontram na origem de uma dimensão 
trágica que atravessa todo o trabalho do sentido. Nas palavras de Mann, 
em Doutor Fausto, que C. J. Correia cita («A Montanha Mágica», 
pp. 221-229), a cultura é «a incorporação dos demónios da Noite no cul
to dos Deuses»: a visão de Nietzsche, da Origem da Tragédia, assoma 
aqui na ideia de que, «na base de toda a forma pura e apolínea» se revela 
«um fundamento caótico, mortal e dionisíaco» (p. 227). Mas, mais do que 
o pessimismo que poderia estar contido na compreensão de que toda a 
beleza, toda a alegria, toda a pujança que, nos mitos e nas narrativas dos 
homens, na sua arte e na sua religião, nos mostram unicamente um 
impossível combate contra o caos e a morte, e mais, portanto, do que o 
reconhecimento da fragilidade que subjaz a todo o canto humano, e de 
que Thomas Mann tinha a perfeita consciência, o que sobrevêm como 
acorde final do livro de Carlos João Correia é o optimismo da frase, 
retomada ao final da Montanha Mágica, com que conclui também estes 
ensaios (p. 229): «Momentos houve em que nos sonhos que tu "governa
vas " viste brotar da morte e da luxúria do corpo um sonho de amor. Será 
que dessa festa da morte, dessa perniciosa febre que incendeia à nossa 
volta o céu desta noite chuvosa, também o amor surgirá um dia?» 

José António Leite Cruz de Matos Pacheco 

FERNANDA HENRIQUES, Filosofia e Literatura. Um Percurso Herme
nêutico em Paul Ricoeur, Porto, Afrontamento, 2005, 347 pgs. 

O livro de Fernanda Henriques, Filosofia e Literatura. Um Percurso 
Hermenêutico em Paul Ricoeur, cumpre a todos os requisitos exigidos a 
uma tese de doutoramento, o desafío a que numa primeira instância res
ponde. Na verdade nela se patenteia um conhecimento exaustivo da filo
sofia ricoeuriana, exposta e problematizada com rigor e minúcia. Inúme
ros comentadores, leitores e intérpretes são chamados à colação, sempre 
que se levantam problemas ou surgem dificuldades. Note-se que a autora 
não se escuda neles para trabalhar os diferentes filosofemas; é sempre 
nítido um posicionamento próprio, arbitrando posições antagónicas e 
contribuindo de um modo sereno para ultrapassar impasses. F.H. não 
disfarça nem omite pontos mais difíceis ou obscuros do pensamento de 
Ricoeur; pelo contrário, ajuda-nos a situá-los, circunscrevendo-os e, sem-
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pre que possível, clarifícarido-os. A bibliografia de e sobre o autor é vas
tíssima e chamativa. A ela se acrescentam dois índices, onomástico e 
temático, facultando um acesso rápido a pontos particulares. 

Se, na perspectiva de um trabalho académico, estamos perante uma 
obra conseguida, atrai-nos nela uma outra dimensão - o cruzamento entre 
os temas e metodologias de um autor e aquilo que o leitor (neste caso 
leitora) nos mostra do seu próprio modo de pensar e de fazer filosofia. E 
um livro em que Fernanda Henriques revela um filósofo mas em que 
simultaneamente se revela. E impossível filosofar sem pressupostos -
uma tese ricoeuriana da qual F. H. se apropria. Ricoeur é visitado neste 
livro a partir de um dos seus temas maiores: a relação entre Filosofia e 
Literatura. O percurso hermenêutico do filósofo é um compromisso ime
diatamente expresso no subtítulo da obra, concretizado num exercício 
interpretativo, numa meta-interpretação, "engagée", como não poderia 
deixar de ser. 

Visíveis são, de um modo explícito, os pressupostos, as inclinações e 
mesmo os afectos da autora. Constatamos, ao longo do percurso, ser ele 
movido por um racionalismo exigente, um desejo de explicar, estruturar e 
organizar um pensamento que ao leitor incauto poderia aparecer como 
múltiplo e disperso. Com um implacável rigor, Fernanda Henriques vai 
estabelecendo ligações, construindo uma teia onde à partida tínhamos 
pedaços, nunca prescindindo de encontrar sentido para o que por vezes se 
afirmava como opaco e ambivalente. Kantiana de formação e por devo
ção, a autora imediatamente nos comunica que Ricoeur lhe proporcionou 
uma via para "poder continuar a ser kantiana" (p. 20), nomeadamente por 
lhe ter permitido manter viva a dicotomia entre ser e pensar, encontrando 
para ela novas configurações. Menos visível mas não menos presente e 
actuante, o relacionamento empenhado com outras causas e o modo como 
estas influenciaram a sua escrita. Ricoeur designá-las-ia como não filosó
ficas mas, talvez por isso mesmo, elas propiciam uma abertura para múl
tiplas interrogações. Assim, embora de um modo nem sempre manifesto, 
sentimos presente a influência da psicanálise, da religião, da literatura, da 
exegese textual. As próprias temáticas feministas, tão do agrado da auto
ra, são esporadicamente trazidas ao diálogo, mesmo que num plano 
segundo, por fidelidade a Ricoeur. 

