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EDITORIAL 

Os estudos reunidos no número 29 de Philosophica debruçam-se 
sobre um tema - a Estética da Natureza - cujas origens radicam no pen
samento clássico e na reflexão filosófica que sempre acompanhou o sen
timento de admiração pela beleza do mundo natural. O horizonte questio
nador, os métodos de abordagem e as vias de resolução convertem-no 
porém num problema inteiramente novo que procura responder a interpe
lações assumidas com especial dramatismo nos dias de hoje. 

A novidade das recentes Estéticas da Natureza reconhece-se pela 
conjunção de diferentes perspectivas. Em primeiro lugar, pela subtracção 
da Estética à hegemonia da filosofia da arte que durante os dois últimos 
séculos concentrou o valor estético nas obras humanas, lançando o belo 
natural para um grau inferior ao do belo artístico e, nessa medida, desti
tuído do interesse teórico dos produtos espirituais. Não é difícil reconhe
cer nesta subordinação do natural à esfera cultural a marca auto¬
-afirmativa do humano e a reivindicação das suas capacidades, posição 
essa que, inversamente, a consciência actual denuncia como manifestação 
de antropocentrismo e procura superar mediante formas de cooperação, e 
não de rivalidade, entre Homem e Natureza. O pressentimento, para mui
tos a certeza, de que a degradação da natureza em consequência de erros 
acumulados do agir humano segue um caminho irreversível que a afecta 
na diversidade qualitativa, situa a estética numa estreita proximidade com 
a ética, ao valorizar uma esteticidade intrínseca que deverá ser preservada 
também como um bem moral. 

Os primeiros sinais de uma nova orientação do pensamento estético 
ocorrem nas últimas décadas do século XX, quando algumas vozes, pro
venientes embora de correntes heterogéneas, despertam contra a margina
lização, ou esquecimento, do belo natural. Na sua Teoria Estética (1970), 
Theodor Adorno denuncia os efeitos negativos do pressuposto idealista 
que associa a beleza ao exercício da liberdade humana, em cujas obras se 
revê a si mesma enquanto poder criador, pressuposto esse que acarretaria 
a instrumentalização da natureza e o esvaziar do seu sentido. O filósofo 
italiano Rosario Assunto, profusamente referido neste número, publica 
em 1971 a sua monumental obra Ü paesaggio e Vestética, uma meditação 
pacientemente conduzida ao longo de anos que enlaça a experiência 
directamente vivida dos espaços naturais na dimensão metafísica de um 
"sentimento vital". Tomada de posição semelhante emerge no contexto 
cultural americano. Estimulada pelo artigo de Ronald W. Hepburn, "Con¬
temporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty" (1966), a 
importância da requalificação da natureza em termos estéticos é reivindi
cada pelo movimento da "Environmental Aesthetics", que se forma em 
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torno da tese central dos escritos de Alien Carlson e Arnold Berleant - ao 
contribuir para a formulação de juízos consistentes, a Estética está em 
condições de intervir na defesa e protecção da natureza ameaçada. 

Sem obedecer a uma planificação prévia, o presente número de Phi-
losophica é ilustrativo da pluralidade de abordagens que vêm confluir sob 
a designação global de Estéticas da Natureza. 

O artigo de Cristina Beckert mostra como a relação entre estética da 
natureza e ética da natureza se pode colocar em diferentes termos de hie
rarquia, consoante se faz depender a apreciação dos juízos humanos, con
duzindo ao primado da ética, ou, inversamente, se adopta um ponto de 
vista holístico em que seria a natureza, na sua totalidade visível e invisível, 
a reclamar a sua própria apreciação ético-estética. Torna-se deste modo 
patente como a estética da natureza remete para uma ideia tanto quanto 
possível independente de categorias humanas e liberta de projecções 
antropomóficas. A solidariedade da filosofia da natureza e da apreciação 
estética é matéria de três estudos, em cujo pano de fundo se surpreende 
um traço comum: a superação crítica das concepções mecanicistas que 
reduzem o natural a uma matéria inerte sujeita a um modo de funciona
mento sequencial e previsível. 

A íntima articulação de estética e teleologia que sustenta a Crítica do 
Juízo de Kant é interpretada por Leonel Ribeiro dos Santos como via 
aberta para uma relação harmoniosa, não conflitual, entre o plano subjec
tivo (o sentimento) e o objectivo (as formas naturais). Através dos senti
mentos de beleza e sublimidade, de favor e de respeito, mas igualmente 
da noção de "técnica" da natureza, ou ainda das constantes analogias 
entre natureza e arte, a terceira Crítica é lida à luz da consciência ecoló
gica contemporânea. O deslocamento do paradigma mecânico para o 
paradigma orgânico está bem presente na filosofia da arte de Nietzsche, 
se bem que com diferentes matizes. Como Ciademir Luís Araldi sustenta, 
a função da arte como expressão da vontade de poder implica um organi-
cismo não decalcado do modelo racional da finalidade consciente, mas 
perpassado, ao invés, pela dimensão do inconsciente e da luta de forças 
que concorrem pela afirmação e intensificação do seu poder. A organiza
ção interna dos sistemas vivos é também objecto de discussão por parte 
de diferentes áreas científicas, particularmente da biologia. Andreia Saa
vedra Cardoso percorre esse caminho da ciência que abandona a causali
dade linear e simples, própria do mecanicismo clássico, para adoptar 
modelos que acolhem a imprevisibilidade, a instabilidade e a desconti
nuidade na dinâmica dos sistemas complexos, auto-finalizados e permeá
veis ao meio. 

A categoria de "paisagem" é frequentemente escolhida para acentuar 
uma realidade integradora de elementos naturais, evitando o extremo de 
uma natureza como totalidade inacessível ou, no outro extremo, a singu-
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laridade de formas isoladas e destacadas dos contextos em que natural
mente habitam. O ensaio pioneiro de Georg Simmel, "Filosofía da Paisa
gem", de 1913, é exaustivamente analisado por Paulo Frazão Roberto na 
polaridade entre a visão trágica do homem moderno, já separado da natu
reza, e a apropriação do movimento vital como experiencia estética. A 
fecundidade da reflexão iniciada por Simmel, se bem que sujeita a críti
cas dada a parcialidade da perspectiva óptico-visual que a enforma, está 
presente no estudo de Maria Francisca Machado Lima, que, defendendo a 
validade do conceito de paisagem, acompanha a revisão e ampliação das 
suas componentes, levando-nos a compreendê-la como "identidade esté
tica do lugar". Por sua vez, Manuela Raposo Magalhães traça, em parale
lo com a génese da Arquitectura Paisagista em Portugal, o quadro teórico 
e a evolução dos parâmetros de urna semiótica da paisagem na diversida
de das vertentes ecológica, cultural e simbólica. 

Se a paisagem natural, no entendimento generalizado dos seus teóri
cos, não é incompatível com a presença e a intervenção humanas, o Jar
dim, enquanto modelação de espaços naturais, é o fruto, por excelência, 
dessa colaboração entre arte e natureza. No Jardim da Gulbenkian, Auro
ra Carapinha descortina a materialização de princípios estéticos que con
densam a essência do jardim português. 

A dimensão ética que perpassa com maior ou menor ênfase pela 
estética da natureza aproxima-nos de uma ética que ultrapassa o âmbito 
da esfera intrapessoal e se estende à ética ambiental. Lourenço Zancanaro 
aborda o sentido de um futuro comum, ao humano e à terra, no quadro 
dos pressupostos de uma ética da responsabilidade de inspiração jonasia-
na, que exige menos "poder" e mais "dever". 

A secção Documento publica a tradução, por Paula Oliveira e Silva, 
da Carta do Monte Ventoso de Francesco Petrarca, um dos primeiros 
textos a registar, segundo a opinião de muitos intérpretes, o relato de uma 
viagem de exploração e contemplação de um lugar natural determinado. 

O número 29 de Philosophica integra ainda as habituais secções: 
Recensões, Sinopses de dissertações defendidas no Departamento de 
Filosofía e Informação das actividades do Centro de Filosofia e do Depar
tamento de Filosofia. 

Como nota final, registamos com muito agrado a colaboração da 
Filosofia e da Arquitectura Paisagista, bem expressa neste número. Os 
textos de Aurora Carapinha, Andreia Saavedra Cardoso, Leonel Ribeiro 
dos Santos, Manuela Raposo Magalhães e Maria Francisca Machado 
Lima retomam contributos apresentados no seminário interdisciplinar "A 
paisagem em perspectivas. Teoria, experiência, intervenção" promovido 
pelo Departamento de Filosofia em Maio de 2006. 

Adriana Veríssimo Serrão 





ARTIGOS 

A ESTÉTICA D O INVISÍVEL 
NA N A T U R E Z A 

Cristina Beckert 
Universidade de Lisboa 

Não é nossa intenção, neste texto, reflectir sobre o belo natural nem 
teorizar acerca da estética da paisagem, mas tão-só mostrar como a natu
reza pode servir de núcleo aglutinador da difícil relação entre ética e esté
tica ou, dito de outro modo, até que ponto urna ética e urna estética da 
natureza se implicam mutuamente, mediante a atribuição de um valor 
intrínseco a esta última. Questões como a da subordinação hierárquica da 
estética à ética ou vice-versa impor-se-ão necessariamente, bem como a 
do cariz subjectivo ou objectivo dos valores ético-estéticos, encontrando 
estas interrogações respostas diversificadas nas diferentes abordagens 
axiológicas da natureza, conforme partem de um ponto de vista mais 
antropocentrado ou mais holista. Assim, começaremos por dar conta das 
perspectivas que subordinam claramente a apreciação estética da natureza 
à dimensão ética polarizada no ser humano, fazendo depender deste a 
emissão de juízos respeitantes ao belo ou ao sublime da natureza, para, 
num segundo momento, intentarmos uma interpretação mais englobante, 
onde a sede do juízo reside, tendencialmente, na própria natureza e os 
valores estéticos e éticos são indissociáveis, tal como é defendido por 
algumas correntes mais ecocentradas da Ética e da Estética Ambientais. 

I 

A questão do valor intrínseco da natureza, independentemente de ser 
adjectivado como ético ou estético, tomou-se de grande premência, num 
mundo onde já nada, e muito em particular a natureza, tem valor em si 

Philosophica, 29, Lisboa, 2007, pp. 7-17 
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mesmo, mas apenas como meio ou instrumento para qualquer outra coisa, 
nomeadamente, a satisfação dos mais diversos desejos e interesses do ser 
humano. Ora, é justamente na discussão em torno do valor instrumental e 
do valor intrínseco que se encontra o núcleo, quer da estética quer da 
ética, nomeadamente, no que toca ao estatuto da obra de arte e à acção 
moral. Com efeito, desde os séculos XVÍII-XIX, é comummente aceite a 
definição da obra de arte em termos do seu valor em si mesma, indepen
dentemente do contexto em que está inserida e da utilidade que possa ter, 
de tal modo que qualquer objecto adquire valor estético quando retirado 
das coordenadas espácio-temporais que o enquadram e da função prática 
que habitualmente lhe é conferida1. Por seu turno, numa concepção deon
tológica da ética como é a kantiana, também a acção vale por si própria, 
contendo uma dimensão normativa que a eleva acima da sua utilidade 
meramente pragmática. O problema com que nos confrontamos consiste 
em saber até que ponto a natureza partilha deste estatuto de autonomia 
conferido tanto à obra de arte como à acção ética, uma vez que estas são 
produtos directos da actividade humana, ao passo que àquela falta qual
quer forma de intencionalidade ética ou estética. 

Uma das acusações mais comuns, dirigidas a quem pretende atribuir 
valor intrínseco à natureza, é a de antropomorfismo, isto é, tratar-se-ia de 
uma mera projecção de valores, sentimentos e categorias humanas na natu
reza. Uma resposta possível a esta acusação é intentar um compromisso 
entre um subjectivismo axiológico radical que desprovem a natureza de 
qualquer autonomia e valor intrínseco, e um objectivismo não menos radi
cal que, levado ao extremo, se transforma, paradoxalmente, naquilo mesmo 
que pretende pôr em causa, a saber, a atitude antropomórfica. 

Esta postura, de origem kantiana, tem a sua expressão mais acabada 
na proposta defendida por Luc Ferry na obra La nouvelle ordre écologi-
que e está consubstanciada na interpretação dada pelo autor à afirmação 
de que a natureza imita a arte, a qual não conteria nada de antropomórfi
co, mas constituiria apenas a simbiose entre os valores estéticos humanos 
e a natureza como ocasião de estes se manifestarem: 

"Tudo se passa como se a natureza [...] tendesse em certas circuns
tâncias a tornar-se humana, como se ela se conformasse por si própria 
com ideias às quais atribuímos um valor quando se manifestam na 
humanidade. 
[...] E que é realmente a própria natureza que aponta para ideias que nos 
são caras, e não nós que as projectamos nela [...]. Daí a sensação de que 
a natureza possui realmente esse valor intrínseco no qual se apoiam os 

A origem desta tendência da arte contemporânea, o readymade, remonta a 1917, quando 
Mareei Duchamp exibe pela primeira vez a sua obra "A fonte", constituída por um urinol. 
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deep ecologists para legitimarem o seu anti-humanismo. Mas, por outro 
lado, e é nisso que eles falham, são as ideias evocadas pela natureza que 
lhe dão todo o seu valor. Sem elas, não atribuiríamos o menor valor ao 
mundo objectivo. [...] Deve-se, assim, fazer justiça ao sentimento de 
que a natureza não é desprovida de valor, que temos deveres para com 
ela, sem que seja, no entanto, sujeito de direito."2 

Há que realçar três ideias fundamentais nesta passagem que, a nosso 
ver, exprime exemplarmente as teses de Luc Ferry: 

1. A assunção de uma posição mediadora entre dois extremos, 
denunciados como antropomorfismo, por um lado, e anti-humanismo, 
atribuído à ecologia profunda, por outro; 2. A negação explícita de qual
quer valor à natureza; 3. A atribuição de deveres humanos para com a 
natureza e a negação a esta dos respectivos direitos. 

Exemplifiquemos a primeira postura indo à sua origem, ou seja, a 
Kant, através da análise da ideia estética de sublime que, de algum modo, 
perpassa as diversas teorias que conferem valor estético-ético à natureza. 
Como é sabido, nominalmente definido como o absolutamente grande3, o 
sublime representa, para Kant, a desproporção criada entre a razão como 
faculdade do infinito e a imaginação que, pela sua finitude, não tem poder 
para criar uma imagem sensível correspondente. Assim sendo, aplicado à 
natureza, o sublime só pode corresponder a um fenómeno natural cuja 
intuição seja capaz de, pela sua grandeza (estética e não matemática), 
suscitar a ideia da sua infmitude. Este sentimento de grandeza é, por sua 
vez, descrito em termos de um poder sem força, de tal modo que "a natu
reza, considerada no juízo estético como poder que não possui nenhuma 
força sobre nós, é dinamicamente sublime"*. Ora, atendendo às definições 

2 "[...] Tout se passe comme si Ia nature [...] tendait en certaines circónstances à se faire 
humaine, córame si elle s'accordait d'elle-méme avec des idées auxquelles nous atta-
chons un prix lorsqu'elles se manifestent dans l'humanité. [...] Car c'est bien la nature 
elle-même qui fait signe vers les idées qui nous sont cheres, et non pas nous qui les pro-
jetons en elle. [...] De ta le sentiment que la nature possède bien cette fameuse vaJeur 
intrinsèque sur laquelle s'appuient les deep ecologistes pour legitimer leur antihuma-
nisme. Mais d'un autre côté, et c'est là ce qu'ils manquent, ce sont les idées évoquées 
par la nature qui lui donnent tout son prix. Sans elles, nous n'accorderions pas la moin-
dre vateur au monde objectif [...] I I faut ainsi faire justice au sentiment que la nature 
n'est pas de nulle valeur, que nous avons de devoirs envers elle qui n'est pas, pourtant, 
sujet de droit." (L. Ferry, Le nouvel ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'homme, 
Paris, Grasset & Fasquelle, 1992, pp. 208-209). 

3 "Erhaben nennen wir das, was schlechthin gross ist. [...] Das letztere ist das, was über 
alle Vergleichung gross ist." (Kant, KU, § 25). Para o comentario de Luc Ferry ao 
sublime matemático kantiano, cf. Homo Aestheticus, Paris, Grasset & Fasquelle, 1990, 
pp. 141-151. 

4 "Die Natur, im ästhetischen Urteile als Macht, die über uns keine Gewalt hat, betrachtet, 
ist dynamisch-erhaben" (Kant, KU, § 28). 
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kantianas de poder e de força, segundo as quais o primeiro representa a 
faculdade de ultrapassar obstáculos e, a segunda, essa mesma faculdade 
quando confrontada com um poder que lhe oponha resistência, o sublime 
na natureza significa um poder que não se traduz em força porque não 
entra directamente em confronto com o nosso próprio poder (se fosse 
força, aquele que contempla o fenómeno natural sentiria apenas temor e 
nenhum sentimento estético). 

A contemplação de uma tempestade, a partir de um ponto seguro, é 
exemplo expressivo desta dinâmica do sublime5. Na verdade, ela suscita, 
no observador, sentimentos contraditórios: por um lado, a consciência da 
sua fmitude, em face do poder imenso da natureza, mas, por outro, dada a 
distanciação do palco onde se desenrola o espectáculo natural e não 
temendo pela vida nem pela sua segurança, o espectador pode livremente 
participar da grandeza do próprio espectáculo. Toda a diferença reside, 
pois, no lugar ocupado pelo observador que condiciona integralmente a 
sua experiência: uma coisa é estar no meio da tempestade (ser objecto da 
força da natureza), outra é estar num lugar seguro a contemplá-la (ser um 
sujeito que abarca o todo do espectáculo natural e participa do seu poder). 

A distinção entre força e poder, inerente à experiência do sublime, 
retrata, a nosso ver, essa outra, entre o visível e o invisível. Com efeito, a 
força está visivelmente presente nas imagens de destruição que o impacto 
das ondas ou das rajadas de vento, durante uma tempestade, pode ter 
sobre as construções e as vidas humanas, mas o poder que por detrás 
destas manifestações de força se esconde, esse não pode ser dado em cada 
expressão concreta de força, antes aponta para algo de mais grandioso e 
de oculto que ultrapassa infinitamente a determinação imagética da força. 
Exemplo marcante desta relação entre a visibilidade da força e a invisibi
lidade do poder é o quadro de Turner, "Tempestade de neve", de 1842, 
onde a força que se abate sobre um navio a vapor é como que suspensa e 
integrada num turbilhão informe que gira em torno do centro da tela, 
representando o poder da natureza no seu todo, muito mais vasto e radical 
do que uma representação fiel da cena jamais poderia ter traduzido6. 

No entanto, e passamos a integrar, na nossa análise, o segundo 
aspecto fulcral do texto de Ferry em apreço, a natureza não tem, em si, 
qualquer valor estético, uma vez que "a sublimidade não está contida em 
nenhuma coisa da natureza, mas só no nosso ânimo, na medida em que 
podemos ser conscientes de ser superiores à natureza em nós e através 

5 Cf. Ibidem. 
6 Turner teria passado pela dupla experiência de presenciar "de dentro" a tempestade e de 

transformá-la num fenómeno estético sublime, reagindo às críticas que apelidavam o 
quadro de "espuma de sabão c água de cal", com um "Haviam de lá ter estado!". Cf. E. 
Shanes, Turner, trad. Isabel Santos, Estampa/Círculo de Leitores, Lisboa, 1995, p. 124. 
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disso também à natureza que nos é exterior (na medida em que exerce 
influencia sobre nós) [ . . . ] " 7 . Como se pode concluir das palavras de Kant, 
o sublime não pertence à natureza, mas a nós, e, precisamente, àquela 
parte de nós que está para além da própria natureza (em nós e fora de 
nós), a saber, a razão como faculdade do infinito, mas, sobretudo, como 
legisladora universal. Assim sendo, o sentimento do sublime não constitui 
verdadeiramente, um "fim em si mesmo", mas desempenha uma função 
moral, a de elevar o homem acima das inclinações sensíveis, ao seu ver
dadeiro destino racional, constituindo o efectivo poder, não tanto o da 
natureza, mas o da própria razão quando nega as determinações sensíveis 
da vontade e se auto-determina, tendo como motivação exclusiva a pró
pria lei moral. Da mesma forma que a natureza surge enquanto anologon 
da razão, também o sublime é um anologon do respeito moral como 
representante da tensão entre a finitude da natureza humana, protagoniza
da pelas inclinações sensíveis, e a infinitude da razão, consubstanciada na 
lei moral8. 

Finalmente, a afirmação avançada por Ferry de que a natureza não é 
sujeito de direitos, mas objecto de deveres, por parte do ser humano, é, 
também ela, kantiana e remete para a noção de deveres indirectos9. Na 
verdade, se a natureza não possui valor em si mesma, mas apenas suscita 
no homem a actividade avaliativa e judicativa, só poderá auferir do esta
tuto de mediadora, como causa ocasional para a elevação moral do pró
prio homem, mas nunca como objecto directo dos seus deveres. Para tal, 
seria necessário que possuísse direitos, os quais assentam, fundamental
mente, na ideia da liberdade, ou seja, na livre iniciativa de entrar num 
contrato entre iguais e no reconhecimento da reciprocidade entre direitos 
e deveres por todos os contratantes. 

A crítica que Luc Ferry dirige à ecologia profunda baseia-se nesta 
hipostasiação da natureza como sujeito de direitos, à qual o homem se 
deverá submeter incondicionalmente, em detrimento da liberdade como 
movimento de transcendência que separa e emancipa o homem da nature
za, assinalando a saída deste da menoridade e a entrada na idade adulta. A 

7 "Also ist die Erhabenheit in keinem Dinge der Natur, sondem nur in unserm Gemüte 
enthalten, sofern wir der Natur in uns, und dadurch auch der Natur (sofern sie auf uns 
einfliesst) ausser uns, überlegen zu sein uns bewusst werden können." (Kant, KU, § 28). 

8 "Das intellektuelle, an sich selbst zweckmässige (das Moralisch) Gute, ästhetisch beur
teilt, nicht sowhol schön, als vielmehr erhaben vorgestellt werden müsse, so dass es 
mehr das Gefühl der Achtung (welches den Reiz verschmäht), als der Liebe und vertrau
lichen Zuneigung erwecke; weil die menschliche Natur nicht so von selbst, sondern nur 
durch Gewalt, welche die Vernunft der Sinnlichkeit antut, zu jenem Guten zusammen
stimmt." (Kant, KU, A 120). 

9 Para a distinção kantiana entre deveres directos e indirectos, cf. Kant, Die Metaphysik 
der Sitten. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, § 17. 
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tentativa de manter o homem nesse estatuto de menoridade é, assim, clas
sificada como dogmática e politicamente totalitaria, na medida em que 
ignoraria as conquistas da razão levadas a cabo pelas Luzes, preconizan
do um retorno ao romantismo acrítico e mistificador10. 

Deste modo, perante a evidência de que "já não habitamos um mun
do a priori comum"1 1, Luc Ferry pretende um compromisso entre urna 
ética e urna estética clássicas - ambas dominadas pela ideia de excelencia 
e por urna forte estruturação do mundo e da obra de arte, em função do 
elo entre o modelo e a cópia - e o Weltlosigkeit do pós-modernismo, onde 
impera o individualismo exacerbado, presente quer na ética da autentici
dade quer no eclectismo estético. Para tal, a construção de um espaço 
comum, fundado no sensus communis kantiano, permitiria, por seu turno, 
superar a rigidez do apriorismo moral e a contingência de um acordo 
meramente empírico, de onde emergida o juízo de gosto como sanciona-
dor da obra de arte e o mérito como critério ético determinante numa 
sociedade democrática 1 2. Nesta proposta, o valor estético da natureza 
encontra-se ainda subordinado a um acordo intersubjectivo que, embora 
exprima aquilo que mais genuinamente caracteriza o homem, ainda está 
dependente de algo mais elevado do que o próprio homem, a saber, a pura 
racionalidade (moral). Porém, é preciso não esquecer que, na medida em 
que a experiência kantiana do sublime vinca o confronto entre a finitude 
humana e a grandeza da natureza, constitui o primeiro passo para o reco
nhecimento do valor intrínseco daquela e da dependência em que dela se 
encontra o ser humano, 

1 0 Para a crítica de Ferry à ecologia profunda como nostálgica do romantismo e refractá
ria às conquistas da modernidade, cf. La nouvelle ordre écologique, pp. 29-34. 

1 1 "Les idéologies du déclin traduisent mal une observation juste: nous n'habitons plus un 
monde a priori commun. [...] La cohesion doit désormais résider dans 
1'interindividualité (pour ne pas dire 1'intersiibjectivité), non plus dans la transcendance 
d'une réahté cosmique qui échoirait en partage à Fhumanité." (L. Ferry, Homo Aesthe-
ticus, p. 343). 

1 2 " [ . . . ] On assiste aujourd'hui, si je ne me trompe, à un retour du príncipe d'exccllence 
au sein de 1'univers democratique, tandis que le príncipe méritocratíqnc n'a, de son 
côté, vraiment cessé d'agir. De plus en plus, en effet, 1'authenticité tend à n'etre valori
se que lorsqu'elle s'accompagne soil du courage de la verlu, soit d'une puissance de 
seduction, done, lorsqu 'elle est 1'authenticité d'une richesse intérieure dont la manifes
tation suscite Vassentiment ou I'admiralion d'autrui." (L. Ferry, Homo Aesihelicus, 
p. 362). 



A estética do invisível na natureza 13 

TT 

Se, na perspectiva anterior, a natureza é bela e boa porque a julga
mos tal, naquela que desenvolveremos em seguida, julgamo-la bela e boa 
porque ela o é, de facto. Encontramo-nos, assim, em face de uma concep
ção objectiva dos valores inerentes à natureza que o ser humano sim
plesmente apreende quando a contempla e que fundam uma ética cujo 
lema fundamental se traduz no imperativo do respeito e preservação da 
integridade natural. Esta forma holista de encarar a natureza, onde o todo 
precede em valor as partes, e estas a ele estão subordinadas, foi defendi
da, pela primeira vez em 1948, por Aldo Leopold, em A Sand County 
Almanac, e só pode ter como consequência o primado do estético sobre o 
ético, bem patente na sobejamente citada definição de bem e mal: "uma 
coisa está certa quando tende a preservar a integridade, estabilidade e 
beleza da comunidade biótica. É errada quando produz o contrário." 1 3 

Esta definição levanta, no entanto, uma dificuldade dificilmente superá-
vel, pois, enquanto a integridade e a estabilidade são objectivamente 
observáveis e susceptíveis de aferição científica, a beleza não é. Basta, 
para o comprovar, ter em conta a distância abissal que separa a teoria 
ondulatória da cor e a sensação de cor, experimentada quando contem
plamos, por exemplo, uma tela de Van Gogh. Porém, é justamente o 
franquear deste abismo que nos é proposto, com a afirmação de que os 
critérios estéticos estão assentes nos científicos, os quais lhes conferem 
uma outra dimensão, a da invisibilidade. 

Por surpreendente e paradoxal que possa parecer, uma estética do 
invisível representa o culminar de um processo que se tem vindo a desen
volver desde o séc. X V I I I até aos nossos dias. Com efeito, depois da visi
bilidade geométrica dos jardins setecentistas, como o de Versailles, e da 
visibilidade pictórica do romantismo, em que a natureza surge enquadra
da em cenas mais bucólicas, da ordem do belo, ou mais grandiosas, da 
ordem do sublime kantianos, a arte contemporânea passou a valorizar 
esteticamente o feio, o grotesco e mesmo o repulsivo14. O que Leoplod 
propõe é uma estética da natureza que ultrapasse a imediatez do visível, 
na sua fealdade e repulsa, em prol do que não é imediatamente patente, 
mas que sabemos estar presente pelos dados científicos disponíveis (geo-

1 3 "A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the 
biotic community. It is wrong when it tends otherwise." (A. Leopold, A Sand County 
Almanac, Oxford et at, Oxford University Press, pp. 224-225). 

1 4 O culto do horrível e do grotesco é bem exemplificado pela pintura de Francis Bacon e, 
mais recentemente, pelas obras de Gina Pane, Serrano e Hermann Nitsch que utilizam a 
auto-mutilação como forma de produzir efeitos estéticos. 
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lógicos, biológicos, ecológicos, paleontológicos, etc.). Deste modo, a 
contemplação de um pantano, por exemplo, aparentemente desprovido de 
vida e desagradável aos sentidos, pela consistencia viscose e o odor féti
do, esconde um ecossistema rico e variado, onde abundam seres vivos 
que, embora não imediatamente visíveis, contribuem para a integridade, 
estabilidade e, neste caso, também para a beleza daquela comunidade 
biótica 1 5. 

Esta tese é reforçada por Holmes Rolston I I I , ao enfatizar a necessi
dade de uma visão holista da natureza, mediante a qual seja possível dis
tinguir entre a beleza do todo e a das partes. Na verdade, enquanto a con
templação de uma parte ou de um indivíduo pode, por si só, constituir um 
espectáculo destituído de qualquer beleza visível, como acontece com a 
carcaça abandonada de um animal, em que ressalta a desfiguração do 
corpo, o odor nauseabundo, o sangue, a miríade de insectos que dele se 
apropriam, já a reconstituição da função que a carcaça desempenha no 
todo, a saber, o facto de ter servido de alimento para os predadores, de ir 
entrar na composição do solo e enriquecê-lo, dando origem a novos 
insectos que, por sua vez, irão alimentar aves etc, confere-lhe valor ético 
e estético, na medida em que permite e reforça o equilíbrio do ecossiste
ma em que se integra. Ora, a capacidade de reconstituir o todo invisível a 
partir das partes visíveis, constitui o novo sentido da beleza, onde a inte-
lecção substitui a visão: 

"A beleza natural pode ser dispendiosa e trágica, no entanto, a nature
za constitui uma cena de beleza que continuamente se restabelece em 
face da destruição. Quando os diversos aspectos da paisagem são inte
grados num ecossistema evolutivo dinâmico, as partes feias não 
empobrecem o todo, antes o enriquecem. A fealdade é contida, supe
rada e integrada numa beleza positiva e complexa. Porém, depois de 
se ter atingido uma compreensão ecológica bem dirigida, isto não é 
tanto visto, mas mais experienciado. Não é tanto uma questão de visão 
(sight) como de intelecção (insighi) no drama da vida. Em muitas das 
mais ricas experiências estéticas da natureza, não há nada para pôr 
numa tela, nada para fotografar."16 

1 5 Paradigma desta attitude é a célebre frase de John Muir: "None of Nature's landscapes 
are ugly so long as they are wild," {Our Natural Parks, 1901 in The Great New Wil
derness Debate, Athens (Georgia), 1998, p. 50). 

1 6 "Nature's beauty can be costly and tragic, yet nature is a scene of beauty ever reasserting 
itself in the face of destruction. When the various items in the landscape are integrated 
into a dynamic evolutionary ecosystem, the ugly parts do not subtract from but rather en
rich the whole. The ugliness is contained, overcome, and integrates into positive, complex 
beauty. Yet this is not so much viewed as experienced after one reaches ecologically tu
tored understanding. It is not so much a matter of sight as of insight into the drama of life. 
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Trata-se, em última instância, da redução do belo ao sublime, da 
harmonia à grandeza do todo que de modo algum se resume à soma das 
partes, antes a ultrapassa infinitamente17. Mas esta intelecção do sublime 
na natureza que, em si mesmo, não é da ordem do visível, só seria possí
vel mediante a superação da dicotomia entre facto e valor, instaurada na 
tradição filosófica ocidental, a partir do séc. XVIII , com David Hume e 
que está presente na concepção kantiana do sublime, ao torná-lo um ana-
logon da lei moral. Ao invés, o que nos é proposto é que procuremos 
surpreender a emergência simultânea dos factos científicos e dos valores 
ético-estéticos, ou seja, a descrição científica da natureza em termos de 
"unidade, harmonia, interdependência, estabilidade" e a avaliação ética e 
estética da mesma, como boa e sublime, seriam indissociáveis, num 
objectivismo axiológico em que o objectivo e o subjectivo se tocam, mas 
cuja unidade provém do valor intrínseco da própria natureza18. Haveria, 
assim, que fazer a distinção entre dois tipos de qualidades estéticas: as 
capacidades estéticas, apenas presentes no sujeito que experiencia, e as 
propriedades estéticas, pertencentes objectivamente à natureza, dado que 
"em certo sentido, a natureza sistémica até tem um poder estético, visto 
que é capaz de produzir propriedades estéticas, embora não tenha - até a 
produzir no ser humano - a capacidade para experiências estéticas. Quan
do os humanos avaliam esteticamente a natureza selvagem, estão, por 
vezes, mais a avaliar uma natureza projectiva por eles descoberta, do que 
a projectar os seus valores na natureza."19. É a natureza que projecta valo
res e não o homem, é ela a arquitecta, limitando-se aquele a contemplar e 
a imitar as obras por ela produzidas. 

O pressuposto holista de onde parte esta concepção é bem claro: se o 
homem é produto da natureza e é dotado de experiência estética, então a 
natureza tem o poder de criar qualidades estéticas e, poderíamos mesmo 

In many of life's richest aesthetic experiences there is nothing to put on canvas, nothing to 
take snapshots of." (H. Rolston III, Environmental Ethics. Duties to and Values in the 
Natural World, Philadelphia, Temple University Press, 1988, p. 241). 

» Cf Ibidem, p. 244. 
1 8 Exemplo desta dependência da avaliação humana do valor intrínseco à natureza seria o 

modo como o fogo foi encarado ao longo dos tempos. Com efeito, a apreciação estética 
e ética do fogo variou com o conhecimento dos benefícios que este pode trazer em ter
mos da possibilidade de renovação da vida, passando a ser visto, não apenas como algo 
terrível, mas como um factor benéfico para o equilíbrio e revitalização da natureza. 

1 9 "In a sense, a systemic nature even has an aesthetic power, since it is able to produce 
aesthetic properties, even though nature does not have - till it produces it in humans -
the capacity for aesthetic experience. When humans arrive and value wild nature, we 
are sometimes valuing a projective nature that we are discovering, more than we are 
projecting our values onto nature. Nature carries aesthetic properties objectively, and 
these are ignited in the subjective experience of the arriving beholder." (H. Rolston III, 
Environmental Ethics, pp. 234-235). 
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afirmar, de experienciá-las, no e através do homem, fazendo deste, ins
trumento da sua própria realização. Perguntar-se-á que natureza é esta e a 
resposta é inequívoca: a natureza selvagem, prístina, livre da intervenção 
humana, mas que, simultaneamente, daria forma à consciência e até à 
linguagem, refutando a ideia que esta impõe ordem onde reina o caos e a 
desordem. Com efeito, se '"selvagem' alude a um processo de auto-
-organização que gera sistemas e organismos [e se] os produtos da mente 
humana, no que têm de mais rico, reflectem esta auto-organização selva
gem, então, a linguagem não impõe ordem num universo caótico, mas 
reflecte a sua natureza selvagem", a qual "nos permite ter uma pequena 
janela para um mundo independente, mas [que] também configura [...] o 
modo como vemos esse mundo"20. 

Esta identificação entre natureza selvagem e auto-organização pade
ce, no entanto, de uma contradição lógica que vicia a argumentação. De 
facto, afirmar que aquela é independente do homem, mas que simulta
neamente determina a visão que este tem do mundo, significa, em última 
instância, que todas as mundividências humanas têm o seu fundamento 
numa natureza autónoma e auto-criadora, o que legitima uma de duas 
hipóteses: ou a destruição da natureza selvagem a que assistimos tem 
origem nessa mesma natureza, como que num acto suicida, o que seria 
auto-contraditório, ou o homem tem autonomia suficiente para decidir se 
quer a sua destruição ou preservação. Neste último caso, ao decidir pela 
preservação da natureza selvagem, está a fazê-lo a partir de uma configu
ração mundana cultural e não apenas natural, mesmo que se afirme como 
negadora de toda a intervenção da cultura na natureza, na medida em que 
a abstracção da cultura é ainda um produto cultural. Assim sendo, o valor 
ético-estético da natureza não estará exclusivamente nela nem no sujeito 
que a contempla e sobre ela age, mas como que "a meio caminho", isto é, 
as propriedades naturais do poder criador e auto-organizador daquela 
estão nela, são-lhe intrínsecos, mas o acto avaliativo da sua beleza e bon
dade não é mero reflexo de tais propriedades estéticas, mas é da respon
sabilidade humana, dependendo deste a escolha entre respeitá-la e imitá¬
-la ou instrumentalizá-la e extingui-la. 

20 "'Wild' alludes to a process of self-organization that generates systems and organisms, 
all of which are within the constraints of - and constitute components of - larger sys
tems that again are wild [. . .] . As reflected in consciousness, it can be seen as a kind of 
open awareness - full of imagination but also the source of alert survival intelligence. 
The workings of the human mind at its very richest reflect the self-organization wild-
ness. So language does not impose order on a chaotic universe, but reflects its own 
wilderness back. In doing so it goes two ways: it enables us to have a small window 
onto an independently existing world, but it also shapes via its very structure and vo
cabularies - how we see that world." {G. Snyder, A Place in Space: Ethics, Aesthetics, 
and Watersheds, New York, Counterpoint, 1995, p. 174). 
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Porventura, a atitude mais sábia consistirá em encontrar um meio 
termo entre a projecção antropocêntrica dos valores na natureza e a anu
lação do homem perante ela, atitude essa de que uma outra sabedoria - a 
do budismo Zen - nos dá exemplo na forma como respeita a essência de 
todas as coisas, inclusive a humana: 

"A essência do Zen é a simplicidade, a não-resistência, a não-interven-
ção e a percepção. É atenção para com a natureza essencial de todas as 
coisas e ser e agir em harmonia com isso. Pois faz parte da natureza da 
vida da planta criar raízes e crescer. Faz parte da natureza da rocha e 
da pedra reter a água e os solos. Faz parte da natureza essencial do 
homem pensar, planificar, aprender, fazer escolhas, criar e organizar. 
Acontece que, por vezes, levamos demasiado longe esta parte da nossa 
natureza essencial, esquecendo-nos de permanecer em harmonia com 
todas as outras essências naturais que nos cercam, mas é igualmente 
destrutivo negligenciar a nossa própria natureza essencial e o contri
buto positivo que pode trazer para tudo o resto."21 

ABSTRACT 

THE AESTHETICS OF THE INVISIBLE IN NATURE 

This paper aims at showing the interdependence between aesthetic and ethic 
values in appreciating nature. The Kantian concept of sublime guides us in the first 
part, exhibiting the primacy of ethics over aesthetics, as the sublime reveals itself 
to be an analogon of the moral law and the respect due to it. 

The second part, based on the holistic tendency in Environmental Ethics hold 
by Holmes Rolston III and others, analyses how the relation is inverted by means 
of an aesthetic of the invisible, where the sublime in nature refers to the whole and 
is hidden under the apparent ugliness of the parts. 

2 1 "The essence of Zen is simplicity, nonresistance, nonintervention, and awareness. It is 
mindfulness of everything's essential nature and being and acting in harmony with that. 
It is part of the essential nature of plant life to take root and grow. It is part of the es
sential nature of rock and stone to hold back water and soil runoff. It is part of the es
sential nature of humans to think, plan, learn, chose, design, and organize. Some times 
we carry this part of our essential nature too far, forgetting to be in harmony with all 
the other essential natures around us, but it's equally destructive to neglect our own es
sential nature and the positive contribution it can make to everything else." {V. Ray, 
Zen Gardening, New York, Berkley Books, 1994, pp. 7-8). 





K A N T E A IDEIA DE UMA POÉTICA 
DA NATUREZA* 

Leonel Ribeiro dos Santos 
Universidade de Lisboa 

1. No Apêndice à sua obra principal, Die Welt als Wille und Vorstel
lung (1818), Schopenhauer faz uma apreciação crítica das mais importantes 
obras filosóficas de Kant e dedica aí também algumas páginas à Crítica 
do Juízo, obra onde Kant aborda os problemas estéticos e os problemas 
da natureza orgânica, por conseguinte, a estética e a teleología. Referin
do-se à ideia que Kant teve de unir na sua terceira Crítica, sob um mesmo 
princípio filosófico, essas duas realidades que sempre haviam sido trata
das separadamente pelos filósofos, o filósofo de Danzig diz tratar-se de 
uma «união barroca» (barocke Vereinigung) de dois domínios heterogé
neos, no que vê mais uma prova da irresistível tendência de Kant para 
forçar a realidade a entrar nas suas simetrias arquitectónicas.1 O autor das 
três Críticas podia assim ver por fim todos os princípios da sua filosofia 
reconduzidos às três faculdades fundamentais do espírito - o entendimen
to, a razão e o juízo reflexionante - , cabendo a esta última dar conta não 
só da apreciação estética da arte e da natureza como também da conside
ração teleológica da natureza, mediante o seu princípio de finalidade 
(Zweckmässigkeit). 

*Este ensaio é a versão portuguesa da comunicação apresentada (sob o título «Da expe
riência estético-teleológica da natureza à consciência ecológica. Uma leitura da Crítica 
do Juízo de Kant») no X. Congresso Internacional Kant (X. Internationaler Kant-
-Kongress) de São Paulo, 4-9 de Setembro de 2005. A respectiva versão alemã foi 
enviada para publicação nas Actas do Congresso, a cargo da Editora Walter de Gruyter, 
Berlin/ New York (com saída prevista para o corrente ano de 2007). Uma versão muito 
ampliada do mesmo, sob aquele mesmo título, foi publicada na revista da Faculdade de 
Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Marília (SP) -
Trans/form/açâo, n° 29 (1), 2006, pp. 7-29 (também em suporte electrónico; 
http://www.scielo.br/trans). 

1 A. Schopenhauer, Die Weit ah Wille und Vorslellung, Anhang: Kritik der kantischen 
Phdosophie, Diógenes, Zürich, 1977, p. 647. 

Philosophica, 29, Lisboa, 2007, pp. 19-34 

http://www.scielo.br/trans
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Pela mesma época, houve um outro contemporâneo de Kant que terá 
intuído com agudeza o que teria tido em mente o autor da Crítica do Juí
zo ao associar nela a arte e a natureza sob um mesmo princípio de com
preensão, e que terá percebido as fecundas consequências dessa aparen
temente estranha associação. Esse contemporâneo foi Goethe. Num 
apontamento acerca da influência que sobre ele exercera a filosofia da sua 
época e no contexto de uma avaliação da sua relação com a filosofia de 
Kant, escreve o autor do Fausto: «Chegou depois às minhas mãos a Críti
ca do Juízo, à qual devo um dos períodos mais felizes da minha vida. 
Aqui vi as minhas ocupações mais díspares postas uma junto da outra; os 
produtos da arte e da natureza considerados do mesmo modo; o juízo 
estético e o juízo teleológico iluminando-se mutuamente... Alegrava-me 
que a arte poética e a ciência natural comparada fossem tão afins uma da 
outra, e que ambas estivessem subordinadas à mesma faculdade de jul
gar.» 2 

Com muito raras excepções, as inteipretações da terceira Crítica de 
Kant não seguiram a pista sugerida por Goethe, mas antes confirmaram o 
juízo de Schopenhauer. Os que dela se ocuparam ora se fixaram na sua 
primeira parte (crítica do juízo estético), ora na segunda parte (crítica do 
juízo teleológico), como se se tratasse de facto de dois domínios realmen
te distintos e não comunicáveis entre si, ou cuja comunicabilidade era tão 
problemática que tê-la em conta só dificultava a abordagem de cada um 
dos respectivos problemas. A questão da relação entre as duas partes, que 
Kant tenta esforçadamente justificar nas duas longas introduções que 
escreveu para a obra, quando expressamente abordada, é-o com descon
forto, como se estivesse envolta numa certa obscuridade, o que, de resto, 
também o próprio filósofo parece reconhecer no enigmático penúltimo 
parágrafo do Prefácio da sua obra. Os efeitos desta estratégia hermenêuti
ca têm-se feito sentir não só na impossibilidade de aceder verdadeiramen
te à compreensão da sistematicidade duma obra que tem justamente a 
dimensão e a pretensão sistemática (tanto a da própria filosofia como a da 
natureza e a do espírito humano) por tema nuclear, como impediu tam
bém que se compreendesse a peculiar pertinência da visão kantiana da 
teleología da natureza e até a singularidade da doutrina estética de Kant. 
Nomeadamente, perdeu-se quase por completo o sentido da importância 
dum tópico que realiza a mediação entre as duas partes da obra, o qual é o 
reconhecimento da primazia matricial e do privilégio que, no contexto da 
sua análise do juízo estético, o autor da Crítica do Juízo atribui à expe
riência estética da natureza como proto-experiência humana.3 

2 J . W. von Goethe, «Einwirkung der neueren Philosophie» (1817), publicado em Zur 
Morphologie, 1,2,1820, in Werke, Hamburger Ausgabe, Bd. 13, p. 26. 

3 Só recentemente este tópico se tomou objecto da atenção de alguns intérpretes. Para um 
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No presente ensaio, seguindo a pista indicada por Goethe, eu gosta
ria, em primeiro lugar, de tentar perceber o que terá levado Kant a asso
ciar, na sua terceira Crítica, os dois referidos domínios sob um mesmo 
princípio e uma mesma faculdade do espírito; seguidamente, de reconhe
cer as consequências que tem essa associação, seja para a sua doutrina 
estética, seja para a visão da natureza que assim se torna possível; final
mente, de avaliar o interesse que pode ter isso para iluminar os actuais 
debates em torno da consciência ecológica, na medida em que eles reque
rem uma nova filosofia da natureza a qual não só não deve fazer econo
mia da vivência estética da natureza como pode até ser extraordinaria
mente potenciada por esta vivência. 

2. Mais do que qualquer outra obra de Kant, a Crítica do Juízo tenta 
estabelecer pontes e mediações e gerir desequilíbrios e compensações 
(entre o belo e o sublime, entre estética e teleología, entre arte e natureza, 
entre teleología da natureza e teleología moral, entre uma estética sete
centista e barroca que se move em torno do gosto e uma estética românti
ca que gira em torno do génio, entre uma estética da socialidade e do 
sensus communis e uma estética da individualidade, entre uma estética do 
juízo reflexionante e uma estética da imaginação criadora), e está cons
truída como uma complexa rede de raciocínios analógicos, sob o modo 
do como se (ais ob). Partindo da evidência do processo intencional da 
acção racional, de que se tem experiência na fabricação humana de arte
factos (arte humana), Kant aplica esse mesmo procedimento como 
esquema para poder pensar o modo como a natureza produz as suas for
mas a que chamamos belas e sobretudo os seres organizados, embora 
esteja consciente de que a natureza não pode ter uma intenção na sua 
produção ou que, pelo menos, não podemos saber se a tem e qual ela seja. 
Pelo contrário, precisamente porque é natureza, presumimos que ela age 
espontaneamente, ao passo que o homem, enquanto ser racional, realiza 
as suas acções propondo-se fins. O filósofo dá-se conta de que certos 
produtos da natureza só podem ser pensados, quanto à sua forma e apa
rência, como se a natureza imitasse a arte humana ou antes uma arte 
sobre-humana, como se ela mesma fosse artista, ou como se um secreto 
artista através dela produzisse as suas obras que reputamos como verda
deiras obras de arte da natureza, as quais apreciamos também pela sua 
bela forma no juízo estético. Mas Kant dá um passo mais e estende a 
analogia à própria produção interna dos seres naturais, considerando-os 
não já apenas na sua forma e aparência mas também na sua estrutura e 

estado da questão, veja-se o nosso ensaio: «Kant e o regresso à natureza como paradig
ma estético», in: Cristina Beckert (coord.), Natureza e Ambiente. Representações na 
Cultura Portuguesa, CFUL, Lisboa, 2001, pp. 169-193. 
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possibilidade interna e, nesse caso, teríamos de pensar a natureza como se 
ela tivesse uma intencionalidade ou finalidade objectiva e real como con
dição da possibilidade de tais seres. 

Na base desta complexa rede de analogias está um conceito funda
mental, desenvolvido por Kant sobretudo na primeira Introdução à sua 
Crítica do Juízo e também presente nesta obra - o de «técnica da faculdade 
de julgar» (Technik der Urteilskraft) - a ideia de que a faculdade de julgar 
tem como característica uma modalidade de procedimento a que Kant 
chama «técnico» e que aplica à natureza sob a designação de «técnica da 
natureza» (Technik der Natur). Esta singular expressão, criada por Kant e 
bem pouco estudada pelos comentadores do seu pensamento estético4, 
evoca hoje um significado que está nos antípodas daquele que Kant lhe 
atribuiu. Faz-nos pensar num procedimento ou modo de produção mecâni
cos, ao passo que com ela Kant pretendia precisamente nomear um modo 
de produção não mecânico e identificar o tipo de procedimento que está 
envolvido na criação poética ou artística.5 Por isso, Kant aplicava esse con
ceito à produção artística e à compreensão da sua lógica específica ou às 
produções da natureza que são de tal ordem que parecem revelar uma 
intencionalidade (como se visassem um fim na sua produção, pois o resul
tado dessa produção se revela pertinente) e, ao mesmo tempo, manifestam 
uma total espontaneidade, como se a natureza livremente inventasse os 
seus produtos (não seguindo nenhum esquema ou conceito predetermina
do). E este peculiar procedimento de uma finalidade espontânea ou não 
intencional que Kant designa pelo oximoro «Zweckmässigkeit ohne 
Zweck»: uma conformidade a fins sem um fim, isto é, uma espontânea e 
recíproca conveniência dos elementos de um todo que revela a forma ou a 
estrutura deste como sendo pertinente, rica de sentido e sobretudo viável. A 
ideia de uma «técnica da faculdade de julgar» e de uma «técnica da nature
za» está, pois, associada directamente à experiência da criação, da invenção 
ou produção espontâneas, aconteçam elas na arte humana ou na arte da 
natureza (no sentido em que só conseguimos pensar os produtos desta 
como sendo-o de um procedimento análogo ao da arte). A diferença reside 
em que na arte humana essa técnica é consciente, pelo menos parcialmente, 
na medida em que o artista tem alguma ideia, por vaga que seja, do que 
pretende realizar e, por isso, a sua produção é também intencional e finali
zada (isto é, ele dispõe os meios para atingir a realização da sua ideia). Nas 
produções da natureza, porém, essa técnica é, pelo menos tanto quanto 

4 Entre as excepções: G. Lehmann, «Die Technik der Natur», in Idem, Beiträge zur Ges
chichte und Interpretation der Philosophie Kants, Berlin, 1969, pp. 289-294. 

5 Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraß, VII, Ak, XX, 219. As obras de Kant são 
citadas pela edição dos Kants gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe (Ak), Berlin, 
1902 sgs (reimpr. Walter de Gruyter, Berlin, 1968). 
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podemos presumi-lo, inconsciente e não intencional. E, todavia, para o 
sujeito que as aprecia, ela só pode ser pensada como se fosse intencional, 
como se a natureza procedesse superiormente dirigida pelo princípio da 
«Zweckmässigkeit der Natur» (da teleoformidade - ou conformidade a fins 
- da natureza), embora saibamos que esse princípio é tão somente um prin
cípio da faculdade humana de julgar, a qual, na sua reflexão, o aplica aos 
produtos da arte humana e aos da suposta arte da natureza.6 É em tomo 
deste pressuposto que se move toda a Crítica do Juízo e é daqui que nas
cem as analogias entre a arte e a natureza, que nos levam a interpretar a 
natureza como arte e a arte como natureza. 

Graças ao seu novo conceito de uma «técnica da natureza» (que pre
ferimos traduzir por poética da natureza), Kant resolve uma antiga anti
nomia que percorre toda a história do pensamento, protagonizada por 
Platão e Aristóteles, a qual opunha a arte e a natureza, atribuindo-se a 
primazia ontológica e lógica ora a uma ora a outra. Resolve-a, porém, de 
uma forma paradoxal, pois os dois termos se tornam paradigma um do 
outro e servem, à vez, para reciprocamente se explicarem: a arte autênti
ca, para o ser, deve parecer natureza ou como se fosse natural, mesmo 
que saibamos que é produto do artifício intencional de um agente; e a 
natureza, seja no juízo estético ou no juízo teleológico, tem de ser apre
ciada como se fosse artística e produto de uma arte (por certo não huma
na), ou como sendo ela mesma artista. O que permite esta convertibilida
de dos termos arte e natureza? Na verdade, Kant opera aqui com a 
ambiguidade do conceito de natureza: é o modo de produzir que atribuí
mos à natureza o que Kant transpõe para o modo de entender a produção 
da arte humana, da mesma forma que é o modo segundo o qual pensamos 
a produção da arte humana o que atribuímos à natureza. Ora, natureza e 
arte trocam entre si modalidades de produção antitéticas: a natureza dá à 
arte a espontaneidade da produção, enquanto a arte empresta à natureza a 
intencionalidade. Tudo isto, é claro, se passa no plano de um juízo de 
analogia e do como se. Escreve Kant: «Num produto da bela arte temos 
de estar conscientes de que ela é arte e não natureza; mas, contudo, deve 
a conformidade a fins na sua forma parecer tão livre de toda a coacção de 
regras voluntárias como se ela fosse um produto da mera natureza. É 
sobre este sentimento da liberdade no jogo dos nossos poderes de conhe
cimento, que ao mesmo tempo tem de ser conforme a fins, que se funda 
aquele único prazer que pode ser universalmente partilhado sem se fundar 
em conceitos. A natureza é bela, se ao mesmo tempo ela parece como 
arte; e a arte só pode ser chamada bela, se estamos conscientes de que ela 
é arte, e todavia nos parece como natureza.»7 

ó Ibidem. 
1 Kritik der Urteilskraft [KdU] § 45, Ak V,306. 



24 Leonel Ribeiro dos Santos 

No sistema das artes do seu tempo, Kant encontra uma forma de arte 
que realiza esta simbiose de natureza e arte. Trata-se da arte dos jardins 
(Gartenkunst, Lustgartnerei), que ele classifica já entre as belas artes 
como uma espécie de pintura, feita não com objectos naturais representa
dos, mas com os objectos mesmos da natureza (árvores, arbustos, relva e 
flores da floresta e do campo, regatos, lagos, cascatas, etc), com a finali
dade de produzir um quadro para a contemplação dos olhos e do espírito.8 

Kant pensa nos jardins «segundo o gosto inglês», onde a natureza, sendo 
embora obra da arte, não é contudo submetida à violência de uma estrita 
regularidade geométrica, como nos jardins segundo o gosto francês, mas 
é trabalhada como se fosse deixada à sua própria espontaneidade e lei de 
desenvolvimento interior, e assim oferecida como espectáculo ao mero 
jogo livre da imaginação. E graças a isso que ela proporciona ao espírito 
de quem a contempla uma constante fonte de gratas surpresas. Pelo con
trário, a rígida regularidade e a uniforme simetria são contrárias ao ponto 
de vista estético e, em vez de proporcionarem ao espírito um verdadeiro 
prazer, provocam-lhe antes cansaço e aborrecimento. A percepção de que 
no objecto da contemplação há vestígios da coacção e da violência das 
regras segundo as quais foi produzido inviabiliza mesmo qualquer expe
riência estética.9 Somente na medida em que a natureza nos aparece reve-
lando-se espontânea e pródiga em toda a sua variedade e até na sua opu
lência e aspectos selvagens, sem que nisso pareça estar submetida à 
regularidade de um mecanismo ou à coacção de regras artificiais, é que 
ela pode proporcionar um alimento inesgotável para o gosto e prazer esté
ticos de quem a contempla, No jardim, tudo tem de ser não só natureza 
como também parecer natural, mesmo que saibamos que é somente um 
produto da arte humana em que a matéria é a própria natureza. A poética 
kantiana do jardim condensa toda a estética kantiana e pode dar-nos tam
bém uma amostra da filosofia da natureza que a partir da experiência 
estética se torna possível. E isto torna-se mais claro ainda se confrontar
mos a filosofia da natureza que se depreende desta poética kantiana do 
jardim com a filosofia mecânica da natureza e do próprio homem que 
Descartes expõe no seu L'Homme, servindo-se de exemplos tirados dos 
artefactos mecânicos e respectivos mecanismos, que bem conhecia de 
frequentar «os jardins dos reis». 1 0 

Há assim, no pensamento estético de Kant, uma inequívoca prepon
derância da natureza sobre a arte, a qual se revela ou insinua por muitos 
modos. Mas esta preponderância ou não tem sido notada pelos comenta-

*KdU,§5l, Ak V, 323. 
9 Kdü, Allgemeine Anmerkung, Ak V, 242-243. 
1 0 R. Descartes, L'Homme. Oeuvres Philosophiqiies I (1618-1637), Garnier, Paris, 1988. 

p. 390. 
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dores, ou, quando notada por alguns, tem sido interpretada como algo 
perturbador e negativo que prejudica a coerência da proposta kantiana, 
como um resíduo duma teologia da criação, que ameaça a autonomia da 
arte e do juízo estético que o filósofo crítico por outro lado pretendia 
legitimar.11 Aqui, em contrapartida, tomamo-la como um elemento per
turbador sim, mas igualmente como representando um antídoto contra a 
redução da estética às malhas duma subjectividade fechada sobre si mes
ma e sobre as suas vivências ou arbitrárias criações. Mas encaramo-la 
sobretudo pela fecundidade que revela para iluminar a complexidade dos 
problemas relativos à arte e à natureza. E um deles é a concepção do 
génio. Para o filósofo, a genuína arte humana é a arte do génio e, por 
génio, entende ele aquele que produz a sua obra graças a um talento inato 
que atribuímos à natureza. O génio é um «favorecido da natureza» (Güns¬
tling der Natur), que possui uma «disposição inata do ânimo (ingenium) 
mediante a qual a natureza dá a regra à arte». 1 2 Mas, se a natureza ilumina 
a arte, também a arte ilumina a natureza. Porventura, tudo nesta se produz 
apenas mediante o mero mecanismo, sem que a essa produção presida a 
representação de um fim e, todavia, para podermos pensar certos produ
tos da natureza, seja na sua forma ou na sua estrutura, segundo o nosso 
modo de representação, só podemos fazê-lo supondo que a natureza pro
cede artisticamente, ou seja, finalizadamente. E isso é ainda mais neces
sário se não falamos apenas das formas belas da natureza que se oferecem 
à nossa contemplação, mas dos seus produtos orgânicos que se oferecem 
à nossa apreciação teleológica. Aí, diz Kant, «a natureza não é só apre
ciada enquanto parece como arte, mas na medida em que ela é realmente 
arte (embora sobre-humana).» 1 3 A tal ponto que não pode sequer ser imi
tada pela arte humana.14 Num outro passo da obra, Kant prolonga esta 
ideia da analogia entre a natureza e a arte, sublinhando ainda mais a van
tagem da natureza: «Diz-se muito pouco da natureza e da faculdade que 
ela revela nos seus produtos orgânicos, quando designamos esta como 
analogon da arte; pois aí se pensa o artífice (um ser racional) como 
estando fora dela.f...] Talvez alcancemos uma perspectiva mais correcta 
desta propriedade impenetrável se a designarmos como um analogon da 
vida.f..] Para falar com rigor, a organização da natureza não tem nisso 
nenhuma analogia com qualquer causalidade que conheçamos. A beleza 
da natureza pode com razão ser designada como um analogon da arte, já 
que ela é atribuída aos objectos somente em relação à reflexão sobre a 
intuição externa dos mesmos, por conseguinte, somente por causa das 

1 1 Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen, Reclam, Stuttgart, 1977, pp. 39-40. 
12 KdU, § 46, Ak V, 307. 
13 KdU, § 48, A k V , 3 I l . 
^ KdU, § 64, AkV, 371. 
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formas superficiais. Mas a íntima perfeição natural, tal como a possuem 
aquelas coisas que são possíveis apenas enquanto fins naturais e que, por 
isso, se chamam seres organizados, essa não pode ser pensada e explicada 
segundo nenhuma analogia com qualquer propriedade física, isto é, natu
ral, que conheçamos e nem mesmo através de uma analogia perfeitamente 
adequada com a arte humana, já que nós próprios pertencemos à natureza 
no mais amplo sentido.» 1 5 

Movemo-nos, pois, num paradoxo: como pretende aquele, que é 
apenas uma parte, aplicar a lógica do seu modo peculiar de produzir ao 
todo de que é ele mesmo produto? Em suma, Kant acaba por reconhecer 
que a analogia tirada da arte humana, que serviu de base à construção da 
terceira Crítica, apesar de todo o seu potencial heurístico, claudica por 
fim. E assim se afirma a transcendência da natureza relativamente às 
nossas capacidades de a compreender nos processos internos da sua poé
tica. A natureza permanecerá para os homens sempre uma Isis velada.16 

Ainda assim, Kant não deixa de realçar o significado que a experiência 
estética da beleza da natureza tem para nos dar acesso a uma mais vasta 
compreensão da própria natureza, nomeadamente pela extensão que per
mite à consideração teleológica da natureza. Escreve • filósofo: «A bele
za autónoma da natureza [selbständige Naturschönheit] descobre-nos uma 
técnica da natureza, que a torna representável como um sistema segundo 
leis cujo princípio não encontramos em todo o nosso poder de entendi
mento, a saber o de uma teleoformidade [Zweckmässigkeit] relativamente 
ao uso da faculdade de julgar tendo em vista os fenómenos, de tal modo 
que estes têm de ser apreciados não apenas como pertencentes à natureza 
no seu mecanismo destituído de finalidade, mas também como pertencen
tes à natureza pensada por analogia com a arte. Por certo, ela realmente não 
amplia o nosso conhecimento dos objectos da natureza, mas sim o nosso 
conceito da natureza, nomeadamente o que a representa como mero meca
nismo, até precisamente ao conceito da mesma como arte: o que convida a 
profundas investigações acerca da possibilidade de uma tal forma.»1 7 

Nisso, a experiência do belo natural é muito mais fecunda do que a 
experiência do sublime da natureza, pois nesta a natureza revela-se não 
como um poder de inesgotável produção finalizada de belas formas e de 
incontáveis seres vivos, mas como um caótico e incomensurável poder de 
destruição, como a negação de toda a conformidade a fins.18 Se, perante o 
belo da natureza, somos estimulados a admirar e a amar a natureza, 
perante aquilo a que chamamos o sublime da natureza, esta impõe-se ao 

15 KdU § 65, Ak V, 374-375. 
^ KdU, AkV, 316. 
*7 KdU § 23, Ak V, 246. 
18 KdU § 23, Ak V, 246. 
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homem como objecto de «admiração ou respeito» (Bewunderung oder 
Achtung), suscitando «uma espécie de respeito» (eine Art von Achtung)1 9 

ou um «temor reverenciai» (Ehrfurcht)20, expressões que, no contexto da 
sua filosofia prática, Kant nos ensinara a reservar apenas para pessoas ou 
para o próprio objecto da moralidade.21 Embora o filósofo declare que 
«sublime é a natureza naqueles seus fenómenos cuja intuição leva consi
go a ideia da sua infinidade»2 2, tenta mostrar, por outro lado, que é impro
priamente que atribuímos a sublimidade à natureza. Porque, na verdade, a 
sublimidade que experimentamos perante certos fenómenos da natureza a 
que chamamos sublimes é uma sublimidade do próprio espírito, ao qual, 
precisamente na violência que a natureza lhe impõe, é dado experimentar 
sob forma sensível a sua condição supra-sensível.2 3 Nos seus fenómenos 
a que chamamos sublimes, a natureza, pela sua grandeza e poder, aniqui
la-nos, mas precisamente nisso descobrimos que a nossa grandeza e poder 
não está na natureza, mas na destinação e condição moral do nosso espíri
to, para além da natureza, isto é, sentimos a sublimidade do nosso espírito 
enquanto seres morais. E assim, nesta economia de mediações e de com
pensações que gere a terceira Crítica, a experiência do sublime revela a 
sua fecundidade e pertinência não tanto para ampliarmos o conceito de 
natureza como um sistema de fins, quanto para nos permitir, sob o modo 
estético, um vislumbre do mundo supra-sensível e, graças a ela, também a 
própria natureza no seu todo se torna para nós, pela incomensurável 
grandeza e poder com que se nos manifesta, a «exposição de algo supra-
-sensível» (Darstellung von etwas Übersinnlichen)2 4, o «esquema» ou o 
símbolo estéticos do Infinito que para nós é um «abismo» (Abgrund)25, 
mas por certo apenas «uma mera exposição negativa do Infinito» (eine 
blosse negative Darstellung des Unendlichen).26 

Apesar de constituírem experiências estéticas subjectivas de sinal 
contrário, tanto a vivência do belo natural como a do sublime da natureza 
representam já em si mesmas a superação do sujeito e dos seus interesses. 
Como escreve Kant, «o belo predispõe-nos para amar algo, mesmo a 
natureza, sem termos nisso qualquer interesse; o sublime predispõe-nos 
para estimá-la altamente, mesmo contra o nosso interesse (sensível).» 2 7 

'9 Kdü, Ak V, 245, 249, 257 
20 KdU, Ak V, 264. 
21 KpV, Ak V, 76. 
22 KdU §26, Ak V, 255 
23 KdU § 28, Ak V, 262. 
2 4 KdU § 29, Ak V, 268. 
2 5 KdU § 29, AkV, 265. 
26 KdU, AUg. Anmerkung, V, 274. 
27 KdU, Allg. Anmerkung, Ak V, 267. 
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3. Como Kant expressa e reiteradamente o diz, é a experiência da 
beleza da natureza e não a experiência da beleza artística que constitui a 
proto-experiência estética. E ela que nos faz descobrir em nós uma nova 
faculdade - a faculdade de julgar reflexionante - e um novo princípio 
transcendental meramente subjectivo - o da conformidade a fins da natu
reza (teleoformidade da natureza) - Zweckmässigkeit der Natur - que 
constitui o próprio juízo estético ou de gosto na sua peculiar autonomia.28 

E na economia da estética kantiana e da terceira Crítica é verdadeiramen
te a experiência do belo natural que constitui o problema fundamental que 
desencadeia toda a meditação kantiana, sendo o problema da arte humana 
pensado já como uma extensão da solução encontrada para aquele. Mas 
se a apreciação estética da natureza abre caminho à apreciação teleológi
ca da mesma natureza, também esta, por sua vez, reverte sobre a visão 
estética. Pois a natureza poderia ser um sistema de fins e conforme a fins 
na sua produção e, todavia, não ter em conta o prazer estético. Ora, na sua 
peculiar poética, é como se a natureza tivesse tido também em conta esse 
aspecto a nosso favor. O filósofo não admite por certo um realismo esté
tico da finalidade da natureza, que nos levasse a considerar esta como 
tendo na base das suas produções, para além da ideia de um fim de utili
dade e de compatibilidade de uns seres com os outros, também uma ideia 
de beleza à qual aquelas produções se adequassem e tendo ainda em vista 
que isso pudesse vir a ser contemplado e apreciado por alguém e preci
samente pelo homem. No § 58 da Crítica do Juízo, Kant considera, toda
via, que inúmeras belas formações que se encontram em todos os reinos da 
natureza (mineral, vegetal e animal) falam muito alto a favor dessa hipóte
se, embora por outro lado devamos pensar que todas essas belas formações 
são apenas o efeito de fortuitas e caóticas combinações químicas e de 
meros processos mecânicos. Mas isso só torna o fenómeno ainda mais 
surpreendente e digno de admiração. A finalidade estética que atribuímos à 
natureza é meramente ideal e não real e o juízo estético sobre a beleza da 
natureza é meramente subjectivo e não determinante, mas reflexionante. 

Poderíamos pensar que a natureza ganharia mais se lhe atribuísse
mos um realismo estético, se considerássemos que realmente ela se pro
põe a produção de formas objectivamente belas e que essas formas são 
belas apenas porque são o efeito de uma produção estética intencional da 
natureza. Mas não é assim. O idealismo estético kantiano aplicado à natu
reza não se limita a este ou àquele produto ou forma naturais que revelas
sem certas qualidades objectivas de beleza. Mas precisamente porque não 
está limitado por isso, pode ele sublimar esteticamente qualquer aspecto 
da natureza. Não se trata de considerar o mundo ou a natureza como sen-

28 Erste Einleitung, XII, Ak XX, 251. Cf. Ibidem, 244. 
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do realmente belos, mas de dispor o espírito para embelezar o mundo.29 

Como diz Kant, na apreciação estética que sobre a natureza fazemos, não 
está em causa o que ela é ou o que para nós é um fim, mas o modo como 
a acolhemos, pois poderia até dar-se o caso de haver uma conformidade a 
fins objectiva da natureza, segundo a qual ela tivesse produzido as suas 
formas belas para o nosso prazer, sem que nós captássemos essas formas 
com uma teleoformidade subjectiva que nos desse prazer e que se fundas
se apenas no jogo da nossa imaginação deixada em plena liberdade. No 
juízo estético sobre a natureza «somos nós que acolhemos a natureza com 
favor, sem que pela sua parte ela nos indique o menor favor» (wo es 
Gunst ist, womit wir die Natur aufnehmen, nicht Gunst, die sie uns 
erzeigt).30 E, todavia, noutro passo da obra, Kant reconhece que esse 
favor que fazemos à natureza de a considerar bela, é, por assim dizer, a 
recíproca resposta ao livre favor que a natureza prodigamente nos faz de, 
para além de nos ser realmente útil, ainda se nos mostrar generosamente 
bela: «Podemos considerar como um favor que a natureza teve em rela
ção a nós, o facto de ela ter distribuído tão ricamente, para além do útil, 
ainda a beleza e o encanto [Schönheit und Reize], e por isso amá-la, tal 
como por causa da sua incomensurabilidade a contemplamos com respei
to e nos sentimos nós próprios enobrecidos nesta contemplação: precisa
mente como se a natureza tivesse montado e adornado o seu majestoso 
teatro precisamente com esta intenção.» 3 1 

Graça e amabilidade com amabilidade e graça se pagam! Em nota a 
esta passagem, Kant formula ainda mais explicitamente esta nova relação 
graciosa entre o homem e a natureza, entre a natureza e o homem, mos
trando como a contemplação estética e a apreciação teleológica da natu
reza se completam na sua reciprocidade: «Na parte estética foi dito: nós 
olhamos a bela natureza com favor, na medida em que na sua forma 
temos um prazer completamente livre (desinteressado). Pois neste sim
ples juízo de gosto não se tem de modo nenhum em atenção para que fins 
estas belezas naturais existem: se para nos despertarem um prazer, ou se 
sem qualquer relação a nós como fins. Num juízo teleológico, porém, 
temos também em atenção esta relação e por isso podemos considerar 
como um favor da natureza o facto de ela, mediante a exibição de tantas 
formas belas, ter querido ser favorável à cultura.» 3 2 

O privilégio da experiência estética da natureza no pensamento esté
tico de Kant revela-se ainda a outros níveis. Nomeadamente, na sua ori-

2? Refi. zur Logik, Reil. 230, Ak XV, 88. Refl.231, Ibidem: «idealism: dass alles im dem 
Menschen liege, e.g. Schönheit der Welt.» 

30 KdU, § 58, Ak V, 350. 
31 KdU,% 67,AkV, 380. 
3 2 Ibidem. 
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ginária e essencial solidariedade com o sentimento moral e até com o 
sentimento religioso. O § 88 da terceira Crítica sugere uma génese moral 
do juízo estético a respeito da natureza. Kant diz aí que com toda a pro
babilidade foi o interesse moral que, a princípio, despertou a atenção para 
a beleza e os fins da natureza e, depois, esse interesse moral viria a ser 
fortalecido por essa consideração estética. 3 3 E, noutro lugar da mesma 
obra, aponta a semelhança que a experiência estética e teleológica da 
natureza - a admiração da beleza da natureza e a emoção despertada pela 
consideração da grande diversidade de fins da natureza - tem com um 
sentimento religioso e com um sentimento moral: «A admiração da bele
za [Bewunderung der Schönheit] bem como a emoção [Rührung] suscita
da pelos fins tão diversos da natureza que um espírito que reflecte está em 
condição de experimentar antes mesmo de possuir uma clara representa
ção de um autor racional do mundo, têm em si qualquer coisa de seme
lhante a um sentimento religioso. Elas parecem agir sobre o sentimento 
moral (de gratidão e de veneração [der Dankbarkeit und der Verehrung] 
relativamente àquela causa de nós desconhecida) por uma espécie de 
apreciação desta beleza e destes fins que seria análoga à apreciação moral 
da mesma [durch eine der moralischen analoge Beurtheilungsart], susci
tando no espírito ideias morais, quando causam aquela admiração que 
está ligada a um interesse que é de longe muito maior do que aquele que 
pode produzir uma contemplação simplesmente teórica.» 3 4 

Kant, que apresentara justamente a experiência da beleza natural, a 
de uma flor selvagem ou a de uma concha de molusco, como exemplos 
de uma beleza livre (frei) e autónoma (selbständige), parece comprometer 
agora a autonomia do juízo estético associando-o assim tão intimamente 
ao sentimento moral e até ao sentimento religioso. Na verdade, porém, o 
que ele deste modo põe em evidência é a organicidade do espírito na 
espontânea harmonia das suas faculdades. 

O parágrafo 42 da Crítica do Juízo é o mais enfático na explícita 
afirmação da primazia da vivência estética da natureza sobre a vivência 
estética da arte. Nos primeiros parágrafos da Analítica do belo, Kant tinha 
caracterizado o sentimento estético da beleza como um sentimento desin
teressado, mas defronta-se agora com uma particularidade que a beleza da 
natureza revela relativamente à beleza da arte, a saber, que, ao contrário 
desta, aquela «suscita no homem um interesse imediato de natureza inte
lectual e isso, quando é habitual e quando associado à contemplação da 
natureza, constitui um sinal distintivo de uma boa alma ou, no mínimo, 
indica uma disposição de espírito favorável ao sentimento moral». 3 5 

33 KdU, Ak V, 459. 
34 KdU, Ak V, 482. 
35 KdU, Ak V, 298; Grundlegung, Ak IV, 459-460. 
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Páginas adiante, insiste na mesma ideia: «O espírito não pode meditar 
sobre a beleza da natureza sem ao mesmo tempo se achar interessado 
nisso. Este interesse, porém, é moral por parentesco [der Verwandtschaft 
nach], e aquele que toma interesse no belo da natureza só o toma enquan
to tem já bem fundado o seu interesse no moralmente bom.» 3 6 Aliás, esta 
arqueologia moral do sentimento estético da natureza já havia sido abun
dantemente exposta por Kant a respeito do sentimento do sublime: «O 
prazer do sublime da natureza [...] pressupõe um outro sentimento - o da 
própria destinação supra-sensível - , o qual, por obscuro que possa ser, 
tem um fundamento moral.» 3 7 

A experiência estética da natureza - seja a da sublimidade seja a da 
beleza - torna-se assim revelação, em registo sensível, duma mensagem 
que é da ordem do supra-sensível. Pela mediação da vivência estética e da 
contemplação teleológica, a natureza é como que sublimada, adquire 
dimensão de transcendência e torna-se epifania do Absoluto na sua forma 
moral. E o filósofo crítico não tem sequer receio de restaurar, em pleno 
século das Luzes, uma linguagem que é muito próxima da que encontra
mos em certos pensadores medievais, lendo as formas da natureza (e até 
nas variações da luz, das cores e dos sons) como se fossem um «vesti-
gium dei», como «vestígio» (Spur) ou «sinal» (Wink) de algo transcen
dente, como uma «escrita cifrada mediante a qual a natureza nos fala 
figuradamente» (Chiffreschrift... wodurch die Natur ... figürlich zu uns 
spricht), «como uma linguagem que a natureza nos dirige e que parece ter 
um sentido mais elevado» (gleichsam eine Sprache, die die Natur zu uns 
fuhrt, und die einen hõhem Sinn zu haben scheint), que interpretamos 
como sendo um sentido moral.3 8 

Neste mesmo parágrafo, o filósofo transgride ainda outros pressu
postos da sua doutrina estética. Para Kant, o juízo estético, além de ser 
desinteressado, é meramente subjectivo, na medida em que é uma vivên
cia do sujeito, a qual consiste na mera apreensão da forma do objecto, 
abstraindo não só do que o objecto é em si mesmo como até da sua pró
pria existência, que nos é, enquanto tal, indiferente. Ora, na experiência 
estética da natureza essa abstracção e indiferença são impossíveis. E 
como se a dimensão meramente subjectiva do juízo estético ganhasse 
aqui uma dimensão objectiva, graças à qual o nosso interesse intelectual 
pela bela natureza nos leva não só a admirar, a respeitar e a amar a natu
reza, que é objecto da nossa contemplação, mas também a querer que 
dela nada se perca, a deixá-la na sua existência e autonomia. 

36 KdU, Ak V, 300. 
3 7 KdU, Ak V, 292. 
38 KdU § 42, Ak V, 302. 
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A passagem que a seguir se transcreve é, porventura, em toda a obra 
de Kant, aquela onde melhor se mostra o modo como, numa perspectiva 
kantiana, se poderia entender a fecundidade da contemplação estética da 
natureza, que se coloca no ponto de vista do sujeito, para aquilo a que 
hoje chamamos uma perspectiva ecológica, que se colocasse no ponto de 
vista da natureza. Escreve Kant: «Aquele que solitariamente (e sem a 
intenção de querer comunicar as suas observações a outros) contempla a 
bela forma de uma flor selvagem, duma ave, dum insecto, etc, para os 
admirar, para os amar, e num espírito tal que ele não admitiria de bom 
grado a sua perda na natureza em geral, mesmo quando, longe de que a 
existência do objecto lhe faça ver alguma vantagem, ele disso tirasse 
antes prejuízo, esse toma um interesse imediato e a bem dizer intelectual 
pela beleza da natureza. Isso significa que não só o produto da natureza 
lhe apraz pela sua forma, mas também que a existência dele lhe apraz, 
sem que qualquer atractivo sensível tome parte neste prazer ou que a isso 
se associe um qualquer fim.» 3 9 

4. A citada passagem mostra como a perspectiva estética se excede e 
se pode transformar em consciência ecológica. Mas deixa ver também o 
quanto a perspectiva ecológica pode aprender da fecunda lição do pensa
mento estético de Kant. A atitude estética em relação à natureza, tal como 
Kant a concebe, parece cuidar melhor da natureza, amando-a e respeitan-
do-a, do que qualquer outra. Porque não se funda numa qualquer teoria 
acerca da natureza ou no que se sabe ou julga saber a respeito dela, mas 
na atitude humana, numa peculiar disposição do espírito em relação à 
natureza. Ora é esta mediação humana e até a presença humana que em 
certas formas de pensamento ecológico se pretende excluir, como se o 
homem não fosse também ele próprio um ser da natureza e um elemento 
dos seus sistemas ecológicos! 

E assim podemos entender o que escreve Kant num parágrafo da sua 
Doutrina da Virtude, onde discute o tópico dos supostos deveres do 
homem para com a natureza: «No que respeita ao belo da natureza, ainda 
que inanimado, a tendência para o mero destruir {spiritus destructionis) é 
contrário ao dever do homem para consigo próprio; porque enfraquece ou 
extermina no homem aquele sentimento, que, embora não sendo por si 
apenas já [um sentimento] moral, prepara todavia este, na medida em que 
promove muito aquela disposição da sensibilidade que nos leva a amar 
algo mesmo sem ter em vista a utilidade (por ex., as belas cristalizações, 
a indescritível beleza do reino vegetal)». 4 0 

39 KdU § 42, Ak V, 299. 
« Metaphysik der Sitten, Tugendlehre § 17, Ak VI, 443. 
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Como facilmente se reconhecerá, esta passagem ganha todo o seu 
alcance se colocada no contexto da ampla reflexão kantiana sobre o juízo 
estético a respeito da natureza e da íntima solidariedade que aí se reco
nhece existir entre a experiência da beleza e da sublimidade da natureza e 
o sentimento moral, a qual nos leva a tomar interesse pela natureza - um 
interesse que é por certo intelectual e moral, mas de matriz estética - e até 
nos sentimos legitimados a pressupor que todos os seres humanos devem 
tomar o mesmo interesse, ao ponto de considerarmos como «grosseira e 
ignóbil a maneira de pensar daqueles que não têm qualquer sentimento 
para a bela natureza». 4 1 

Estas indicações mostram a íntima relação que no espírito de Kant 
liga a visão estética da natureza com a sua visão da responsabilidade 
moral e dos deveres do homem para com os animais e a natureza em toda 
a sua diversidade.42 A moral e o direito, confinados embora a um espaço 
de relações entre seres humanos, alargam-se pela mediação humana e 
inter-humana ao mundo natural numa vasta solidariedade antropocósmi-
ca. Kant não seria um defensor de uma ética da Terra ou de uma ética da 
natureza que nos impusesse o dever de a respeitar e conservar. Para ele, 
aquilo a que impropriamente se chama deveres relativamente aos animais 
e a outros seres e coisas da natureza é algo que tem sempre em vista indi
rectamente os deveres para com a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, 
Kant indica-nos um modo possível segundo o qual a ordem ética e jurídi
ca, sendo embora propriamente uma ordem humana e entre humanos, 
pode alargar-se à natureza, sem incorrer em sub-repções ou em falácias 
naturalistas ou antropologistas, porque consciente dos limites dessa 
extensão. Esse modo é o que se abre pela apreciação teleológica e pela 
vivência estética da beleza e da sublimidade da natureza. 

41 KdU, § 42, Ak V, 303. 
4 2 Veja-se o desenvolvimento deste tópico, no meu ensaio «Kant e os limites do antropo

centrismo ético-jurídico», in Cristina Beckert (org. e coord.), Ética Ambiental Uma 
Ética para o Futuro, CFUL, Lisboa, 2003, pp. 167-212, sobretudo pp. 200-210. 
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RESUME 

KANT ET L'IDEE D'UNE POETIQUE DE LA NATURE 

Noire propos c'est de mediter le rapport reversibie d'analogie qui, d'apres ia 
Critique du Jugement de Kant, on doit supposer entre Tart et la nature (entre 
l'esthetique et la teleologie), et de voir en quel sens cette idee, si blamee par 
Schopenhauer comme appreciee par Goethe, peut encore donner a penser 
autrement les problemes qui pose la conscience ecologique contemporaine, dans la 
mesure ou elle nous devoile une relation de l'homme vis-a-vis de la nature qui 
n'est plus seulement de maitrise et de possession, mais plutot d'admiration 
profonde et de respect gracieux. 