O à vontade com que F.H. circula em diferentes horizontes culturais 
em muito contribui para que o seu livro interesse investigadores não estri
tamente filosóficos. Desengane-se no entanto quem o tomar corno inicia
ção ao pensamento de Ricoeur. A concisão, o rigor e a perspicácia que 
demonstra, destina-o a um público de especialistas — filósofos, exegetas, 
críticos literários, estudiosos da cultura. Mas a dificuldade do registo em 
que se coloca, é minorada pela atenção pedagógica sempre presente. De 
facto, com o intuito de clarificação, são constantes as sínteses, as para-
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gens, os recomeços. O fio que pacientemente se urde é pautado pela aten
ção ao leitor. A quem se sinta perdido é constantemente fornecida a pos
sibilidade de se reorientar, de encontrar um chão seguro, de cruzar temas 
aparentemente soltos - uma estratégia que certamente decorre de um 
pressuposto, de cariz pedagógico. Enquanto professora, F.H. não gosta de 
perturbar em demasia os seus alunos. É uma atitude que transfere com 
eficácia para quem a lê. 

A iniciar o livro temos um Pórtico, uma entrada no pensamento de 
Ricoeur através de duas leituras de um dos seus quadros preferidos, 
"Aristóteles contemplando o busto de Homero", de Rembrandt, escolha 
feliz para a capa. As leituras são, em primeiro lugar a do próprio Ricoeur, 
desenvolvida em entrevista a Edmond Blattchen; seguidadmente a da 
autora. Nesta reiteram-se os esclarecimentos dados pelo filósofo, situando 
a Filosofia, a Poesia e a Política nas relações específicas que cada uma 
desenvolve com o Tempo. A contemporaneidade da Filosofia é uma tese 
que aqui se enuncia e que se mantém ao longo da obra. De igual modo se 
apela neste Pórtico para uma intenção que recorrentemente aparece - a de 
uma racionalidade aberta, na qual se cimenta a interacção da filosofia e 
da literatura. 

O livro organiza-se em duas partes, simétricas na estrutura interna 
em três capítulos e na metodologia seguida nos temas abordados. No 
limiar da primeira parte, Fernanda Henriques apresenta-nos a sua ideia de 
começo, inspirada em Parménides e depois fundamentada em Hegel e no 
próprio Ricoeur. Um começo não é a primeira etapa de um percurso 
linear; ele constitui "a estrutura matricial que não só contenha em si e 
alimente todo o desenvolvimento, mas também seja gerador de um fim 
como resultado" (p. 47). Assim, depois de sublinhado o modo como 
Ricoeur entende a história da filosofia, demarcando-se de uma sociologia 
do conhecimento, entra-se definitivamente na parte I , na qual a autora, 
numa fidelidade ao filósofo francês, procura aplicar ao seu pensamento o 
método hermenêutico, por ele proposto como interpretação das diferentes 
filosofias. Os capítulos 1, 2 e 3 desta primeira parte contextualizam 
Ricoeur na tradição filosófica com a qual entra em diálogo. 

O problema com que todo o intérprete de Ricoeur se depara - o da 
vastidão e diversidade dos seus textos nos quais é por vezes difícil detec
tar uma articulação interna - também tocou F.H., que o enuncia no capí
tulo 1. Tentando contorná-lo, inicia o seu itinerário na obra de Ricoeur 
com o conceito de "mise en intrigue". Este é analisado em profundidade 
através da leitura atenta de uma obra de longo fôlego em que o filósofo o 
tematiza: os três volumes de Temps et Récit. Para F.H. a "construção da 
intriga" é o conceito chave que permite encontrar unidade na obra ricoeu-
riana, fazendo-nos aceder ao papel determinante da literatura na econo
mia da mesma. Para alcançarmos as potencialidades deste conceito 
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enquanto fio condutor para a compreensão global da obra, somos levados 
a conversar com autores que o filósofo elegeu. Platão, Aristóteles, Santo 
Agostinho são interlocutores privilegiados entre os clássicos. Destacam¬
-se entre os contemporâneos Ingarden, Braudel, Hempel, Frankel, Frye e 
Kermode, mostrando a pluralidade de interesses do autor. São momentos 
de reflexão, de diálogo e de controvérsia, que nos permitem perceber 
duas teses maiores de Ricoeur: a narrativa como guardiã do tempo e o 
tempo humano como tempo narrado (p. 88). A História e a Literatura 
constituem expressões diferenciadas desse tempo humano, mas, para 
além da especificidade temporal própria de cada uma, ambas convergem 
num mesmo compromisso - a construção de uma narrativa de sofrimento 
e de vitimização (p.89), contribuindo para a manutenção da sua memória. 

No capítulo 2 somos levados a reflectir sobre um outro tema recor
rente em Ricoeur - os limites da racionalidade. De onde a análise do 
valor heurístico da imaginação "pela sua capacidade de aproximação de 
distâncias semânticas e de criação de novos espaços lógicos" (p. 95). Ao 
trabalhar as potencialidades hermenêuticas da "mise en intrigue", F.H. 
conclui que para Ricoeur, marcado por Kant, o saber absoluto é impossí
vel: "a razão é vocação e desejo de unidade e nunca unidade realizada" 
(p. 98). Há uma "racionalidade ferida" que se evidencia quando a autora 
aborda o tema da inescrutabilidade constitutiva do real, concretizando-o 
em duas vertentes - o problema do mal, "irrecusável para a razão" (p. 
106), e o do tempo, cujas aporias são dissecadas em pormenor. O ajuste 
de contas com Hegel e com o saber absoluto é uma etapa conducente a 
outro tema grato a Ricoeur, a tese de que não há começos radicais e de 
que o destino humano entra sempre numa marcha já iniciada, "in medias 
res". Repete-se a ideia de que filosofar exige pressupostos. O que privile
gia a escuta e a ligação. Pensa-se "a partir de", ou "em resposta a" 
(p. 121). Quem faz filosofia tem uma atitude de continuação e de re-apro-
priação, considerando o possível como matriz fundadora. E numa atitude 
de escuta, tanto no que respeita à Filosofia como à Literatura, que se 
abrem "novas possibilidades para a compreensão do mundo e novos 
modos de nele viver e conviver" (p. 133). 