Seront themes majeures de notre exposition la notion kantienne d'une 
"technique de la nature" (qu'on propose de traduire par "poetique de la nature") et 
surtout le role qui joue l'experience esthetique (du beau et du sublime) de la nature 
dans Feconomie de l'esthetique kantienne et dans Tarchitectonique meme de la 
troisieme Critique. 



ORGANISMO E A R T E 
NA FILOSOFIA DE N I E T Z S C H E 

Clademir Luís Araldi 
Universidade Federal de Pelotas 

Os vínculos que Nietzsche estabelece entre organismo e arte são 
determinantes para a construção de uma nova 'interpretação' da natureza, 
ali incluída a vida humana. Pretendemos mostrar, inicialmente, que já no 
pensamento do jovem Nietzsche há um esforço para ir além dos pres
supostos da metafísica tradicional (em sua vertente platônica, ou idealis
ta-moderna) e do mecanicismo moderno. 

No pensamento do jovem Nietzsche, o organismo serve de modelo 
para a consideração da vida natural, como uma totalidade constituída de 
partes. Apoiando-se na distinção kantiana entre coisa em si e aparência, 
ele pondera que o mecanicismo só se refere às aparências, graças às 
noções e aos esquemas projetados pelo entendimento nas coisas. O que 
garante a relativa coesão e organização do mundo só pode ser, no entanto, 
um impulso inerente ao mundo. À diferença de Schopenhauer, que via no 
mundo fenomenal apenas a manifestação da vontade de viver cega, gera
dora de múltiplos sofrimentos, o jovem filósofo-filólogo vê nas relações 
de 'forças - desde as combinações químicas do mundo inorgânico até as 
mais elaboradas formações orgânicas - um jogo artístico de coesão e 
separação, de construção e destruição. 

Após criticar os modelos de organismo modernos, como o de Espi
nosa, o de Kant e os do idealismo romântico, Nietzsche visa à construção 
de uma nova compreensão de organização, que admite o caos como 
estofo insuprimível para a criação. A arte, entendida como forma da von
tade de poder, possibilita configurar o caos do mundo natural e do mundo 
humano. A vontade artística de potência é, desse modo, a sua tentativa 
mais elaborada de suplantar o modelo teleológico do organismo. 

Buscamos investigar, por fim, se essa perspectiva nietzschiana está 
isenta de qualquer implicação teleológica, e até que ponto ela fornece um 

Philosophien, 29, Lisboa, 2007, pp. 35-47 
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modelo de interpretação da organização e desorganização dos processos 
efetivos do devir mundano. Questionamos, nesse sentido, se a criação de 
cunho artístico expressa efetivamente a relação de forças do mundo, e do 
mundo do homem, ou se ela é manifestação da vontade de poder, 
enquanto vontade de ilusão e de engano. 

1. Organismo e vida natural 

Num escrito póstumo de setembro de 1870-janeiro de 1871, 
Nietzsche afirma: "O mundo, um organismo descomunal que gera e con
serva a si mesmo" (KSA VI I , 5 (79)). 

Trata-se, nessa citação, do mundo unitário da vontade, raiz de todos 
os fenômenos e formas. Não há propriamente uma separação do mundo 
da vontade em relação ao da representação. O mundo da representação 
deriva da necessidade e da limitação do nosso pensamento consciente à 
superfície das coisas. A representação seria um mecanismo ilusório 
(enganoso), que não corresponde à essência das coisas: 

Assim que a vontade vem a ser fenômeno, tem início esse mecanismo. 
Somente através da representação há multiplicidade e movimento da 
vontade. Um ser eterno torna-se somente por meio da representação 
em devir, em vontade, ou seja, o devir, a vontade mesma como efi
ciente, são aparência" (KSA VII , 5 (80)). 

É nesse sentido que surge instintivamente a crença de que "o mundo 
da representação é mais real do que a efetividade (Wirklichkeit)" (KSA 
VII , 5 (78)). Essa teria sido a crença de Platão e de todos os gênios produ
tivos: a sua natureza de artista {Künstlernatur) leva-os a essa posição. 
Enquanto indivíduos dotados de intelecto, órgão do conhecimento cons
ciente, vivemos numa contínua ilusão. Precisamos a todo o momento da 
arte para viver, para ordenar, classificar, avaliar, medir, estabelecer liga
ções entre as coisas. O mundo da representação é, portanto, obra do 
instinto intelectual humano, da qual poderíamos nos orgulhar: 

Nossa prerrogativa nobre de artista poderia regalar-se de ter criado 
esse mundo. (KSA XI , 25 (318)). 

O instinto (vontade) é potência geradora não só de representações, 
mas também de organismos. O que é propriamente um organismo? A 
semelhança de Schopenhauer, também para o jovem Nietzsche todos os 
fenômenos do mundo - desde as forças do mundo inorgânico até os orga
nismos mais bem estruturados dos reinos vegetal e animal - expressam 
uma mesma vontade. Há, assim, um parentesco, uma afinidade entre 
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todas as aparições da vontade na natureza orgânica, graças ao tipo funda
mental (a Idéia) que subjaz a todas elas1. 

Se não há um mundo organizado de modo finalista e unitário, por 
uma inteligência superior e independente dele; se no mundo reina uma 
completa desrazão (völlige Unvernunft), como compreender a relativa 
organização e ordem no mundo? A primeira resposta, esboçada no texto 
de 1867-1868 é: "A vida orgânica, para nós, é propriamente um milagre." 
(FS I I I , p. 375). 

A existência humana também é permeada de 'milagres' {Wunder). 
Apesar de reinarem o acaso e a desrazão no mundo, o ser humano neces
sita ordenar e dar forma a esse 'caos'. A vida natural está eternamente em 
fluxo; em si mesma não há nenhuma finalidade. Contudo, poder-se-ia 
pensar que a vida em geral existe de modo semelhante ao homem. Have
ria, assim, um parentesco entre os processos orgânicos e as percepções 
humanas. Esse parentesco não seria constitutivo, mas projetado pelo inte
lecto do homem, para sua conservação e afirmação. Nada na natureza 
ocorre sem causa - Nietzsche parece concordar com Goethe nesse ponto. 
Mas as causas eficientes no mundo natural assentam em algo para nós 
desconhecido. E uma necessidade humana, artisticamente desenvolvida, 
supor uma conformidade a fins interna na natureza. Queremos ressaltar 
que a admissão de 'causas internas' da natureza permite a Nietzsche criti
car o mecanicismo, a redução da conexão dos fenômenos por meio da 
pressão e do choque (Druck und Stoß). O mecanicismo pode 'explicar' as 
conexões no mundo inorgânico, a partir de uma conformidade a leis 
projetada pelo intelecto humano na matéria. A vida orgânica não pode 
surgir, nem ser explicada, pelo mecanicismo. Nietzsche arrisca a hipótese 
de que a vida se formou de uma cadeia infinita de ensaios malogrados2. É 
impossível apreender o conceito 'vida', compreender a vida em sua cons
tituição essencial. Contudo, pode-se investigar as formas em que a vida se 
desenvolve, a partir do conceito de fim natural. O organismo nada mais 
seria do que "vida enformada"3: o que o move é a vontade. 

Se no período militar de 1867-68 Nietzsche se recusa a subsumir a 
vida à Idéia do todo, nos anos subseqüentes ele aproxima o organismo do 
todo, através da vontade de viver schopenhaueriana. Segundo Schopen
hauer, a 'vontade' se objetiva desde os graus mais inferiores do mundo 
inorgânico até os mais elevados e adequados - no mundo animal e huma
no. A cada grau de objetivação da vontade corresponde uma idéia. Trata¬
-se da única e idêntica Vontade, que aparece em todas as idéias, aspi-

1 Cf. SCHOPENHAUER, O mundo como vontade e representação (MCVR); Werke in 
fünf Bänden, I , § 27. 

2 Cf. FS III, Die Teleologie seit Kant (outubro de 1867 - abril de 1868), p. 381. 
3 Idem, p. 386. 
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rando sempre por objetivações mais elevadas4. O organismo nada mais é 
que "uma idéia superior, à qual se submetem as inferiores, através da 
assimilação preponderante" (MCVR, § 27). Ou seja, através do conflito, da 
luta incessante nas manifestações inferiores, a vontade aspira por objeti
vações sempre mais elevadas e potentes - até chegar ao ápice da pirâmide 
da aparência, até a mais elevada de suas objetivações: o homem; e entre 
os homens, o gênio. 

De modo semelhante a Schopenhauer, Nietzsche vê no gênio 
(enquanto filósofo, artista e santo) o fim metafísico da inquietude do 
devir natural, do anseio da natureza (vontade) para o esclarecimento de si 
mesma. A cultura superior traria à luz as metas obscuras da natureza: 

Quem se habituou a ter em alta conta a conformidade a fins incons
ciente da natureza, responderá talvez sem nenhum esforço: "Sim, é 
assim mesmo! Deixai os homens pensarem e falarem o que quiserem 
sobre seu fim último, eles estão bem conscientes em sua pulsão obscu
ra do caminho certo". Para poder contradizer a isso, temos de ter 
vivenciado alguma coisa; mas quem de fato está convencido daquela 
meta da cultura, qual seja, que ela tem de promover o surgimento do 
verdadeiro homem e nada além disso, e quem agora compara como 
ainda hoje em todo luxo e ostentação da cultura, o surgimento daque
les homens não se distingue muito de uma tortura contínua de um 
animal, este julgará necessário que o querer consciente seja colocado, 
enfim, no lugar do "impulso obscuro". E isso também sobretudo por 
uma segunda razão: para que não seja mais possível empregar aquele 
impulso não esclarecido acerca de seu alvo, a célebre pulsão obscura, 
para fins completamente distintos, e, com isso, conduzi-lo a sendas, nas 
quais nunca mais possa ser atingida aquela meta suprema, a geração do 
gênio. (KSA I , Considerações Extemporâneas, 111, 6). 

Se cada forma mais elevada 'devora' a forma inferior, ela conserva 
nessa luta o essencial da forma assimilada, junto com a aspiração comum 
a todos os fenômenos do mundo de desenvolver-se em formas mais ele
vadas. Como exemplo, Schopenhauer cita o organismo humano, o qual 
vence a luta contra idéias inferiores (forças físicas e químicas da matéria), 
incorporando-as pela assimilação numa forma superior. 

Nietzsche busca compreender o surgimento dos organismos vivos de 
um modo imanente. O impulso que leva o organismo a organizar a si 
mesmo só pode provir dele mesmo. Por isso, ele identifica o mundo a um 
organismo que gera a si próprio. É necessário, no entanto, mostrar como 
se dá a passagem do orgânico para o inorgânico. Como seu mestre, o 
jovem filósofo-filólogo admite uma escala hierárquica, envolvendo todas 

4 Cf. Schopenhauer, op. cit., § 27. 
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as forças que tendem a organizar-se - desde a matéria bruta inorgânica 
até a especialização e complexificação do mundo orgânico. Como bem 
notou G. Abel, o organismo seria "expressão de um processo de forças 
contínuo, como organização relativamente unitária"5. O organismo surgi
ria como força endógena: a coesão das partes, dos membros, dos órgãos, 
só pode provir de um impulso originário, que opera a partir de dentro. 
Essa força é de caráter artístico: "com o Orgânico começa também o 
Artístico" (KSA V I I , 19 (50)). 

Entre inorgânico e orgânico, contudo, não pode haver uma separação 
total. Nietzsche arrisca a hipótese de que "as transformações químicas na 
natureza inorgânica talvez sejam processos artísticos" (KSA VII , 19 
(54)). Os processos dinâmicos de atração e repulsão das forças do mundo 
inorgânico são um jogo artístico, não submetido às leis da natureza. A 
implicação dessa interpretação é de que a própria vontade se desenvolve 
como ilusão, sendo que as ilusões são sempre mais elaboradas, conforme 
se ascende na escala hierárquica da natureza. 

Vivemos numa contínua ilusão: para viver precisamos a todo momen
to da arte. (KSA VII, 19 (49)) 

O gênio, espelhamento adequado do Uno-Primordial, tem o poder 
para envolver o mundo todo numa rede de ilusões. Com a aparição do 
gênio, o Uno-Primordial se satisfaz na aparência completa6. O que leva 
Nietzsche a abandonar a compreensão do gênio de Schopenhauer, segun
do a qual seria possível, através do gênio, a auto-supressão da vontade, a 
aspiração ao nada: "o gênio é a aparição (Erscheinung) que destrói a si 
mesma" (KSA V I I , 7 (160)). Após atingir as formas mais elevadas de sua 
aparência, a vontade se auto-negaria no gênio, através da contemplação 
de sua essência íntima (dor e contradição). Nietzsche volta-se contra essa 
conseqüência, procurando na arte uma afirmação incessante das aparên
cias. O mecanismo schopenhaueriano da auto-negação da vontade é 
simplesmente criticado como expressão da fraqueza da vontade. 

Há, no entanto, elementos não schopenhauerianos na compreensão 
nietzschiana de gênio. Nietzsche admite uma aproximação a seu 'mestre', 
no sentido de que o tipo humano ideal é um "espelho sobre o qual a vida 
aparece em sua significação metafísica" (Consideração Extemporânea 
I I I , Schopenhauer como educador, 5). Schopenhauer, nesse sentido, 
concordaria que a natureza (vontade cega) tem necessidade do conheci
mento puro, desprovido de vontade, da contemplação estética do gênio. 

5 G. Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, 
p. 113. 

6Cf. KSA VII, 7 (157)-finalde 1870-abril de 1871. 
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Entretanto, na medida em que Nietzsche compreende o "gênio filosófico" 
como aquele que forneceria um "sentido metafísico à cultura"7, ele está 
trazendo outros pensamentos. Não há apenas a preocupação com uma 
metafísica da cultura, mas a pressuposição de que seria possível haver um 
desenvolvimento inerente à cultura de um povo, ou mesmo no interior do 
mundo modemo, propiciando, assim, o nascimento do gênio. O gênio 
seria tanto o fruto supremo da natureza como o ápice da cultura de um 
povo. Antes de se opor à natureza, a cultura seria propriamente o reino da 
physis transfigurada. 

Desse modo, apontamos uma diferença fundamental no modo de 
compreender o gênio em ambos os filósofos. Para Schopenhauer, o gênio 
é "o estado extremamente raro em que o intelecto volta-se contra a von
tade, contra a ordem da natureza"; ele é, nesse sentido, "um excesso 
anormal de inteligência", que contempla o mundo "como algo de estra
nho, como um espetáculo" (Schopenhauer, op. cit, cap. 31). Para o 
Nietzsche da época de O Nascimento da tragédia, o gênio é a "justifica
ção suprema da natureza, o fruto supremo da natureza" (Consideração. 
Ext. I I I , 3), o artista que se funde com o Uno-Primordial, perpetuando a 
manifestação da vontade8. 

2. A crítica aos modelos de organismo de Espinosa e Kant 

O confronto de Nietzsche com os modelos de organismo de 
Espinosa e de Kant é decisivo para a construção de sua própria noção de 
organismo. Ele se ocupa mais intensamente com Espinosa a partir de 
1881, através da obra de Kuno Fischer, História da filosofia recente. 

Günter Abel aponta para o significado determinante dos estudos 
nietzschianos de Espinosa, em 1881 e nos anos seguintes. Para ele, 
Nietzsche ainda compreende nesse tempo o todo como um organismo, de 
um modo endógeno e imanente. O filósofo do Zaratustra iria além das 
noções platônica e espinosiana de organismo na medida em que insere 
o conceito de "organização das forças" (Krãfte-Organisationf. Dessa 
perspectiva, um organismo seria somente 

"a expressão de uma organização unitária do processo contínuo das 
forças, na qual perpassa uma vontade de poder dominante pela respec
tiva multiplicidade das partes, e prescreve com êxito a relação entre as 
partes e o todo na estrutura interna da ordem inteira de poder" (Abel, 
op. cit, p. 113). 

7 Cf. KSA I , C. Ext. III, Schopenhauer como educador, 6. 
8 Cf. KSA VII, 10 (I)-início de 1871. 
9 Cf. G. Abel.op. cit., p. 113. 
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A ênfase nietzschiana no conatus, na relação entre autoconservação 
e aumento de poder é decisiva para a elaboração da fdosofia tardia, para 
os projetos da vontade de poder e da trans vai oração dos valores. Em 
nossa perspectiva, importa analisar em que medida esses projetos apon
tam para a importância da arte e da criação artística no jogo de forças do 
mundo natural e humano. A principal crítica de Nietzsche a Espinosa é 
bem conhecida: Espinosa teria apenas admitido no conatus o esforço 
(impulso) para perseverar na existência. Sem dúvida, essa afirmação está 
presente no autor da Ethica, como podemos constatar: 

Toda a coisa se esforça, enquanto está em si, por perseverar no seu 
ser". (Espinosa, Ethica III, prop. VI). 

Essa 'tendência' à preservação de si seria própria do homem: "o 
desejo (conatus) é a própria essência do homem (...), isto é, um esforço 
pelo qual o homem se esforça por perseverar no seu ser" (idem, Ethica 
IV, prop. XVI I I , demonstração). Entretanto, Espinosa admite que o 
conatus pode ser aumentado, caso nele predomine a afecção da alegria, 
ou sofrer uma diminuição, no caso de predominar a afecção da tristeza. 

Nietzsche não reconhece o momento espinosiano de ampliação da 
potentia nos organismos, e no homem em particular (a potência humana 
de incorporar causas externas). Essa redução ao plano da autoconserva
ção ocorre em proveito do próprio projeto nietzschiano da vontade de 
poder, do aumento e intensificação das forças. De qualquer modo, ele não 
admitiria na potentia rationis a causa do aumento do poder. 

A recusa da explicação teleológica kantiana também pode ser com
preendida nessa perspectiva. A admissão de uma força imanente, organi
zadora, permitira suplantar a relação kantiana das partes com o todo. Kant 
admite um princípio teleológico subjetivo de ajuizamento da natureza. E 
a faculdade do juízo reflexiva que estabelece o princípio das ligações das 
formas da natureza segundo fins, como se esse princípio se encontrasse 
na natureza. Com isso, Kant admite explicitamente que se trata de um 
princípio regulativo, ou seja, a conformidade a fins dos produtos da natu
reza é subjetiva, formal 1 0: é o próprio sujeito que introduz a conformidade 

1 0 António Marques entende que essa 'teleologia enfraquecida' de Kant coaduna-se com a 
posição de um sujeito auto-afirmativo, tai como Kant apresentou na Crítica da Razão 
Pura, sujeito esse que "identificou as leis gerais do ser a suas próprias leis ou catego
rias". A análise de A. Marques é valiosa, à medida que mostra a importância (na filoso
fia do jovem Nietzsche) da retomada de Schopenhauer da noção de conformidade a 
fins. Em O mundo como vontade e representação, Schopenhauer substancializa a Von
tade, mostrando que todas as operações do sujeito cognoscente (exceto as do gênio, 
enquanto sujeito puro do conhecimento!) dependem daquela: "Assim, pode-se dizer 
que Schopenhauer, por um lado, radicaliza ainda um certo subjeüvismo contido no 
idealismo transcendental de Kant, ao retirar substancialidade a certas categorias que 
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a fins nas coisas da natureza11. A diferença é que Kant atribui universali
dade à necessidade subjetiva de ajuizar as coisas conforme fins; para 
Nietzsche trata-se da capacidade humana de criar ficções reguladoras, 
uma rede de ilusões artísticas, nas quais o ser humano consegue viver e 
prosperar. 

Até agora não tiveram êxito as duas explicações da vida orgânica: 
nem a que parte da mecânica, nem aquela a partir do espírito. Eu 
acentuo a última. O espírito é mais superficial do que se acredita. O 
governo do organismo ocorre de um modo, que tanto o mundo mecâ
nico quanto o mundo espiritual podem apenas simbolicamente servir 
de explicação. (KSA XI , 26 (68) - outono de 1884). 

Entretanto, Kant já diferenciava o ser organizado da máquina: 

Um ser organizado é por isso não simplesmente máquina: esta possui 
apenas força motora (bewegende); ele pelo contrário possui em si for
ça formadora (bildende) e na verdade uma tal força que ele comunica 
aos materiais que não a possuem (ela organiza). Trata-se pois de uma 
força formadora que se propaga a si própria, a qual não é explicável só 
através da faculdade motora (o mecanismo). (KANT, Crítica da facul
dade do juízo, § 65, p. 217). 

tornavam possível a objetividade como tal, mas, por outro, restaura uma teleología for
te, um finalismo da substância, ao determinar a vontade como coisa em si. Lembremo¬
-nos de que a característica de uma teleologia que podemos considerar como modelo 
por oposição à teleologia reguladora enfraquecida é aquela que pretende determinar 
uma substância como todo cujo logos envolve todas as partes, incluindo o sujeito. Tra
ta-se nesse caso de uma teleologia da totalidade e da substância. É curioso este ponto: 
Schopenhauer como o filósofo que desoculta a essência volitiva do ser e do sujeito, o 
que em princípio iria no sentido da auto-afirmação, anula, porém, esse movimento ao 
supor uma vontade universal". (António Marques. A filosofia perspectivista de Nietz
sche. São Paulo: Discurso Editorial, 2003, p. 53). Consideramos instigante o modo 
como Schopenhauer relaciona, em sua 'teleología da totalidade', as duas direções pos
síveis da vontade, a afirmação e a negação do querer-viver. Instigante também é o 
modo ambíguo, complexo e tenso com que o jovem Nietzsche se confronta com a 
metafísica totalizante schopenhaueriana da vontade, radicalizando esteticamente o sub
jetivismo presente em Kant e em Schopenhauer e, de um modo ainda não esclarecido, 
repondo uma teleologia no sentido forte, enquanto metafísica de artista, em que a von
tade (vinculada ao Uno-Primordial) é a raiz de todos os fenômenos e aparências do 
mundo. Quiçá seja ainda mais instigante (apesar de transcender os limites e pretensões 
deste texto) o modo como Nietzsche se confronta com a teleología schopenhaueriana 
da vontade na época de elaboração do projeto da vontade de poder. Em que medida a 
vontade de poder, enquanto tentativa de uma nova interpretação de todo acontecer, não 
está enredada ainda numa teleologia, em sentido forte? 

1 1 Cf. Kant, Crítica da faculdade do juízo, p. 203-204 ep. 218. 
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Em comum entre os dois pensadores alemães está o reconhecimento 
de que a organização da natureza não pode ser comparada a nenhum tipo 
de causalidade que conhecemos ou já inventamos (causalidade natural, 
causalidade mediante liberdade). Kant pretendia assegurar a "perfeição 
natural interna" dos seres organizados por meio de conceitos regulativos 
da faculdade do juízo reflexiva. Nesse sentido, a idéia do todo determina
ria a ligação de todas as partes: somente o sujeito que ajuíza as coisas 
poderia fundar a unidade sistemática da multiplicidade sensível. Também 
o jovem Nietzsche, no escrito "A teleología desde Kant", critica a con
cepção mecanicista do mundo. Ao questionar se o organismo vivo pode 
surgir do mecanismo, ele já aponta para seu futuro projeto. O intelecto 
humano é discursivo, atendo-se apenas à superfície das coisas: "a existên
cia do organismo mostra apenas forças que agem cegamente" (FS I I I , 
p. 381). A idéia do todo seria somente nossa representação; ela não 
subsume o conceito de vida. Se é impossível explicar um organismo de 
modo mecânico, qual é o caminho para uma outra compreensão? 

Como notou Günter Abel, para o Nietzsche tardio, "o discurso do 
'mundo em seu todo' é somente uma expressão para o conjunto das ações 
e reações específicas dos centros de forças singulares"12. O jovem 
Nietzsche operava com o esquema da ligação das partes ao todo. Não só 
o todo condiciona as partes, também as partes condicionariam o todo. 
Contudo, a noção de todo não é completamente abandonada. Se há 
somente relações de forças, organizações de unidade relativa, o que leva 
uma força a dominar uma multiplicidade de forças circundantes? Qual é a 
natureza da força organizadora? 

Uma das respostas que o jovem Nietzsche propõe posteriormente é a 
da 'divinização' da natureza, através dos impulsos (estéticos) dionisíaco e 
apolíneo. Assim, na época de O nascimento da tragédia, ele desenvolve a 
perspectiva esboçada no escrito "A teleología desde Kant", com pontos 
de contato com a Filosofia da arte, de Schelling. Tanto o jovem 
Nietzsche quanto Schelling propõem uma 'divinização' da arte, mesmo 
que em sentidos diferentes. Para o primeiro, a criação artística possui um 
caráter 'divino', na medida em que o gênio individual necessita fundir-se, 
no ato da criação, ao gênio universal, ao deus-artista Dioniso (vontade 
originária, inconsciente), Schelling, no entanto, compreende Deus (Abso
luto e Infinito) como protótipo e fonte de toda arte. O próprio universo é 
visto como uma obra de arte: "Em Deus, o universo é formado como obra 
de arte absoluta e em beleza eterna"13. Toda criação artística, no entanto, 
se baseia na imaginação (Einbildungskraft), que é força de individuação, 
propriamente criadora. 

1 2 G. Abel,op. cit.,p. 306. 
1 3 Schelling, Filosofia da arte, I a . Seção, § 21. 
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Na época de gestação e elaboração de Assim falou Zaratustra, 
Nietzsche tenta se afastar definitivamente da concepção romântica do gênio 
(inclusive da schopenhaueriana). Ele abandona, assim, a noção de Sim
bólico, de Schelíing, e a compreensão de imaginação (Einbildungskraft), de 
Kant e dos românticos, especialmente de Schelíing 1 4, e propõe, através da 
vontade de poder, como impulso de configuração artística, um novo 
modo de compreender a criação na natureza. 

3. Arte e natureza 

O mundo não pode mais ser considerado como um todo orgânico. 
Como compreendê-lo? Como caos a ser enformado de (por) alguma 
forma? A nosso ver, Nietzsche não abandona de todo o modelo do orga
nismo, mesmo quando busca uma resposta na vontade artística de 
potência: 

O mundo é uma obra de arte que gera a si mesmo. (KSA XII , 2 (114)). 

A obra de arte não possui forma e estrutura diferentes das de um 
organismo. Sem a mediação do artista, a obra de arte pode aparecer como 
corpo, como organização: o corpo de oficiais prussianos e a ordem dos 
jesuítas seriam exemplos (cf. XI I , 2 (114)). 

Observemos primeiro as propriedades do organismo: autoregulação, 
assimilação, secreção, excreção, metabolismo, regeneração 1 5. Elas expres
sam o poder do instinto. Se tomarmos o organismo humano, é o instinto, 
e não a consciência, a força que regula e mantém a sua coesão 1 6. O mes
mo vale para o 'organismo social'. O bom funcionamento do todo social 
pressupõe a subordinação e coordenação entre os indivíduos, segundo os 
valores propostos pela hierarquia que comanda. O indivíduo existe como 

1 4 Rubens R. T. Filho analisa o vínculo imanente entre imaginação, simbolismo e mitolo
gia na Filosofia da arte, de Schelíing. A reflexão pós-kantiana sobre o símbolo e a 
imaginação teria na referida obra de Schelíing um de seus momentos de maturação 
mais significativos, e na obra Assim falou Zaratustra (principalmente na seção Dos 
poetas, da segunda parte) um de seus momentos mais críticos. Cf. R.R. Torres Filho, 
Ensaios de filosofia ilustrada, São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 158. Schelíing enfatiza, 
na primeira parte de seu escrito sobre a arte, o significado da palavra alemã Einbil
dungskraft: "A palavra alemã Einbildungskraft, que é de um acerto notável, significa 
propriamente a força de formação-em-um (Ineinsbildung), na qual de fato se baseia 
toda criação. Ela é a força por meio da qual um ideal é ao mesmo tempo também um 
real, a alma é corpo, ela é a força da individuação, que é a força propriamente criado
ra". (Schelíing, Philosophie der Kunst. In: Ausgewählte Schriften, vol. 2. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2003, p. 214. Trad. de Márcio Suzuki). 

15 Cf. KSA IX, 11 (182). 
i * Cf. KSA III, Gaia Ciência, §11. 
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função do todo17. No caso da espécie humana, o sofrimento e a morte de 
inúmeros indivíduos seriam necessários para sua manutenção. A luta dos 
impulsos pode ser prejudicial ao indivíduo; no todo ela favorece a con
servação da espécie. O instinto, seja em suas formas mais brutas, ou 
mesmo no espírito humano, trabalha incessantemente, tateando por seme
lhanças, combinações (químicas, morais, lógicas). Isso é o que caracteriza 
o movimento do organismo18. Através da luta, do confronto, da combina
ção (Zusammenspiel) das forças, o organismo pode originar-se, subsistir, 
desagregar-se, enfraquecer-se ou expandir o poder. Não há uma anarquia 
dos átomos, pois esses movimentos constituem organizações e combina
ções de unidade relativa19. A diferença interna das forças em relação é 
fundamental para a formação dos órgãos e membros do organismo. Para 
que o organismo não definhe, os membros não saudáveis acabam por 
perecer: 

A vida mesma não reconhece nenhuma solidariedade entre os mem
bros saudáveis e degenerados de um organismo - os últimos precisam 
ser amputados, ou o todo sucumbe... (KSA XIII, 23 (10)). 

Essa luta não pode ser compreendida de modo causal-mecânico. 
Nietzsche vê na luta a expressão de um jogo artístico, de coesão e separa
ção de forças, da vontade artística de potência. Essas forças em incessante 
relação expressam a hierarquia: o mais forte se apropria do mais fraco. 
Do ponto de vista do organismo, a escravidão, a subjugação do mais 
fraco ao mais forte, é natural, própria do caráter intrínseco de todas as 
forças, de sua aspiração ao poder, à intensificação do poder. 

* * * 

Para o filósofo de Sils-Maria, o modelo privilegiado de expressão da 
vontade de poder artística é o mundo humano dos afetos, particularmente 
a "vontade fundamental do espírito humano". E característico de tudo o 
que vive e se desenvolve a vontade de incorporação, assimilação e de 
apropriação do que é estranho. Se Nietzsche pressupõe como dada a 
'vontade de acumulação de força' em toda a natureza, no ser humano há 
uma configuração especial, graças à intensidade da "sensação da força 
aumentada" (KSA V, Para Além de Bem e Mal, § 230). 

1 7 Cf. KSA IX, 11 (182). 
1 8 Acerca dessa questão, confira KSA IX, 11 (122) - fragmento póstumo do outono de 

1881. 
1 9 Cf. KSA XII, 2 (87) - fragmento póstumo do outono de 1885 -outono de 1886. 
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A crueldade é inerente à tensão das forças no mundo natural. A vida 
é apropriação, exploração, subjugação 2 0, que se expressa internamente, na 
articulação entre as partes do organismo, e no crescimento de um orga
nismo que transmuta o que lhe é estranho em função sua. 

A nosso ver, não é possível concluir com a afirmação de que o ser 
humano apenas prolonga o jogo artístico das forças organizadoras, dos 
centros de força dinâmicos que constituem a 'realidade'. A formação de 
organismos, a saber, a organização de unidades de relativa duração e 
estabilidade, expressa para Nietzsche o caráter artístico de todo acontecer. 
Mas no homem esse jogo artístico de forças é ambíguo. 

A vontade fundamental do espírito humano almeja a aparência, a 
superfície, a simplificação do múltiplo em formas e esquemas. Desse 
modo, é possível ao ser humano incorporar o novo, o estranho circundan
te, a antigas formas. E assim que cresce um organismo - e também o 
conhecimento humano (a metáfora predileta de Nietzsche para a atividade 
do espírito é o estômago, sua força de digestão). Tais são as 'artes de 
Proteu' do espírito humano, suas artes de transfiguração da crueldade 
efetiva: a vontade de iludir e de deixar-se iludir, fruindo da arbitrariedade 
dessas ilusões, máscaras, véus, embelezamento e estreiteza de pers
pectivas. Ou seja, a arte de fruir a ilusão como potência humana. Mas não 
nos enganemos. A vontade de ilusão não deriva da 'liberdade' do homem 
de moldar a si mesmo. Trata-se do "ímpeto e da pressão permanente de 
uma força criadora, modeladora, mutável" (KSA V, Para Além de Bem e 
Mal § 230). 

A tarefa crucial de Nietzsche consiste em retraduzir o ser humano -
sobrecarregado de interpretações morais e metafísicas - ao terrível e 
eterno texto homo natura. A crueldade do homem do conhecimento, que 
diz não, que se encerra voluntariamente em si mesmo, afastando de si 
muitas coisas, detendo-se num horizonte limitado à sua força apropria-
dora - é distinta da crueldade da natureza cega. 

Querer conhecer as coisas de modo radical e profundo é um pendor 
cruel do espírito humano. Entretanto, como artista nato, o homem sempre 
será impelido a forjar novas ilusões, ficções e articulações. O problema 
de Nietzsche é o de assegurar que esse ímpeto das forças organizadoras e 
modelares leve sempre à intensificação do poder, ao aumento da força. 
Para que conhecimento, se com ele há a violação da vontade fundamental 
do espírito, de ilusão e de superfície? Com essa forma inaudita da 
vontade de poder tem início e se prolonga a tragédia humana, no que ela 
tem de afirmativo e de destrutivo. 

2 0 Cf. KSA V, Para Além de Bem e Mal, § 258. 



Organismo e arte na filosofia de Nietzsche 47 

Bibliografia 

ABEL, Günter. Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige 
Wiederkehr. 2' ed., Berlim: de Gruyter, 1998. 

ESPINOSA, Baruch de. Ética. Trad. por Marilena Chaui [et al.]. São Paulo: Abril 
Cultura, 1983. 

KANT, I . Crítica da faculdade do juízo. Trad. de António Marques e Valério 
Rohden. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 

MARQUES, Antonio. A filosofia perspectivista de Nietzsche. São Paulo: Discurso 
Editorial, 2003. 

NIETZSCHE, F. W. Frühe Schriften (FS, 1854-1869). Organizada por Hans 
Joachim Mette, Carl Koch e Karl Schlechta, segundo a edição Historisch¬
-kritische Gesamtausgabe (BAW). C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 
München, 1933-1940. Munique: DTV, 1994. 

NIETZSCHE, F. W. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe (KSA). 15 vols. 
Organizada por Giorgio Colli e Mazzino Montinari. Berlim: de Gruyter, 
1988. 

SCHELLING, F.W.J. Philosophie der Kunst. In: Ausgewählte Schriften, vol. 2. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003. 

SCHOPENHAUER, Arthur. Werke in fünf Bänden. Vol. í. Zurique: Haffmans 
Verlag, 1999. 

RESUMO 

ORGANISMO E ARTE NA FILOSOFIA DE NIETZSCHE 

Este artigo visa a analisar as relações entre arte e organismo no pensamento 
de Nietzsche, tendo como fio condutor a tentativa de construir uma nova 
interpretação da natureza, para além dos modelos teleológicos antigos e modernos. 
A partir das críticas nietzschianas aos modelos de organismo de Kant e de 
Espinosa, questiona-se se a criação de cunho artístico expressa as relações efetivas 
de forças no mundo, ou se ela é manifestação da vontade de poder, enquanto 
vontade humana de ilusão. 

Palavras-chave: organismo - arte - teleología - vontade de poder 

ABSTRACT 

This article aims at analyzing the relations between art and organism in 
Nietzsche's thought, having as its guiding line the attempt to build a new 
interpretation of the nature, beyond the ancient and modern teleological models. 
Using Nietzsche's critique to Kant's and Espinosas's models of organism, it is 
questioned i f the creation of artistic matrix expresses the effective relations of 
power in the world, or if it is a manifestation of the will to power, while being 
human will for illusion. 

Key-words: Organism - art - teleology - will to power 
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A conceptualização da complexidade da paisagem, imanente à sua 
formulação enquanto resultado estrutural de interacções entre sistemas 
auto-eco-organizados, remete para a necessária referência à conflitualida-
de inerente à ideia de natureza, concebida na história do pensamento oci
dental, até ao pós-modernismo, alternadamente sob a alçada de visões 
finalistas, ou por outro lado, dominadas por uma causalidade linear, na 
ausência plena de um tempo diferenciador e expressivo de uma finalidade 
intrínseca, o que gerou a tardia consideração da complexidade, enquanto 
intrínseca ao funcionamento ecossistémico, pelo delongar do conceito de 
causalidade complexa. 

A ideia de evolução inerente à concepção romântica de natureza 
como processo, mediado por uma finalidade, que constituía a própria 
estrutura dos fenómenos naturais, seria avançada pelos estudos naturais 
de Goethe e formulada pelo autor na obra A metamorfose das plantas, 
tornar-se-ia fundamental no pensamento do séc. XIX, onde várias visões 
se oporiam a uma concepção meramente materialista da natureza, basea
das ainda no pensamento sobre a história introduzido nas ciências natu
rais, através das descobertas da geologia e estudo dos fósseis, nomeada
mente através dos trabalhos precursores de Hutton (1785), Lyell (1830) e 
Cuvier (1815), que indicavam o pressuposto inegável do desenvolvimen
to da terra, derivado da acção no tempo das forças naturais. 

A formulação em biologia do pensamento evolucionista seria enun
ciada por Lamarck, no começo do séc. XIX, que ao considerar a evolução 
como resultado da acção do meio sobre os organismos desencadeou a 
falência da até então aceite teoria da mudança, que postulava um universo 
estático e imutável desde a criação, sujeito apenas a alterações infligidas 
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pontualmente por acção divina. O papel dado ao meio na diferenciação, 
tanto dos organismos vivos, como na alteração da superfície terrestre, defi
nia uma interacção, que permitiu conceber o devir dos seres, assim como 
traduzia a capacidade de um contexto mutável influir sobre este mesmo 
desenvolvimento, servindo como contraponto à visão de espaço amorfo 
descrita pela dinâmica. Darwin, em A origem das espécies (1859), ao sinte
tizar as obras anteriores do pensamento evolucionista, veio sugerir o uni
verso enquanto sistema em evolução e em permanente mudança, no qual a 
complexidade organísmica se desenvolvia a partir de formas mais simples, 
mas ainda assim, no cumprimento de leis fixas (Capra, 1982, p. 67). 

1. O pós-modernismo científico e a ideia de natureza contemporânea 

A transição do século XLX para o XX, seria caracterizada pela 
dominante perspectiva neo-iluminista, mas assistiria à formação de cor
rentes antagónicas ao positivismo, que incidiam criticamente sobre a 
interpretação mecanicista da teoria darwiniana e implícito determinismo 
da natureza, caracterizada pela permanente sujeição a uma finalidade 
rígida e necessariamente progressista, num automatismo reactivo às per
turbações do ambiente, na qual a criação não encontrava lugar, interpre
tação a que as filosofias vitalistas, como a bergsoniana se oporiam, pela 
contestação da ideia de tempo reversível, enquanto essência eterna, inerte 
e uniforme. Em contraponto ao tempo reversível marcado pela homoge
neidade dos estados, que dominava ainda o pensamento científico, Berg-
son define a duração real, insistindo na persistência de um devir espiri
tual, que derivado da sua interpretação do evolucionismo naturalista, seria 
ao mesmo tempo conservação e criação total. 

O conceito de irreversibilidade intrínseco ao pensamento de Berg-
son, já havia sido introduzido no pensamento científico, pela termodinâ
mica, ciência da energia, emergida em pleno séc. XIX, com os trabalhos 
de Sadi Carnot (1824), a partir da qual se estabeleceria a associação ino
vadora entre conservação e irreversibilidade, como caso ampliador da 
dualidade conservação-reversibilidade, tida como conceito base da mecâ
nica, que se provou não ser aplicável às transformações físico-químicas, 
marcadas pela irreversibilidade, conceptualizada por Thomson (1852), 
através da segunda lei da termodinâmica, ao acentuar a dissipação irre
versível de calor inerente às transformações em sistemas fechados', 

1 Essa dissipação tendencial a toda a transformação termodinâmica, seria associada por 
Clausius (1865) ao étimo grego entropia, operando a introdução na física de um objecto, 
que "contrariamente ao objecto dinâmico, nunca é controlado senão parcialmente; pode 
acontecer-lhe escapar-se numa evolução espontânea, porque para ele nem todas as evo
luções se equivalem." (Prigoginc; Stengers, 1986, p. 195). 



Paisagem e complexidade ecológica 51 

característicos desta termodinâmica clássica (Prigogine; Stengers, 1986, 
p. 182-187). Os sistemas tenderiam para um estado final, caracterizado 
pela cessação de toda a actividade e de todas as diferenças originárias 
passíveis de gerar efeitos - o estado de equilíbrio térmico. 

Nos finais do séc. XIX, assumiam-se, segundo Morin (1991) duas 
vias diametralmente opostas e complementares ao conceito de evolução 
reversível da mecânica - o tempo entrópico e a probabilidade crescente e 
irreversível da desordem e desorganização, característica dos sistemas 
fechados e a evolução criadora da organização viva; ambiguidade que 
permaneceria em parte silenciada, pela crença na distinção entre organi
zação física, associada a uma evolução irreversível para a desorganização 
entrópica e organização viva, que baseada numa matéria específica, ten
deria inversamente para o desenvolvimento (Morin, 1991, p. 74). 