A primeira parte do livro completa-se no capítuo 3 no qual se discute 
a textualidade própria da filosofia de Ricoeur. A tese defendida por F.H. 
de que "há um estilo ricoeuriano e que esse estilo tem uma matriz dramá
tica" (p. 138) é apresentada em diferentes etapas. Começa com o trata
mento da categoria "drama"; seguidamente mostra que os textos do filó
sofo são escritos dramáticos, pelo conflito interpretativo que os atravessa 
e pelas oposições e confrontos a que são submetidos. Ricoeur "cria cenas 
dialógicas entre autores afastados no tempo" (p.144), trabalha interpreta
ções rivais, sublinha a impossibilidade de se elaborar um discurso filosó
fico unificado e completo. Tal impossibilidade é por ele assumida no que 



206 Recensões 

respeita à sua obra, que apresenta como explicitamente descontínua: 
"Cada um dos meus livros tem um objectivo", afirma ele numa entrevista 
a F. Ewald (p. 151). Mas para além dessa descontinuidade assumida, 
interessa a F.H. descortinar, com Ricoeur, "uma continuidade frágil, apa
rentemente oculta" (ibid.), que designa por "dialéctica residual" e cujo 
traçado procura reconstituir. São textos descentrados que afastam a sub
jectividade e o antropocentrismo; textos que se estruturam a partir das 
dinâmicas da história e das diferentes culturas; textos "fora de moda", 
como os classifica Eduardo Prado Coelho, que os relega para uma semi¬
-penumbra (p. 154). 

Interroga-se F. H. sobre o insólito da invisibilidade a que tem sido 
relegada a obra de Ricoeur, notável pelo volume, variedade e actualidade 
das suas temáticas. E a resposta que considera mais plausível é a de que 
tal obra "não funciona segundo o diapasão esperado" (p. 155). A "via 
longa" ricoeuriana constitui "uma ascese metodológica na exploração das 
fronteiras dos saberes" (p. 162). A legitimação epistemológica da herme
nêutica não é um método mas sim uma matriz essencial. Daí a sua difi
culdade e a sua estranheza, factores que poderão também justificar a sua 
fraca visibilidade no panorama filosófico contemporâneo. 

Na segunda parte do livro, F.H. propõe-se mostrar a função que a 
literatura desempenha na economia do pensamento ncoeuriano, ficando 
no entanto visível que o tema dos géneros literários não é uma preocupa
ção do autor. Interessa-lhe mais o papel da ficção como "detector do 
real", conduzindo-nos "para lá do empirismo e do pragmatismo e abrindo 
novos horizontes de pensar e de viver" (p. 174). O primeiro passo é dado 
por uma meditação sobre a filosofia da vontade, com um particular desta
que para a obra Le volontaire et Vinvolontaire. Nela se patenteia a dimen
são poética da linguagem, a busca de uma discursividade que procura ir 
mais longe, estabelecendo elos entre domínios aparentemente incomuni
cáveis. A poesia surge como mediadora, permitindo uma relação com o 
Todo, purificando-nos, exorcizando uma subjectividade omnipotente e 
recriando o realismo. 

A reflexão sobre a filosofia da vontade orienta-se depois para uma 
outra obra, Symbolique du Mal, que F.H. considera "o primeiro encontro 
significativo do pensar ricoeuriano com o campo literário" (p. 204). Aqui, 
o "servo arbítrio" funciona como ideia reguladora. O símbolo, na sua 
tripla dimensão cósmica, onírica e poética, surge como mediação entre o 
ontológico e o linguístico. E a partir do mundo simbólico dos mitos que a 
filosofia se emancipa. Os símbolos primários do mal são organizados em 
grandes zonas significativas, tais como a mancha, o pecado e a culpabili
dade (p.200). Os mitos recapitulam os símbolos primários do mal. O tema 
da repetição, que atravessa toda a obra, permite compreender o papel da 
linguagem na compreensão do mal. A tragédia aparece como um dos 
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símbolos deste, aquele que permite uma transformação espiritual dos 
sentimentos (p. 209). A superação do trágico não se processa no registo 
especulativo mas na participação no próprio trágico, a única maneira 
possível de apaziguar a angústia face à presença escandalosa do mal. 

O terceiro momento deste capítulo diz respeito ao tema da inovação 
semântica. As obras La Métaphore vive e Temps et Récit são retomadas, 
evidenciando-se nelas o poder da imaginação linguística pela criação de 
novas significações. A metáfora ganha relevo na procura da verdade. A 
inovação semântica identifica-se com a criação de metáforas novas, ates
tando o seu valor cognitivo e impondo-se como promessa de significação 
(p. 219). A autonomia da textualidade poética e ficcional permite que se 
iluminem determinadas zonas da realidade que de outro modo se mante
riam inacessíveis. O trabalho de metaforização é pertinentemente aproxi
mado da teoria dos modelos utilizada nas ciências, pelo carácter heurístico 
que ambos os processos proporcionam relativamente a novas interpre
tações do real. A inovação semântica constitui-se como um filosofema, 
que no dizer de F.H. nos proporciona "uma abordagem oblíqua da onto
logia" (p. 224). 