Sob a influência das teorias evolucionistas e a ênfase dada pelos 
naturalistas ao papel do ambiente abiótico na organização e dinâmica das 
comunidades, surge ainda no séc. XIX o termo ecologia, criado pelo bió
logo alemão Ernst Haeckel (1866), sendo que a formulação do conceito 
de ecossistema, designado por Tansley (1935), enquanto base de estudo 
da ciência ecológica (Lévêque, 2002, p. 40), assinalava a progressão des
ta disciplina em direcção a uma visão sistémica, na qual o estudo da enti
dade deixa de ser pertinente, assumindo-se o sistema organismo-meio-
-ambiente, enquanto modelo de organização e objecto de estudo científico. 

A questão da organização biológica e a resolução da aparente con
tradição inerente à sua evolução, quando equacionada com a tendência 
irreversível para a desordem termodinâmica, seria abordada pelo biólogo 
Bertalanffy nos anos 40 do séc. XX, ao efectuar uma síntese dos concei
tos da teoria da informação e da cibernética e sua aplicação ao estudo dos 
sistemas vivos, considerados como sistemas abertos. Segundo os desen
volvimentos desta concepção na sua obra Teoria geral dos sistemas, dos 
anos 50, a evolução para ordens de crescente complexidade, intrínseca ao 
desenvolvimento dos sistemas vivos, estaria relacionada com a sua con
dição de abertura ao meio envolvente, que permitindo a importação de 
matéria, compensaria o acréscimo de entropia devida aos processos irre
versíveis ocorridos no seu interior (Bertalanffy, 1968, p. 106). Este tipo 
de sistemas, ao contrário dos definidos pela termodinâmica, caracteriza
vam-se pela tendência a procurar um estado estacionário de não-
-equilíbrio, possível por uma auto-regulação, que semelhante à definida 
pela cibernética e formulada por Cannon (1932) sob a designação de 
homeostasia, estabelecia uma aparente constância possível apenas, atra
vés de um contínuo estabelecimento de fluxos de matéria e energia com a 
sua envolvência, assegurando uma permanente regeneração dos consti
tuintes. 



52 Andreia Saavedra Cardoso 

Um dos caracteres definidores da singularidade da organização viva 
seria a equifinalidade, propriedade que permitia, perante uma pluralidade 
de condições iniciais diferenciadas e sujeição a perturbações, o alcance 
sistémico de um estado estacionário semelhante, provento de fenómenos 
de auto-regulação. Este estado estacionário de não-equilíbrio havia sido 
definido por Onsager (1931), ao esboçar as primeiras formulações da 
termodinâmica linear de não equilíbrio, descrevendo o estado estacioná
rio, enquanto um comportamento geral e previsível, caracterizado por 
uma produção de entropia constante, possível através da compensação da 
entropia derivada dos processos irreversíveis, por um fluxo de calor ou 
matéria vindo do meio (Prigogine; Stengers, 1986, p. 215). 

A independência do tempo que define o estado estacionário, encon
tra-se implícita na noção de equifinalidade, mencionada por Bertalanffy, 
como característica dos sistemas abertos, e à semelhança da evolução 
para o equilíbrio, a evolução para o estado estacionário, segundo Prigogi
ne e Stengers (1986), é independente do tempo, pressupõe aliás o esque
cimento das condições iniciais e estabelece a indiferença ao percurso de 
estados passados do sistema, representando uma evolução dedutível a 
partir de leis gerais e de modo algum identificável com um "devir com
plexo"; a irreversibilidade não possui, na formulação inicial da sistémica, 
papel determinante na criação ou morfogénese. 

Se no período entre as duas guerras, a emergência da nova ecologia, 
com base nas descobertas da termodinâmica, teoria da informação, teoria 
dos sistemas e teoria económica, se insurgia contra a ideia redutora de 
comunidade, que considerava apenas as componentes bióticas e imprimia 
ao meio físico-químico um papel secundário, que o termo holístico de 
ecossistema se propunha substituir (Lévêque, 2002, p. 44), as abordagens 
da ecologia reflectiam um mecanicismo resultante da física moderna, 
patente num modelo que tomava a biosfera como máquina e os processos 
como mecanismos, que accionados pela energia solar utilizavam e opera
vam a degradação desta energia, segundo uma evolução dinâmica deter
minista (Lévêque, 2002, p. 54). O reducionismo encontrava-se subjacente 
à metodologia aplicada, que examinava as relações organismo-ambiente 
uma a uma, no sentido de detenninar as relações simples, das quais resul
taria a compreensão e formulação das leis inerentes ao funcionamento do 
ecossistema enquanto todo. (Lévêque, 2002, p. 54). 

A evidência da necessária integração e transformação das partes na 
constituição organizacional do ecossistema, seria realçada pelas correntes 
holistas, nomeadamente através dos trabalhos dos irmãos Odum, na déca
da de 50, que sob a influência da primeira sistémica e da importância do 
holismo nos modelos microfísicos da mecânica quântica, centraram os 
seus estudos nas propriedades emergentes do todo, inacessíveis exclusi
vamente através de uma abordagem analítica. 
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A explicitação da necessidade de um novo paradigma para funda
mentar e desenvolver o holismo ecossistémico, permaneceria no entanto 
até à década de 90 do séc. XX, sem uma abordagem metodológica, que 
permitisse o estudo da complexidade (Lévêque, 2002, p. 73), persistindo 
o debate entre reducionistas e holistas, cuja resolução seria coetânea ao 
desenvolvimento da perspectiva transdisciplinar, que caracterizaria o 
estudo dos sistemas complexos. 

2. A paisagem como resultado de interacções entre sistemas auto¬
-eco-organizados 

O conceito de unidade complexa seria avançado por Morin (1977), 
na obra O método, que constituiu a primeira abordagem simultaneamente 
científica e filosófica do conceito de complexidade, enquanto imitas mul¬
tiplex, o que é tecido em conjunto no seio de uma unidade sistémica, que 
assegura a manutenção, organização e produção de diversidade (Morin, 
1997, p. 139). O ecossistema é concebido, segundo o autor, de acordo 
com a noção de sistema complexo, em que as inter-relações que ligam as 
suas componentes, assim como estes sistemas entre si, se processam na 
dependência de uma organização complexa, cujo "efeito mais notável é a 
constituição duma forma global retroagindo sobre as partes, e a produção 
de qualidades emergentes quer ao nível global, quer ao nível das partes" 
(Morin, 1997, p. 142). 

Através desta definição, que constituiu uma abertura para o tema da 
complexidade sistémica, encontra-se subjacente a insuficiência, quer do 
reducionismo, quer do holismo, pois ambos efectuam uma redução às 
partes ou ao todo, respectivamente, sendo que a condição temporária de 
virtualidade a que podem estar sujeitas algumas das componentes de um 
sistema, devido às imposições actuais da configuração sistémica global, 
podem impedir que sejam consideradas através das aproximações holísti-
cas, por não serem dedutíveis do todo, isto é, visíveis ao nível médio do 
comportamento geral2. 

Uma compreensão ecossistémica da paisagem3 baseia-se numa abor-

2 Segundo Morin (1997) "se as partes devem ser concebidas em relação ao todo, devem 
igualmente ser concebidas isoladamente [...] para [se] conhecer melhor, as imposições, 
inibições e transformações operadas pela organização do todo." (Morin, 1997, p. 121) 
As abordagens recentes em ecologia ao suporem a complexidade inerente à dinâmica 
evolutiva de um ecossistema, concebem a possibilidade de ocorrer o desbloqueio orga
nizacional das componentes, como refere Jorgensen (1992), acentuando portanto a redu
ção holística ao todo, como falível na aproximação ao sistemas complexos. 

3 Seria através da constituição disciplinar da ecologia da paisagem, pelo biogeógrafo Troll 
(1939), que a ecologia seria integrada espacialmente, através da paisagem, definida 
como entidade espacial e visual, própria à espécie humana, englobante da geosfera, bios-
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dagem que procura interpretar as suas estruturas, na relação com os 
padrões de organização que as geram ou configurações mutáveis de rela
ções existentes entre os componentes de um ecossistema e entre a multi
plicidade de ecossistemas, que actuam numa determinada área do territó
rio, compreendendo aqui também o papel das actividades humanas, 
enquanto paite das interacções definidas, das quais resultam as caracterís
ticas distintivas dos sistemas na sua inter-relação; de que decorrem pro
priedades emergentes em relação a uma hipotética situação de isolamento 
entre sistemas. As propriedades estruturais, que participam da morfologia 
da paisagem derivam assim da actuação do que Brossard e Wieber 
(1984), consideram os sub-sistemas produtores da paisagem visível, que 
concernem o objecto de estudo sectorial de várias disciplinas (geomorfo-
logia, fitogeografia, hidrologia, etc), mas sobre o qual se desenvolvem 
estudos integrados sobre eco- e geossistemas4, que procuram estabelecer 
a ligação entre estes sistemas produtores e o seu produto - a paisagem 
visível, através da sua interpretação enquanto constelação objectiva de 
signos ou índices, dos quais se infere a actuação dos processos sistémi
cos. (Brossard; Wieber, 1984, p. 7) 

A interacção dos factores de ambiente, visíveis e invisíveis determi
nam assim o que Magalhães (2001) define como estrutura ecológica da 
paisagem - "a expressão espacial no território resultante [...] [das] com
plexas interacções entre os factores ecológicos, que dão origem ao todo 
global que poderíamos designar por paisagem natural."(Magalhães, 2001, 
p. 340) Outro conceito fundamental, salientado por Capra (1996) em 
relação aos sistemas complexos é o de processo, enquanto ligação entre 
os conceitos de padrão de funcionamento e estrutura, sendo através dos 
processos, que o padrão de organização se realiza na estrutura da paisa
gem5. O conhecimento do padrão de organização resulta parcialmente da 

fera e do conjunto dos artefactos humanos. O conceito de paisagem enquanto porção de 
território heterogéneo composto por conjuntos de ecossistemas em interacção, foi 
desenvolvido por Forman e Godron (1986), que distinguiram uma composição estrutural 
comum a todas as paisagens, de que participariam os elementos - matriz ou fundo, mar
cas ou elementos pontuais e os corredores ou elementos lineares. Ao nível integrador da 
paisagem, as abordagens que procuram demarcar-se da concepção estática de equilíbrio 
e da evolução determinística abrangem áreas como a ecologia - Jogersen (1992), e a 
ecologia da paisagem - Naveh e Lieberman (1994). 

4 A definição de geossistema parte da integração de vários ecossistemas, mas considera as 
actividades antrópicas, enquanto influentes na sua evolução, tratando-se portanto de uma 
abordagem à paisagem do ponto de vista ecossistémico. 

5 Esta concepção encontra-se implícita na abordagem de Forman e Godron (1986), que 
estabelecem como características da paisagem os conceitos de estrutura, função e 
mudança, que equivalem à tríade estrutura-padrão-processo adoptada pelas abordagens 
recentes em ecologia da paisagem, segundo uma concepção sistémica, entre as quais se 
insere os trabalhos de Naveh e Lieberman (1994). 
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interpretação da sua tradução física, mas inclui também o estudo de facto
res de ambiente invisíveis, mas que participam do funcionamento ecossis-
témico subjacente à paisagem. 

O comportamento complexo, actualmente considerado como descri
tivo da dinâmica da paisagem, é resultado da actuação de vários sistemas 
e implica a existência de interacções não lineares, de carácter eminente
mente local, entre uma diversidade e multiplicidade de componentes 
organizados sistemicamente, permitindo ligações entre componentes dis
tantes, e fenómenos de modelação ao longo do percurso, impossíveis se a 
determinação das relações fosse realizada directamente (Cilliers, 1998, 
p. 3). É a existência desta organização em rede, referida por Cilliers 
(1998) que permite a recorrência ou existência de feedback, fundamental 
na correcção e ajuste da actividade dos sistemas em relação a flutuações 
externas ou internas, mas paradoxalmente o carácter local das interacções 
impede que exista um conhecimento global do estado do todo, ao nível de 
cada elemento particular. O seu comportamento é ditado pelas ligações 
locais e auto-organizado, no sentido em que apesar de resultado de actua
ções desta natureza, estas resultam num comportamento coerente e com 
uma finalidade (Cilliers, 1998, p. 3), que é no entanto mutável, não assi
milável ao conceito determinista de equifinalidade, o que define a singu
laridade dos sistemas ditos auto-eco-organizados, identificados actual
mente com todos os sistemas vivos, em que se incluem os ecossistemas, 
as sociedades humanas, e as paisagens que pressupõem ambos, apresen
tando níveis de complexidade superiores à organísmica. É no sentido de 
esclarecer a dinâmica própria dos sistemas ditos complexos, que actuam 
na produção da paisagem, participando da sua identidade formal e fun
cional, que em seguida se incide sobre o conceito de auto-eco-organi
zação. 

2.1 Autopoiesis: a auto-eco-orgamzação sistémica 

Seria apenas entre os anos 40 e 60 do séc. XX que os trabalhos do 
físico e químico Ilya Prigogine sobre a termodinâmica dos processos 
irreversíveis, conduziram à descoberta da ligação entre a não-linearidade 
e o estado de desequilíbrio, que caracteriza os sistemas vivos, estabele
cendo as condições de manutenção de estabilidade em situações longe do 
equilíbrio, relacionando-as com o conceito de auto-organização (Capra, 
1996, p. 86). 

A capacidade inerente aos sistemas complexos de contínua renova
ção de si próprios, sob a acção das flutuações exteriores e interiores, man
tendo uma identidade estrutural relativamente estável constitui, segundo 
Morin (1997), uma dinâmica complementar entre as antinomias - identi-
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dade/alteridade e ser/devir, possível apenas por um comportamento, que 
assegurando a autonomia, reflecte no entanto uma dependência do exte
rior, daí a designação de sistemas auto-eco-organizados. 

Um sistema diz-se assim auto-organizado ou autopoiético6, segundo 
o autor, quando a sua constância ou identidade formal derivam da sua 
actividade organizativa permanente, na ausência de um determinismo por 
pré-programação interior, e de um determinismo exterior, o sistema anela 
sobre uma forma organizacional os processos irreversíveis, que de outra 
forma se manteriam apenas como anti-genésicos, condicionando o siste
ma a um estado inicial e único, caracterizado pela desordem, 

Pela retroacção negativa as flutuações resultantes da degeneração 
própria da actividade sistémica, simultaneamente com carácter eversivo e 
entrópico, assim como das perturbações induzidas pelo exterior, são 
segundo Morin (1997), anuladas no sentido de manutenção das flutua
ções, dentro do limiar permitido pela organização, que define o presente 
estado. Pela criação de uma ordem e determinismos internos, resulta o 
estado estacionário ou steady state, caracterizado pela morios tase, possí
vel através da reorganização permanente, de uma estabilidade global na 
instabilidade, através de um estado em si contraditório, impossível de 
definir através da inactividade e ausência de fluxos, que caracteriza a 
homogeneidade do equilíbrio termodinâmico, mas também irredutível ao 
domínio desordenado do desequilíbrio. 

A retroactividade reguladora, que estabelece o estado estacionário, 
aparentemente similar ao conceito de homeostasia (horneo = igual; stasis 
= estado) formulado por Cannon (1932), a partir da evidência da constân
cia formal e interna do organismo, diverge ainda da definição de Odum, 
que a traduz como "tendência que os sistemas biológicos têm para resistir 
à alteração e permanecer em estado de equilíbrio" (Odum, 1997, p. 51); 
pois ambas ignoram que, internamente, esta persistência morfológica, 
depende antes de um devir organizacional constante para evitar, exacta
mente, a deriva para o equilíbrio termodinâmico7. 

6 O termo autopoiesis formulado por Maturana e Varela (1970), deriva da conjugação dos 
termos gregos auto, que se refere a autonomia e poièsis, que designa criação e renova
ção, tendo sido avançado, na sequência de estudos em neurocièncias, que procuravam 
estabelecer a relação entre a existência de vida e a auto-organização, inerente à produ-
ção-de-si e verificada como condição do fenómeno vivo, mesmo ao nível pré-biológico 
(Capra, 1996, p. 97). 

7 Esta fuga às condições mais prováveis processa-se através da organização da abertura do 
sistema, mas tem por condição necessária, segundo Jorgensen (1992) um influxo de 
energia de fraca entropia, no caso dos ecossistemas - a radiação solar, que não só man
tém o sistema longe do equilíbrio, mas compensa directamente as produções de entropia, 
verificadas pela irreversibilidade geral da maioria dos processos ecológicos, asseguran
do a possibilidade de regeneração permanente dos componentes. 
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A estabilidade existe na dependência e centralidade do factor tempo; 
considera a variabilidade intrínseca às condicionantes externas e internas, 
que sujeitas a periodicidades, também comportam elementos aleatórios e 
conduzem o ecossistema a uma mudança contínua de estado atractor para 
outro, sem que o estado estacionário seja, segundo Jorgensen (1992), 
atingido. O conceito de resiliência, enquanto capacidade do ecossistema 
para retornar ao mesmo estado após perturbações, é actualmente conside
rado como capacidade de recuperação, que denota a flexibilidade do sis
tema, mas que não se expressa jamais através de uma repetição de esta
dos, pela preponderância da diacronicidade nas evoluções, que caracteri
zam a complexidade. Segundo o autor, uma combinação similar de 
factores externos, pode ainda originar uma evolução dirigida para estados 
estacionários diversos, pelo que a deriva específica para um desses esta
dos atractores, depende da história do sistema, e não é condicionada ape
nas pelas condições exteriores e interiores, que singularizam o estado 
sincrónico do sistema (Jorgensen, 1992, p. 277). 

Neste sentido, tornam-se insuficientes com o comportamento ecos-
sistémico as noções clássicas de resistência, resiliência e equifinalidade, 
quando se consideram os processos de desenvolvimento ou processos de 
sucessão descritivos da evolução em ecologia. A sucessão ecológica8 

conceptualizada como processo previsível que culmina numa comunidade 
final ou clímax, auto-perpetuável e em equilíbrio com o habitat físico 
(Odum, 1997), em acordo com o conceito de equifinalidade, e em detri
mento de diferentes percursos históricos, responde a um paradigma de 
ordem clássico, determinista, incompatível com as evidências, que pare
cem descrever o comportamento de sistemas, que operam em condições 
longe do equilíbrio. É consensual actualmente, que não existe uma real 
imutabilidade, nem no estado presente, nem no decurso da evolução, se 
pode considerar a existência de um estado final de clímax único, mas um 
conjunto de clímaxes, que variam continuamente segundo os gradientes 
ambientais (Correia apud Sérgio, 2004, p. 70). 

Foi possível deduzir até aqui uma auto-organização dos ecossistemas 
a partir de processos de regulação e retroacção negativa, mas estes des
crevem apenas uma manutenção de uma tendência geral de evolução, que 
apesar de conter intrinsecamente flutuações que transformam o sistema, 
mantêm um mesmo nível organizativo, sem o corromperem, não permi
tindo a concepção da evolução criativa e aberta, que caracteriza a impre-
visibilidade do comportamento complexo. 

8 O conceito cie sucessão ecológica é definido por Odum (1997) enquanto "processo 
ordenado de desenvolvimento da comunidade [...] razoavelmente dirigido e, portanto, 
previsível [...] [culminando] num ecossistema estabilizado" (Odum, 1997, p. 403). 
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2.2 Estruturas dissipativas: a morfogénese aberta e bifurcante 

O conceito de auto-organização desenvolvido pelos estudos de Pri-
gogine, seria associado a um tipo de estruturas particulares que designou 
por dissipativas, inerentes ao funcionamento de sistemas abertos, onde a 
ordem produzida implicava a intervenção de fenómenos dissipativos, até 
meados dos anos 70, concebidos pela física como perdas, e nunca como 
origem ou pré-condição de configurações ordenadas. As estruturas dissi
pativas que caracterizam o funcionamento termodinâmico dos sistemas 
complexos, associam-se a uma evolução em condições longe do equilí
brio, marcada por uma estabilidade descontínua, como é referida por 
Jorgensen (1992), que permite fenómenos morfogenéticos a partir de um 
limiar de instabilidade, atingido por uma forma de regulação particular -
a retroacção positiva, a partir da qual podem emergir novas direcções 
evolutivas para o sistema. 

Segundo Morin (1997) a retroacção positiva instala-se pela desinte
gração dos fenómenos reguladores, alimenta-se a si própria, através da 
acentuação dos desvios e das perturbações, desencadeia e propaga estes 
elementos de desorganização, estabelecendo uma tendência ou deriva 
para uma complexidade potencial e insurgente. Ao fomentar as instabili
dades este tipo de retroacção posiciona e mobiliza o sistema para a mor
fogénese, através da generalização das flutuações locais ao todo sistémi
co, permitindo a multiplicação das vias de desenvolvimento organizacio
nal. A instabilidade do percurso evolutivo geral para um determinado 
atractor, estabelecida através da amplificação das flutuações em pontos 
longe do equilíbrio, determina o cessar da tendência para o nivelamento 
das diferenças inerente às regulações, e implica uma passagem abrupta de 
estado atractor para outro, impondo a ideia de uma "estabilidade descon
tínua" (Jorgensen, 1992, p. 275), característica da não-linearidade própria 
de sistemas complexos, como é o caso dos ecossistemas. 

Os instantes temporais que antecedem estes saltos descontínuos, para 
a realização de um dos múltiplos estados atractores possíveis, denomi
nam-se de pontos de bifurcação, sendo que o estado singular provento da 
sequência de instabilidades é definido temporalmente, porque apenas 
inteligível de uma forma "histórica ou genética: é preciso descrever o 
caminho que constitui o passado do sistema, enumerar as bifurcações 
atravessadas, a sucessão das flutuações que decidiram da história real 
entre todas as histórias possíveis." (Prigogine; Stengers, 1986, p. 235). 

O carácter bifurcante destes estados longe do equilíbrio, característi
cos de sistemas estruturalmente instáveis, isto é, com capacidade evoluti
va, são indicativos de um comportamento não-linear, imprevisível na sua 
dependência diacrónica de estados prévios do sistema, como pela suscep
tibilidade às condições aleatórias do ambiente, cujo papel no seguimento 
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ou curso do sistema pode ser decisivo nestas situações. A imprevisibili-
dade do processo evolutivo dos ecossistemas, na dependência destes pon
tos de instabilidade, deve-se à criação ininterrupta, em cada cadeia de 
retroacção positiva, de uma finalidade e um comportamento específico, 
claramente temporais, que excluem a possibilidade de definir uma lei 
geral, que permita a partir do instante presente, deduzir as consequências 
de determinadas causas no estado futuro, da situação concreta em análise. 

O conceito de "ordem por flutuações", implícito na teoria das estru
turas dissipativas de Prigogine, enfatiza a importância, que os desvios 
aparentemente insignificantes, podem tomar no curso evolutivo do siste
ma, em pontos de instabilidade acentuados por retroacções positivas, 
estados que se caracterizam por uma elevada conexão entre elementos, 
que ao invés de proporcionar o nivelamento das tendências individuais, 
constituem pelo contrário, segundo o autor, as oportunidades para a sua 
expressão 9, pelo facto de o sistema se comportar como um todo. Os feed¬
backs positivos ao conduzirem os sistemas para limiares de instabilidade, 
permitem atribuir aos desvios, um papel gerador de novas estruturas e 
estados de organização, sendo que à sequência das instabilidades própria 
da morfogénese sucede a estabilização através da regulação ou retroacção 
negativa (Morin, 1997, p. 209). 

A regulação vem permitir, segundo Morin (1997), que a finalidade 
emergente, definida pelo novo estado atractor, se constitua e integre 
numa forma de organização, que gerada a partir das instabilidades tempo
rais, se traduz numa estrutura mais adequada às novas condições. O papel 
dos feedbacks é apenas o de estabilizar ou fomentar instabilidades, quan
do a regulação é suficiente no caso dos primeiros, ou quando pelo contrá
rio a estabilidade face às variações internas ou externas exige e torna 
necessária, a evolução do sistema para estados de menor entropia e logo a 
passagem obrigatória por uma fase de instabilidades, para que tal objecti
vo seja alcançável. 

À causalidade linear do determinismo, a dinâmica dos sistemas com
plexos evidencia, desta forma, o metaconceito de "endo-exocausalidade" 
(Maruyama apud Morin, 1997, p. 248), e uma evolução aberta e indeter
minada, que constitui a singularidade do comportamento intrínseco a 
estes sistemas, proposta pela obra de Prigogine, que reside na integração 
entre retroacções negativas, ou fases de estase descontínua, que permitem 
a manutenção de uma identidade estrutural, pela activa exploração das 

9 Nos pontos de bifurcação, "o desvio em relação à lei geral é total [...] podem aparecer 
correlações entre acontecimentos normalmente independentes [...] [dado que o] sistema 
no ponto de bifurcação se comporta como um todo [...] os acontecimentos locais reper
cutem-se, portanto, através de todo o sistema [...] as pequenas diferenças, longe de se 
anularem, se sucedem e propagam sem cessar." (Prigogine; Stengers, 1986, p. 247). 



60 Andreia Saavedra Cardoso 

estabilidades, que o meio proporciona, adiando a evolução para a desor
dem dos estados de equilíbrio ou estacionários próximos dele; e as 
retroacções positivas que usufruem das instabilidades e permitem a insur-
gência, nas bifurcações, de acasos individuais, que tomam o lugar dos 
estados médios anteriores, instalando-se como novo regime de funciona
mento ou finalidade própria do sistema, na sua relação de abertura ao 
meio, que implica também a criatividade e a morfogénese 1 0. 

Existe portanto, ao nível dos sistemas auto-eco-organizados, entre os 
quais os ecossistemas e indirectamente a paisagem, enquanto resultado 
estrutural da autopoiesis dos sistemas bio-geo-antropológicos, um desafio 
à integração complexa dos conceitos de determinismo e indeterminismo, 
entre a natureza descrita pelo pensamento científico moderno, estática e 
previsível e a natureza aberta para uma evolução improvável, mas possí
vel, no âmbito das condições singulares, que os estados longe do equilí
brio permitem; convocando um olhar sobre o mundo material, que lhe 
associa características como a criatividade, historicidade e liberdade, para 
além da universalidade das leis; propriedades antes exclusivamente con
cebidas como reservadas ao domínio humano. 

3 . A complexidade da paisagem e as suas narrativas 

A indeterminação própria do tempo bifurcante das evoluções por 
instabilidade e amplificação das flutuações, exige que no campo das ciên
cias naturais, se considere uma aproximação histórica ao estudo dos sis
temas complexos, como os ecossistemas e implicitamente as paisagens, 
pelo facto destes reterem o registo das perturbações, que marcaram o seu 
devir; e estas poderem, em qualquer ponto de instabilidade, determinar o 
percurso evolutivo. A amplitude desta alteração pós-moderna do objecto 
de estudo das ciências da natureza, apresenta consequências metodológi
cas derivadas das limitações, actualmente conhecidas, como intrínsecas à 
descrição sincrónica de um estado do sistema, ou seja, apenas a partir das 
condições particulares do instante em análise, e do conhecimento das 
vicissitudes funcionais ou leis, que se consideram presidir à sua evolução. 

1 0 A obra A nova aliança: a metamorfose da ciência, de Prigogine e Stengers refere-se de 
facto a esta aliança, na designada ordem por flutuações, entre o determinismo das leis 
médias, que opera entre zonas de bifurcação e a indeterminação própria dos pontos de 
instabilidade, "entre acaso e necessidade, entre inovação provocadora e [mera] resposta 
do sistema [...] entre estados do sistema onde toda a iniciativa individual é votada à 
insignificância e a zonas de bifurcação, onde um indivíduo, uma ideia ou um compor
tamento novo podem perturbar o estado médio [...] utilizai* em seu proveito as relações 
não-lineares que asseguravam a estabilidade do antigo estado médio [...] [e] determinar 
a destruição dessa ordem, a aparição para além de uma outra bifurcação, de um outro 
regime de funcionamento." (Prigogine; Stengers, 1986, p. 264). 
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Existe uma aleatoriedade que é intrínseca ao real, uma desordem objecti
va, que não deriva directamente da existência de limites para o conheci
mento científico, mas que se identifica com a própria natureza dos fenó
menos complexos. A abordagem aos ecossistemas ou às paisagens exige 
assim, como o estudo de qualquer sistema complexo, num determinado 
instante de intervenção, um enquadramento ou reconstrução histórica da 
sua evolução, uma "narrativa ambiental" (Caravaggi, 2002, p. 63) ou uma 
hermenêutica da paisagem, porque dependente do acto de traduzir e 
interpretar a sua transmutação no tempo. 

A complexidade da paisagem encontra-se portanto directamente 
relacionada com o problema crucial das escalas, não apenas temporais, de 
acordo com a ideia de causalidade complexa, mas também, pela já assu
mida interligação entre processos correspondentes a diferentes escalas 
espaciais, que são igualmente susceptíveis de interagir (Levêque, 2002, 
p. 242). O estudo de uma paisagem particular, implica geralmente um 
prévio estabelecimento de limites de intervenção, que por serem geral
mente territoriais derivam de uma lógica, quase sempre baseada em 
imposições administrativas, negligenciando inúmeras vezes o funciona
mento subjacente à paisagem, ao processar esse corte. A ligação total 
entre elementos, que caracteriza o modelo em rede dos sistemas comple
xos e a elevada conexão, nos ditos pontos de instabilidade, determina que 
fenómenos aparentemente irrelacionáveis do ponto de vista espacial pos
sam concorrer, para uma determinada transformação. 

Os critérios que presidem a uma identificação de unidades de paisa
gem para actuação devem considerar portanto, as suas possíveis lógicas 
de funcionamento, no sentido de evitar a exclusão à partida de elementos 
e processos que concorrem para a situação em análise. A procura de uma 
delimitação, que se identifique estruturalmente o mais possível com o 
padrão funcional da paisagem observada e concebida, requer uma "sensi
bilidade sistémica [...] arte aleatória e incerta, mas rica e complexa, como 
toda a arte, de conceber as interacções, interferências e encadeamentos 
polissistémicos." (Morin, 1997, p. 135), da qual depende inevitavelmente 
a acuidade da intervenção. Os limites espaciais designados são também 
susceptíveis de variar, não apenas consoante os processos visados, mas 
com as escalas de tempo consideradas como. pertinentes, dado que, a 
constelação de elementos relacionados sistemicamente varia igualmente 
ao longo do tempo. 

Do ponto de vista temporal, a identificação dos pontos críticos ou de 
bifurcação a partir dos quais se desencadearam alterações significativas 
na paisagem é uma forma de a partir destes tentar isolar os factores em 
actuação nesses momentos, pressupondo a possibilidade de factores laten
tes sob a forma de marcas no sistema poderem ainda, pela sua actuação 
individual, desencadear efeitos inesperados por amplificação de retroac-
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ções positivas, para além de uma escala temporal à partida considerada 
previsível, a partir do momento presente tido como referência. 

Neste sentido, enquanto projectistas da paisagem, devemos assumir 
a incerteza inerente à sua dinâmica derivada do carácter bifurcante das 
evoluções por instabilidade, dependente do efeito diacrónico das pertur
bações, sabendo que "podemos e devemos construir cenários possíveis e 
improváveis para o passado e o futuro." (Morin, 1997, p. 250). No caso 
da paisagem encontramos portanto duas formas de narrativa, que se imis
cuem, e se pressupõem mutuamente - uma ambiental marcada pela incer
teza inerente ao funcionamento complexo e outra cultural, na interpreta
ção de qual o significado a atribuir a determinados tractos de paisagem, 
que somos obrigados a reconstituir, também historicamente, as origens, 
os estados passados e qual o sentido que devem tomar a partir da presente 
intervenção. Em ambas as narrativas históricas, o sujeito implica-se no 
seu objecto a paisagem, pelos objectivos prévios, que presidem ao nosso 
olhar, pela selecção dos vestígios, pelas ligações que estabelecemos entre 
os factos, pelo enquadramento num discurso; que nos fazem colocar 
determinadas interrogações, que são irrevogavelmente proventas da nossa 
subjectividade, enquanto indivíduos situados num determinado contexto 
social, cultural e histórico. 

A problemática da complexidade da paisagem depreende-se assim, 
não apenas de uma ideia de natureza pós-moderna de que é paradigma a 
evolução por bifurcação, modelo do devir complexo e das suas caracterís
ticas fases de indeterminismo, mas prende-se com a nossa condição 
humana face à incapacidade de conceber conceptualmente essa transcen
dência da natureza, pois como todo o conceito referente ao real é ainda 
passível de uma representação complexa11, porque apropriável ou deter
minada parcialmente por referência a uma existência, que não subsume o 
seu sentido, sempre excessivo face às significações e aos códigos, em que 
estas se inserem. Os códigos por derivarem da especificidade de uma cultu
ra encontram-se também eles, sempre em aberto, na sujeição a fenómenos 
de evolução ou "invenção" (Eco, 1976, p. 167), isto é, novas formas de 
codificar ou trazer à visibilidade aspectos até aí invisíveis do real, porque 
apartados de uma correlação convencionada entre conteúdo e expressão. 

Como arte que tem por matéria uma natureza espacializada - a pai
sagem, a singularidade da arquitectura paisagista em relação a outras 
formas de expressão artística, reside na fundamental consideração das 
componentes ecológicas deste cenário real, que exige ao projectista a 
responsabilidade por uma intervenção sustentável, supondo a relação 

Sobre este assunto veja-se A. Saavedra Cardoso (2005), Contributos para uma herme
nêutica da paisagem. Relatório do Trabalho de Fim de Curso. Lisboa: Universidade 
Técnica de Lisboa; Instituto Superior de Agronomia. 
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entre esta e os múltiplos estados atractores ou cenários possíveis para o 
futuro que a concepção insinua, através de narrativas que cruzam aspec
tos socio-culturais e ecossistémicos. A concepção constitui a tentativa de 
compatibi l ização da componente natural da paisagem, com a presença 
humana e a segmentação que a sua apropriação implica, limitando/ 
/ampliando pela arte e pela técnica, o rumo sempre multívio da autopoie-
sis da paisagem e a sua complexidade ecossistémica e semântica. 
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RESUMO 

A abordagem à complexidade da paisagem, decorre da interpretação da sua 
face visível enquanto constelação objectiva de sinais que a arquitectura paisagista 
procura codificar, deles inferindo a actuação dos processos sistémicos como resul
tantes da actualização de padrões ou configurações mutáveis de relações existentes 
entre o mosaico de ecossistemas, que na sua relação com os sistemas socio-cultu¬
rais humanos se expressam estruturalmente na paisagem. 

O presente artigo esclarece a necessidade de uma hermenêutica da paisagem 
gerada pela sua complexidade, abordando o conceito de evoluções por instabili
dade, implícito na teoria dos sistemas auto-eco-organizados e à elevada conexão 
entre escalas espaciais e temporais, que caracteriza as interacções complexas e o 
determinismo-indetermismo envolvido no seu comportamento autopoiético, que 
causa a necessidade de narrativas ambientais. 

Palavras-chave: filosofia da natureza, pós-modernismo, paisagem, auto-organi-
zação, complexidade. 

ABSTRACT 

The approach to landscape complexity, elapses from the interpretation of its 
visible face while constellation of objective signs, which landscape architecture 
engages to code, inferring the action of the systemic processes as the result of the 
actualization of patterns or changeable configurations of existing relations between 
the mosaic of ecosystems, that in its relation to socio-cultural systems have a 
particular expression on landscape structure. 

The present article clears the need of landscape narratives generated by its 
complexity, approaching the concept of evolutions by instability, implied on the 
self-organizing-systems theory due to the high connection between spatial and 
temporal scales, that characterize the complex interactions and the determinism-
-indeterminism involved in its autopoietic behaviour, causing the need of 
environmental narratives. 

Key-words: philosophy of nature, post-modernism, landscape, self-organization, 
complexity. 



A HARMONIOSA PREGNÂNCIA V I T A L 
DA PAISAGEM NATURAL E M G E O R G SIMMEL 

Paulo Frazão Roberto 
Departamento de Filosofia, Universidade de Lisboa 

No silêncio geral da natureza e na calma dos sentidos fala o 
oculto poder de conhecimento do espírito imortal uma lin
guagem indizível e dá conceitos não desenvolvidos que se 
deixam por certo sentir, mas não descrever. 

IMMANUEL KANT, 
História Geral da Natureza e Teoria do Céu 

O desiderato da presente leitura da Philosophie der Landschaft de 
Georg Simmel1 consistirá numa tentativa de compreensão do significado 
profundo da experiência estética que é imanente à contemplação em pre
sença - portanto, não mediada por obras artísticas - de uma paisagem 
natural. Esta tentativa, em consonância aliás com a do próprio Simmel, 
procurará ser levada a cabo a partir de uma reflexão sobre a noção de 
Stimmung como aspecto nuclear em torno do qual, justamente, a concep
ção da temática em questão nesse ensaio se constitui. 

Ponto prévio que se depara ao/à leitor/a: dado o seu carácter nuclear, 
é natural que a primeira reacção seja a de procurar saber o significado 
desta palavra da língua alemã. Porém, apesar de se tratar de um termo 
razoavelmente conhecido e usual no pensamento estético, o problema 
está desde logo no facto de Stimmung não se prestar a uma traduzibilida-
de unívoca - digamos, numa primeira abordagem, que varia ou evolui 
entre "ambiência" e "estado de alma" - , aspecto este que se salientará 

1 Georg Simmei, "Philosophie der Landschaft" (1913), in Brücke und Tür. Essays des 
Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, im Verein mit Margarete 
Susman herausgegeben von Michael Landmann, Stuttgart, K. F. Koehler Verlag, 1957, 
pp. 141-152. 

Philosophica, 29, Lisboa, 2007, pp. 65-85 
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ainda mais quando a palavra nos surgir associada a uma paisagem natu
ral. Com efeito, a dificuldade reside justamente, como se pode adiantar 
numa primeira aproximação antecipada ao cerne da problemática em 
questão, nessa espécie de indistinguível partilha que a Stimmung mani
festa, enquanto caracterização da experiência estética de uma paisagem 
natural, entre os aspectos físicos e naturais ("ambiência") dessa paisagem 
e o concomitante sentimento que é suscitado em nós de carácter espiri
tual ("estado de alma"). 

Perante esta m-definição, não se procurará aqui, porém, obstinada
mente encontrar um termo que corresponda à tradução exacta de 
Stimmung para a língua portuguesa, nem, tão-pouco, determinar à partida 
qual o seu sentido através do erigir de uma de-finição.2 Dada a indiscutí
vel riqueza polissémica e sugestiva com que o termo Stimmung se apre
senta no contexto específico da reflexão de Simmel, bem como a plasti
cidade conceptual com que geralmente devemos tratar quer as questões 
estéticas quer as que são relativas à natureza, revela-se talvez como mais 
adequada, dentro do "espírito" do texto, uma postura abrangente imbuída 
de sensibilidade e abertura em que se procure sobretudo com-preender 
aquilo que o autor quer significar esteticamente quando se refere à 
Stimmung de uma paisagem natural. Por isso, adoptar-se-á uma atitude 
que, na sua generalidade, e a exemplo de Rosario Assunto, visa "[. . . ] 
procurar não uma definição, mas uma ideia conceptualmente determiná
vel: que coisa é a paisagem?"3 

Quanto ao modo como Simmel irá tratar a problemática relacionada 
com uma filosofia estética da paisagem natural, o parágrafo inicial do seu 
texto é desde logo programático, na medida em que indica o tipo de 
démarche que se irá levar por diante: 

A consciência deve ter, para lá dos elementos [captados pelo hori
zonte visual do observador], um novo conjunto, uma nova unidade, 

2 Embora a definição seja uma "ferramenta" essencial e não despiciente no pensamento 
filosófico de modo a que possamos formulá-lo com rigor conceptual, Fernando Belo, 
com peculiar acuidade, alerta-nos para o uso criterioso que dela se deve fazer: "Definir 
um termo, uma palavra, atribuindo-lhe um sentido exacto [...], separando pois esse sen
tido definido de outros sentidos veiculados por essa palavra na língua de todos os dias, é 
o gesto primeiro do discurso filosófico, que o torna como busca predominante do senti
do [...]. De-fmir é pois de-cidir, excluir a polissemia (as ambiguidades dos lógicos 
modernos) [...]. Com uma consequência: o que ficar de fora, antes ou depois, dessas 
definições [...], o que destas restar no texto filosófico, escapa ao método'filosófico pro
posto. Isto é, o conhecimento será fragmentário [...], sem que o logos ou lexto filosófico 
enquanto conjunto seja susceptível, enquanto tal, de ponto-de-vista propriamente filosó
fico segundo-o-todo." (Fernando Belo, "Seja um texto de paixão", suplemento a Filoso
fia e Ciências da Linguagem, Lisboa, Colibri, 1993, pp. 10 e 28-29). 