O segundo capítulo da segunda parte enfatiza a unidade do pensa
mento ricoeuriano, defendendo que a hermenêutica se coloca como um 
fio condutor. É ele que permite dar unidade e coerência à diversidade de 
metodologias e de temáticas. O conflito de interpretações ganha peso a 
partir de Sur Freud e é, no dizer de F.H., a imagem de marca da herme
nêutica de Ricoeur (p. 233). É no aprofundamento desta tese que se esbo
ça um programa de acção, a via longa da hermenêutica. Esta desenrola-se 
num diálogo com o universo das ciências e da cultura, esforçando-se por 
"articular posições antagónicas e (...) construir novos discernimentos" (p. 
237). A passagem dos símbolos aos textos caminha a par da ligação mais 
estreita entre hermenêutica e epistemologia. O trabalho sobre o texto 
torna-se central, sendo, no dizer do filósofo, o seu maior contributo para 
uma definição epistemológica da hermenêutica pós-heideggeriana. O que 
leva F.H. a levantar o problema da verdade, mostrando que ela se encon
tra, no filósofo francês, vinculada à "aletheia" heideggeriana, mas que ao 
mesmo tempo apela para uma objectividade científica. A história da filo
sofia aparece como "o lugar dialéctico onde a Filosofia se constrói e a 
Verdade se expressa" (p. 250). A procura da verdade processa-se num 
jogo de saber e não saber, numa dialéctica entre o absolutamente singular 
e o universal. F.H. alerta-nos para os "círculos de verdade", um conceito 
defendido em Histoire et Vérité, sublinhando que a verdade é, em 
Ricoeur, sempre tensão, inscrita na finitude humana mas abrindo-se para 
um compromisso colectivo de ser e de agir (p. 254). O tema da verdade é 
seguidamente perspectivado em La Métaphore vive, do ponto de vista da 
metáfora e do símbolo. Concede-se às narrativas ficcionais "o mesmo 
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estatuto epistemológico de veracidade que é reconhecido à história" 
(p. 255), estabelecendo-se uma interdependência entre história e ficção, 
apresentadas como configurações da realidade temporal. 

O último capítulo alarga a interacção já trabalhada entre filosofia e 
literatura, adentrando-se por uma outra relação - a do filosófico e do não 
filosófico. O primeiro é apresentado como reapropriação e não como 
começo. Reveste-se de um duplo estatuto de ruptura - dado que a filoso
fia é uma atitude de escuta das diferentes expressões da linguagem, tendo 
as suas raízes fora de si mesma - e de autonomia. A identidade própria da 
filosofia desenha-se no encontro e no confronto com o não filosófico, 
nomeadamente com o religioso, com o poético e com o ficcional (p. 271), 
aspectos que merecem a atenção minuciosa de F.H. Fica bem claro o 
intuito ricoeuriano de desenvolver uma prática reflexiva no interior de 
uma "esperança escatológica" (p. 271), delimitando os campos da filoso
fia e da religião mas simultaneamente fazendo-os dialogar. A escatologia 
é o horizonte referencial e desiderativo, a promessa de uma unidade sem
pre buscada e nunca conseguida. Esse desejo de compreender e de estabe
lecer elos entre as diferentes instâncias do real. encontra no texto um 
elemento unificador. A primazia dada ao texto na ordem do pensar é a 
resposta que a autora encontra para a desejada articulação da filosofia 
com a não filosofia. Porque, segundo ela, em Ricoeur, "os textos são 
portadores de propostas de mundo e, por isso, podem ser mediadores na 
orientação humana da realidade" (p. 279). 

A literatura como caso particular da relação entre filosófico e não 
filosófico foi um dos temas favoritos de Ricoeur. Presente ao longo do 
livro de F.H. e recorrentemente trabalhada nas suas diferentes configura
ções, esta problemática é revisitada no último capítulo. As relações de 
continuidade e de ruptura entre o metafórico e o conceptual encaminham¬
-nos para uma legitimação da literatura, nomeadamente da poesia, 
enquanto parceira da filosofia, com ela partilhando uma mesma dignida
de. A literatura surge assim, mais uma vez, como fonte e desafio para o 
filosofar. As últimas páginas sobre o horizonte ontológico da filosofia de 
Ricoeur, a sua terra prometida, reiteram o carácter fundante da linguagem 
e da literatura, a partir das quais a filosofia se constrói como discurso 
segundo. E mais uma vez Kant é lembrado, na busca de "uma via discur
siva adequada ao que se quer trazer ao discurso" (p. 300). Busca essa que 
também F.H., enquanto seguidora de ambos os filósofos, viveu ao longo 
deste seu livro. Com um desfecho eminentemente conseguido. 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 
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O AUTO-RETRATO OU A REVERSIBILIDADE DO ROSTO 
por José Artur Vitoria de Sousa Ramos 
Dissertação de Mestrado em Estética e Filosofía da Arte, Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2001. 

Foi nosso intuito nesta dissertação demonstrar até que ponto o auto¬
-retrato nos pode proporcionar um conhecimento da nossa existencia 
perante uma vida que não se liberta das marcas e das vicissitudes da pas
sagem do tempo. Com este objectivo pretendemos ultrapassar a ideia de 
que o auto-retrato não passa de um registo mais ou menos embevecido 
das características formais do rosto como resultado de uma exagerada 
auto-estima ou de um mero exercício de estilo. Para que isto fosse possí
vel, tivemos de encarar o auto-retrato não só do ponto de vista físico, 
naquilo que se encontra e se revela na exterioridade do rosto, mas tam
bém na sua articulação com o mundo interior ou espiritual. A inseparabi
lidade destas duas esferas, que é por vezes esquecida, remete-nos para 
uma contemplação que é experienciada tanto a partir da imagem final que 
o quadro apresenta, como durante a sua concepção e construção, na qual 
se incluem diversas divagações de ordem poética, estética ou filosófica. 
De facto, o auto-retrato constitui uma experiência que nos envolve numa 
dimensão pessoal que é a evocação de um momento e de um mundo que 
reflecte mais o interior do artista que o mundo visível. E ao mesmo tempo 
a pintura pode transportar em si a experiência da sua construção, ao 
incluir a hesitação, a selecção e a deformação. 

Portanto, para pensar o que verdadeiramente faz o auto-retrato, 
tivemos que descobrir as inter-relações que se instalam entre o artista, o 
espelho e a obra de arte, pois só assim é que podemos encontrar o sentido 
que ultrapassa não só a mera informação visual dada pela representação, 
como também o conceito geral de retrato. De facto, o testemunho da exis
tência de uma vida que o auto-retrato pode revelar para ser devidamente 
compreendido, deve ser analisado para além da própria obra de arte, isto 
é, no confronto do artista perante o quadro e o espelho. Pois é neste con
fronto que podemos realizar as motivações e opções que do íntimo da sua 
vida se projectam na obra. Assim, um dos limites do campo da nossa 
reflexão foi dado pela experiência perante o quadro e o espelho, aliada ao 
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conceito de retrato e ao próprio conceito de arte desde os primórdios da 
nossa era. 

Durante muito tempo o auto-retrato foi equacionado como um vulgar 
retrato e, por conseguinte, assim se tendeu a pensá-lo. É uma perspectiva 
que se cruza com o poder que advém da função e do objectivo que no 
contexto da nossa civilização se espera que o retrato alcance. Porém, para 
se atingir com maior clareza aquilo que o artista pode colocar no quadro e 
que está para além da sua aparência, temos de perceber que é pela obser
vação e análise do rosto reflectido no espelho que lentamente se dá todo o 
auto-retrato enquanto experiência de si. Aqui encontrámos um outro limi
te da nossa reflexão que é dado pelas possibilidades da representação do 
nosso rosto, para culminar no acto com o qual coincide a própria defini
ção do termo auto-retrato. 

O primeiro confronto que o auto-retrato nos impõe surge com o 
olhar que o espelho devolve, com o que é visto e como é visto. E o último 
com a natureza da acção pictórica que trabalha o rosto sem evitar a trans
formação deste. Aliás, esta transformação ou transfiguração do rosto exis
te mesmo nos casos mais realistas. 

Entre estes extremos, outros confrontos surgem e detêm-se no pró
prio poder do auto-retrato e do retrato em geral. É comum o auto-retrato 
ser pensado em termos gerais enquanto possibilidade de fazer simples
mente lembrar alguém, podendo mesmo perpetuar o aspecto do homem 
depois da sua morte conferindo-lhe assim uma glória através do seu valor 
memorial. Porém, podemos descobrir o poder do auto-retrato numa esfera 
de maior intimidade e subjectividade onde ele advém também da necessi
dade de trabalhar o problema de ser semelhante e por isso de nos permitir 
reinventar a nossa imagem, evocando outros contextos, personagens e 
mundos. E um poder que também se pode revelar quando o retrato 
enquanto quadro substitui uma presença perante a sua ausência. Ou quan
do nos leva a ver a nós mesmos como um outro diferente de nós, como se 
de um retrato de outra pessoa se tratasse. O poder do auto-retrato encon
tra-se ainda no conhecimento que a sua experiência nos concede, nomea
damente ao nível da nossa vida interior, da alma ou das meras afecções 
humanas. 

No entanto, dentro destes níveis de conhecimento que se apresentam 
tão lineares, outras interpretações se levantam e fazem com que o auto¬
-retrato se cruze com diversas considerações que vão desde o plano teo
lógico ou divino, até ao simples plano animal onde o rosto não é mais do 
que uma máquina que apresenta comportamentos lógicos e distintos. Por 
outro lado, a análise da experiência do auto-retrato remeteu-nos, por 
razões práticas, não só para o reflexo da consciência do tempo, do instan
te e da vida que flui, como também para as variações de ânimo responsá
veis pelas metamorfoses do rosto. Por fim, a análise do auto-retrato não 
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pode deixar de integrar as diversas associações que num plano poético se 
tecem em torno da representação. 

O trajecto que aqui empreendemos situa-se fundamentalmente entre 
duas atitudes. Na primeira parte desta tese, após uma abordagem do con
ceito do auto-retrato ao longo da história e onde circunscrevemos a cate
goria de auto-retrato aqui em estudo, partimos do plano que encerra uma 
perspectiva do mundo pela qual o artista pretende ultrapassar a realidade 
mais próxima e acidental. Tentando assim convocar o mundo das ideias, 
ou um plano divino com o qual se identifica enquanto criador das infini
tas imagens que tem na sua mente. Neste âmbito descobrimos o ponto 
central do auto-retrato, que está para além da beleza física e que coincide 
exactamente com o olhar. O olhar revela-se então como a porta de entra
da para o quadro, assim como para o mais profundo do retratado, isto é, a 
própria alma do artista, permitindo mesmo a possibilidade de se associar 
ao auto-retrato um olhar particular. Entretanto esta ideia abre-nos o cami
nho para o estudo do carácter da alma que remonta a origens distantes na 
história da nossa civilização e que é fundamental para a arte do retrato, 
embora essas teorias sejam vistas com algumas reticências. 

Na segunda parte assumimos uma atitude que revela a aceitação da 
realidade exactamente naquilo que ela tem de particular e efémero, na 
limitação da matéria, na fragilidade e vitalidade do corpo, nas variações 
temporais, na morte e no cómico e trágico da nossa representação perante 
a vida. A experiência especular subjacente ao auto-retrato é então ques
tionada e desenvolvida a partir dos momentos vividos e no desenrolar da 
vida do artista. E esta consciência que a construção proporciona equacio
na-se finalmente como o sentido que as particularidades do processo pic
tórico e a natureza do discurso plástico podem adquirir ao reconciliar o 
homem com aquilo que ele simplesmente é de corpóreo e de matéria e 
com a própria diversidade do mundo. 