3 Rosario Assunto, IIpaesaggio e Vestetica, Palermo, Ed. Novecento, 1971, p. 23. 
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não ligados às significações particulares dos primeiros nem compostos 
da sua soma mecanicamente, para que surja a paisagem. [.,.] Quanto 
ao curioso processo de carácter espiritual [isto é, que nos conduzirá à 
noção de Stimmung] que com tudo isso engendra a paisagem, passo a 
tentar interpretá-lo a partir de um certo número das suas condições 
preliminares e das suas formas.4 

Também aqui se procurará acompanhar, na economia da exposição 
do texto, esta trajectória gradual e aproximativa da sua reflexão a partir 
dessas formas preliminares - antes mesmo de propriamente incidirmos 
sobre a noção de Stimmung. Com efeito, Simmel quer antes de mais clari
ficar e situar o âmbito do "objecto de estudo" sobre o qual se irá debru
çar, numa perspectiva que incidirá primeiro sobre o tipo de relação que se 
configura entre cada paisagem e a natureza tomada do ponto de vista da 
sua totalidade. Depois, num segundo momento preliminar, tendo por 
referência a paisagem enquanto obra de arte pictórica irá implicitamente 
confrontá-la, na sua semelhança e diferença, com a contemplação estética 
em presença de uma paisagem natural. 

Como se irá perceber, toda a sua reflexão é atravessada subterranea
mente, num tom alusivo, por uma crítica ao processo geral a que se assistiu 
na formação da cultura ocidental moderna e da imanente forma de pensa
mento que dela emergiu e se tomou predominante, naquilo que considera 
ser "[. . .] porventura a tragédia mais fundamental do espírito,,s. Procurar-
-se-á por isso também sempre dar conta, de uma forma intercalada ao longo 
desta leitura, desse tom crítico que em "contraluz" fundamenta a sua refle
xão, visando assim salientar a diferença substancial existente entre a pro
posta estética de Simmel (que está na base da sua filosofia da paisagem 
natural) e o espírito geral coevo que "tragicamente" continua a nortear o 
pensamento estético e artístico na abordagem de temáticas relacionadas 
com a natureza. Tal revelar-se-á importante para uma compreensão mais 
reverberante do que seja a Stimmung de uma paisagem natural. 

1. Paisagem e natureza: o "enquadramento aberto" na diferença 
"onto-orgânica" 

Quando nos referimos a uma paisagem natural afigura-se-nos à par
tida como óbvio o elo de ligação entre paisagem e natureza, o qual se 
constata não só ao nível semântico como também, sobretudo, ao nível 
ontológico, já que a paisagem na sua relação específica mas concreta com 
a natureza depende desta para se constituir no seu ser. 

4 G. Siinmcl, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 141; os grifos são meus. 
5 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 143; o grifo é meu. 
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Mas, apesar disso, tal não significa que entre ambas se verifique um 
tipo de correspondencia biunívoca que situasse a sua correlação em 
parâmetros equivalentes; com efeito, se é verdade que a natureza inclui 
em si paisagens, seria no entanto incorrecto afirmar-se que "a" natureza 
se resume ou corresponde a um mero agregado somatório composto de 
paisagens. Importa por isso destrinçar ambos os conceitos, que apresen
tam entre si, principalmente, a seguinte diferença substancial (e que não é 
apenas quantitativa): a natureza, no seu todo, tem uma dimensão ontoló
gica ao nível espácio-temporal que se diferencia claramente daquela da 
paisagem, que é precisamente apenas parte espácio-temporalmente deli
mitada dessa "totalidade", 

E sobretudo com base nesta diferença que Simmel considera como 
inadequada e mesmo contraditória a expressão definidora segundo a qual 
uma paisagem é "uma porção de natureza", já que do ponto de vista 
macro "[ . . . ] a natureza não tem porções, ela é a unidade de um todo, e 
desde que dela se destaca um fragmento, este último já não é inteiramente 
natureza [.. . ] " . 6 Tal inadequação tem o seu correlato no ponto de vista de 
cada paisagem individualizada que, na sua singularidade própria desta
cada, se constitui - por sua vez e por via de um determinado processo 
(estético, para o qual con-cont, como veremos, o espírito humano) -
como uma nova unidade delimitada face a essa distinta unidade indivisí
vel que é a natureza. Ora a contradição torna-se deste modo manifesta: 
duas unidades que são de uma dimensão substancial e proporcional 
sobremaneira distintas! Ademais, como a natureza, no seu ser, é despro
vida de intenção (pelo menos de uma forma que possamos considerar 
particularmente direccionada), ignora de todo a suposta unidade indivi
dual que cada paisagem per se possa ter. 

Tendo sempre presente esta diferença substancial - embora ela não 
signifique aqui diferença total e absoluta entre duas "substâncias" separa
das ou "completamente outras" entre si - , é preciso portanto agora preci
sar em que consistirá esse elo de ligação (que é inegável e desejavelmente 
indelével) entre paisagem e natureza, para assim se poder perceber que 
tipo de relação se configura entre ambas. 

Uma hipótese que parece poder ler-se nas entrelinhas do texto de 
Simmel é a de que esse todo em que a natureza se constitui é um todo 
orgânico. Em geral, segundo o organicismo, tal significa que as partes e o 
todo se constituem num todo no qual tudo é simultaneamente (mas não 
indistintamente) partes e todo; pelo que, a fortiori, também a paisagem 
natural surge assim como uma "parte" que, em conformidade com a lógi
ca inerente a um organismo, está numa determinada inter-relação vivifi
cante com esse "todo" que é a natureza (embora sem nunca com ela se 

6 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cif., p. 142. 
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confundir).7 Toma-se assim concebível enquadrar - na diferença, mas 
não obstante sem contradição - essas partes singulares (as paisagens) na 
sua inter-relação (elo de ligação) com o todo (a natureza). 

E, numa leitura correlacionante, o modelo organicista pode também 
ser visto no seu íntimo enlace com uma certa ontologia, em que a nature
za, na sua dimensão "cósmica", aparece como ser global no qual existem, 
segundo as suas diferentes modalidades existenciais, os vários entes (nós, 
as paisagens). No fundo, estaria aqui subjacente a concepção heidegge-
riana da diferença ontológica (que não significa separação, mas antes 
inter-relação na diferença ser-ente) que, reforçada pelos vínculos dos elos 
vitais do organicismo (inter-relação na diferença todo-partes) resultaria, 
conjuntamente e com maior pregnância, naquilo que poderíamos designar 
por diferença onto-orgânica. 

Antes de vermos em que medida esta hipótese se repercute no texto 
de Simmel, convém talvez primeiro esclarecer duas perspectivas aparen
temente ambivalentes que a dado passo surgem na sua reflexão. Com 
efeito, se, por um lado, considera, num tom crítico, que a tragédia mais 
fundamental do espírito (e, afortiori, do saber em geral) ocorre quando a 
parte de um todo se torna, por sua vez, ela própria, num "[. . . ] conjunto 
independente, que se desprende do precedente e reivindica o seu direito 
face a ele [ . . . ]" 8 , instaurando assim um dualismo do qual resulta uma 
visão invertida, fragmentária e redutora do real, não obstante, por outro, 
dá-nos também a entender, em certos momentos conexos, que a unidade 
da paisagem natural na sua vertente estética (como parte individualizada 
que se desprende da natureza como um todo) configura, em relação a 
outros campos do saber, um tipo peculiar de relação "partes-todo" que 
potencialmente a liberta (e simultaneamente ao espírito humano) desse 
dualismo. Ora, a esta peculiaridade parece estar subjacente como sua 
fundamentação, justamente, essa inter-relação com a natureza no âmbito 
da concepção de uma diferença "onto-orgânica". 

Vejamos então algumas passagens textuais onde, alegadamente, esta 
concepção parece manifestar-se. Uma primeira indicação podemos 
encontrá-la quando, após ter alijado a definição de paisagem como uma 
"porção de natureza", salienta porém que essa'mesma porção "[.. .] não 
pode valer como tal senão no seio dessa unidade sem fronteira, como 

7 Por exemplo, quando R. Assunto nos propõe a sua concepção de uma "meta-
-espacialidade" da paisagem, parece também aí estar implicitamente presente esta simul
taneidade "partes-todo" do modelo orgânico, na medida em que a paisagem não é consi
derada como algo ou um objecto (parte) no espaço (o "todo-infinito" como "meta-
-espaço"), mas é ela própria (parte) espaço (todo), isto é, parte constituinte do todo 
orgânico que é a natureza como "meta-espaço" (Cf. R. Assunto, // paesaggio e l 'estética, 
P- 23). 

8 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 143. 
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uma vaga desse fluxo global a que chamamos natureza". Depois, moven-
do-se no interior das perspectivas (apenas) aparentemente ambivalentes, 
refere-se nos seguintes termos ao modo como o homem vai constituir a 
paisagem como unidade: "Tal [...] o acto do espírito pelo qual o homem 
vai modelar um grupo de fenómenos para o integrar na categoria de pai
sagem: será uma visão fechada e sendo assim sentida como unidade se 
bastando a si própria, ainda que ligada a uma extensão e a um movimen
to infinitamente mais vastos [.. .]". E, mais adiante, perante o mencionado 
dualismo "partes-todo" trágico noutros campos do saber, Simmel distin
gue que esse mesmo dualismo, "[.. .] face à natureza, produz a riqueza 
concillante da paisagem, entidade individual, homogénea, apaziguada em 
si, que apesar disso permanece tributária, sem contradição, do todo da 
natureza e da sua unidade".9 

É na concatenação destas passagens que surge então uma frase -
qual corolário deste primeiro momento preliminar - em que não só a 
peculiaridade que constitui para Simmel a paisagem natural no âmbito 
das relações "partes-todo" se toma mais patente, como também, agora de 
uma forma já mais desvelada, a paisagem, como unidade individual des
tacada (parte limitada), aparece-nos perspectivada na sua ligação vital e 
ontológica, na diferença, com a unidade indivisa que é a natureza (todo 
ilimitado); além disso, parece também já tacitamente suscitar a nossa 
presença contempladora, pelo menos se livremente nos imaginarmos 
envolvidos no espaço da seguinte descrição: 

Mas para que nasça a paisagem, é preciso inegavelmente que a palpi
tação da vida, na percepção e no sentimento, seja arrancada à homo
geneidade da natureza e que o produto especial assim criado, após a 
transferência para uma camada inteiramente nova, se abra ainda de 
si, por assim dizer, à vida universal e acolha o ilimitado nos seus limi
tes sem falhas.10 

Face ao exposto e com vista ao nosso desiderato de compreensão do 
significado profundo da experiência estética presencial de uma paisagem 
natural, podemos talvez desde já delinear como ilações principais os 
seguintes aspectos: que quando contemplamos essa unidade estética indi
vidualizada em que se constitui a paisagem, nós, enquanto seres vivos 
(espirituais), estamos em presença de um ser vital do lugar que é imanen
te, na diferença (ontológica e "orgânico-vital"), ao ser e à potência glo
bal de vida da natureza como um todo; e que, por conseguinte, não esta
mos apenas perante isso que recortamos espacialmente (mormente 

9 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. c/r., pp. 142-143; os grifos sao meus. 
1 0 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., pp. 143-144; os grifos são meus. 
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através do olhar) na natureza e que constituímos numa determinada uni
dade estética, mas estamos antes e sobretudo fortemente envolvidos por e 
nela, a qual, por sua vez, se abre à natureza, também ela toti-envolvente, 
isto é, quer em relação à paisagem quer em relação a nós. 

2. Paisagem natural e obra de arte pictórica (in statu nascendi) 

Segundo momento preliminar. Trata-se de sondar, agora de um 
modo já mais específico, qual o âmbito desse princípio conceptual estéti
co unificador que fundamenta e dá forma, justamente, a essa unidade 
"seleccionada" em que se constitui a paisagem. E a via de pesquisa pela 
qual Simmel enveredará para procurar aceder à compreensão, aproxima
da, do âmbito desse conceito unificador, irá passar, primeiramente, pela 
análise da paisagem natural como obra de arte pictórica}1 

Nesta análise, Simmel parte do princípio que há de certa maneira a 
identificação de uma mesma experiência de unidade, a qual se patenteia 
entre aquilo que o pintor sente inicialmente quando - ainda antes da pró
pria "premeditação" da obra - "recorta" uma determinada paisagem da 
natureza e, por outro lado, o que sente o mero contemplador presencial 
quando perante (e envolvido por) uma massa variável e distinta de ele
mentos da natureza "vislumbra" espontaneamente aquilo que se constitui
rá, grosso modo, numa paisagem. Portanto, infere-se daqui que a identi
dade desta experiência de identificação de uma mesma unidade se situa 
no âmbito de um momento muito preciso, mas fundamental, que Simmel 
sublinha da seguinte forma: 

Aí onde realmente nós [contempladores sem pretensões artísticas ao 
nível poiético da obra] vemos uma paisagem, e não mais um agregado 
de objectos naturais, temos uma obra de arte [e segue-se agora o dito 
momento preciso fundamental] in statu nascendi.12 

No fundo, o que está aqui em jogo nesta referência a um "estado 
nascente" é a problemática da origem da (obra de) arte, a qual é subter
raneamente atravessada pela rivalidade natureza-arte no que concerne à 

1 1 Refira-se que historicamente a pintura de paisagem é claramente um "produto" renas
centista (ou pós-medieval), fruto de uma nova cosmovisão das relações do homem com 
a natureza. Com efeito, na Antiguidade e na Idade Média existia sobretudo, tal como 
refere Simmel, um sentimento unitário da grande natureza como característica estrutu
ral do seu pensamento, cosmovisão cujo imperativo impedia por conseguinte que a pai
sagem, tal como outras realidades e saberes parciais, se pudesse destacar ou diferenciar 
como uma realidade individual autónoma (Cf. G. Simmel, "Philosophie der Land
schaft", op. clt., pp. 142-143). 

1 2 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 147. 
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questão de saber qual de entre elas constitui o fundamento mais profundo 
e pregnante em relação, justamente, à origem da arte. Mas o âmago do 
questionamento de Simmel parece querer ir ainda mais fundo: tendo por 
referência a paisagem natural como obra de arte pictórica, o seu enfoque 
procurará sobretudo sondar esse fundamento essencial da sua origem 
naquele momento (presencial) que é, digamo-lo sob a forma de um oxi
moro, porventura o mais imperceptível e quiçá também o mais indelével, 
ou seja, como se situando ao nível do que designaríamos talvez mesmo 
como sendo a sua proto-origem. 

Podemos talvez começar por abordar esta problemática da origem a 
partir do modo como Heidegger formula o seu respectivo questionamento 
num texto justamente intitulado Der Ursprung des Kunstwerks. Com 
efeito, define-se aí o conceito de origem como sendo o que constitui a 
mais profunda essência da qual a obra de arte provém para vir a ser o que 
é. Porém, como - e numa espécie de homologia estrutural da sua estética 
com a sua ontologia - o pleno acesso a essa essência (ser) já não é de 
todo possível, porquanto na obra de arte apenas já só encontramos pre
sentes a própria obra e a criatividade do artista (entes), a experiência da 
origem revelai"-se-ia assim para nós como estando velada. Digamos que 
Heidegger concebe a arte como uma resposta criadora ao apelo do ser, 
em que as obras artísticas humanas (entes) surgem como lugar de abertu
ra do possível, mas sempre incompleto, (des)velamento dessa essencial 
origem apelativa. Em suma, a dimensão presencial da origem não seria 
pois alcançável na obra de arte; não-presença da origem que, não obstan
te, é essencial.13 

Também em Simmel, mutatis mutandis, encontramos de um modo 
similar este forte vínculo relacional entre uma importância essencial da 
origem (da arte) e um limiar de dificuldade que em certa medida obnubila 
a experiência da mesma.14 Regista-se porém uma diferença que não é de 
somenos; enquanto em Heidegger essa experiência essencial da origem 
não pode ser "experimentada" nas obras de arte senão a partir de um 
enigmático "desvelamento velado" (que é adensada pela consciência de 
um actual estado do seu esquecimento não-reversível), em Simmel, dis-

3 A este respeito Mario Pemiola tece a seguinte consideração lapidar: "Para Heidegger, a 
arte não tem origem mas é origem na sua própria essência. [...] Se a arte abandona a 
experiência da origem, deixa de ser arte." (Mario Pemiola, VEstética dei Novecento 
(1997). A Estética do Século XX, trad. Teresa Antunes Cardoso, Lisboa, Estampa, 
1998, p. 168). 

4 Um sintoma dessa dificuldade (em relação à paisagem natural) parece aliás inferir-se 
da sua seguinte "semi-confissão": "A não ser que a fórmula que inconscientemente 
engendra a paisagem como tal não se deixe estabelecer tão simplesmente, até mesmo 
não se deixe estabelecer de todo em princípio." (G. Simmel, "Philosophie der 
Landschaft", op. cit., p. 144). 
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tintamente, não obstante também não acedamos a essa experiência da 
origem de uma forma que seja nitidamente descritível ou apreensível ao 
nível das categorias do pensamento humano (e é este no fundo o busilis 
de todo o nosso problema!), temos porém a forte sensação ou sentimos 
que, em última análise, ela é indelével. E indelével porque mesmo quan
do, por (nosso) exemplo, a obra de arte pictórica sobre a paisagem 
"ganha" a sua "autonomia material" em relação à paisagem natural "real" 
(e original!), o momento da experiência originária desta - que é o "esta
do nascente" daquela - não é talvez nunca inteiramente apagado ou 
esquecido no pintor, tanto mais que ê ou pode sempre vir a ser por ele, de 
um modo geral, potencialmente re-vivido, em presença, na contemplação 
da natureza; ou seja, esse sentimento de unidade (em presença) da paisa
gem in statu nascendi que o vulgo contemplador experimenta e vive de 
uma forma espontânea e natural, como que sempre (potencialmente) 
perduraria, palpitaria e ressoaria no artista (e até mesmo na obra).15 

Face a esta diferença não despiciente, digamos que a expressão defi
nidora de Perniola sobre a estética heideggeriana segundo a qual se a arte 
abandona a experiência da origem ela deixa de ser arte, torna-se ainda 
mais relevante quando aplicada à de Simmel. Com efeito, não estamos 
agora no campo mais ou menos abstracto das injunções do ser (ainda que 
de uma forma indubitável estas nos perpassem inteiramente), mas num 
âmbito em que, como o vitalismo aventado no ponto anterior deixava já 
antever, o acento tónico sobre a questão da origem da arte é antes coloca
do a partir das injunções da vida, as quais encontramos (omnipresentes e 
disseminadas de uma forma muito mais concretamente impregnada no 
mundo e na natureza em geral (homem incluído). É pois esta potência 
essencial que emana primordialmente da vida em geral, este indelével 
apelo vital, que para Simmel constitui o fundamento primeiro que está na 
origem e no consequente enformar do verdadeiro processo de criação 
artística - e em cujo âmbito, por conseguinte, se deverá também situar o 
suscitado princípio conceptual estético unificador que está na base da 
constituição, em presença, de cada paisagem - , daí o significado profun
do que adquire a asserção que se segue: 

Ela [a arte] vem da vida [...] porque e na medida em que essa vida, 
como ela é de cada vez e por toda a parte vivida, contém as energias 
formadoras cujo efeito puro, autonomizado, apto a determinar o seu 
objecto, vai pois chamar-se arte.16 

5 Aliás, numa perspectiva mais abrangente, constata-se aqui de certa maneira uma con
sonância entre Simmel e Kant no que diz respeito à primazia das categorias estéticas do 
natural no enformar do próprio processo de criação artística em geral (cf. particular
mente a definição kantiana de génio expressa no §46 da Kritik der Urteilskraft). 

6 G. Simmel, "Phiiosophie der Landschaft", op. cit., p. 146; os grifos são meus. 
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Que "a arte vem da vida" é pois, podemos afirmá-lo seguramente, a 
ideia forte central não só deste ensaio como inclusive do próprio pensa
mento estético simmeliano em geral. Para percebermos que o seu alcance 
vai muito para além da constatação de um mero truísmo, digamos que 
para Simmel o "trágico" ocorre precisamente quando esta íntima relação 
entre a potência das injunções da vida e a origem da criação artística é 
desdenhada; é o que tende a suceder, por exemplo, quando o pintor, na 
sua concepção de uma paisagem natural, se abstrai deste estado vital 
nascente e das suas energias formadoras, levando a cabo a sua obra 
somente a partir de conceitos estéticos (abstractos e cristalizados) que 
são muitas vezes estranhos àquela. Não que se trate, no âmbito da arte em 
geral, de negar a legitimidade, pertinência e proficiência própria a esses 
conceitos. Trata-se antes de pôr em evidência que esses conceitos, no seu 
processo de formação, estão inextricavelmente ligados ao desenvolvi
mento contínuo emanado do sentimento originariamente vivido desse 
impulsor "estado nascente" (são como que prolongamentos deste) e que, 
por conseguinte, embora possam até certo ponto se autonomizar depois 
de cortarem com ele o seu respectivo "cordão umbilical", nunca devem, 
porém, negar e/ou inverter a sua relação de "filiação". 1 7 

3. Stimmung de uma paisagem natural 

Tendo sempre presentes as ilações extraídas destes momentos preli
minares, trata-se agora de procurar explicitar, com Simmel, o sentido 
decorrente da seguinte afirmação, central na sua concepção da experiên
cia estética presenciai de uma paisagem natural: 

1 7 Este aspecto trágico, extensível a outras formas de cultura (ciência, religião), atinge 
uma tal dimensão que, em Der Konflikí der modernen Kultur (1918), Simmel caracteri
zará inclusive a época moderna como consistindo numa espécie de grande oposição 
antitética entre vida e fonna, na qual a predominância do conceptualismo cristalizado 
desta aparece como perigo de entorpecimento do dinamismo criativo daquela. Se pro
curarmos referências filosóficas, Bergson é talvez aquele cujas posições apresentam 
uma maior afinidade com esta perspectiva vitalista simmeliana, nomeadamente a sua 
concepção de um impulso ou élan vital como princípio gerador, através de um dina
mismo criativo contínuo, da constituição de lodo o campo da realidade e da experiência 
humanas. No pólo oposto poderíamos colocar Cassirer e a sua filosofia das formas 
simbólicas, contraste com Simmel que se evidencia sobremaneira no teor das seguintes 
afirmações (que são intimamente solidárias com as suas teses centrais): "Não já num 
universo meramente físico, o homem vive num universo simbólico. [...] Envolveu-se 
tanto em formas linguísticas, imagens artísticas, símbolos místicos ou ritos religiosos, 
que não pode ver ou conhecer seja o que for, excepto pela interposição deste meio arti
ficial." (Ernst Cassirer, An Essay on Man (1944). Ensaio sobre o Homem, trad. Carlos 
Branco, Lisboa, Guimarães Ed., 1995, pp. 32-33; os grifos são meus). 
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O suporte maior desta unidade [estética] é sem dúvida isso a que se 
chama a Stimmung da paisagem [natural].18 

Ou seja, numa palavra, Stimmung surge-nos como esse "conceito-
-chave" de cuja elucidação depende em grande parte a compreensão do 
referido "curioso" processo de carácter espiritual que engendra a paisa
gem como uma determinada unidade estética. 

Para aceder à inteligibilidade deste conceito, Simmel começa por 
recorrer, como via de aproximação analógica, ao significado que o mes
mo tem quando se refere ao ser humano, aludindo-se-lhe nos seguintes 
termos: "Num homem, entendemos sob esta palavra a unidade que colora 
constantemente ou actualmente a totalidade dos seus conteúdos psíquicos, 
unidade que não constitui nada de singular em si [...], mas que não obs
tante representa o geral em que se encontram presentemente todas essas 
particularidades".19 Ora, esta acepção da Stimmung como um (indetermi
nado "estado geral unificado" que o homem experimenta aproxima-se 
bastante da caracterização que Kant nos apresenta da experiência estética 
- que pode obviamente ser a de uma paisagem natural - como consistin
do, grosso modo, numa certa disposição {Stimmung) geral das nossas 
faculdades, na qual estas, fruto de um determinado livre jogo relacional 
entre elas, se encontram num estado de harmoniosa unidadeP Esta dis
posição harmoniosa das faculdades corresponderia assim a um determi
nado "estado de ânimo" geral (uma "totalidade colorante") cuja unidade, 
não discernível nem decomponível nas suas partes, se sobreporia (diluin-
do-as) às particularidades específicas de distintos conteúdos (por exem
plo, cognitivos ou morais) simultaneamente presentes no espírito huma
no. Complementando o arco da analogia, digamos que quando atribuída a 
uma paisagem natural, a Stimmung seria então o equivalente desse "esta
do de ânimo" geral, isto é, seria aquilo que "penetraria" a diversidade dos 
diferentes elementos particulares que exteriormente a compõem conferin
do-lhe assim uma inerente unidade harmoniosa. 

Porém, Simmel refere que dois tipos de objecções aparentemente se 
levantam quando pretendemos pensar e caracterizar uma paisagem natu
ral nesses termos: antes de mais, questionamo-nos como é que a 
Stimmung, dada a sua índole psíquica ou espiritual - o que quase inexo
ravelmente a remete para a esfera do humano - , pode na realidade ser o 

1 8 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 149. 
1 9 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 149. 
2 0 Em Kant, esta descrição ajusta-se sobretudo, de uma forma mais imediata, àquela da 

(harmoniosa) experiência estética do belo, uma vez que no processo da experiência 
estética do sublime, não obstante um "desenlace final" equivalente, assiste-se numa 
primeira fase sobretudo a um desacordo ou desarmonia entre as faculdades (e o "objec
to" da experiência estética). 
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suporte (ou mesmo valer como uma qualidade) da unidade de uma paisa
gem, se esta se apresenta como um complexo de elementos aparen
temente desprovidos de qualquer tipo de consciência ou sentimento; e, 
por outro lado, se a Stimmung é, por conseguinte, esse suporte essencial 
que constitui a paisagem na sua unidade (não obstante a objecção ante
rior), temos então também de nos interrogar o modo como tal se processa, 
isto é, sendo assim, se é a paisagem que tem ou teria já à partida uma 
inata e inerente Stimmung que a constituiria como e na sua unidade, OU, 
distintamente, se ela só "vem a ter" uma Stimmung quando é vista e sen
tida como unidade (o que tacitamente implica a sua "co-instauração" por 
um sujeito humano).21 

Encontramo-nos decisivamente no "núcleo duro" do problema e 
enfrentamo-lo por conseguinte agora no seu maior grau de dificuldade, 
razão pela qual se percebe que será justamente da própria possibilidade 
de elucidação destas duas objecções (que estão interligadas e se "com
prometem" mutuamente) que dependerá em grande medida uma com
preensão do que é a Stimmung de uma paisagem natural. 

Incidindo especificamente sobre o teor da segunda objecção, Simmel 
irá alertar-nos porém para o facto de a questão de saber se a Stimmung 
que confere unidade à paisagem está já nesta enquanto "objecto" ou se, 
distintamente, provém de um "sujeito" (humano) é, em última análise, 
uma questão que vem sempre já depois desse momento (nascente, origi
nário) presencialmente vivido de uma experiência estética em que a pai
sagem é sentida - então de uma forma indissociável e indecomponível -
como una e indivisa, como unidade. Por isso, querer compreender e 
explicar a problemática inerente à unidade da paisagem natural segundo a 
modalidade da causalidade significa inevitavelmente cair num tipo de 
registo de pensamento que é completamente estranho e impróprio em 
relação ao que é o âmbito da vivência de uma experiência estética.2 2 

Daí que para Simmel, no âmbito daquilo que é a (sua) noção de 
Stimmung, se constate uma espécie de correspondência biunívoca, quanto 
ao seu significado, quando ela é referida a cada um dos seus "elementos 
constituintes" (homem e paisagem), fazendo-nos mesmo sentir (ligando-as) 
"realidades" de distinto teor - "estado de ânimo" (espiritual) e "ambiência" 

2 1 Estas objecções, conquanto pertinentes, têm, como se constatará com o decorrer da 
reflexão de Simmel, sobretudo uma finalidade "estratégica", a saber: realçar que o 
modo disjuntivo e/ou exclusivo como estão formuladas correspondem a formas equí
vocas de abordar a problemática em questão. 

2 2 Simmel "desmascarará" então parte da sua "estratégia" quando frisa que "Perante a 
tudo isso, está evidentemente mal colocada a questão se a nossa visão unitária da coisa 
é primeira ou segunda relativamente ao sentimento concomitante. Não há entre eles 
nenhuma relação de causa e efeito [...]." (G. Simmel, "Philosophie der Landschafí", 
op. cit., p. 150). 
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(físico e natural) - como praticamente sinonímicas; ou seja, como que se 
engendra, pelo menos ao nível do sentimento estético, um certo tipo de 
fusão ou unidade sintética entre ambos (ditos "sujeito" e "objecto") em 
torno da experiência vivida dessa unidade baseada numa certa "ambiência" 
ou "estado de ânimo" (Stimmung) que lhes é comum.23. Como dirá resumi
damente R. Assunto a este propósito, trata-se de um "Estado de ânimo 
subjectivo, que no ser daqueles lugares [paisagens] tem a própria condição 
objectiva: estado do ânimo [Stimmung] que define e qualifica aqueles luga
res cuja contemplação estética faz para nós uma coisa única com o nosso 
viver neles [ . . . ] " . 2 4 Não que homem e paisagem se identifiquem sem mais 
entre si, mas porque, situando-os ao nível do momento (mas também do 
local) presencial dessa experiência estética, como refere Simmel do "sim
ples vivido como indiviso", ambos tenham por comum suporte um único e 
mesmo meio que os une, isto é, a Stimmung.25 

Para melhor se compreender esta experiência estética sentida e vivi
da como unidade indivisa que configura uma espécie de fusão entre 
homem e paisagem, Simmel remete-nos para o campo de duas profícuas 
analogias em que a Stimmung, ao nível do alcance da sua "função con
ceptual estética", se referirá ao amor e à poesia. Tomando somente como 
exemplo a última, constatamos que tal como no âmbito do que é o senti
mento poético, o poema, como contendo e expressando uma certa unida
de de sentido, não é nem deve ser lido e considerado apenas na sua quali
dade de uma simples comunicação vocabular, de modo similar, a 
paisagem, como expressão de um certo sentido de unidade estética, tam
bém não deve apenas ser considerada como um mero agregado de ele
mentos dispersos na natureza. Por isso, para compreender este sentimento 
de unidade, como provindo de um comum suporte que se deixa experi
mentar como um certo "estado de alma" ou "disposição" (Stimmung), é 
preciso perceber que para ele con-vergem ou con-correm con-juntamente 

2 3 Não confundir este sentimento estético inerente à Stimmung com um certo sentimenta
lismo romântico - que Simmel implicitamente critica.no seu texto - que, de uma forma 
quase sub-reptícia, projecta ou alarga os seus sentimentos (alegria, tristeza, melancolia, 
etc.) ao "objecto" natural (paisagem) para depois atribuí-los como emanando deste 
último. Trata-se de uma deriva estética subtilmente subjectiva e mesmo antropocêntri
ca em relação ao "objecto" natural, mais própria de um certo sentimento de empalia do 
que propriamente daquele de Stimmung. 

2 4 R. Assunto, //paesaggio e 1'estetica, p. 167. 
2 5 Tal não impede porém, mas de certa maneira sempre já a posteriori, que esse "mesmo 

meio" não possa ser exprimível segundo o ângulo relacional que tem em consideração, 
separadamente, cada um dos dois mencionados "constituintes". Mas o "trágico" tende 
então quase inexoravelmente a sobrevir "[...] logo que o simples vivido, como tal indi
viso, é decomposto em elementos pelo pensamento e requer ser compreendido dora
vante através das relações e das ligações entre os ditos elementos." (G. Simmel, 
"Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 149; os grifos são meus). 

http://critica.no
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e simultaneamente, por assim dizer, quer "sujeito" (leitor, contemplador 
em presença) quer "objecto" (poema, paisagem). Com efeito, se é verda
de que se a propensão para o sentimento poético não estivesse já em nós 
o poema poderia não passar de uma mera comunicação de palavras, por 
outro (mesmo) lado, também não deixa de ser verdadeiro que se nós, num 
gesto de abertura, não recebêssemos essas mesmas palavras como con
tendo já em si um determinado sentido imanente, certamente nunca che
garíamos a despertar em nós esse sentimento; mutatis mutandis, o mesmo 
se aplicaria ou aconteceria em relação ao contemplador ("sujeito") e à 
paisagem ("objecto") no interior dessa experiência estética presencial em 
que aquela é vivida e sentida por nós como uma certa unidade com base 
no com-partilhar de um comum "estado de ânimo" ou "ambiência" 
(Stimmung). 

Daí que, em relação à problemática inerente a esta sua (auto)objec-
ção, Simmel contraponha, sob a forma de ilação, a seguinte consideração: 

Assim, a unidade que instaura a paisagem enquanto tal e a Stimmung 
que passa dela [paisagem] para nós e pela qual nós a abrangemos, não 
representam senão os elementos analisados, em última instância, de 
um único e mesmo acto psíquico.26 

Todavia, esta referência final a "um único e mesmo acto psíquico" -
isto é, à Stimmung como suporte de índole espiritual dessa unidade esté
tica inerente à paisagem natural - traz de novo à tona a interligada e 
mutuamente comprometida problemática concernente à primeira objec
ção. Mas, se atentarmos bem nos termos em que foi explicitada a objec
ção anterior depressa se perceberá que estão já nela os elementos que nos 
permitirão "alijar" esta: é que se a paisagem como unidade estética não 
resulta de um agregado dos elementos que exteriormente a compõem 
nem, por outro lado, é considerada como um mero "objecto" inerte a ser 
contemplado pelo sujeito, mas antes, como se viu, uma parte vivificante 
integralmente constituinte (con-juntamente e simultaneamente com esse 
sujeito) no processo de engendração dessa experiência estética, então tal 
permite-nos de certo modo dizer que a Stimmung como suporte de índole 
espiritual inerente a essa unidade está também já na paisagem, isto é, esta 
é ela própria também já, "objectivamente",27 como refere Simmel, "uma 
formação espiritual" (ein geistiges Gebilde). 

2 6 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 150; os grifos são meus. 
2 7 Embora se trate de uma quase evidência, convém todavia salientar, como refere R. 

Assunto, que "[...] os estados de ânimo [ou Stimmung] suscitados pela paisagem são 
portadores de um significado objectivo que só poeticamente [na sua acepção geral esté
tica], e não cientificamente, será possível afirmar." (R. Assunto, // paesaggio e 
1'estetica, p. 160). 
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Para percebermos a pertinência desta sua afirmação socorramo-nos 
de novo da analogia poética. Se, como vimos, a emergência do sentimen
to poético resulta, em última análise, de uma espécie de confluência rela
cional entre leitor e poema, tal não significa porém que o poema como 
realidade de índole espiritual dependa totalmente dessa relação para se 
constituir na sua "objectividade"; é que antes de ser lido o poema já é, 
"objectivamente", uma realidade de índole espiritual, ou seja, o sentimen
to que lhe é imanente é "objectivamente" aquele (e não outro) e, portanto, 
não depende, quanto ao seu sentido (a não ser por deturpação), das idios
sincrasias do leitor. Ora, mutatis mutandis, o mesmo se poderia dizer 
relativamente à paisagem natural: apesar de no seu processo de engendra-
ção a sua unidade estética se caracterizar essencialmente, como se tem 
vindo a mostrar, por ser o resultado de uma confluência participante 
entre ela e o homem, tal não impede porém que, "objectivamente", a pai
sagem esteja já aí como uma realidade com uma certa "ambiência espiri
tual" (Stimmung), condição (objectiva) sem a qual aliás o próprio senti
mento estético do contemplador presencial (também ele "portador" já de 
um certo "estado de espírito") não se objectivaria nela, isto é, não con
fluiria, dentro dos termos referidos, para o seu engendrar. É pois talvez 
neste sentido que se podem entender as seguintes palavras de Simmel: 
"Tendo assim [nessa confluência relacional] toda a sua objectividade 
como paisagem na própria energia da nossa actividade criadora, a 
Stimmung, expressão ou dinâmica particulares desta actividade [de índole 
espiritual], tem plena objectividade nela [na paisagem]".28 

Elucidadas estas objecções, Simmel quer contudo ainda esclarecer 
um outro importante aspecto relativo à (sua) noção de Stimmung, a saber: 
que o âmbito do seu carácter espiritual - como suporte desse processo 
que engendra a paisagem natural como uma unidade estética - não cor
responde a qualquer tipo de conceito universal (abstracto) que, qual espí
rito absoluto numa acepção próxima da hegeliana, se aplicaria a ou se 
subsumiria em todas e cada paisagem. Pelo contrário, é justamente desta 
perspectiva que se quer demarcar quando faz questão de precisar que 

[...] a Stimmung de uma paisagem, da qual aqui se trata, é somente a 
Stimmung dessa paisagem e de nenhuma outra; [...] a Stimmung que 
lhe é própria imediatamente, e que se tomaria outra desde que se 
modificasse a menor linha, então essa é inata à paisagem e indissolu
velmente ligada à emergência da sua unidade formal.29 

2 8 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 150. 
2 9 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 151; os grifos são meus. 
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Devemos entender esta "radical" singularização da Stimmung, como 
um "estado de ânimo" geral relativo apenas e só a uma (a essa!) paisa
gem, sobretudo como a consequência de estarmos perante um tipo de 
experiência estética que se caracteriza na sua essência por ser presen
cialmente vivida. Com efeito, tal como ficou expresso nas reflexões pre
liminares, a experiência de individuação da unidade estética de uma pai
sagem natural tem como seus "pressupostos condicionais" o facto de ela 
estar ligada, de um modo concreto e indissociável, a esse local espacial 
(ser vital do lugar) e a esse momento temporal (estado vital nascente) 
presencialmente vividos. Trata-se, por isso, de uma experiência estética 
vivida que embora possa encontrar similitudes noutras paisagens é, con
tudo, em última análise, única, porquanto a "ambiência vital" {Stimmung) 
inerente a essa - como a toda e qualquer - paisagem natural é de uma 
forma intransmissível própria somente a esse lugar e a esse momento. 
Depreende-se assim que de cada vez que nos encontramos presencial
mente envolvidos por e numa paisagem natural é como que um verdadei
ro acontecimento que sempre se dá, isto é, no sentido em que o "estado 
de ânimo" (Stimmung) correspondente à sua vivência estética nunca é 
algo que possamos antecipadamente determinar ao nível das sensações e 
dos sentimentos que aí iremos experimentar, mas antes sempre algo de 
singularmente único e novo que (nos) acontece. 

O facto de se tratar de uma experiência estética que se caracteriza 
fundamentalmente por ser presencialmente vivida "impõe" aliás indele
velmente a sua marca distintiva. Isso é particularmente patente no âmbito 
da comparação das seguintes "situações estéticas": quando estamos, por 
exemplo, perante uma qualquer obra de arte sentimos, num movimento 
de apreensão centrípeto, que mesmo após termos deixado de contemplá¬
-la ela continua ainda assim a "viver em nós", quer dizer, fica "deposita
da" na nossa interioridade de uma forma estavelmente idêntica durante 
um período considerável de tempo; mas quando estamos imersos na 
experiência estética presencial de uma paisagem natural (que nos envol
ve) somos nós, pelo contrário, num movimento de descentramento, que 
"vivemos nessa paisagem", isto é, que estamos nas sensações que descre
vemos, experimentando assim um sentimento vital de pertença (um "ser-
-em") relativamente à mesma. Tal significa, portanto, que se trata de uma 
experiência estética cuja vivência flui, pari passu, na imanência do pró
prio fluxo de vida que emana e se difunde imediatamente a partir dessa 
paisagem; e que, por isso mesmo, o contemplador não sente qualquer 
necessidade, no âmbito dessa vivência continuamente palpitante, de se 
fixar (apreendendo-a) na objectivação de qualquer forma, bastando-lhe 
muito simplesmente participar - numa postura de abertura - nesse fluxo 
de vida para que advenha esse sentimento estético unificado (Stimmung) 
de viver a paisagem vivendo nela. 
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Este fluxo de "irradiação" de vida que emana da paisagem configura 
assim como que uma totalidade envolvente (enquadrada na referida dife
rença "onto-orgânica") com uma pregnância vibrante tal que, quando nos 
encontramos simultaneamente diante e dentro dela, sentimos que a mes
ma como que perpassa todo o nosso ser. De facto, ao nível da percepção 
sensitiva a experiência estética presencialmente vivida de uma paisagem 
natural tende a revelar-se como uma das mais plenas, na medida em que, 
numa espécie de sinestesia, todos os nossos sentidos se encontram "pos
tos em jogo" aquando da nossa "relação contactual" com ela. Mas esta 
experiência estética perpassa todo o nosso ser principalmente porque nos 
encontramos simultaneamente imersos nessa "totalidade envolvente" na 
nossa dupla qualidade - derivada da nossa dupla condição (humana) - de 
seres vivos naturais e de seres espirituais; ou seja, constata-se na realida
de que experimentamos nela, simultaneamente, quer um prazer vital dos 
sentidos enquanto vivemos as sensações físicas desse lugar como (os 
outros) seres vivos, quer também um com-prazimento de índole espiritual 
quando nos pensamos esteticamente a ter essas sensações e esses senti
mentos aí vividos.3 0 Por conseguinte, digamos que o "estado de espírito" 
que experimentaríamos nessa "ambiência vital" (Stimmung) envolvente 
da paisagem natural consistiria numa emoção material que seria constitu
tiva, simultaneamente, da mais intensa percepção (dos sentidos) e do 
mais profundo pensamento (espiritual). 