Procurámos demonstrar na primeira parte a atitude de um artista que 
procura a sua identidade através de uma arte que segue o modelo interior 
e espiritual, enquanto que na segunda o artista regozija-se com a imagem 
de si decantada pelas próprias possibilidades da matéria, da imaginação, 
do jogo pictórico quase sempre inacessível à linguagem. Contudo, em 
ambas as atitudes procurámos questionar até que ponto a pintura de um 
auto-retrato que é construído em torno dos critérios de semelhança pode 
na nossa cultura, para além da manifestação artística que é, ser a desco
berta em nós do espelho da nossa experiência com o mundo e em certa 
medida levar-nos a repensar a relação ética com o nosso semelhante. 

Assim, nesta dissertação, começámos por descobrir que o poder do 
retrato e auto-retrato nasce em parte da serenidade e responsabilidade que 
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se impõem na conjuntura da sua construção, onde experienciamos inti
mamente o acontecimento de termos vivido. Apesar da nossa morte, o 
facto de termos existido permanece como elemento primordial da nossa 
vida. A pintura que fisicamente prevalece à morte parece deter o poder de 
fazer perdurar a presença no mundo daquele que já morreu. E este é um 
dos maiores sentidos que ao retrato e ao auto-retrato desde sempre foi 
atribuído. Porém, o auto-retrato destaca-se do retrato exactamente por 
permitir colocar em campo experiências que invadem o íntimo do sujeito 
e às quais o singelo retrato não permite o acesso. A manipulação da for
ma do rosto e de todos os seus aspectos caracterizadores do carácter, tor
na-se possível quando a arte estende a idealização da natureza ao indiví
duo. Neste sentido o artista é objecto de uma especial atenção que o 
integra num processo de elevação, não só de si enquanto homem, como 
da própria obra de arte. Os ecos do ícone sentidos na arte do mundo Oci
dental, envolvem o retrato tornando o olhar numa ponte para a apresenta
ção de uma presença cuja autoridade não nos pode deixar indiferentes. De 
facto, o olhos e o seu olhar condensam em si um poder e uma atenção 
testemunhada pelos pensamentos de diversos autores, que os consideram 
como o principal caminho de acesso à alma. O olhar do retrato revela 
uma presença que é, no entanto, paradoxalmente caracterizada pela sua 
ausência. Mas esta contradição é explicada pelo facto de o quadro em si 
substituir essa ausência perante a simples apresentação que a sua própria 
presença constitui. Neste sentido, o quadro deixa de ser apenas represen
tação de uma presença para ser a apresentação de uma ausência. Então, a 
representação perde aqui o cunho da mera ilusão, deixando ao próprio 
quadro o poder de tornar presente uma ausência. Por conseguinte, se o 
retrato enquanto representação é apresentação, somos quase obrigados a 
render-lhe o respeito, por um lado digno da presença de alguém, e por 
outro de uma solene ausência da presença. E é justamente devido a esta 
ausência que o próprio quadro começa, face ao afastamento do modelo, a 
ganhar o poder de se auto-referenciar a ele próprio. Por isso não importa 
se o retratado está parecido ou não, nem tão-pouco quem foi o retratado, 
mas sim a capacidade da pintura de se evocar a si mesma e de se tornar 
com o tempo cada vez mais parecida com ela própria, como se possuísse 
em si a imagem aprisionada de um espelho, ou como se o próprio quadro 
fosse um espelho. 

Num momento mais avançado do nosso trajecto procurámos 
demonstrar como as questões que envolvem o auto-retrato se alastram à 
ideia de tentar captar o carácter ou a alma do sujeito que através da sua 
aparência revela uma determinada natureza. A consciência dessa deman
da é generalizada e comum em toda a história da arte. Como modo de 
tornar um retrato mais belo, vivo, ou verdadeiro. Mas também como 
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modo de interpretar os sinais do rosto, do gesto e do corpo naquilo que 
nos podem revelar sobre o carácter do retratado. 

A experiência do retrato confronta-nos, por um lado, com princípios 
ontológicos, e por outro lembra-nos a infinita diversidade e fragilidade do 
corpo no que ele tem de físico e no que possui de animal. Encontrámos 
aqui o contributo das fisionomias, que tentam responder à inquietação 
que a leitura do rosto e dos seus sinais nos pode suscitar. Partindo da apa
rência do rosto e daquilo que somos percebemos melhor o que procura
mos. Então, para o retrato em geral optamos pelo rosto sereno quase 
melancólico, enquanto que o auto-retrato procura já na melancolia um 
sentido mais vasto e profundo para a sua auto-identificação. Deste modo 
o artista não só se lança no estudo da sua expressão e imagem, como 
também percebe que não deixa de ocultar a sua identidade por mais que 
analise, mude e varie as formas do seu rosto. Ao descobrir esta limitação, 
o artista toma consciência da máscara que é o seu rosto e da qual ele não 
se consegue libertar. E neste sentido descobre também que em cada ses
são de pose, assim como na vida, não deixa de representar como se fosse 
um actor no palco de um teatro. Assim, após a reconciliação com toda a 
limitação que o seu corpo material constitui e da qual não se livra, o artis
ta pode estar apto a perspectivar uma dimensão ética na relação com o 
rosto, cuja natureza formal não é obstáculo nem acesso. 

Aqui encontrámos as questões que podem tornar o auto-retrato ainda 
mais gratificante. Ele não deixa de se afirmar como um íntimo momento 
de confronto e de pesquisa sobre a nossa interioridade perante o carácter 
efémero da vida e a constante presença da morte. Mas nesta extensão o 
auto-retrato mostra-nos também o percurso da nossa existência onde, 
enquanto indivíduos, ocupamos um espaço e um tempo com os quais nos 
procuramos identificar. E esta identificação surge através do acordo entre 
a figura e o espaço que se dá numa íntima relação onde se jogam ou reve
lam recordações primordiais. Porque o espaço onde a figura é colocada, e 
que mais tarde o quadro apresentará, funciona corno uma extensão, quer 
da projecção das lembranças da vida passada e do presente do artista, 
quer como testemunho do espaço de intimidade que caracteriza a própria 
experiência do auto-retrato. Neste processo conhecemos um momento 
que não é contingente mas onde o íntimo se expõe, pois a sua fragilidade 
é mostrada na solidão desse espaço. 

Uma vez que a representação do rosto se divide em diversas fases de 
camadas de tinta sobre camadas de tinta, onde umas se tornam invisíveis 
para outras se tornarem visíveis, o rosto constantemente morre para 
renascer, ou seja, perde uma face para ganhar uma outra face. Queremos 
com isto dizer que a reversibilidade do rosto também é sentida em todo 
este processo de representação, nos caminhos de escolha, naquilo que se 
recusa, mesmo quando a figura já está semelhante mas ainda não coincide 
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com a ideia final ou essencial da forma que o artista lhe pretendeu atri
buir. O rosto na tela vai suportando pequenos ajustes e acentuações, 
outras cores, tons e singelos reflexos de luz. No desenrolar da sua cons
trução vai suscitando estranhas intuições e indizíveis apreciações, que se 
envolvem em lembranças e comparações que ficam na memória. E ao 
partir desta memória, que em parte é feita de devaneios, o artista lembra¬
-se da sua origem que é constitutiva da obra e esconde-a de todos ao con
servá-la invisível por debaixo das últimas pinceladas de camadas de tinta. 
O quadro encerra essa experiência que só ele em segredo viveu, e o pró
prio retrato transporta-a entre a espessura da tinta. A forma é agora 
reformada na beleza da materialidade da tinta que o espelho não reflectiu, 
e por isso o quadro transforma-se naquilo que o artista não conseguiu ver 
no espelho, assim o desejado espelho é agora o próprio quadro. 

A potencial reversibilidade do auto-retrato surge quando na fragili
dade da aparência e na delicadeza da'forma predispomos a expressão do 
nosso rosto para uma presença que projecta a humanidade do rosto do 
outro. Então ao percebermos que a pintura transporta em si a potenciali
dade de manipular os limites de semelhança para com a realidade, senti
mos ter em nossas mãos o destino dos nossos traços. E então mostramos a 
nós e aos outros como podemos ser continuamente reformados. 
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C E N T R O D E F I L O S O F I A DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

EVENTOS 2006 

Janeiro 

19, 20 e 21 - Jornadas Ibéricas de Fenomenologia 

Fevereiro 

10 - Reunião Plenária em Lisboa da Sociedade Ibérica de Filosofia Grega 

Março 

30 e 31 - Colóquio Internacional "Lévinas entre Nós" 

Abril 

6 e 7 - Seminário de "Filosofia Kantiana do Direito e da Política" 

Junho 
2, 3 e 4 - ENFA 3 - 3 . ° Encontro Nacional de Filosofia Analítica 
- Workshop sobre Metafísica de Aristóteles 
Novembro 
9, 10 e 11 - Colóquio Internacional "Arte, Metafísica e Mitologia" 
15, 16 e 17 - Colóquio Internacional: "Centenário de Agostinho da Silva" 
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Disciplina Ano Semestre ECTS 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 2 2 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 2 2 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 2 2 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 2 2 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 2 2 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 3 1 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 3 1 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 3 1 6 
Disciplina especificados Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 3 1 6 
Disciplina especifica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 3 1 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 3 2 6 
Disciplina específica dos Grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 3 2 6 
Disciplina Opcional 3 2 6 
Seminário de Investigação 3 2 12 

Grupo 1: História da Filosofia 
Grupo 2: Ética, Valores e Sociedade 
Grupo 3: Epistemologia e Metafísica 
Grupo 4: Linguagem, Lógica e Mente 
Grupo 5: Estética e Teoria da Arte 

A reestruturação curricular deverá entrar em vigor, tal como a totali
dade dos cursos da Faculdade de Letras, no ano lectivo de 2006-2007. 



OBRAS D E FILOSOFIA 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 Zilhão 

História da Filosofia e Tradição Filosófica, João Paisana 

Prática. Para uma Aclaração do seu Sentido como Categoria Filosófica, 
José Barata-Moura 

A Razão Sensível - Estudos Kantianos, Leonel Ribeiro dos Santos 

O Peri Ideon e a Crítica Aristotélica a Platão, Maria José Figueiredo 

Razão e Progresso na Filosofia de Kant, Viriato Soromenho-Marques 

Hipócrates e a Arte da Medicina, coordenação de Maria Luísa Couto Soares 

O Espelho Declinado - Natureza e Legitimação do Acto Médico, 
Manuel Silvério Marques 

Imaginação e Poder - Estudo sobre a Filosofia Política de Espinosa, 
Diogo Pires Aurélio 

Pensar no Feminino, AAVV (org. Maria Luísa Ribeiro Ferreira) 

Os Princípios da Filosofia de Descartes - Exposição e Comentário 
da Metafísica Cartesiana, Pedro M. S. Alves 

A Síntese Frágil - Uma introdução à Filosofia (da Patrística aos 
Conimbricenses), Mário Santiago de Carvalho 

A Revolução Federal - Filosofia Política e Debate Constitucional na Fundação 
dos E. U.A., Viariato Soromenho-Marques 

Fulgurações do Eu - Indivíduo e Singularidade no Pensamento do Renascimento, 
Adelino Cardoso 

Racionalidade Comunicativa e Desenvolvimento Humano em Jürgen Habermas 
-Bases de um Pensamento Educacional, Maria de Sousa Pereira Coutinho 

As Teias que as Mulheres Tecem (coordenação de Maria Luísa Ribeiro Ferreira) 

Palavras de Cristo, Michel Henry (trad. Florinda Martins) 

O Estado da Razão - Da Ideia Hegeliana de Estado ao Estado Segundo a Ideia 
Hegeliana, João Lopes Alves 



Sujeito e Passividade, Adelino Cardoso e José M. de Miranda. Justo (org.) 