Ora é o âmbito desta experiência estética unificada de plenitude 
vital e espiritual, este "estado de ânimo" (Stimmung) que perpassa todo o 
nosso ser quando participamos31 nesse vibrante fluxo de vida que emana 

3 0 Eis como R. Assunto descreve, de uma forma simultaneamente bela e proficiente, esta 
vibrante unidade "físico-espiritual" (no homem) no âmbito da experiência estética pre
sencialmente vivida da paisagem natural: "Na emoção estética da paisagem, enquanto a 
paisagem é natureza na qual vivemos, esta unidade é unidade indiferenciada do prazer 
físico com o qual o vivente, enquanto é natureza, vive a natureza-ambiente na qual se 
encontra, e da contemplação com a qual o vivente, enquanto é pensamento, goza da 
natureza na qual está e juntamente goza de si próprio que vive esta natureza. Regozija¬
-se, do próprio viver a natureza em si e na natureza; vive juntamente a paisagem e a si 
na paisagem; vive a paisagem, e vive-se a si enquanto vivendo a paisagem como uma 
condição física do próprio ser vivo. Isto, que podemos chamai' unidade indiferenciada 
do prazer vital e da alegria pensante e pensativa [...]" (R. Assunto, // paesaggio e 
I'estética, p. 173). 

3 1 Quando nos referimos ao âmbito da experiência estética presencialmente vivida de uma 
paisagem natural sob a designação de "contemplação" tal atribuição mostra-se de certo 
modo como redutora e mesmo inadequada, visto que o seu significado tem uma forte 
conotação com uma certa passividade meditativa ligada ao olhar e ao intelecto. Dado 
que se trata de uma experiência que põe activamente em jogo todos os nossos sentidos 
e que "convoca" conjuntamente quer o corpo quer o espírito, será talvez mais fidedig
no, tal como refere R. Assunto, falar-se de uma nossa participação estética nessa pai
sagem mais na qualidade de actores do que propriamente como meros "espectadores" 
que a observam ou contemplam (cf. R. Assunto, //paesaggio e Vestetica, p. 162). 
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dessa "totalidade envolvente" que é a paisagem natural, que Simmel jus
tamente exprime numa das ilações finais do seu ensaio, ao salientar que 

Aí onde, diante da paisagem, por exemplo, a unidade da existência 
natural se esforça por nos integrar no seu tecido, a fractura entre um 
eu que vê e um eu que sente revela-se duplamente errónea. É com toda 
a nossa pessoa que nos plantamos diante da paisagem [...], e o acto 
que a cria para nós é simultaneamente um ver e um sentir, cindidos 
[somente a posteriori] em instâncias isoladas pela reflexão.32 

Mas a par deste "ser-em", digamos que a experiência estética pre
sencialmente vivida de uma paisagem natural se caracteriza ainda pela 
sua dimensão de um "ser-com", sendo até talvez mesmo nesta perspectiva 
relacional que a noção de Stimmung se revela como mais reverberante. 
Com efeito, como vimos, a Stimmung consiste justamente nesse comum 
suporte de índole espiritual inerente ao sentimento que "veicula" uma 
comunhão vivificante entre homem e paisagem no engendrar desta última 
na sua unidade estética. Ora esta comunhão vivificante seria de certo 
modo incompreensível se, em Simmel, o (seu) "conceito" de vida não 
estivesse para lá - como aliás ficou já sobejamente patente - de uma mera 
acepção biológica, ou também, por outro lado, se o mesmo estivesse ape
nas restringido à sua dimensão exclusivamente humana. É precisamente 
porque Simmel concebe a vida como um princípio geral fundador que 
perpassa todas as dimensões do real (do físico ao espiritual) e da expe
riência que dele temos, que se torna compreensível esta ligação vital 
entre homem e (uma) paisagem ao nível da experiência estética presen
cial desta. Por isso, quando Simmel formula a tese segundo a qual "a arte 
vem da vida" quer certamente com isso significar que existe um princípio 
geral de intensificação da vida cujas energias, qual élan vital (Bergson), 
"inundam" esse local (no seu enquadramento aberto na diferença "onto-
-orgânica" em relação ao ser e à potência global de vida da natureza) 
nesse momento em que o homem nele se encontra envolvido presencial
mente, dando assim origem, nessa "ambiência vital" (Stimmung), a um 
"estado de ânimo" (Stimmung) em que essa paisagem é sentida e vivida, 
con-junta e simultaneamente ("o simples vivido como uno e indiviso"), 
como uma unidade estética. Neste sentido, a Stimmung, como expressão 
dessa comunhão vivificante entre homem e (uma) paisagem, consistiria 
numa espécie de espírito vital plástico espacio-temporalmente localizado 
no qual se fundiriam sinteticamente as sensações físicas com o pensa
mento, isto é, em que aquelas se tornariam pensamento na mesma medida 
em que este se tornaria, simultaneamente, sensível. E pois só com base 

3 2 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 152; os grifos são meus. 
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nestes pressupostos vitaiistas que se poderá compreender o sentido decor
rente da seguinte afirmação de Simmel: "[. . .] ela [a paisagem enquanto 
unidade estética de índole espiritual] só vive pela força unificadora da 
alma, como um entrelaçamento estreito entre o dado empírico e a nossa 
criatividade, entrelaçamento que nenhuma comparação mecânica [mas 
quiçá vital!?] poderia traduzir".33 

A Stimmung seria assim, portanto, uma espécie de "denominador 
comum vital", isto é, seria, no âmbito do princípio vital que perpassa todo 
o real, aquela dimensão particular ajustada do mesmo em que se sintoni
zariam, no que têm de idêntico e comum entre si, as energias vitais do 
homem e as dessa paisagem natural presencialmente vivida nesse 
momento. Por outras palavras, digamos que existe um "reconhecimento" 
comum de ambos participarem na vida do mundo ou da natureza, identi
ficação essa que se repercutiria na unidade de uma experiência estética 
em que as respectivas energias vitais presentes nesse local e nesse 
momento seriam vividas e sentidas como um comum "estado de ânimo" 
ou "ambiência" (Stimmung). É justamente esta forte consonância24 vital 
entre homem e (uma) paisagem, que os une ao nível dessa experiência, 
que Simmel expressa naquela que é talvez a sua mais proficiente caracte
rização da noção de Stimmung como suporte de índole espiritual desse 
processo que engendra a paisagem como uma unidade estética: 

[...] estamos autorizados a designá-la [à Stimmung], a ela e ao vir-a-ser 
da paisagem em questão, isto é, à colocação em forma unitária de 
todos os seus elementos particulares, como um único e mesmo acto, 
como se as diversas energias da nossa alma, perceptivas e afectivas, 
cada uma na sua tonalidade, dissessem em uníssono uma só e mesma 
palavra [isto é, Stimmung]?5 

Sintetizando, a noção de Stimmung corresponderia assim, no fundo, 
à expressão de um certo sentimento de harmoniosa unidade que se esta
belece, no plano estético, entre ser humano e essa paisagem por ele pre
sencialmente vivida. Esta harmonia apresenta todavia, no contexto desta 
experiência estética, uma especificidade própria que se deve realçar: com 

3 3 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 150. 
3 4 Esta referência a termos ou a conceitos musicais é aqui muito mais do que uma mera 

analogia. Com efeito, também no campo da arte musical a noção de Stimmung é habi
tualmente usada para dar conta dessa concordância vibrante e harmoniosa que lhe c 
inerente e que se repercute no nosso espírito e nos nossos sentidos. Há porém uma dife
rença a reter: enquanto na experiência estética musical o sentido privilegiado de "con
tacto" ou de apreensão é sem dúvida a audição, na experiência estética de uma paisa
gem natural são todos os sentidos, como vimos, que entram em jogo, tomando-a talvez 
por isso mesmo mais plena e reverberante. 

3 5 G. Simmel, "Philosophie der Landschaft", op. cit., p. 152; o grifo é meu. 
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efeito, como expressão que é da potenciação das energias vitais, ela ten
de a evidenciar-se sobretudo pelo seu carácter palpitante e vibrante. Tra
ta-se, por isso, de uma harmonia que "possui" uma certa pregnância 
intrínseca, isto é, em que esse ininterrupto e pleno fluxo de vida que 
emana da paisagem e que nos perpassa inteiramente manifesta, digamos 
assim, a inerente preponderância de uma certa "força vital" que mantém 
de um modo estável (e harmonioso) a sua frequência sem grandes oscila
ções ao nível da sua respectiva variação. 

Ora é justamente esta pregnância vital, como característica distintiva 
da harmonia que é inerente à experiência estética presencialmente vivida 
de uma paisagem natural, que constitui, por assim dizer, aquilo que é o 
"código genético" das propostas estéticas da filosofia da vida simmelia-
na.36 E é com esta "peculiaridade essencial" ao seu conceito de harmonia 
que Simmel introduz algumas diferenças assinaláveis na própria estética 
do natural contemporânea, as quais se tornam mais salientes quando esta
belecemos uma comparação, por exemplo (maior), com o âmbito concep
tual do sentimento de harmonia segundo a sua matriz herdada da estética 
kantiana. Antes de mais, porque não se trata "apenas", como é o caso em 
Kant, de uma harmonia que resulta de uma adequação formal do "objec
to" em relação às nossas faculdades e em que, por conseguinte, o respec
tivo sentimento concomitante se "situaria" ou se "passaria" sempre e 
apenas, em última análise e malgré tout, no interior do sujeito; para 
Simmel, distintamente, essa harmonia é antes o "resultado" de uma preg-
nante adequação vital entre sujeito humano e essa paisagem, isto é, em 
que essa forte consonância que os une resulta sobretudo de ambos com-
-partüharem - nesse local e momento - as energias vitais aí presentes, as 
quais se deixam então experimentar ou sentir como um "estado de âni-

3 6 Por forma a evidenciar a contrastante diferença acentuada que existe entre esta concep
ção estética (vitalista) da paisagem natural em Simmel e aquela predominante no pen
samento estético moderno e contemporâneo, citemos uma passagem textual de Cassirer 
(que "tragicamente" encarna esse espírito predominante) na qual, ao descrever a expe
riência estética de uma paisagem, sobressai nitidamente a desvalorização de qualquer 
(pregnante) ligação harmoniosa entre ela e o homem, assim como a clara primazia da 
forma sobre a vida: "Há muitas belezas naturais sem qualquer carácter estético especí
fico. A beleza orgânica duma paisagem não é a mesma que sentimos nas obras dos 
grandes pintores paisagistas. Até nós, os espectadores, temos plena consciência desta 
diferença. Posso caminhar através duma paisagem e sentir-lhe os encantos. Posso gozar 
a suavidade do ar, a frescura de sebes, a variedade e alegria do colorido e o flagrante 
odor das flores. Mas posso em seguida experimentar uma mudança na minha disposi
ção de espírito. Passo então a ver a paisagem com olhar de artista: começo a formar um 
quadro dela. Entrei num novo reino: o reino, não das coisas vivas, mas das "formas 
vivas". Não já na realidade imediata das coisas, vivo agora no ritmo das formas espa
ciais, no equilíbrio da luz e sombra. A experiência estética consiste nessa absorção no 
aspecto dinâmico da forma." (E. Cassirer, Ensaio sobre o Homem, p. 133; os grifos são 
meus). 



A harmoniosa pregnância vital da paisagem natural em Georg Simmel 85 

mo" ou "ambiência" (Stimmung) que lhes é comum (sentimento esse que, 
como se viu, se encontra tambémjá, objectivamente, na própria paisagem 
natural). Mas também, consequentemente, porque enquanto no sentimen
to de harmonia kantiano a "existência viva" (física e sensível) do "objec
to" natural é, em última análise, sempre "colocada entre parênteses", em 
Simmel, distintamente, como se viu, a harmonia tem origem no próprio 
fluxo de vida que emana da paisagem, consistindo assim o imanente sen
timento de unidade daí derivado numa viva experiência estética em que se 
entrelaçam sensações físicas e estados de espírito. Em suma, digamos que 
ao vitalizar o formalismo kantiano Simmel contribui assim, no contexto 
da estética do natural contemporânea, para que se possa ir "para além" de 
Kant levando-o simultaneamente "mais além". 

* * * 

Chegados ao final deste périplo pelo texto de Simmel ficamos com a 
forte impressão de que não se formulou (ou de-finiu) em termos suficien
temente claros e distintos o que seja a Stimmung de uma paisagem natu
ral. Mas quem afinal o fez dessa maneira até hoje? Absolutamente nin
guém! Até porque no campo da estética nos movemos fundamentalmente 
no âmbito de um peculiar tipo de cognitio que se caracteriza por ser 
simultaneamente clara et confusa (e é este no fundo todo o sentido subja
cente à citação em epígrafe de Kant!). Todavia, se livremente nos imagi
narmos envolvidos e enlevados na harmoniosa pregnância vital da expe
riência estética presencial de uma paisagem natural talvez possamos 
dizer, em uníssono com Simmel, que se tratou de salvaguardar a todo o 
custo o relativo e de ser absolutamente entendido... 

RESUME 

Dans cette lecture de la "Philosophie der Landschaft" de Georg Simmel, on 
essaie de comprendre la signification profonde de l'experience esthetique qui est 
immanente ä la contemplation, vecue en presence, d'un paysage naturel. Prenant 
en consideration les principes vitalistes de l'esthetique simmelienne, on montre que 
l'unite esthetique inherente ä chaque paysage naturel est l'expression d'un 
sentiment d'harmonie - vital et non seulement formel - entre l'etre humain et ce 
paysage; leur unite s'eprouve comme une "ambiance" spirituelle (Stimmung) 
commune et partagee. 
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Este trabalho tem como objectivo o estudo da importância da Estéti
ca da Paisagem para a Arquitectura Paisagista enquanto disciplina de 
trabalho de projecção de espaços e lugares na paisagem. Consideram-se 
várias perspectivas sobre a percepção estética da paisagem, que são, 
consciente ou inconscientemente, adoptadas por arquitectos e arquitectos 
paisagistas, tendo influência directa na sua acção profissional. 

1. Conceitos: natureza, ambiente, paisagem 

Como primeiro passo importa esclarecer alguns dos principais con
ceitos em discussão. Embora os conceitos de natureza, ambiente e paisa
gem sejam distintos, os diferentes estetas tendem a adoptar um dos três 
conforme a tese que defendem embora o tema de que tratam seja global
mente o mesmo, pelo que pode surgir alguma ambiguidade quanto à defi
nição própria de cada um dos três referidos conceitos. 

O conceito de natureza, numa perspectiva religiosa, é tudo o que 
Deus criou; numa visão não religiosa, mas ainda assim holística, será o 
conjunto de tudo o que existe. Em contraste, existem as teorias dualistas, 
ou seja, a natureza opõe-se a determinadas realidades, sendo tudo aquilo 
que não é "adquirido, reflectido, artificial, humano, divino, revelado, 
sobrenatural, monstruoso, anormal"1. Actualmente a estética da natureza 
é desenvolvida por autores como Budd (2002). Falar de estética de natu
reza pode ser de alguma forma uma atitude de abstracção já que a nature
za no seu estado virginal praticamente não existe; nas palavras de Serrão 

1 G. Durozoi, Dicionário de Filosofia, Porto Editora, 2000, p. 274. 

Philosophica, 29, Lisboa, 2007, pp. 87-102 
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(2004) esta será a "problematicidade do natural"2. Seel e Budd estão 
cientes desta problemática tendo sentido a necessidade de definir os limi
tes de natureza e tentam perceber até onde a podemos reconhecer como 
tal. Assim sendo, Seel dir-nos-á que natural é aquilo que é auto-suficiente 
e auto-regenerativo, mesmo que já tenha sofrido modificações do 
Homem, e inclui no seu objecto de estudo a maior parte das realidades 
que nos circundam. Budd (2002), por seu lado, argumenta que o que tem 
relevância é a consciência do apreciado, isto é, se aquele que aprecia tem 
a consciência de estar perante uma realidade inteiramente natural/virgem 
ou de uma realidade intervencionada pelo Homem. Acrescenta no entanto 
que, mesmo nos casos em a presença humana seja óbvia e muito marca
da, existe sempre a possibilidade de apenas se apreciar a realidade natu
ral. Como exemplo, o autor lembra o caso dos jardins zoológicos, em que 
reconhecemos perfeitamente um ambiente construído pelo Homem, mas 
em que o que apreciamos é, por exemplo, o macaco como ser natural. 
Conclui-se que a abstracção torna legítima uma apreciação estética ape
nas focada nos aspectos naturais. Esta concepção entra em profunda coli
são com a noção de natureza como realidade global. Simmel (1913), 
defendeu uma mesma linha de globalidade à qual acrescentou uma outra 
característica: a unidade. Para ele a Natureza é definida pelo Todo e pelo 
Uno. E, acima de tudo, uma ideia, já que este Todo e este Uno são inal
cançáveis pela nossa percepção que capta porções de natureza que negam 
a sua própria definição. Simmel dirá: "Um bocado de Natureza é, na ver
dade, uma contradição em si" 3. 

No caso dos jardins as duas realidades, humana e natural, estão abso
lutamente imbricadas e são indivisíveis. Aí, um processo de abstracção 
que separa a natureza da cultura, como o descrito para o caso do jardim 
zoológico, não pode ser utilizado, o que contraria a teoria de Budd. 

Será provavelmente o conceito de paisagem aquele que mais se 
apropria à discussão estética dado que a paisagem é um conceito percep
tível ao passo que a natureza é um conceito global e em larga medida 
abstracto. Simmel (1913) dir-nos-á que as porções de natureza, captáveis 
e perceptíveis pelo Homem, serão as paisagens. Estas serão o rosto ou o 
espelho da natureza e dos seus mecanismos: "a unidade sem todo"4. Não 
é todo, porque não manifesta, nem pode manifestar, todas as possibilida
des que a natureza oferece mas é uno porque contém todas as peças 

2 Adriana Veríssimo Serrão, "Filosofia e Paisagem. Aproximações a uma categoria estéti
ca", Philosophica, 23, (2004), p. 94. 

3 Georg Simmel, "Philosophie du paysage" in La tragédie de la culture et autres essais 
(1913), Paris, Editions Rivages, p. 232. 

4 Martin Seel citado por Adriana Veríssimo Serrão, "Filosofia e Paisagem. Aproximações 
a uma categoria estética", Philosophica, 23 (2004), 95. 
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necessárias à regeneração e à auto-suficiência, e nela existem todos os 
processos e elementos próprios da natureza em funcionamento. A paisa
gem é também uma forma de impressão, nela estão os sinais e os teste
munhos de uma história ecológica e humana, que a partir de determinado 
ponto começaram a caminhar juntas, e que foram esculpindo as formas 
dessa mesma paisagem. A paisagem traz consigo os sinais do seu funcio
namento e dos seus usos, de tal maneira que, D*Angelo (2001) lança a 
pergunta: poder-se-á falar de uma semiótica do território? 

Para Assunto (1971) a paisagem é tida como a "finitezza aperta"5. 
Assume que paisagem é espaço mas não somente espaço: é abertura ao 
céu, o que lhe imprime um carácter de infinitude, é enraizamento no solo, 
o que lhe imprime um carácter limitado mas não finito, e é exterioridade. 
A paisagem será um "spazio è autolimitarsi deli 'infinito, e insieme como 
uno schiudersi delia fi/üteza"6. Assim a paisagem pode e deve ser um 
conceito abrangente e global, ao contrário do que tem sido ao longo da 
história: sistematicamente associado a uma visão pitoresca da natureza, 
apenas dependente do sentido da visão7, o que torna equivalente a per
cepção estética da paisagem e a percepção estética de um quadro. Para 
que se possa discutir sobre estética da paisagem, esta deve ser entendida 
como uma realidade na qual o Homem está, e não um objecto para o qual 
olha. No entanto, o conceito de paisagem permaneceu e enraizou na lin
guagem corrente associado a uma percepção pitoresca, panorâmica e 
actualmente, também fotográfica. 

Para dela se distanciarem, autores americanos, como Carlson e Ber-
leant, preferem usar o conceito de ambiente, que, para além de ter um 
sentido de envolvência e pertença, remete para o mundo da ecologia que 
tem uma importância notável no modelo de percepção que Carlson 
defende. Segundo as palavras de Carlson (2000) o ambiente não pode ser 
encaixilhado ou emoldurado (framed). A substituição da palavra paisa
gem por ambiente, ou a confusão de ambas, pode também ser o resultado, 
segundo D'Angelo (2001), de uma tendência actual de menosprezar o 
carácter estético da paisagem em favor de uma visão biofísica e científica 
da mesma. 

Em Arquitectura Paisagista, não faz sentido mudar a palavra paisa
gem para ambiente. Sobretudo autores italianos, como Assunto e 
D'Angelo, defendem que a palavra ou conceito a utilizar deve ser paisa-

3 Rosario Assunto, // paessagio e Vestética, 1971, p. 25. 
6 Rosario Assunto, // paessagio e Vestetica, 1971, p. 28. 
7 Classicamente a paisagem é tida como um "cenário". Esta concepção tem a sua raiz no 

Renascimento, onde o interesse pelas paisagens como objecto artístico, nomeadamente 
na pintura, teve um expoente. 
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gem8, já que esta é uma realidade intrinsecamente estética e real, defen
dendo que a sua apreensão é feita com os cinco sentidos e não só com a 
visão. 

2. Modelos: natural-ambiental e do compromisso 

2.1. O Modelo natural-ambiental 

Neste modelo, a natureza é apreciada "tal como é": natural e 
ambiental, segundo as palavras de Carlson (2002), autor que privilegia o 
papel do conhecimento na apreciação estética da paisagem. As ciências 
naturais, a biologia e a geologia têm um papel superior quando se aprecia 
uma paisagem natural. O autor usa a pintura como exemplo: não pode
mos apreciar verdadeiramente a Guernica (Picasso-1937), sem sabermos 
o que é a pintura e o que é uma pintura cubista. A visão pós-moderna do 
problema acrescenta ao senso comum e às ciências naturais enfatizadas 
no modelo natural/ambiental todas as outras áreas de conhecimento 
humano: arte, literatura, folclore, religião e mito; e diz-nos que nenhuma 
destas áreas é mais importante que as outras. Não há hierarquização nem 
prevalência de conhecimentos. Nas palavras de Nicolson, esta visão 
resume-se a "qualquer coisa, todas as coisas e nada em particular é consi
derado relevante para a apreciação da natureza" ("anything, and every 
thing, and nothing in particular, should be considered essentially relevant 
to nature appreciation"9. No entanto, segundo Carlson (2002) esta visão 
pós-modema causa excessos que permitem uma atitude de "vale tudo" e 
propõe que a apreciação da natureza deva contemplar diferentes pontos, 
cada qual com um papel diferenciado na percepção da paisagem, ou seja, 
não defende que todas as áreas de conhecimentos são potencialmente 
igualitárias para a percepção e apreensão da paisagem. 

2.1.1. Forma e Conteúdo 

No princípio do século XX, teóricos como Clive Bell e Roger Fry 
defenderam que a paisagem deve ser vista como uma composição formal 
de linhas, foimas e cores. Vemos a paisagem como vemos um quadro. 
Mas, segundo Carlson, a grande diferença entre um quadro e a paisagem 

8 Dentro do tema de estética da paisagem a primeira publicação de // paesaggio e 
Vestetica de R. Assunto foi em 1971 e a de // ritorno dei hello naturale de D'Angelo em 
1993. 

9 Citado de Nicolson por Allen Carlson, "Nature Appreciation and the Question of Aes
thetics Relevance" in: Environment and the Arts: perspectives on Environmental aes
thetics, Routledge, 2002, p. 62. 
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está nas qualidades estéticas de cada uma das duas realidades. Carlson 
(2001) divide as qualidades estéticas em sensoriais e formais. As primei
ras referem-se à cor, à textura ou ao brilho. As segundas, dependem das 
primeiras, mas têm em conta aspectos como o equilíbrio, a harmonia, a 
unidade, e a coerência. A presença das qualidades sensoriais na paisagem 
é, para Carlson, indiscutível, mas considera que as qualidades formais 
não existem na natureza, já que estão dependentes de limites de apreen
são, de moldura ou caixilho; ora a apreensão na paisagem é total, é de 
360°; posso olhar e sentir tudo à minha volta, enquanto que um quadro é 
como uma janela que se abriu ("framing argument"). Este argumento, da 
moldura ou caixilho, será um dos que está na origem da controvérsia 
entre as teorias formalistas e cognitivistas. 

2.1.2. Ciência 

Um primeiro argumento indica-nos que o senso comum e a ciência 
são iguais em género mas diferentes em extensão. Assim o conhecimento 
científico enriquece a apreciação estética mas não a altera significativa
mente. Uma segunda visão do problema faz um paralelo com a arte; tal 
como a história de arte e as técnicas de pintura são essenciais para a apre
ciação de uma obra, assim também as ciências como a biologia, a geolo
gia e a ecologia o são para a paisagem e para a natureza. O que Carlson 
conclui é que o conjunto das categorias de Forma, Senso comum e Ciên
cia são as fontes básicas e fulcrais para a apreciação da natureza. 

2.1.3. Usos do Ambiente: históricos e contemporâneos 

Neste ponto é perceptível a impossibilidade de comparação da pai
sagem com a arte. Uma obra de arte tem um começo e um fim marcados 
no tempo. É um engenho humano que se pode datar, ao passo que a pai
sagem está em permanente mutação; evolui com as sociedades; é alvo de 
sobreposições constantes e contínuas. Isto é, as funções e os usos de uma 
paisagem são mutáveis. A paisagem é uma obra que resulta da história 
passada, actual e futura. Os seus usos definem e constróem o carácter 
dessa obra. 

2.1.4. Mito, Símbolo e Arte 

Estes três itens referem-se à carga mitológica, simbólica e artística 
das paisagens e dos ambientes. Pensemos na percepção do Monte Saint 
Victoire por apreciadores de Cézanne; a carga simbólica que tem antes e 
depois da pintura de Cézanne é extremamente diferente, já que há um 
conjunto de pessoas com estruturas culturais semelhantes para as quais 
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aquele monte não pode ser percepcionado separadamente da série de 
quadros em que esse monte foi o tema. Podemos transportar este exemplo 
para filmes, fotografias e mesmo para a chamada "land arf ou "earth¬
works", como são os trabalhos de Christo ou Smithson. Mas estes casos, 
embora mudem a nossa percepção da paisagem, não mudam nem cons
troem a paisagem em si, isto é, não têm efeitos directos e físicos no terre
no, pelo que, segundo Carlson (2002), o peso que estes três factores têm 
não pode ser o mesmo que os três primeiros. Eles têm um papel enraizado 
no sujeito sustentando uma avaliação da paisagem mais perspectivista, 
logo inaceitável para este autor. 

No fundo, o que Carlson defende é uma visão pluralista, que conta 
com todos os factores mas em que nem todos têm o mesmo peso, haven
do uma rejeição forte e assumida de um modelo pós-modernista, no qual, 
todos os factores importam de igual forma. 

2.2. O Modelo do compromisso 

Arnold Berleant (2002) inicia a descrição do seu modelo estético 
com a seguinte pergunta; existe apenas uma ou existem duas estéticas? 
Uma das hipóteses, que Carlson defende, é que o valor estético existe 
tanto na arte como na natureza, mas o tipo de apreciação que cada um 
provoca é essencialmente diferente. Uma outra autora, Stephanie Ross 
(1998), considera que a natureza e a arte podem estar unidas e provocar 
uma mesma e única percepção estética. Para se justificar usa o exemplo 
dos jardins, como o de uma perfeita união entre arte e paisagem. Berleant, 
pelo contrário, acredita que a apreciação estética da natureza é primeira e 
original e que a apreciação de arte será uma reinterpretação da primeira. 

Berleant justifica a sua hipótese baseando-se no conceito kantiano de 
sublime, definido no primeiro capítulo. Aquilo que é sublime ultrapassa¬
-nos, não conseguimos entender com a razão e consequentemente provo
ca temor; o temor provoca no Homem a retirada da posição de espectador 
e assunção de uma outra, a de participante, que depende do desenrolar 
dos acontecimentos. De facto, será na natureza onde mais se encontram 
exemplos de sublimidade; Kant dará alguns: universo; massa de nuvens a 
mover-se; queda de água; furacão; trovoada. A experiência estética, que 
em Kant obriga a uma atitude de desinteresse, prova-se, neste caso, 
requerer uma outra atitude: a de compromisso; ajo e reajo ao que me 
rodeia, não lhe sou indiferente. Quando estamos perante situações não 
sublimes também podemos apreciar a natureza numa atitude de compro
misso, desde que nos consigamos libertar das exigências formais de 
ordem, requisitos da nossa razão e da nossa educação. A teoria do com
promisso, segundo o próprio autor, terá que sofrer estruturações quando 
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for aplicada à arte; por outro lado, explica situações que até agora esta
vam pouco encaixadas na teoria estética geral, como o caso da arquitectu
ra, que existe para ser vivida e funcional, e como o caso da apreciação da 
beleza física das pessoas, nomeadamente da pessoa amada. Neste último 
exemplo, percebemos bem como o desinteresse não está presente e como 
muitos são os factores que estão em jogo: a biologia, a razão, os ideais 
e/ou os interesses em comum, entre outros. Não é o retorno a uma estética 
romântica com temas explicitamente naturais a que Berleant defende; 
aliás o autor não defende um ou outro estilo estético, apenas afirma que 
qualquer que seja a corrente ou época estilístico-estética ela é inerente
mente natural e de compromisso. 

Uma só estética é assumida por Berleant: a estética do compromisso. 
Com este modelo, Berleant, recusa uma visão antropocêntrica da estética 
do ambiente e, ao mesmo tempo, assume uma posição objectivista, no 
sentido em que, o Homem olhará a natureza como funcionalidade e como 
entidade condicionante da sua vida e do seu comportamento. 

O filósofo inglês Malcolm Budd (2002) ao contrário de Carlson e de 
Berleant, defende que o conhecimento pode, ou não, ter influência na 
apreciação estética da Natureza. Para que o conhecimento transforme a 
percepção será necessário que esse conhecimento seja informativo para a 
percepção estética. Dois exemplos são dados pelo autor: no primeiro o 
conhecimento tem importância e muda a apreciação; no segundo o 
conhecimento não tem importância e não muda a apreciação. O primeiro 
exemplo tem como referência as nuvens; estas podem ser vistas apenas 
como um fenómeno óptico ou como a agregação de gotas de água na 
atmosfera. Estas agregações tridimensionais têm aparências diferentes 
conforme o estado físico em que se encontram. O facto de eu ter conhe
cimento de que a coloração da nuvem é sinal de trovoada, quando olho 
para ela, pode não mudar a minha apreciação estética, mas se esse conhe
cimento provocar em mim a consciência de que estou perante forças 
poderosas que me ultrapassam, então já existe uma mudança na aprecia
ção estética. O segundo exemplo usa a água; o facto de eu saber que a 
composição química da água é H 2 0 não muda em nada a minha aprecia
ção estética da água; esta apreciação será absolutamente igual à do 
Homem que nunca aprendeu química na vida. Assim, o conhecimento 
não é condição absolutamente necessária à apreciação estética da natureza. 

Quanto ao modelo do compromisso de Berleant, Budd aponta três 
falhas. Primeiro considera que a atitude de contemplação pictórica é por 
vezes a mais adequada perante a natureza; em segundo lugar considera 
que o conceito kantiano de desinteresse é compatível com a estética do 
compromisso, já que este desinteresse não implica distanciamento mas 
apenas um desinteresse em possuir o objecto, ou em obter realidades 
terceiras ao próprio objecto; e em terceiro lugar refere que Berleant não 
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propõe nem descreve nenhum modelo que substitua realmente a contem
plação e o desinteresse. 

3. O pensamento europeu e a identidade estética do lugar 

O pensamento europeu, no que diz respeito à estética da paisagem, 
tem um carácter menos cognitivista e objectivo que as perspectivas norte¬
-americanas. Simmel (1913), no princípio do século XX, lembra-nos que 
todo o tipo de conhecimento nasce de uma maneira intuitiva, quotidiana e 
indeterminada. A religião, na sua moral e transcendência, nasce de uma 
religiosidade palpável, sentida e presencial. O conhecimento científico é 
fruto de um senso comum nascido de uma vivência de acumulação de 
experiência, e o mesmo acontece com a arte, sendo que, todas as expe
riências primeiras são reais e realizáveis apenas na natureza. 

Sanchez de Muniain, escreve, em 1945, um livro intitulado Estética 
da Paisagem Natural, onde adopta uma postura absolutamente experi
mental e descreve aquilo que considera as componentes estéticas da pai
sagem. Serão elas: 1) luz e cor; 2) céu; 3) grandeza - segundo o autor 
existem dois tipos de grandeza: a horizontal (planura) e a vertical (mon
tanha); 4) figura - a forma do terreno em si, a sua morfologia; 5) movi
mento - os dias e as noites, as estações, o mar, os rios e mesmo a gravita
ção da terra; 6) vida - a ordem rítmica, os movimentos vitais, a fisiologia, 
o feminino e o masculino; 7) cultivo - o cunho do Homem, a arte. Na sua 
opinião, a beleza não pertence a mundos homogéneos mas, na linha de 
Kant, ela descobre-se na relação entre a razão e o sentimento: "Solo así, 
conjugando las relaciones empíricas y las lógicas, creo que pueden ser 
fecundos los estúdios sobre la beleza"10. 

Também nesta linha podemos citar Assunto (1971), que nos fala de 
um sentimento estético face à paisagem enraizado em realidades físicas e 
sensoriais, como sejam a cor, a luz, os diferentes cheiros das estações, o 
movimento, o som da água e a temperatura do ar. Todas estas sensações 
são-nos agradáveis, segundo o autor, devido ao que chama "sentimento 
vitaVm, ou seja, elas são sinal de uma realidade benéfica, essencial e 
crucial à vida do Homem. Fala ainda da temporalidade da paisagem como 
sendo caracterizada pela circularidade e infinidade próprias do tempo 
natural, um tempo absoluto em que passado, presente e futuro são coexis
tentes. Em contraste com esta temporalidade, fala-nos da temporaniedade 
da urbe, com maior expressão na tecnologia e na indústria, como suces-

J. M. Sanchéz de Muniain, Estética del Paisage Natural, 1945, Publicaciones Arbor, 
p. 132. 
Rosario Assunto, IIpaesaggio e ¡'estética, Edizione Novecento, 1971, p. 175. 
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são rectilínea e sem memória de acontecimentos. No entanto este autor 
leva ao extremo a dicotomia entre paisagem e espaço urbano, assumindo 
que, onde um começa o outro acaba. Para a arquitectura paisagista esta 
posição não é real e não é por isso adoptada: a paisagem é rural, urbana, 
industrial ou turística; ela atravessa as várias realidades e garante que o 
tempo seja um só nessas mesmas realidades. 

Mais recentemente, D'Angelo (2001) reivindica o retomo do conceito 
de paisagem como conceito estético e não como conceito geográfico ou 
ecológico. Segundo este filósofo italiano, tem-se vindo a assistir a um pro
cesso de objectivação da paisagem, levando à colagem deste conceito ao de 
ambiente, o que torna o primeiro dispensável ou vazio. Falar de paisagem 
em termos estéticos tem vindo a ser igual a falar de paisagem em termos 
científicos. D'Angelo insurge-se, frontalmente, contra esta posição, consi
derando-a fatal para a paisagem; a estética da paisagem que D'Angelo 
defende também não é essa, é uma outra - a identidade estética do lugar. 
Nesta sua teoria evita a redução da estética da paisagem a uma simples 
visão subjectiva do apreciador e, por outro lado, também evita a sua cola
gem a conceitos meramente objectivos como território, ambiente, geografia 
ou ecologia, embora sejam os factores objectivos e objectiváveis da paisa
gem que lhe dão identidade. Ou seja, o lugar não muda totalmente de sujei
to para sujeito; existe um conjunto de características que tomam aquele 
lugar único e inconfundível para qualquer ser humano, existe um carácter. 
Hepburn (1999), com o objectivo de explicar melhor este conceito de 
carácter do lugar, recorre ao exemplo das caras: cada Homem, ou cada 
mulher, tem uma cara e cada cara não possui apenas dois valores, supo
nhamos, bonito ou feio, cada cara tem um carácter, que pode ir desde 
nobreza a amizade ou charme. Esta identidade estética dá à paisagem a 
individualidade de um lugar singular, e daqui se percebe que na realidade, 
segundo D'Angelo, não podemos falar de paisagem mas sim de paisagens. 
Para a definição de lugar, D'Angelo afirma que ele é, primeiro, cultura e só 
depois realidade biofísica. A identidade estética da paisagem é constituída 
pela natureza, pela cultura e pela história, não havendo a constituição de 
lugar, nem de paisagem, quando uma delas não está presente. A simultânea 
existência e presença destes factores, também para este autor, obriga a 
repensar a tutela da paisagem, já que, sendo esta fruto da história e da cul
tura, não pode ser vista apenas pelo ângulo proteccionista mas também 
pelo projectual, e daí o perigo da equivalência dos conceitos de ambiente e 
paisagem. Muito veio ajudar a Convenção Europeia da Paisagem (2000) 
para a clarificação do conceito. Aí ela é tida como: "uma parte do território, 
tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da 
inter-acção de factores naturais e ou humanos"12 

1 2 www.coe.int/tye/Cultural_Co-operation/Environmeni/Landscape, Acesso em: 15/01/2005. 

http://www.coe.int/tye/Cultural_Co-operation/Environmeni/Landscape
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D'Angelo, com a sua estética de identidade do lugar, devolve credi
bilidade ao conceito de paisagem num sentido estético, e não só num 
sentido ético, como acontece na estética ambiental. Esta teoria estética 
poderá ser o meio de desmontai' o binômio arte/natureza, já que o lugar e 
a paisagem são constituídos tanto pela arte como pela natureza. 

4. Arquitectura Paisagista 

Na generalidade das teorias da filosofia da arte, a arquitectura consti
tui um caso particular, com alguma dificuldade em adequar-se aos mode
los estéticos clássicos. A razão de ser deste facto está associada ao carác
ter funcional e espacial da arquitectura, que nunca é somente a expressão 
de uma ideia ou atitude perante a vida. A arquitectura gera espaços onde 
as pessoas vivem e por essa razão tem que obedecer a funcionalidades e a 
necessidades específicas, que, se por um lado a condicionam, por outro 
lado, tornam o resultado final, se bem conseguido, mais engenhoso e 
mais estimulante sob o ponto de vista estético. Scruton (1969), na sua 
obra A estética da arquitectura, considera a arquitectura a resolução de 
um problema agregado; cada um dos problemas que o compõem é anali
sado de modo a que seja encontrada a sua importância relativa. Os aspec
tos estéticos serão apenas tidos em conta depois de resolvidos os proble
mas? Scruton, argumenta que não. O Arquitecto, como qualquer Homem, 
procura a esteticidade simultaneamente à resolução de problemas. A for
ma de avaliar a validade e o valor da solução encontrada será a "capaci
dade de seres racionais compreenderem a solução que é proposta"13 já 
que, para este autor, a "apreensão intelectual do objecto, é uma parte 
necessária do prazer", embora não exclusiva. Os pressupostos referidos 
para a Arquitectura são igualmente válidos para a arquitectura paisagista. 
Esta é também uma arte na qual se vive e que também tem que "funcio
nar", no entanto, difere da arquitectura por ser uma arte cujas ferramentas 
têm uma dinâmica de funcionamento própria: a dinâmica da natureza. 

A Arquitectura Paisagista lida com factores humanos e naturais; é 
uma área de saber transversal, híbrida e, por isso de difícil classificação. 
Não é como as artes plásticas ou figurativas, já que não tem um início e 
um fim demarcado no tempo; a paisagem vai-se construindo e renovando 
porque vai obedecendo às leis da regeneração da natureza; o velho é 
substituído pelo novo mas o novo não é igual ao velho. Ross (1998) 
caracteriza a especificidade do jardim em duas palavras: mutabilidade e 
artificialidade; a primeira palavra remete-nos para o carácter fatídica
mente natural de um jardim e a segunda para o carácter humano do mes-

Rogcr Scruton, A estética da Arquitectura, Edições 70, 1979, p. 37. 
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mo. A combinação destes dois pólos gera a arquitectura paisagista, quer 
esteja aplicada a um jardim, a um parque ou uma região sujeita a um pla
no de ordenamento do território. A história da construção de paisagens é, 
no fundo, a história do "braço de ferro" entre estas duas forças. Assim, a 
estética aplicada à arquitectura paisagista representa também um caso 
especial que necessita de uma teoria específica e orientada. Nela entrará 
em jogo a estética da arte, a estética da natureza e a estética da paisagem 
donde, importa saber se, de facto, estas são áreas distintas, uma só, ou, 
ainda, umas dependentes das outras, como Berleant coloca a questão. 

Autores como Berleant ou Simmel assumem a natureza como a raiz 
de tudo, nela aprendemos a apreciar e a partir dela criamos a arte, ou 
melhor, recriamos. Anunciam experiências estéticas vividas, envoltas em 
concretos, onde o Homem depende e pertence à realidade que aprecia, 
actuando de forma condicionada e focada em objectivos reais que, em 
última análise, serão, ou terão sido, em épocas primordiais, a própria 
sobrevivência, a necessidade de exploração e de transcendente. Tanto um 
como outro autor entram em alguns pontos em consonância com a forma 
de olhar a paisagem do arquitecto paisagista. 

"As arquitecturas" criam realidades vivenciais, em que a análise é 
apenas uma das reacções humanas; para além de analisar, o Homem vive 
os espaços com os cinco sentidos, desfrutando-os e utilizando-os para seu 
uso e proveito. É nesta perspectiva que considero a teoria de Carlson 
pouco apropriada, pois ela parece impedir que a grande maioria das pes
soas, não sendo conhecedores nem cientistas, tenham uma experiência 
estética face à natureza; sendo que, a natureza está na, e é a matriz da 
paisagem, também não haverá uma experiência estética de paisagem. E, 
no fundo, uma teoria selectiva e demasiado teórica. Nesta mesma linha 
Serrão (2004) diz-nos que: "A natureza estética não é um conceito cientí
fico, sub-sumível numa teoria global das ciências da natureza (...). É 
sobretudo uma realidade concreta vivida por seres concretos, um contexto 
próximo, diferenciado nos seus elementos, correlato da vida do Homem 
que a habita, e não objecto de estudo pensador. É sobre uma base viven
cial e como modalidade de um encontro que a reflexão estética se 
situa"14. Assim, Carlson, de facto, não se apercebe que a maioria das pes
soas tem, e procura, na natureza e na paisagem, uma experiência estética, 
como frisa D'Angelo (2001), numa atitude de grande realidade. Com a 
teoria da Identidade Estética do Lugar, este autor assume a paisagem 
como interface da natureza e da cultura. A experiência estética dos luga
res não é subjectiva, mas sim, inter-subjectiva, numa linha que me atrevo 
a classificar de kantiana. 

1 4 Adriana Veríssimo Serrão, "Filosofia e Paisagem. Aproximações a uma categoria 
estética", Philosophica 23, (2004), p. 90. 
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Nesta linha de pensamento que acredita que a impressão digital do 
Homem cria paisagens e lugares, encontramos a maioria dos arquitectos 
paisagistas, como João Gomes da Silva (2005): "a paisagem foi sempre 
considerada como transformação da natureza, e portanto como forma de 
arquitectura que transforma o Sítio em Lugar"15; ou Manuela Raposo 
Magalhães (2001), que admite que o planeamento correcto da paisagem 
"situa-se numa perspectiva estruturalista e fenomenológica da paisagem, 
aprofundada pelo conceito de complexidade"16. Fenomenológica porque a 
inteipretação da paisagem é feita pela interacção objecto-sujeito; estrutu
ralista porque assume que a paisagem deve ser compreendida como a 
sobreposição de várias estruturas, nomeadamente a estrutura ecológica e 
a estrutura urbana; e por fim baseia-se no conceito de complexidade pois 
nem só os processos dedutivos são importantes; os indutivos também. A 
posição do Arquitecto Paisagista, como agente de mudança da paisagem 
está sempre na tentativa de equilíbrio entre estes binômios: homem-
-natureza, mundo rural-mundo urbano, intervenção-preservação. Não 
assume um pensamento especializado mas um pensamento transversal 
baseado no conhecimento ecológico e cultural que tem em si assimilado; 
conhecimento esse, que lhe permite olhar para a paisagem e perceber a 
adequação, ou não, de certos procedimentos ou realidades. Aliás o con
ceito de adequação poderá ser a chave para o bom exercício da profissão. 

Estas acepções não são exclusivamente cognitivistas, pois não defen
dem que só pode apreciar a paisagem quem tem conhecimento sobre ela, 
mas sim que esse conhecimento altera a percepção. Poder-se-á dizer que, 
quem possui conhecimentos sobre a paisagem terá uma apreciação mais 
rica, mais aprofundada e possivelmente paradoxal com a percepção pura
mente plástica, já que, por vezes, aquilo que pode provocar um "sentimento 
gozoso"17 pode não ser uma realidade adequada. Assim, importa perguntar, 
que adequação é esta e em que limiares se enquadra. Para o arquitecto 
paisagista estes limiares enquadram-se no próprio conceito de paisagem 
como interacção Homem-Natureza. Os limites serão aqueles em que a cul
tura não destrói, nem aniquila o funcionamento da natureza, e a natureza 
não sufoca o desenvolvimento da cultura humana manifestada através da 
criatividade artística. Neste tipo de concepção encontramos também o con
ceito de paisagem e de sustentabilidade, que nos diz que o desenvolvimen
to sustentável é aquele que permite às gerações presentes satisfazer as suas 
necessidades sem comprometer as gerações futuras. 

João Gomes Silva, Paisagem e Arquitectura: Topologia e Tipologia, 2005, p. 2. 
Manuela Raposo Magalhães, A Arquitectura Paisagista: morfologia e complexidade, 
2001, p. 272. 
São Tomás de Aquino citado por Manuela Raposo Magalhães, A Arquitectura Paisa
gista: morfologia e complexidade, 2001, p. 31. 
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Nas cidades, se a componente humanizada da paisagem está bem 
assegurada, a componente ecológica muitas vezes encontra-se atrofiada, 
chegando a pontos insustentáveis, o que torna as cidades menos ricas, já 
que, o contacto com a natureza é fundamental para o bem-estar físico e 
psíquico dos citadinos. Em muitos casos foi a arte, e não só a ciência, a 
relembrar as sociedades deste facto. 

5. A nova arte como chamariz de consciências 

Após o período modernista em que a arte procurou valer-se a si pró
pria e alheou-se do mundo na procura incessante de novidade (Luc Ferry, 
2000), as sociedades artísticas retomam aos temas políticos, sociais e 
económicos e a arte assume novamente um papel interventivo. A arte 
torna-se atenta, chamariz de consciências e fazedora de história, se for 
preciso. A "Nova Arte" é aquela que, ao invés de negar e fugir da tradi
ção, usa as imagens da história de arte como "ready-mades", isto é, como 
meios de construir de novo, como tintas para uma tela. Mas as imagens 
da história não são usadas isoladamente, a elas, misturam-se as imagens 
do cinema, dos videojogos, da publicidade e dos media, numa estrutura 
fragmentada que descodifica e recodifica as imagens que rodeiam a nossa 
vida de todos os dias (Almeida, 2002). É a procura da novidade sem a 
recusa da antiguidade ou do banal. A alegoria é a forma encontrada, a 
fragmentação, as instalações com uso de espaços arruinados, a recusa do 
retorno às normas estilísticas e a tentativa de encontrar novas categorias 
conceptuais num confronto directo com a totalidade simbólica modernis
ta. Este confronto foi primeiramente experimentado pela Pop Art, na qual 
Warhol tem um papel preponderante (Foster, 1996). 

Na procura das causas deste processo, Bernardo Pinto de Almeida 
(2002), especialista em Teoria e História de Arte, assume três de maior 
importância: a falência do ideal moderno em consequência das atrocida
des da Segunda Guerra Mundial que trouxeram ao Homem a consciência 
da sua impossibilidade de chegar à verdade; o desmantelamento do bloco 
de Leste com a consequente queda do muro de Berlim e com a viragem 
da esquerda para políticas mais sociais democráticas; e os avanços tecno
lógicos na área das comunicações. 

Um dos primeiros sinais do início desta inversão na arte foi o apare
cimento da "land art" ou "earthworks". Escultores e artistas criaram 
obras à escala da paisagem; obras pensadas para a efemeridade inevitável 
face à natureza. Com estes trabalhos elabora-se uma nova categoria de 
obras de arte que vieram lembrar à sociedade que "nem só de Homem 
vive o Homem" mas sobretudo da natureza espelhada na paisagem. Gos
taria de referir dois destes trabalhos: Lightining Field e Walking a Line. O 
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primeiro, realizado no Novo México-CaUfomia, consiste na instalação de 
quatrocentas "barras" vericais de aço inoxidável em posição ortogonal. 
Estas barras atraem relâmpagos, em caso de tempestade ou de existência 
de cargas eléctricas na atmosfera, provocando um espectáculo de trovoa
da naquele local, com mais frequência e de forma mais exuberante. Este 
será um exemplo de genialidade humana, em colaboração com a natureza 
e, ao mesmo tempo, chamando a atenção para a beleza natural, já que a 
centralidade desta obra de arte não são as barras de aço inoxidável mas 
sim o efeito do relâmpago. A mente humana toma para si um lugar na 
sombra, e quer mostrar ao mundo a beleza da força da trovoada, força que 
a ultrapassa. O segundo exemplo - Walking Line, Richard Long - consis
te na abertura de um caminho de "pé posto" no meio de uma paisagem 
desértica no Perú. A simplicidade da obra espelha o conceito de paisagem 
global com a sobreposição da estrutura natural e cultural. Segundo John 
Beardsley (1992) o sinal mais claro do fim da modernidade é esta devo
lução do tema da paisagem ao mundo da arte, uma devolução, desta vez, 
humanizada. Ross (1998) considera mesmo que estas obras de arte são as 
verdadeiras descendentes do espírito do jardim barroco já que preenchem 
o vazio estético por eles deixado. 

Este retorno à história aplica-se também ao urbanismo e ao planea
mento. A cidade tradicional é novamente admirada; a rua volta a ser a 
tipologia considerada mais adequada à vida das cidades. Autores como 
Kevin Linch (1965), Aldo Rossi (1965), Venturi (1965) ou Schulz 
(1979), baseiam a teoria desta nova arquitectura em conceitos como com
plexidade, legibilidade, contextualização, lugar e identidade. A funciona
lidade deixa de ser a primeira força conceptual da arquitectura. A arqui
tectura encerra mensagens e transmite ideias. 

Conclusão: a paisagem como identidade 

Se a arquitectura civil pode adoptar teorias entre lugares e não-lugares, 
entre espaço e anti-espaço, na Arquitectura Paisagista o espectro de escolha 
não é tão alargado. Esta é inevitavelmente contextual, enraizada e, acima 
de tudo, diversa, já que não depende só das forças do Homem mas também 
das forças naturais. A paisagem sofre ao longo do tempo acções humanas, 
umas adequadas e outras não, podendo haver uma descaracterização da 
paisagem, mas a definição de sitio, passa também por uma particular rela
ção entre a terra e o céu (Schulz, 1980), e nem que só reste essa relação, 
aquele sítio não poderia ser qualquer outro. Se acrescentarmos a morfolo
gia do terreno, o solo com determinadas vocações, as linhas de água, a 
vegetação presente ou a situação solar, aquele sítio ou aquele lugar será 
sempre reconhecido: terá identidade. Segundo Christophe Girot (2001), o 
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interesse contemporâneo crescente pela paisagem e pela arte dos jardins é 
fruto desta necessidade de identidade, de direito à diferença e de condições 
de conforto e habitabilidade. John Jackson assume o parque como oferta da 
antítese da cidade: o silêncio e a não mensagem. A l i esse silêncio predomi
na e permite o ganho, a defesa e a reconquista da identidade. 
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ABSTRACT 

This dissertation aims to explore the role and potencial of Aesthetics to 
Landscape Architecture. Starting by discussing some of the most relevant 
aesthetical theories, this work explores the concepts of aesthetics of nature, 
environment and landscape, highlighting its differences and similarities. The 
implications of these philosophical theories to Landscape Architecture are 
critically reviewed. From the theoretical investigation, it may be concluded that has 
been a growing interest in the landscape concept. This increase can potentially be 
due to the growing need for identity, contextualization and contact with nature. 

Palavras-chave: paisagem, natureza, ambiente, percepção estética, arquitectura 
paisagista, identidade. 



PAISAGEM - PERSPECTIVA 
DA ARQUITECTURA PAISAGISTA 

Manuela Raposo Magalhães 
Instituto Superior de Agronomia e Instituto Superior Técnico 

Origem da Escola de Arquitectura Paisagista Portuguesa 

Pode ser útil, para a comunicação interdisciplinar, escrever sobre o 
modo como o conceito de Paisagem é visto pela Arquitectura Paisagista 
Portuguesa, esperando que a Filosofia aprofunde a contextualização desta 
perspectiva, no mundo mais vasto dos significados de Paisagem. Para isto 
é indispensável situar a escola de Arquitectura Paisagista Portuguesa 
relativamente à historicidade que lhe deu origem. 

Em Portugal, a escola de Arquitectura Paisagista foi fundada por 
Francisco Caldeira Cabral, em 1942. Formado em Agronomia, em Lis
boa, foi enviado pelo Prof. André Navarro, então Director do Instituto 
Superior de Agronomia, para a Universidade Técnica de Berlim, com o 
objectivo de aí se formar em Arquitectura Paisagista e vir a ser o Director 
do Serviço de Espaços Verdes da Câmara Municipal de Lisboa. Quando 
voltou, pouco antes da I I Guerra começar, entendeu que seria mais útil 
para o País criar um curso em Portugal. Fê-lo no Instituto Superior de 
Agronomia por aí poder aproveitar as matérias ligadas às ciências da terra 
e ao seu cultivo, parte importante da formação do Arquitecto Paisagista, 
ao passo que as matérias artísticas e humanísticas ficariam a seu cargo e 
do Arquitecto Frederico George e, mais tarde, também de alguns dos seus 
alunos, entre os primeiros formados em Portugal. 

Se faço estas referências é para justificar a ideia de que o pensamen
to ecológico sistematizado foi introduzido em Portugal pela escola de 
Arquitectura Paisagista, o que representou um enorme salto, relativamen
te ao conhecimento científico então existente em Portugal, sem que, 
durante muito tempo, tivesse existido massa crítica para o absorver. Se 
olharmos para os cursos existentes a nível europeu, verifica-se que Portu-

Philosophica, 29, Lisboa, 2007, pp. 103-113 
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gal foi o primeiro, entre os países latinos, a dispor de um curso de Arqui
tectura Paisagista, de nivel superior. Italia, Espanha e França só seguiram 
este caminho a partir da década de 80 e ainda assim, na maior parte dos 
casos, como especialidade dos cursos de Arquitectura. 

Nos EUA, no Reino Unido, na Alemanha, Holanda, Dinamarca e nos 
restantes países nórdicos e eslavos, os cursos de Arquitectura Paisagista 
iniciaram-se, ou nos fins do século XIX, ou já no século XX, dependendo 
das necessidades criadas pelas respectivas revoluções industriais. 

Caldeira Cabral usufruiu em Berlim de uma escola de forte funda
mentação científica, no que de mais avançado havia, ao tempo, relativa
mente a uma ciência então emergente - a ecologia. 

A Evolução do Conceito de Paisagem 

Desde o início1 que o termo Paisagem encerrava a noção de uma 
Paisagem Natural modificada pelo Homem, ou seja uma entidade resul
tante da interacção entre a Natureza e o Homem. 

Esta noção estava contida na etimologia do termo de origem germâ
nica, em que o termo landscape provém da palavra holandesa landschap, 
de land (significa caminho ou área proveniente da palavra landa que sig
nifica terra trabalhada)2; também no termo de origem latina, a etimologia 
remete-nos para pays, no sentido de região, parte de país habitada. 

No entanto, muito antes de haver registos do termo Paisagem, houve 
concepções do mundo que encerravam os significados que hoje são dados 
à Paisagem que mais não são do que uma representação desse mundo. 

As Três Naturezas de Cícero 3, em que a primeira corresponde à natu
reza inalterada pelo homem, a segunda, à natureza modificada pelo 
homem, com determinada cultura e a terceira, à natureza modificada por 
concepções simbólicas e/ou de finalidade predominantemente estética, 
como os jardins e os parques, reflete já aquilo que se podem considerar os 
três elementos constitutivos do conceito de Paisagem. 

Aliás, estas três componentes estão presentes em várias simbólicas, 
como a Celta, com o Trikel e a Japonesa com a tríade, arquétipo do prin
cípio estético que simboliza as relações existentes entre o céu, a terra e o 
homem (Nitschke, 1999) 

A partir do século X V I , até ao século XLX, o conceito de Paisagem é 
influenciado pela acepção pictórica ou cenográfica que lhe foi atribuída 

1 O primeiro registo será de 1549 segundo o Wiktionary, disponível em http://fr.wiktionary. 
org/wiki/paysage#.C3.89tymologie 

2 Wikipédia, disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape 
3 ver http://www.apl.ncl.ac.uk/coursework/IThompson/Formal_l.htm 

http://fr.wiktionary
http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape
http://www.apl.ncl.ac.uk/coursework/IThompson/Formal_l.htm
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pelos pintores de paisagens, ditos paisagistas, dos quais os holandeses 
foram os primeiros mestres. Nesta acepção, o termo Paisagem significava o 
espaço que o olhar abrange e estava conotado com a paisagem pastoril, de 
expressão mais ou menos naturalizada, uma réplica da natureza modificada 
pela actividade agrária, ou seja, uma reminiscência da Arcádia grega. 

Nos séculos X V I I I e XIX a Paisagem adquiriu o significado de 
representação da natureza perdida pelo homem da sociedade industrial, 
na perspectiva do "paraíso perdido" de Milton (1664). Da representação 
da Paisagem passou-se à criação de Paisagens que constituíam um cená
rio de estética naturalista, no qual os artefactos humanos se localizavam 
sob a forma de evocações dos mundos redescobertos nessa época, como 
"chinesadas" e elementos da Antiguidade Clássica. Este estilo de cons
trução de Paisagens - romântico - foi caracterizado por jardins e parques 
designados de Paisagistas, que tiveram grande expressão nos EUA, em 
Inglaterra e na Alemanha. 

Esta noção de Paisagem cenográfica, como um objecto observado 
por um sujeito que lhe é exterior, foi progressivamente alterada pelo 
estudo da Natureza que se iniciou com a caracterização separada dos 
factores que a compõem, nomeadamente, a geologia, o solo, o clima, a 
vegetação e a fauna. O avanço das tecnologias disponíveis, como o 
microscópio (princípios do séc. XVII) permite avanços notáveis sobretu
do ao nível da biologia. A descoberta da Fotossíntese, a Teoria Biogené-
tica de Pasteur, a descoberta do Bacilo de Kock e do Bacilo Bubônico, 
por Kock, criaram as bases da sensibilidade higienista que também mar
cou a construção de Paisagens, através de modelos de cidade como os da 
Cidade Linear (Arturo Soria y Mata, (1844-1920), e da Cidade Jardim 
(Ebenézer Howard, 1898). A constante que caracterizava estes modelos 
era o reconhecimento da necessidade de introduzir vegetação na cidade, 
como modo de sanear a atmosfera poluída pelas emissões da combustão 
do carvão. As tipologias da introdução de vegetação na cidade, como o 
pulmão verde e o green belt, resultam daquelas descobertas científicas. 

Um dos primeiros registos que põem em causa o Criacionismo é o 
livro de James Hutton "A Teoria da Terra" (1785) que admite a natureza 
dinâmica da Terra, provocada pela acção dos agentes naturais que nela 
actuam. A teoria evolucionista de Darwin (On the Origin of Species, 
1859) aprofunda a perspectiva dinâmica do mundo, através da biologia. 

Alexander von Humboldt, no quinto volume da sua obra "Kosmos" 
(1858), estabelece relações entre os conhecimentos sectoriais obtidos ao 
longo de grande parte da sua vida, em expedições científicas. Por esta 
atitude de interpretar as relações entre os vários factores de ambiente, é 
considerado o pai da ecologia. 

A definição do conceito de Homeostasis, por Walter Cannon, em 
1929, aplicado ao organismo humano, constitui um marco da formulação 
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do actual pensamento sistémico, aplicado, não só aos organismos vivos, 
mas também às entidades que, não o sendo, em certa medida, funcionam 
como tal. 

O Plano de Berlim, de Martin Wagner, também de 1929, já aplica o 
princípio da continuidade ecológica, o que mostra que a aquisição de 
conceitos é progressiva e muitas vezes inicia-se de modo empírico, antes 
de ser formulada de modo científico. 

Caldeira Cabral introduziu em Portugal o conceito de Contínuo 
Natural (Cabral, 1980) que está na base de toda a intervenção de base 
ecológica e foi vertido na Lei de Bases do Ambiente4 como "o sistema 
contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silves
tre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o equilí
brio e estabilidade do território" 

De facto, a Paisagem funciona em termos dinâmicos que tendem 
para um equilíbrio. A sua capacidade de auto-regeneração tem limites 
(resiliência) que, se forem excedidos, impedem irreversivelmente essa 
regeneração. Mais tarde, o próprio Planeta foi considerado como tendo 
um funcionamento equivalente a um organismo vivo, com a Teoria de 
Gaia (Lovelock, 1987). 

Estavam lançadas as bases para o conceito contemporâneo de Paisa
gem. 

O conhecimento e concepção empírica da Paisagem, foram assim 
progressivamente substituídos por um conhecimento, cada vez mais apro
fundado dos seus elementos e, numa fase posterior, das relações entre 
esses elementos. Foi esta a alteração que produziu um significado de 
Paisagem, diferente do significado romântico e que está na base da escola 
de Arquitectura Paisagista Portuguesa. 

O Conceito Contemporâneo de Paisagem 

O significado de Paisagem evoluiu de um objecto que se vê e é 
caracterizado por aquilo que se vê, para aquilo que se vê, mas se caracte
riza por aquilo que se não vê. Nesta acepção, a Paisagem é a imagem que 
resulta da interacção entre os processos naturais e os antrópicos. A essên
cia do objecto deixou de ser ele próprio, mas aquilo que ele revela a quem 
o souber interpretar, o que exige uma descodificação de sinais para que, 
aquilo que não é visível, seja identificado. 

A Paisagem passa a constituir a figura que a superfície da Terra 
assume, como resultado da interacção dinâmica dos múltiplos factores 
que para ela concorrem, abióticos e bióticos, incluindo o homem, corres
pondentes a outras tantas disciplinas do conhecimento: no sub-solo (geo-

4 Lei de Bases do Ambiente - Lei n° 11/87 de 7 de Abril, Art. 5o, 2 d). 
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logia, litologia, hidrogeologia, geomorfologia), à superfície (pedologia, 
fitossociologia e zoologia) e as disciplinas relativas ao estudo das rela
ções humanas, sob as várias formas (sociologia, antropologia, psicologia 
ambiental) na atmosfera, (climatologia e os agentes modificadores, físi
cos, químicos e biológicos, transportados pelas massas de ar). 

Nesta perspectiva, a Paisagem é muito mais aquilo que não se vê, do 
que aquilo que se vê. Como a ponta de um iceberg, ou a cara de alguém 
que não revela inteiramente as características desse alguém. 

Neuray (1982) afirma que "o estudo da Paisagem deve ultrapassar a 
fase de contemplação para se alargar à compreensão daquilo que se vê". 
Caldeira Cabral (1973) na definição da Enciclopédia Luso-Brasileira de 
Cultura diz que "Paisagem é a figuração da biosfera e resulta da acção 
complexa do homem e de todos os seres vivos - plantas e animais - em 
equilíbrio com os factores físicos do ambiente". Eu diria que Paisagem é 
a figuração da ecosfera, incluindo a acção do homem na ecosfera. 

A Paisagem é constituída assim por tudo o que existe à superfície da 
terra, com significados profundos e complexos, de índole ecológica e cultu
ral, podendo ser predominantemente constituída por elementos vivos e 
então designa-se por Paisagem Rural, ou por elementos inertes, construídos 
pelo homem, o que se designa por Paisagem Urbana ou, no caso da exclu
sivamente destinada à indústria, Paisagem Industrial. A designação de Pai
sagem Natural, corresponderia à Paisagem intocada pelo homem, o que os 
especialistas afirmam que já não existe, mesmo em sítios recônditos da 
Amazónia. Por outro lado, a Paisagem Rural abrangia todas as actividades 
agrárias (de produção), de conservação da natureza (matas, matos, sebes, 
pousios, etc) e de recreio. As Paisagens destinadas predominantemente ao 
recreio, até à Revolução Industrial, eram exclusivas das classes abastadas 
mas, mais recentemente, a partir da introdução das férias pagas, foram 
destinadas a todas as classes, na qualidade de espaço público. 

No entanto, as fronteiras entre Paisagem Urbana e Rural têm-se diluí
do, desde o crescimento edificado verificado no pós-II Guerra, sobretudo 
nos países sem tradição na prática do planeamento ou na capacidade de 
aplicação das directrizes de planeamento, como Portugal. Também no que 
toca à Paisagem Rural, o abandono pelos camponeses e agricultores, por 
várias razões, desde as políticas de fomento ao abandono da actividade 
agrícola, da Política Agrícola Comum, até ao fascínio exercido pela cidade, 
tem alterado profundamente o conteúdo tradicional deste tipo de Paisagem. 

A classificação entre Paisagem Urbana e Rural começa a deixar de 
fazer sentido, pelo menos nas zonas de transição em que a substituição da 
actividade agrária tem dado lugar à edificação destruturada, dando ori
gem a um espaço fragmentado que não corresponde à classificação tradi
cional de espaço urbano. A Paisagem Rural sofre agora também da 
necessidade de uma nova concepção das suas funções. 
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A designação de Paisagem Global por Ribeiro Telles (1994) preten
de, com este novo conceito, que esta segregação entre Urbano e Rural 
seja ultrapassada, com vista a uma interligação entre elementos vivos e 
inertes, entre modos de vida campesinos e urbanos. As profundas altera
ções que se estão a verificar na Paisagem contemporânea, terão que dar 
lugar a novos conceitos, distintos dos tradicionais Cidade e Campo. 

Este novo conteúdo de Paisagem, no entanto, implica a existência de 
muitas Paisagens, dependendo do conhecimento detido pelo observador. 
Para o pintor, a Paisagem é aquilo que se vê, sem significados ocultos, 
em que a fruição estética não é contaminada por aquilo que se sabe mas 
não se vê. 

Para o Arquitecto Civil que normalmente não dispõe de formação 
ecológica, a Paisagem costuma designar o espaço que não é edificado, 
por contraposição à cidade, à vila ou à aldeia que designam o espaço 
edificado. Esta acepção provém da dicotomia cidade-campo romântica, 
em que a cidade encarnava os males e os bens (como a concentração de 
capital) da revolução industrial e o campo, por um lado, significava a 
miséria dos que lá trabalhavam e, por outro, representava o "paraíso per
dido" pelos citadinos. Esta concepção divide o mundo em fronteiras ver
ticais - a cidade e o campo (este, assimilado à natureza), tal como tinha 
acontecido na Idade Média, com a cidade muralhada. 

Para os Arquitectos Paisagistas e todas as formações que dispõem de 
formação ecológica, a Paisagem é uma entidade "horizontal" que se situa 
entre o sub-solo e a atmosfera. A dicotomia que esta concepção pode 
encerrar é entre "Natureza" e Cultura, representando esta última as 
maneiras de fazer pelas diferentes comunidades humanas, incluindo as 
representações simbólicas. A harmonia ou a ruptura, entre os dois poios 
desta dicotomia, depende da qualidade da intervenção humana: se é 
imbuída do conhecimento e respeito pelo equilíbrio ecológico, ou se, pelo 
contrário, é marcada pela ignorância dos processos naturais, violentando 
esse equilíbrio, quem sabe, até ao limite da resiliência do planeta. Aquilo 
que Caldeira Cabral classificava de "trabalhar com a Natureza, ou contra 
ela" (Cabral, 1993). 

Natureza e Cultura têm conduzido muitos autores a diferenciar estes 
dois mundos, em Paisagem Natural e Paisagem Cultural, devido à dife
renciação dos dois grandes grupos de conhecimento a que se referem. Os 
que defendem a absoluta necessidade de integração destas duas compo
nentes, preferem que a Paisagem não seja decomposta, receando a des
truição da globalidade que o conceito de Paisagem representa. De facto, 
cabe ao Arquitecto Paisagista conseguir a transversalidade entre os 
conhecimentos englobados, não nos termos em que cada especialista 
conhece, em profundidade, a sua matéria sectorial, mas identificando em 
que medida cada um desses conhecimentos se espacializa na Paisagem. 
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Metodologias da Arquitectura Paisagista 

Sendo a Paisagem uma entidade espacial e cabendo ao Arquitecto 
Paisagista trabalhar arquitectónicamente esse espaço, é nele que todos os 
conhecimentos e políticas de intervenção se corporizam e portanto é a 
Paisagem que promove a integração (ou desintegração) dos mesmos. Esta 
transversalidade, ou transdisciplinaridade é obtida pelo Arquitecto Paisa
gista através de metodologias integrativas, essas sim, a sua verdadeira 
"especialidade". 

A Paisagem pode então ser entendida como um sistema - o Sistema 
Paisagem (Magalhães, 2001) - constituído por vários sub-sistemas, cor
respondentes às três grandes componentes anteriormente referidas: ecolo
gia, cultura e semiótica. 

É assim possível falar de um sub-sistema natural (ou Paisagem Natu
ral) e de um sub-sistema cultural (ou Paisagem Cultural), desde que a 
metodologia utilizada integre estes dois sub-sistemas. Quanto ao sub-
-sistema semiótico só tem sido estudado, ao nível da Paisagem, em ter
mos dos indicadores que permitem interpretar a Paisagem ou com que o 
homem a tem interpretado nas suas criações. 

Esta abordagem sistémica da Paisagem que se poderia incluir na linha 
iniciada por Bertalanffy, com a Teoria Geral dos Sistemas, em 1965 (Berta-
lanffy, L . von, 1993), permite sintetizar o que de mais importante existe 
nos primeiros dois sub-sistemas, sob a forma de estmturas - a Estrutura 
Ecológica e a Estrutura Cultural - e integrá-las por sobreposição, metodo
logia utilizada nas artes plásticas. A possibilidade ou não, de espacializar o 
sub-sistema semiótico, é um estudo que está por desenvolver. 

De facto, a capacidade de auto-eco-regulação da Paisagem, nos ter
mos em que Edgar Morin a definiu (1991), depende da manutenção de 
fluxos de massa e energia, através de estruturas contínuas. O ramo da 
ecologia que se dedica à ecologia da Paisagem defende que, nalguns 
casos restritos, as estruturas contínuas possam ser substituídas por ele
mentos descontínuos (ilhas), desde que estes preencham determinadas 
condições de dimensão e de proximidade (Sukopp, H. et al, 1995). 

Este mesmo princípio da continuidade pode ser aplicado ao sub-
-sistema cultural, sabendo nós que os aglomerados urbanos ou constru
ções dispersas, dependem de um sistema "arterial" (as vias sob todas as 
formas) para poderem funcionar em inter-Ugação. A Estrutura Cultural 
pode assim ser constituída pelos espaços edificados e pelas vias que os 
interligam, à semelhança do que é feito na Estrutura Ecológica. 

O Sistema-Paisagem será assim constituído por Estruturas (englo
bando áreas e linhas significativas), pelos Nós resultantes do cruzamento 
das Estruturas e por Areas Complementares que estão para além das 
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Estruturas e apresentam um significado menos importante do que eias. As 
Areas Complementares podem evoluir para funções complementares de 
cada uma das Estruturas. (Magalhães et al, 1993) 

Este sistema é análogo ao sistema Dinamic Energy Budget (DEB) 
(Kooijman, S. A. L . M. , Sousa, T., et al, 2007) que propõe um principio 
unificador, no domínio da biologia, considerando que todos os seres 
vivos são constituídos por Estruturas e Reserva. 

A sobreposição das várias Estruturas permite que nenhuma delas se 
invalide mutuamente e não impede a existência de ocorrências pontuais, 
desde que o sistema esteja assegurado. Por outro lado, o impacte da alte
ração do sistema pode ser calculado pelo Valor Agregado dos impactes, 
de cada elemento, no sistema anteriormente existente. 

Esta Metodologia permite não só interpretar a Paisagem, como criar 
novos sistemas, nos termos em que Edgar Morin (1995) definiu Comple
xidade e que se ajustam inteiramente à Paisagem. 

A formalização do espaço Paisagem, às diversas escalas, requer, 
para além da formação científica, uma formação estética e plástica. Esta 
é, em última análise, a missão do Arquitecto Paisagista - "dar forma ao 
espaço exterior" (Cabral, 1957) por contraposição com o espaço interior, 
objecto de concepção da Arquitectura Civil. 

Outra questão englobada neste conceito de Paisagem é a da escala de 
percepção que se alterou profundamente com as novas tecnologias. Por um 
lado, a velocidade de atravessamento da Paisagem à superfície, depende do 
meio de transporte adoptado e os modos de representação, com uma pers
pectiva a partir do satélite ou do avião, permitem uma percepção à distân
cia, vista de cima, para baixo. Para cada escala de percepção há conclusões 
diferentes a tirar e, portanto, para o Arquitecto Paisagista todas as escalas 
são úteis, embora não se possa afirmar que a metodologia de apreensão 
possa ser mais eficaz, do geral para o particular, ou do particular para o 
geral. A possibilidade que as novas tecnologias no domínio da cartografia 
dão, de passar rapidamente de uma para outra escala, permite ao projectista 
uma eficacidade que anteriormente não existia. 

Estilos e Representação da Paisagem 

Voltando um pouco ao princípio, faz sentido tentar sintetizar a histó
ria da construção da Paisagem, em estilos e paradigmas. 

A relação entre o homem e a natureza, manifestou-se desde sempre 
nos modos de construção e de representação das Paisagens, patente ao 
longo da História da Arte dos Jardins. As grandes tipologias de represen
tação alternaram, entre uma relação de controle da natureza pelo homem 
e outra de inclusão e aceitação. 
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Na primeira, são impostas, à Paisagem pré-existente, formas de 
geometria euclideana com conteúdo fortemente simbólico, ao passo que 
na segunda, a concepção assume formas orgânicas, tal como surgem na 
natureza. 

A primeira, reproduz antigas formas de representação do mundo 
como o quadrado que representava a terra e o círculo que o envolvia e 
representava o céu, na geomância japonesa. Os dois eixos orientados 
segundo os pontos cardeais, representavam os quatro rios da Antiguidade 
- Tigre, Eufrates, Wadi Batin e Katin - que desaguavam no Golfo Pérsi
co e, conjuntamente com o quadrado, representavam a coexistência ideal 
entre o homem e a natureza, uma síntese do paraíso na terra, para a cultu
ra islâmica tardia que influenciou toda a cultura mediterrânica e a índia 
Mogul. Este quadrado foi transformado em rectângulo, enfatizado pelas 
leis da perspectiva que teve a expressão mais forte no período barroco; a 
segunda forma de representação, assume uma estética naturalista, ou pró
xima da imagem da natureza que esteve presente na Arcádia grega. Mais 
tarde, no período romântico (naturalista) a Arcádia é retomada como ins
piração e no modernismo (ecologista-funcionalista) a recreação da natu
reza é baseada no conhecimento ecológico. 

Durante o modernismo em que o estilo ecologista teve maior expres
são, manifestou-se uma outra tendência representada por Burle Marx que, 
embora ecologista, se inspirou nas correntes artistas do séc. XX, pós-anos 
30 representadas por artistas como Klee e Malevich. 

O Pós-Modernismo continua esta tendência, dando preferência à 
forma sobre a função, recriando uma arquitectura mais baseada na pintura 
do que na ecologia. Quanto ao Super-Modernismo (Ibelings, 1995), é 
preferível deixar passar mais um tempo para que se obter o distanciamen
to indispensável a uma avaliação dos tempos actuais, embora sinta que 
nos encaminhamos para um período que deve incluir todas as abordagens, 
com referências a todos os tempos e a todas as culturas. 
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Ao longo da história e considerando que os modos de representação 
da Paisagem correspondiam a diferentes paradigmas, é agora possível ten
tar identificar os que marcaram a concepção e construção da Paisagem: 

1. paradigma clássico - em que a concepção obedecia a leis das 
geometria euclideana e da perspectiva. 

2. paradigma pintoresco - em que a Paisagem correspondia à repre
sentação dos pintores paisagistas, como um cenário que evocava a natu
reza. 

3. paradigma ecologista - em que a Paisagem requeria o conheci
mento da ecologia como base preferencial para a sua compreensão e con
cepção. 

4. paradigma da Complexidade e da Inclusão - em que se reconhe
cem as três componentes da Paisagem (ecológica, cultural e simbólica) e 
se procuram metodologias de integração de todas estas perspectivas 

A recente transcrição da Convenção Europeia da Paisagem para o 
direito nacional, em 2005, reconhece este último Paradigma quando a 
define como "Paisagem designa uma parte do território, tal como é 
apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interac
ção de factores naturais e ou humanos" (art. I o a); e ainda "Cada Parte 
[contratante] compromete-se a reconhecer juridicamente a paisagem 
como uma componente essencial do ambiente humano, uma expressão da 
diversidade do seu património comum cultural e natural e base da sua 
identidade (art. 5 o a). 
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RESUMO 

PAISAGEM - PERSPECTIVA DA ARQUITECTURA PAISAGISTA 

Este artigo visa contribuir para o esclarecimento do conceito contemporâneo 
de Paisagem, na perspectiva da escola de Arquitectura Paisagista Portuguesa. 

Para tal começa por situar as origens desta escola no contexto ocidental. Em 
termos sintéticos faz uma leitura da evolução do conceito, desde que o termo 
surgiu e contextualiza-o relativamente a conteúdos anteriores da simbólica da 
representação do mundo. Tenta explicar o significado de Paisagem antes da emer
gência da ecologia como base fundamental para uma abordagem científica da 
mesma e como esta evoluiu desde então. 

Apresenta uma síntese dos modos de representação/construção da Paisagem 
ao longo dos tempos, bem como uma proposta de classificação dos paradigmas a 
que as que as mesmas obedeceram. 

ABSTRACT 

This paper aims to contribute for the clarification of the concept of 
Landscape, from the Portuguese Landscape Architecture school's point of view. 

It begins to place the origins of this school within the occidental context. It 
describes synthetically the evolution of the concept since the word was registered 
and put in the context of earlier world representation symbolic systems'. It tries to 
explain the meaning of Landscape, before the emergence of ecology, as a 
fundamental base to its scientific approach, and how did it evolve since then. 

A synthesis of the Landscape representation/construction modes along the 
times is presented, as well as a proposal of a classification of the correspondent 
paradigms. 

http://www.bio.vu.nl/thb/research/bib/KooySous2007.pdf




O JARDIM DA FUNDAÇÃO C A L O U S T E GULBENKIAN 
A POÉTICA DA MATERIALIDADE 

E DA TEMPORALIDADE 

Aurora Carapinha 
Universidade de Évora 

Todo o jardim quer o concebamos como formalização de uma paisa
gem primordial, ideal, quer o pensemos como reacção emotiva, espiritual, 
valoração estética dos elementos naturais - e como tal expressão artística 
e poética do Homem perante a natureza - desenha-se como depuração da 
paisagem, sublimação dos elementos naturais, celebração de uma ideia de 
paisagem, num momento e espaço precisos, e como revelação das quali
dades estéticas imanentes da paisagem. O jardim é natureza idealizada, 
humanizada e transfigurada em objecto de desinteressada contemplação. 
É um espaço onírico onde a passagem do tempo é suspensa, onde se vive 
uma perfeição em que o prazer vital interessado, e o gozo estético desin
teressado, momentos distintos da fruição da paisagem, são um só. 

E Arte na Natureza e com a Natureza, é o auto trascendimento 
delVesteticità humánente nel paesaggio como o definiu Rosario Assunto1. 

Enquanto sistema construído o jardim é um ecossistema artificial 
enquadrado por um contexto cultural e estético e, como tal, em perpétuo 
devir, em perpétua transformação. A materialidade e a temporalidade 
definem-lhe a essência e a teleologia. E lugar de gozo, de proveito, de 
convivência de ser e estar na e com a Natureza. E pausa, regresso, desejo 
de reencontro com a nossa dimensão natural. O Jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian é disso exemplo. 

"O traçado largo baseado nos contrastes sombra-luz, árvores-clareira 
é procura constante do projecto. O movimento, traduzido quer no cresci
mento das plantas, quer nos aspectos diferentes de volume, cor e luz que 
tomam no decorrer das estações, quer na existência da fauna própria dum 

Rosario Assunto, IL paesaggio e 1'esteüca, Critica e Filosofia, 2.vols., Nápoles, Giannini 
Editores, 1973, p. 61. 

Philosophica, 29, Lisboa, 2007, pp. 115-123 
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parque, quer enfim na presença humana ligada à vida dos edifícios ou na 
circulação no interior ou na periferia do parque, é também elemento 
importante a considerar no desenvolvimento do projecto. De igual modo, 
a luz e sua incidência, projecção de sombras e seus tipos, tal como a ilu
minação artificial nocturna, são tudo aspectos que merecem estudo e dos 
quais se pretende enriquecer o conjunto"2. Neste pequeno texto, retirado 
do programa apresentado pelos autores do projecto em 1961, os projectis
tas enunciam o conceito que seria a base para a construção da Paisagem 
Ideal que todo o jardim é, e que eles se propunham construir no Parque de 
Santa Gertrudes adquirido havia poucos anos pela administração da Fun
dação Calouste Gulbenkian3. 