Fundamentos de Meta-Técnica, Ernesto Mayz Vallenilla 

Ética & Contrato Social (Estudos), João Lopes Alves 

Linguagem, Retórica e Filosofia no Renascimento, Leonel Ribeiro dos Santos 

Direitos Humanos e Revolução - Temas do pensamento politico setecentista, 
Viriato Soromenho-Marques 

À Esquerda do Possível - Textos de combate, coordenação de Francisco Louçã, 
João Martins Pereira e João Paulo Coutrim 

Timor Leste - um Povo, uma Pátria, Xanana Gusmão 

Política e Modernidade - Linguagem e Violência na Cultura Moderna, 
José A. Bragança de Miranda 

Em Louvor da Vida e da Morte. Ambiente - a cultura ocidental em questão, 
Joaquim Cerqueira Gonçalves 

Estratégia. O Grande Debate - Sun Tzu e Clausewitz, Francisco Alves 

Os Filósofos e a Educação (Clément Rosset, Etienne Balibar, François Châtelet 
et. al.), Anita Kechikian, tradução e apresentação de Leonel Ribeiro dos Santos 
e Carlos João Nunes Correia 

Discursos sobre Educação, Hegel, tradução e apresentação 
de Ermelinda Fernandes 

Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses, Leibniz, tradução, introdução 
e notas de Adelino Cardoso 

Ménon, Platão, tradução de E. Rodrigues Gomes, prefácio de José Trindade Santos 

A Transcendência do Ego - seguido de Consciência de Si e Conhecimento de Si, 
Jean-Paul Sartre, tradução e introdução de Pedro M. S. Alves 

A Intuição Filosófica, Bergson, tradução, introdução e notas 
de Maria do Céu Patrão Neves 

Discurso de Metafísica, Leibniz, tradução, introdução e notas de Adelino 
Cardoso 

A Eternidade do Mundo, Boécio de Dácia, tradução, introdução e notas 
de Mário A. Santiago de Carvalho 

Novos Ensaios Sobre o Entendimento Humano, Leibniz, tradução e introdução 
de Adelino Cardoso 

Fundamentos da Doutrina da Ciência Completa, J. G. Fichte, 
tradução e apresentação de Diogo Ferrer 



Do Princípio Federativo e da Necessidade de Reconstituir o Partido 
da Revolução, P.-J. Proudhon, tradução, notas críticas, estudo introdutório, 
cronologia de Vida e Obra e bibliografia de Francisco Trindade 

Meditações Cristãs e Metafísicas, Nicolas Malebranche 

O Federalista, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay 

A Doutrina do Logos na Sofística, Maria José Vaz Pinto 

Lógica para as Humanidades, João Sáàgua 

Análise, Revista do Gabinete de Filosofia do Conhecimento, 
director: Fernando Gil 

Philosophica, Revista do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, director: Leonel Ribeiro dos Santos 

Cadernos de Filosofia - Revista do Instituto de Filosofia da Linguagem, 
director: António Marques 

CLÁSSICA - Boletim de Pedagogia e Cultura, Revista do Departamento 
de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
direcção: Victor Jabouille, Cristina Pimentel, Fernando Lemos 
e Arnaldo Espírito Santo 

Boletim de ESTUDOS CLÁSSICOS - Revista da Associação Portuguesa de 
Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra, 
directora: Maria de Fátima Sousa e Silva 

Pensar Feuerbach - Colóquio comemorativo dos 150 anos da publicação de 
A Essência do Cristianismo (1841-1991), organização de José Barata-Moura 
e Viriato Soromenho-Marques 

Religião, História e Razão daAufidàrung ao Romantismo - Colóquio 
comemorativo dos 200 anos da publicação de A Religião nos limites da simples 
Razão de Immanuel Kant, coordenação de Manuel J. Carmo Ferreira 
e Leonel Ribeiro dos Santos (esgotado) 

Ética e o Futuro da Democracia, coordenação de João Lopes Alves 

Educação Estética e Utopia Política- Colóquio comemorativo dos 200 anos 
da publicação de Para a paz perpétua de I . Kant e de Sobre a educação estética do 
ser humano de F. Schiller (1795-1995), coordenação de Leonel Ribeiro dos Santos 

Descartes, Leibniz e a Modernidade - Actas do Colóquio, coordenação 
de Leonel Ribeiro dos Santos, Pedro M. S. Alves e Adelino Cardoso 

Francisco Suarez (1548-1617) - Tradição e Modernidade, coordenação 
de Adelino Cardoso, António Manuel Martins, Leonel Ribeiro dos Santos 

Testemunhos e Fragmentos, Górgias, trad. Manuel Barbosa 
e Inês Ornellas de Castro 



Poiética do Mundo - Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, A A V V 
(org. Departamento e Centro de Filosofia da Fac. de Letras da Universidade 
de Lisboa) 

Vieira de Almeida (colóquio do centenário, 1888-1988), 
A A V V (coord. Nuno Nabais) 

Pensar a Cultura Portuguesa - Homenagem ao Prof. Francisco da Gama 
Caeiro, vários autores 

Filosofia e Ciências da Linguagem, Fernando Belo 

Roteiro Temático-Bibliográfico de Filosofia Medieval, 
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 l ivro 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 