O conceito chave é o movimento. Ou melhor movimentos vários; o 
movimento dos que se passeiam no parque, o movimento das estações do 
ano, o movimento determinado pela vida inerente à materialidade que 
constrói este espaço. E porque o movimento resulta da relação espa
ço/tempo, aquele pequeno texto fala-nos, também, de espaço: de um 
espaço de Natureza finito inteligível e vivenciado; de um espaço aberto 
no sentido dinâmico da transformação e da evolução; de um espaço exte
rior porque se oferece ao céu. Um espaço que se constrói e experimenta a 
partir de uma temporalidade inclusiva e de uma a temporalidade evolutiva, 

A primeira denominamo-la o Tempo no Jardim; é a pausa, o 
momento, a hora que, poetas tão distantes no espaço e no tempo, como Al 
Mutamid, Camilo Pessanha e Vinícius de Moraes referem. O primeiro 
fala-nos da leveza, daquilo que é etéreo do jardim ao escrever "(.. .) No 
recanto escolhido, o jardim visitava-nos / enviando os seus presentes 
pelas mãos aromatizadas das brisas"; o segundo celebra "hora do jar
dim .../o aroma de jasmim.../ A onda do luar. ", E por fim Vinícius de 
Moraes qualifica essas pausas, esse tempo suspenso, como íntimo, ina
diável, imparticipante, imarcescível, incorruptível, imóvel, elementar, 
autêntico e profundo*. Estes poetas apresentam-nos uma outra dimensão 
de jardim. Ao jardim enquanto lugar finito, objectivo ilimitado acresce o 
jardim que se oferece como ocasião, oportunidade, estado, condição e 
situação. 

A temporalidade evolutiva é o tempo biológico. E o devir natural 
inerente à materialidade das estruturas naturais que constroem o jardim. É 

2 Aurora Carapinha, O Jardim - Fundação Calouste Gulbenkian, F.C.G., Lisboa 2006. 
p. 84. 

3 Idem. 
4 Cf. António Borges de Coelho, Portugal na Espanha árabe, Geografia e Cultura, l°vol., 

Lisboa, Editorial Caminho, Lisboa, 1989, p. 254; Camilo Pessanha, Clepsidra, Edições 
Ática, Lisboa, 1956, pp. 97-98; Vinicius de Moraes, Antologia Poética, Edições Dom 
Quixote, Lisboa, 2001, p. 242. 
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a infinita e a constante construção evolutiva que a Natureza, pelo seu 
devir, cria. O Jardim reescreve-se, reinventa-se em cada tempo do tempo, 
no tempo biológico e no tempo do Jardim, a partir de uma estrutura 
matricial. "Algumas destas modificações são sublimes. A beleza, tal 
como a concebeu um cérebro humano, uma época, uma forma particular 
da sociedade, elas juntam a beleza involuntária que lhes vem dos aciden
tes da História e dos efeitos naturais do tempo." é assim que Marguerite 
Yourcenar vê e qualifica a temporalidade evolutiva5. 

As ideias programáticas da exploração da materialidade e da tempora
lidade dos elementos naturais, anteriormente enunciadas denunciam um 
afastamento de uma filosofia estética da Natureza suportada por uma 
mediação artística. Revelam a aproximação a uma filosofia estética da 
Natureza, completamente autónoma, imanente da própria Natureza. A qual 
encontra justificação na formação e numa experiência específica, que Gon
çalo Ribeiro Telles e António Facco Viana Barreto haviam tido e vivencia-
do, o que lhes induzia um conceito particular de paisagem e, consequente
mente, a uma abordagem do desenho da paisagem muito singular. 

A formação da Arquitectura Paisagista inicia-se em Portugal, numa 
escola de Agronomia onde até 1975, foi ministrada como Curso Livre das 
formações agronómicas e silvícolas. Este facto determinou que as primei
ras gerações de arquitectos paisagistas fossem engenheiros silvicultores 
ou engenheiros agrónomos 6. O que necessariamente determina uma 
noção operativa da paisagem diferente; a paisagem é compreendida como 
um sistema natural, vivo, em perpétua transformação. E, essa evolução, 
não é só gerada pelos atributos do sistema natural que a paisagem é, 
decorre também da acção que homem exerce sobre ela, de forma a obter 
rendimentos que melhorem as condições de vida de uma sociedade. A 
paisagem é, assim, entendida como facto natural, cultural, social, e não só 
como um panorama que se desfruta ou como acontecimento natural dis
tanciado do Homem. O proveito - interessante é verificar que o termo 
proveito é sinónimo de fruor, étimo latino do verbo fruir - que dela se 
pode retirar será tanto melhor, (não maior) quanto mais se compreender o 
processo de funcionamento, daquele sistema. Por isso, há que conhecê-lo, 

3 Marguerite Yourcenar, O Tempo esse Grande Escultor, Difel, Lisboa, 1983, p. 50. Num 
outro documento, que acompanha o programa, intitulado Esquema de Constituição, na 
alínea que enuncia os Estudos Complementares, é expresso mais uma vez esta forte 
intenção do desenho ser determinado pelo movimento pois prevê-se a elaboração de 
estudos sobre a Evolução do Parque; crescimento e evolução no decorrer das estações. 
Cf. Aurora Carapinha, O Jardim - Fundação Calouste Gulbenkian, F.C.G., Lisboa 
2006. p. 86. 

6 Para uma melhor contextualização desta I o geração de Arquitectos paisagistas veja-se: 
Teresa Andersen (org.) Do Estádio Nacional ao Jardim da Gulbenkian - Francisco 
Caldeira Cabral e a Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas, F.C.G. Lisboa, 2003. 
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por dentro, em todas as suas particularidades e relações para que a actua
ção do homem sobre a paisagem, que se entende como componente desse 
sistema e por extensão desse funcionamento, seja ela também parte inte
grante da transformação da Paisagem. Algo que lhe é inerente e, como 
tal, natural. Essa acção de transformação deve ser feita a partir da percep
ção, do entendimento do funcionamento do processo natural e de uma 
inventiva que a partir deles se gera. O princípio é transformar com e, não 
contra, o processo natural. Para que isso aconteça há que contemplar o 
sistema e a sua transformação. Há que vivênciá-lo e experimentá-lo. Inte
riorizar os valores do lugar; do lugar biótico e do lugar cultural e da rela
ção de interdependência, em perpétuo movimento, que entre eles se gera. 
A partir da contemplação e da compreensão da paisagem, - como um 
complexo no qual se processa a experiência vital em constante evolução e 
transformação - concebe-se o devir. E funda-se a emoção que a paisagem 
determina em nós. A paisagem é, pois, simultaneamente sistema natural, 
construção-receptáculo e espaço de emoção. Onde o homem, e por exten
são o seu fazer, é parte integrante da paisagem e do processo transforma
ção que a justifica. A construção corresponde o conceito de locus. Lugar 
existencial, onde se é, se está onde se criam e constroem ocasiões e opor
tunidades de habitar onde se expressam os valores do primeiro, do siste
ma ecológico, do topus. Este é resultante de uma construção interna e de 
uma transformação complexa, relacional de sistemas que definem entre 
eles relações de intensidades, polaridades diversidade, elasticidade e con
tinuidade. O topus não se esgota, contudo, nesta inter-relaccionariedade 
dos sistemas naturais é também a própria a poesis da paisagem. É o que 
leva a construir, a transformar de uma forma precisa, e que define a nossa 
relação com a materialidade e a corporeidade da paisagem. Esta base 
matricial torna-se assim um elemento fundamental quer no ponto vista 
físico, biológico quer no ponto de vista existencial quer como corporei
dade propulsora da imaginação, da criação e da construção. O locus é 
espaço de ser e de estar, é o espaço de habitar que se funde com o topus, 
criando com ele uma realidade ecológica, cultural e estética que toda a 
paisagem deve ser. A apreciação, a avaliação e a construção da paisagem 
assentam, assim, numa consciência e numa pratica ética-estética resultan
te de uma compreensão da paisagem enquanto totalidade, interioridade, 
continuidade e autenticidade do homem e não sua exterioridade7.Ou 
como diria Ramos Rosa "Estar, estar deslumbrado, difundido/ estreme¬
cendo na igualdade pura do corpo ao espaço (.., ) s . 

Aurora Carapinha, O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, F.C.G., Lisboa 2006. 
António Ramos Rosa, Facilidade do Ar, Caminho, Lisboa, 1990, p. 55. Será importante 
referir uma das obras referenciadas na bibliografia que suportava a formação de Arqui
tectura Paisagista, estruturada por Caldeira Cabral, era o livro de José Maria Sanchéz de 
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Este conceito operativo de paisagem fundado e desenvolvido pela 
I a geração de Arquitectos Paisagistas Portugueses, onde se inserem 
Ribeiro Telles e Facco Viana Barreto, e no qual se alicerça a teoria e a 
praxis da arquitectura paisagista em Portugal, está muito próximo da 
filosofia estética da Natureza apresentada por Martin Seel onde este autor 
propõe "(...) a superação da esteticidade, do conhecimento e da pratica 
como se fossem três vias de coexistentes, dotadas cada uma de funciona
lidade e legitimidade próprias e que reciprocamente se completariam para 
introduzir nelas as notas das esteticidade que as eticizam - um modo de 
agir livre, não destrutivo e não manipulador, e um modo de conhecer 
isento dos procedimento quantificadores ou da manipulação experimental 
do conhecimento científico."9 

E partir deste o quadro conceptual que se deve reflectir sobre o Jar
dim da Fundação Calouste Gulbenkian. Não negamos, com isto, a 
influência que o espírito do tempo teve no desenho da paisagem no findar 
dos anos cinquenta e durante os anos sessenta. Mas um olhar atento sobre 
do Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian revela - nos que o conceito, 
a partir do qual este espaço se constrói, ultrapassa, em muito, o quadro 
conceptual do movimento moderno. 

Aquele suporte ideológico determinou que o jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian fosse desenhado a partir de espacialidades que se 
constroem com a materialidade, a corporeidade viva, dinâmica, transitória 
e imutável intrínseca aos elementos naturais que configuram o jardim, e 
que se oferecem aos nossos sentidos. Cada prega do topus reinventou-se a 
partir da sua topologia determinada tanto pelas características biofísica e 
culturais, que o Tempo Evolutivo e o Tempo Linear (cronológico) 
haviam imprimido, e com ela se definiu o locus, a expressão de cada 
opção tomada no projecto. E, com este se fundou o futuro devir onde o 
visitante não é contemplador mas construtor do espaço. Pois é nele e com 
ele que o jardim se realiza como espaço de experiência estética vital. 

A vivência do Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian revela-nos 
isso mesmo. Mais do que uma estrutura formal o jardim é um como um 
contínuo de ambiências, de espacialidade desenhadas pelo jogo de luz e 
sombra, pelos aromas, pelas sonoridades, pelo jogo entre o mundo de 
recato e de sociabilidade. Aquela, à estrutura formal, resta apenas o papel 
de plano de superfície onde materialidade e corporeidade sublimadas da 
Natureza se revelam numa totalidade e plenitude física e emotiva. Todas 
estas ambiências resultam de um desenho e de uma construção que têm 

Muniain, Estética del Paisaje Natura!, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
Madrid, 1945. 

9 Citado por Adriana Veríssimo Serrão, "Filosofía e Paisagem. Aproximações a uma 
Categoria Estética" in Philosophica 23, Lisboa, 2004, pp. 100-101. 
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por base o entendimento de jardim como expressão de urna forma pecu
liar de estar e sentir a Natureza. A qual nega a filosofia estética que con
cede só à arte o atributo de valoração estética e que determina que a Pai
sagem, só seja reconhecida emotivamente enquanto representação 
artística, pictórica, literária, ou cenográfica. 

O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian constrói-se a partir de 
uma poética determinada por uma valoração estética que se colhe na 
vivência de um lugar singular, individualizado, dotado de características 
próprias, determinadas pelas propriedades morfológicas naturais mas, 
também pela identidade cultural e histórica1 0. Desenha-se a partir da rela
ção emotiva que se funda na materialidade, na corporeidade, e na tempo
ralidade da própria Paisagem. 

Esta forma de desenhar e pensar a paisagem e o jardim, em Portugal, 
encontra também raízes numa discussão mais vasta que se prende com a 
ideia de natureza na cultura portuguesa. Vários estudos que procuram 
encontrar os traços base da personalidade do povo português consideram 
como um dos elementos definidores da nossa personalidade base, a rela
ção que se estabelece com Natureza. Destacam como elementos primor
diais dessa relação, o fundo místico-naturalista, o sentimento fraterno 
para com a natureza, a aceitação desta não como quadro, cenário, mas 
como ser vivo com quem se cria uma relação vital de contacto, onde a 
separação do objectivo e do subjectivo se dissipa. Estes traços reflectem-
-se não só no cristianismo de pendor franciscano, da nossa índole religio
sa, como em toda a lírica portuguesa. 

De facto uma análise aos cantares trovadorescos, considerados por 
António José Saraiva como ̂ ora primordial e própria do lugar, revela 
um intimismo pleno entre o Homem e a Natureza, feito de amor e sauda
de. Os elementos naturais, mais do que se constituírem em quadro, em 
cenário, em artifício natural, são parte integrante do Homem, participan
tes nas suas venturas e desventuras. As nossas cantigas de amigo não nos 
descrevem os lugares, nem os seus componentes, falam-nos do sentimen
to que eles suscitam, da dependência física e afectiva que entre eles e o 
Homem se gera, de uma relação quase sanguínea entre ambos. Ainda 
segundo António José Saraiva nas cantigas de amigo cantava-se a forma 
simples, a beleza própria dos elementos naturais. Delas, ainda na opinião 
do mesmo autor, emanava um sentimento pela natureza difícil de verbali
zar. E qualquer coisa comparável à «hora de Jardim» de que fala Camilo 
Pessanha11. 

10 Idem, p. 93. 
1 1 Aurora Carapinha, Da Essência do Jardim Português, 2 vols. Dissertação apresentada à 

Universidade de Évora para a obtenção do grau de doutor no ramo de Artes e Técnicas da 
Paisagem, Especialidade de Arquitectura c Arte dos Jardins, Évora, 1995 (policopiado). 
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Esta relação afectiva/estética induz a pensar e a projectar o jardim a 
partir de um intimismo pleno, de uma harmonia completa, de uma cons
trução conjunta entre Natureza e Cultura onde natura naturans e natura 
naturata se confundem. O jardim, o artifício natural surge-nos tão natural 
- mas não mimesis - tão espontâneo e livre, como fruto do próprio topus, 
desvanecendo a própria ideia de artifício que o jardim é, enquanto criação 
humana. 

O Jardim na cultura portuguesa surge como reacção emotiva à mate
rialidade (rugosa, cromática aromática, sonora, transitória) dos elementos 
naturais. Recusam-se as convenções formais cartesianas, ou pitorescas 
assim como se negam as abstracções teóricas que, por vezes, conduzem 
só a construções estéticas de simples fruição visual. Rejeita-se a assunção 
de composição passiva e de cenário que enquadra. Assume-se a beleza 
intrínseca à dinâmica natural. Faz-se o elogio do espaço interactivo que 
se transforma, simultaneamente, a partir do seu interior mas, também com 
a nossa vivência. A qual é determinada por uma reacção sensitiva ao 
espaço. 

Esta forma singular de nos relacionarmos com a paisagem, enquanto 
figuração da physis, da força vital, é assumida por António Barreto e 
Gonçalo Ribeiro Telles no projecto do Jardim da Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

Ainda que exista uma estrutura formal que organiza todo o espaço, o 
jardim é desenhado sobretudo a partir de ambiências criadas sobretudo 
pela da luz tirando partindo da suas qualidades físicas e etéreas que as 
poética da rotação e da translação que o movimento incessante da Terra 
determina. Este princípio está bem expresso no programa do projecto do 
jardim ao afirmar-se:"0 desenho com a luz é elemento a considerar 
importante no desenvolvimento do projecto"12. 

A luz mediterrânea, acutilante e brilhante, que nada esconde e tudo 
expõe determinou, que o jardim se desenhasse a partir de um jogo de 
claro-escuro, o que proporciona ao espaço uma profundidade que a luz 
forte e metálica, de Lisboa, não permite, e que o espaço, onde se inscreve 
o jardim, na realidade, não tem. O desenho de luz e sombra, que dirige o 
projecto e determina a vivência, nasce de um jogo de intensidades, pola
ridades e gradientes determinados pelo movimento da luz, pela escolha 
criteriosa das massas vegetais (rarefeitas ou densas) que filtram, coam, 
difundem ou evidenciam a luz, e pela presença da água. A água, superfí
cie calma e repousante, é o grande olho tranquilo, o céu na terra. E ela 
que recolhe e oferece toda a luz. E é na sua superfície que se esconde e se 
desvenda toda a profundidade. O lago faz o jardim. Tudo se organiza em 

1 2 Citado por Aurora Carapinha, O Jardim - Fundação Calouste Gulbenkian, F.C.G., 
Lisboa 2006. p. 146. 
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torno desta água que pensa. O desenho com água é criteriosamente pro
jectado: ocupa a clareira, pontua o interior das orlas. A água, em movi
mento ou parada, em conjunto com o sistema vegetal que se lhe associa, 
apresenta-se pela capacidade reflectora que possui, como a matéria subtil 
que tudo pode revelar. As suaves películas de água, "os olhos do jardim" 
que repousam delicadamente na interioridade dos altos fustes ou na sua 
exterioridade, aprofundam, duplicam e invertem cada uma dos espaços 
onde se encontram. Transfigurando-os em luminosidade e imagem reflec
tida. Também a bruma artificial que dos altos fustes desce - e que orvalha 
e retempera a vegetação - esfuma e retracte a luz metálica. 

Cada espécie, arbórea, arbustiva e herbácea plantada, corresponde a 
uma realidade ecológica precisa, determinada pela morfologia do terreno; 
cada espécie proposta pertence à nossa flora silvestre, ou pelo carácter 
universalista da nossa cultura, pertence à flora que o nosso devir cultural 
tomou como nossa. Todas elas se encontram no seu devido lugar. Nada é 
gratuito, ou supérfluo. Tudo é tudo. Tudo é ser e estar. 

A luz, a agua, a vegetação autóctone, a morfologia do terreno, a fau
na aquática, as aves, o movimento e a vivência foram os elementos fortes 
do desenho. Tudo se relaciona com o topus e com a sua dimensão natural 
e cultural. 

Todo o jardim é desenhado a partir da provocação que a fisicidade 
dos elementos naturais despertam nos nossos sentidos. Luz, matéria e 
tempos são os protogonistas na definição de cada uma das ambiências 
que se projectaram para o espaço. 

A fisicidade da água e da luz transformam-se em céu na terra, a 
riqueza ecológica, que a presença da água sempre determina, sublima-se 
em qualidade ambiental, ecológica e paisagística do espaço onde se inse
re, a vegetação e a luz constroem lugares de recato, quietação e de socia
bilidade. 

Tendo como ponto de partida a relação emotiva que se estabelece 
com a natureza concebeu-se uma paisagem real, um espaço, presente, e 
como tal visível e sensível que oferece à percepção a sua transitoriedade, 
a sua dinâmica própria, o seu desígnio de vida e de morte, a sua lógica de 
funcionamento, de construção e de transformação inter-relacionai entre os 
sistemas, que a configuram, e o Homem. 

O Jardim Gulbenkian é o Lugar onde se constrói e concentra a este-
ticidade difusa imanente da paisagem de que nos fala Rosario Assunto. 
Para além do espaço que é, ele é sobretudo um lugar de muitas oportuni
dades, ocasiões, estados, condições e situações resultantes de uma relação 
com a Natureza. Ele é um estímulo da própria Natureza, onde cada um de 
nós se reconhece e identifica. 
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ABSTRACT 

THE GARDEN OF CALOUSTE GULBENKIAN FOUNDATION: 
THE MATERIALITY AND TEMPORALITY POETICS. 

This article introduces the Gulbenkian garden as an example of the idea of 
Garden in Portuguese Culture. Though the Gulbenkian garden was designed in the 
sixties and influenced by the modern movement the study of the ideas and of the 
all process of design reveals that this garden exceeds dogmatic principles of the 
modern garden. The garden is much more a framework where light, water, 
vegetation were designed by their materiality and their temporality than a product 
of artistic mediation. The reasons of this approach to the landscape design are 
cultural ones. Above all an aristotelic Nature's idea and the sense of fraternity with 
Nature that we may find in our culture. 





É T I C A AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE 
ANTROPOCÓSMICA 
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Universidade Estadual dc Londrina - Brasil 

Introdução 

Em 1970, quando Potter publica a obra Bioética: a ponte para o futu
ro dá-se o primeiro passo para a reflexão sobre os possíveis efeitos da 
poluição ambiental provocada pelo progresso industrial dos países desen
volvidos e em desenvolvimento. Externam-se as primeiras angústias sobre 
as possibilidades de o homem colocar em risco o ambiente natural pela 
potencialização desses efeitos. Esse momento constitui-se o marco a partir 
do qual o neologismo bioética adquire sentido e importância para os deba
tes em torno de questões ambientais à medida que a poluição vem como 
conseqüência do "excesso de poder" e da "onipotência" (Jonas, 1979) da 
tecnociência e biotecnociência. Segundo Schramm "A forma de tecnociên-
cia mais visada é a biotecnociência, devido aos seus possíveis efeitos dani
nhos a médio e longo prazo sobre a qualidade de vida das pessoas e das 
coletividades, assim como de seus ambientes naturais" (Schramm, 1997, 
p. 97). Portanto, essa realidade complexa remete a um universo de proble
mas morais oriundos dos poderes da tecnociência. Nesse âmbito surgem 
igualmente novos direitos e deveres em relação ao fenômeno da vida pas
sando a ser o grande desafio da bioética para o mundo tecnológico. 

Uma característica, entretanto, se faz presente neste momento da his
tória, quanto ao surgimento da bioética. Estamos nos referindo ao verda
deiro sentido que devemos dar ao neologismo. O bio de bioética deve ser 
entendido no sentido de vida, e, não de biologia. Isto quer dizer que para 
a bioética a "vida" é o "valor". As ações devem dizer sempre "sim à 
vida" porque não há bem maior que deva ser levado em conta nas deci
sões. Era outras palavras, dizemos que a bioética é a ética da qualidade de 
vida à medida que envolve conhecimentos biológicos e valores humanos. 

Philosophica, 29, Lisboa, 2007, pp. 125-143 
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Feito esse reparo, entendemos que é necessário explicitar outro con
ceito, que também está presente no pensamento inicial de Potter: A bioética 
é caracterizada como "ponte" onde o respeito ao meio ambiente era pensa
do como condição necessária para a continuidade da vida futura, dando 
início a uma forte discussão sobre os dilemas morais relativos ao bem-estar 
humano. "Potter integra no seu projeto moral esta visão holista e ambienta
lista (e em parte religiosa) presente no ethos alternativo norte-americano" 
(Schramm, 1997, p, 97). O conceito de "ética da sobrevivência" perdurou 
por duas décadas até que os próprios avanços e o acirramento dos proble
mas permitissem o acréscimo de outro conceito fruto da reflexão e da 
necessidade, o de "bioética global". Para Grácia (1996. p. 19) "a bioética 
tem a intenção de analisar racionalmente os deveres que como indivíduos e 
como membros da comunidade humana temos para conosco mesmos e 
para com todos os demais". Nesse sentido ela aparece integrada numa 
perspectiva de complementaridade onde os espaços estão intimamente 
relacionados. Isto quer dizer que para analisar questões éticas é necessário 
uma profunda compreensão do mundo que nos rodeia levando-se em conta 
a complexidade de suas implicações. E importante lembrar a afirmação de 
Capra (1996) que "o todo é mais que a soma das partes" revelando mais 
uma vez uma visão global e intrinsecamente necessária. 

A ética da responsabilidade constitui-se atualmente numa das refle
xões mais promissoras e necessárias no seio da reflexão filosófica. 
Enquadra-se numa investigação não só antropocêntrica, mas também 
antropocósmica. É nesse sentido que a responsabilidade adquire novos 
sentidos, capaz de tornar-se paradigma para uma reflexão, não de uma 
ética dos princípios, mas da busca de autonomia. Portanto, quando falar
mos de ética da responsabilidade vale a pena perguntarmos se existe uma 
ética que não seja responsável. Vale dizer que a essência do agir ético 
está na responsabilidade, onde o sujeito é autônomo, consciente, livre, e, 
sabedor das conseqüências dos seus atos. Nesse caso pode e deve respon
der pelas conseqüências dos seus atos. Se hoje falamos de uma ética 
antropocósmica é porque consideramos que a preservação e o cuidado 
com a vida do planeta constituem-se condição sine qua non para que a 
vida humana e extra-humana possam continuar existindo. 

1. Responsabilidade: busca do equilíbrio tecnológico e ecológico 

Iniciamos nossa caminhada volvendo o olhar na Dedicatória ao Che
fe Seatle1 onde extraímos alguns conceitos fundamentais à reflexão bioé-

Este documento - dos mais belos já escritos sobre o uso do solo - vem sendo intensa
mente divulgado pela Organização das Nações Unidas. É uma carta escrita, em 1854. 
pelo Chefe Seatle ao Presidente dos EUA, Franklin Pearce, quando este propôs comprar 
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tica na da perspectiva ambiental. Destacamos inicialmente que o princí
pio da responsabilidade antropocósmica se insere filosoficamente no 
conceito, dialética da complementaridade e da necessidade, que remete à 
integração homem/natureza. Essa perspectiva aparece de maneira forte 
por quem vivenciou a natureza como experiência, como um modo de ser 
que expressa respeito mútuo, e, sentiu que a ecologia é expressão da har
monia, da integração de todos os ambientes e de todas as formas de vida. 
O Chefe Seatle teve essa consciência há 150 anos e nós de certa forma 
ainda estamos tateando. Estamos de forma incipiente buscando argumen
tos que possam convencer a nós e aos outros, que nossa intervenção sobre 
a natureza se mostra onipotente, de um avassalador poder de destruição 
que pode não ter mais retomo. 

Hans Jonas é enfático ao considerar a preservação da vida na terra 
como um dos maiores desafios que implicam uma tarefa de luta pela 
sobrevivência e manutenção da qualidade de vida. "Por repensar o con
ceito de responsabilidade e a sua extensão, nunca antes concebido, sobre 
o comportamento de nossa espécie inteira em relação com a natureza, a 
filosofia estará dando o primeiro passo em direção a assumir essa respon
sabilidade. Como estou de partida agora, é meu desejo para a filosofia 
que persevere nesse empenho, sem medo de qualquer eventual dúvida 
referente ao seu sucesso. O século que está chegando tem o direito a essa 
perseverança" (Siqueira, 1998, p. 4). É nesse quadro de grandes avanços 
científicos que surgiu no horizonte do século XX um poder onipotente, 
utópico e de efeitos perversos, provocando mudanças radicais no agir, 
além de sérios riscos e ameaças à vida. Estamos nos referindo ao Projeto 
Manhattan, Apollo e Genoma Humano, à biotecnologia com possibilida
des de transformações aleatórias do homem e da natureza. Esse quadro 
com suas conseqüências imagináveis está exigindo uma nova consciência 
ética, diferente de um passado não muito distante. 

Historicamente o enfoque homem/natureza no âmbito da filosofia 
sempre esteve ausente, especialmente no interior das éticas tradicionais 
cujas características eram antropocêntricas. Tradicionalmente o homem 
nunca teve poder para interferir diretamente na transformação da natureza e 
nem mesmo força para causar grandes impactos destrutivos. As catástrofes 
sempre foram ao longo do tempo obra da própria força da natureza e o 
homem se conformava diante dela. Havia consenso de que diante das for
ças cósmicas o homem não exercia poder; restava conformar-se, curvar-se 
e resignar-se revelando sua impotência. A maioria dos argumentos em 
relação às forças da natureza eram justificados pelas cosmogonias presen
tes nas religiões e nos mitos, que Hans Jonas retrata claramente nesta fala: 

as terras de sua tribo, concedendo-lhe uma "reserva". O texto será apresentado na ínte
gra na conclusão. 
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Qualquer que tenha sido a forma e o conteúdo das éticas anteriores, 
todas elas eram voltadas para o presente. Até hoje elas partilhavam 
tacitamente entre si três premissas assim conectadas: 1) a condição 
humana, resultante da natureza do homem e das coisas, permaneceu 
num fundamento fixo de uma vez por todas; 2) sobre essa base é pos
sível determinar com clareza e sem dificuldades o bem humano; 3) o 
alcance da ação humana e, portanto, da responsabilidade humana está 
estritamente delimitada (Jonas, 1995, p. 23). 

O antropocentrismo das éticas tradicionais revela marcas próprias. A 
expressão estava no caráter da ação que na ética tradicional tinha como 
objetivo as relações de proximidade, dos amigos, dos vizinhos e da polis. 
Os negócios e as relações comerciais eram realizados nesse âmbito, 
Jamais houve uma preocupação com o futuro longínquo da ação, das 
possíveis conseqüências ou dos seus efeitos, por motivos simples: o 
homem não detinha poder suficiente para influenciar ou modificar a natu
reza. As relações espaciais e temporais eram regidas pela proximidade. A 
exceção era a preocupação com o futuro enquanto uma realidade de 
ordem religiosa em que o fim da ação objetivava a salvação da alma. 
Enfim, a natureza não estava incluída no rol dos objetos dignos de cuida
do. Como exemplo dessa preocupação eminentemente antropocêntrica, 
citamos o movimento Gnóstico, do século I I da nossa era, que pode ser 
resumido na frase: "De nada adianta toda a riqueza do mundo se um dia 
viermos perder nossa alma". Em outras palavras, não havia uma preocu
pação com a natureza enquanto objeto que poderia ser colocado em risco, 
porque também não havia poder para tal. Nesse caso, a natureza na visão 
antropocêntrica, jamais se constituiu objeto de preocupação ética. Deno
tamos apenas uma preocupação com o agir onde os atos e os efeitos das 
ações tinham como objetivo o futuro enquanto salvação da alma e um 
desprezo pelos bens materiais, o que caracteriza um niilismo que se mani
festa inversamente nos modernos. Nos modernos há uma alienação e 
confiança nos resultados da ciência e desvalorização dos bens espirituais. 

É necessário enfatizar que a dimensão de espaço e de tempo mudou, 
assim como mudou a capacidade humana de afetar a natureza. O espaço 
agora pertence a um mundo globalizado e os efeitos desse processo já são 
conhecidos. Aqui vale a pena chamar a atenção para uma questão que é 
muito importante para a ética da responsabilidade. A constatação de que 
os efeitos já conhecidos, nos remetem à "heurística do temor". Não se 
trata de meras suposições, mas de fatos cujos efeitos afetam nossa quali
dade de vida. 

Aliado a isto está o conceito de tempo. Embora, para os que crêem 
em Deus ainda exista a eternidade, hoje o futuro deve também ser visto 
como algo concreto que precisa ser cuidado e preservado. E nessa direção 



Etica ambiental e responsabilidade antropocósmica 129 

que está presente a dimensão responsável do nosso agir, não mais como 
resignação, mas como capacidade efetiva de modificação e transformação 
da natureza. Doravante a natureza perde gradativamente o caráter sagra
do, necessitando tornar-se objeto de reflexão por parte da ética. A ética 
agora está na esfera do nosso poder, passando a ter um sentido de limite à 
capacidade transformadora e modificadora da natureza. A questão fun
damental pode ser formulada assim: Até onde podemos avançar? Quando 
devemos parar? 

Heidegger é claro quando se refere ao niilismo moderno. Para ele o 
homem tecnológico inverteu a ordem do cuidado. Se para os gnósticos o 
que importava era a salvação da alma, para o homem moderno, que gra
dativamente vai intemalizando o espírito tecnológico e do consumo, 
esqueceu-se do "cuidado", de ser o "pastor do ser" (Heidegger, 1947, 
p. 152, 166). Sintetizando, a vida perdeu seu "lugar de honra" (Ricoeur, 
1998, p. 234) em favor das conquistas dos bens culturais oriundos da 
tecnologia. 

A intervenção gradativa do homem na natureza criou problemas de 
três ordens que no entendimento de Schramm constituem-se os grandes 
objetos de reflexão no âmbito da bioética atualmente: 

Os problemas médicos relativos à biologia humana; os problemas 
sanitários resultantes da degradação do meio ambiente natural e do 
habitat das outras espécies vivas; e os problemas morais decorrentes 
da competência humana em acompanhar, ou não, a transformação da 
qualidade de vida humana neste novo contexto tecnocientífico. Assim 
sendo, pode-se afirmar que as questões levantadas a partir do temor 
perante os novos poderes da tecnociência já estavam presentes mutatis 
mutandis na proposta de Potter, quando o autor concebia a bioética 
como uma nova ciência da vida, de tipo interdisciplinar e preocupada 
com a sobrevivência da espécie humana, quer dizer, capaz de integrar 
os conhecimentos da biologia humana (amplamente entendida); a 
competência em criar e acompanhar o desenvolvimento dos valores 
humanos; à emergência dos problemas relativos ao meio ambiente e 
ao relacionamento correto com os outros seres vivos, em prol da qua
lidade de vida humana (Schramm, 1997, p. 102). 

Cunha, professor do Instituto de Biociência da USP, na década de 70 
alertava: 

Os resultados do uso da ciência só para a obtenção de poder e de lucro 
já se fazem sentir e estão bem vivos conosco. A imensa poluição dos 
centros industriais, os desertos causados por uma agricultura feita sem 
bases ecológicas, à criação de bactérias e de pragas resistentes em 
conseqüência do uso indiscriminado de antibióticos e inseticidas, o 
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envenenamento gradual do homem pelo uso de substâncias químicas 
não experimentados biologicamente são bons exemplos (Dubos, 
1970). 

Concordamos com Dubos que naquela ocasião afirmava: 

A razão mais óbvia de desencanto é a compreensão de que a prosperi
dade e o conforto não asseguram a saúde e a felicidade. De fato, o pro
gresso material tem muitas vezes conseqüências que prejudicam a 
qualidade de vida. A poluição ambiental, a perda da individualidade 
pessoal e o aumento da arregimentação social são apenas alguns 
aspectos inquietantes da vida moderna que se originam da tecnologia 
ou, no mínimo, da sua má aplicação (Dubos, 1995, p. 07). 

Segundo Capra a humanidade precisa adotar: 

A ética da ecologia profunda, que está alicerçada em valores ecocên-
tricos (centralizados na Terra). Ela não separa seres humanos, ou qual
quer outra coisa, do meio ambiente natural. A ecologia profunda reco
nhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres 
humanos apenas como um fio particular na teia da vida. Essa ecologia 
profunda é urgentemente necessária nos dias de hoje e especialmente 
na ciência, uma vez que a maior parte daquilo que os cientistas fazem 
não atua no sentido de promover a vida e nem de preservar a vida, 
mas sim no sentido de destruir a vida (Capra, 1996, p. 25). 

Neusa Queiroz Santos em sua tese de Doutorado afirma: 

Hoje o ser humano é considerado o único agente "patológico" destrui
dor, responsável e causador de todo o desequilíbrio ecológico existen
te no planeta Terra. 
As descobertas revolucionárias desenvolvidas na área da engenharia 
genética e a biologia molecular, como as clonagem de animais e de 
seres humanos e o uso de vírus e bactérias para a confecção de armas 
biológicas, têm causado impacto no meio científico. Os princípios 
científicos dessas descobertas mexem com questões éticas bastante 
questionáveis, e até hoje jamais igualadas. Diante de tamanha ousadia 
humana, da exploração e agressividade contra a biosfera e da possível 
alteração de genes, a sociedade moderna está em xeque, isto é, se não 
houver uma ética da responsabilidade que coloque freios nos avanços 
tecnológicos, não existirá condições futuras de vida na terra. Assim, 
questiona-se: quando será que a geração presente irá se preocupar com 
as ameaças previstas às gerações futuras? Até onde o homem poderá 
transpor seus conhecimentos tecnocientíficos e interferir sobre os 
complexos e interativos sistemas da vida? Que herança estará deixan-
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do para as gerações futuras? Como ficam as questões éticas destas 
descobertas tão emergentes? Como fica este poder que está nas mãos 
de poucos e, obviamente, sob o controle de apenas alguns países do 
primeiro mundo (Santos, 2002, p. 96). 

Para entender uma nova perspectiva em relação à necessidade de uma 
nova ética para o agir tecnológico, que envolve questões globais e interde
pendentes, Jonas abre um leque de reflexão em cujo centro está o ponto 
mais fraco: a fragilidade e a vulnerabilidade da vida. Parece um tanto 
estranho para nós modernos voltarmos a essa questão central, mas foi a 
forma encontrada para chamar a atenção sobre a precariedade da vida. 

2. Jonas e a ontologia da vida 

A fundamentação da teoria da responsabilidade de Hans Jonas resga
ta os princípios da ontologia do ser. A ciência e a tecnologia possibilita
ram o niilismo moderno que teve como conseqüência o esquecimento do 
ser, portanto, da "vida como valor". O retomo aos filósofos pré-modernos 
e ao princípio da existência, que clama existir, tem como objetivo recolo
car a vida novamente no seu lugar de honra, onde o ato e o efeito da ação 
pode encontrar no princípio ontológico o fundamento da necessidade do 
cuidado com o ser. Cabe perguntar, em que consiste o niilismo? Jonas 
afirma que ele é a expressão do vazio ético. Em outras palavras, a tecno-
ciência dessacralizou o respeito ao valor da vida, em seguida da natureza, 
e, por último o homem como dignidade. Estremecemos diante do niilis
mo, no qual um poder máximo vai acoplando com um máximo de vazio e 
uma máxima capacidade vai acoplando com o mínimo de saber sobre ela. 
Heidegger nos diz que a ciência e a tecnologia correspondem a uma com
preensão dogmática do ser. Elas reduziram a existência à pura instrumen-
talidade, conduzindo ao esquecimento e inviabilizaram do projeto de 
existência humana autêntica. 

Na ética da responsabilidade, é necessário respeitar e preservar o 
direito à existência, portanto, o agente, o ato e o efeito não podem amea
çar a vida futura. 

Nada subsiste sem a complementaridade homem natureza, organis
mo e liberdade. O objeto de responsabilidade é o futuro como realidade 
ameaçada, que pode ser destruída pelo poder tecnológico, cuja origem 
está no saber científico. Fazer renascer o sentimento de responsabilidade 
significa impor ao querer a força e o apreço pela dignidade da vida trans
formando-a em "valor". Hans Jonas, ao conclamar a filosofia ontológica 
e a ética da vida, está falando em responsabilidade com o futuro e com as 
gerações futuras. Insiste no "cuidado" do uso da tecnologia, à medida que 
se torna cada vez mais refinada, global, não reconhecendo limites. 
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Para Jonas a ética da responsabilidade contém um novo imperativo 
que deve estar fundado no "sim à vida" e sua continuidade futura, como 
essencial possibilidade, A nossa liberdade necessita garanti-la por meio 
de ações presentes. Em outras palavras, a vida é o valor mais precioso 
que o ser humano possuí. Segundo Boff (1999, p. 136) "atualmente quase 
todas as sociedades estão enfermas. Produzem má qualidade de vida para 
todos os seres humanos e demais seres da natureza". O respeito devido à 
humanidade já não pode ser separado do devido respeito à natureza. Essa 
complementaridade é condição sine qua non para que possamos falar em 
qualidade de vida. 

Após séculos de cultura material, buscamos hoje ansiosamente uma 
espiritualidade simples e sólida, baseada na percepção do mistério do 
universo e do ser humano, no valor intrínseco de cada coisa, no traba
lho bem feito, na competência, na honestidade e na transparência das 
intenções (Boff, 1999, p. 25). 

Edgar Morin antevê perigos tais como: 

O primeiro é a extinção global de toda a humanidade pelas armas 
nucleares, que cresce, cada ano que passa, com a disseminação e a 
miniaturização da bomba. O segundo é a possibilidade da morte eco
lógica, a dominação desenfreada da natureza pela técnica conduz a 
humanidade ao suicídio. Por outro lado, as forças de morte que acredi
távamos em via de extinção se rebelaram; o vírus da AIDS invadiu¬
-nos, enquanto bactérias que acreditávamos eliminadas voltam mais 
resistentes a antibióticos. Essa forma, a morte reintroduziu-se com a 
virulência em nossos corpos, que acreditávamos estarem daqui para 
frente assépticos. (Morin, apud Santos, 2002, p. 99). 

3. Conceito de responsabilidade diante da vulnerabilidade e fragili
dade da vida e da natureza 

O termo responsabilidade indica que o indivíduo é capaz de assumir 
antecipadamente pelo que vai fazer. Pode também significar a capacidade 
de assumir conscientemente todas as conseqüências das suas próprias 
ações e omissões. 

O sentido que queremos dar, especialmente dentro do conceito de 
Jonas, está ligada à idéia da preservação da vida num futuro extremamen
te distante. Quando falamos em responsabilidade entra em questão a vul
nerabilidade e a fragilidade tanto da vida humana como da natureza. Por 
isso responsabilidade implica em dever, não como uma mera consciência 
passiva diante da deterioração da qualidade de vida, mas como dever de 
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fazer algo. Em outras palavras, o dever fazer de alguém em resposta a 
esse dever ser. Portanto o dever de preservar implica a possibilidade de 
evitar riscos que podem trazer prejuízos à qualidade de vida. Responsabi
lidade indica também cuidado que surge da ameaça e do temor em rela
ção ao excesso de poder acumulado pela ciência moderna. Neusa de 
Queiroz Santos afirma: "Acredita-se que a responsabilidade é um dever-
-agir, amparado por uma ética, cuja ação de cada ato praticado, em qual
quer momento ou circunstância, exige liberdade, habilidade e lucidez de 
assumir conscientemente todas as conseqüências das suas próprias ações 
ou imissões' , (Santos, 2002, p. 100). 

Responsabilidade é a palavra que evoca um princípio muito antigo que 
governa a ética e a moral, já enunciado por Platão na República. Con
forme este filósofo grego, cada indivíduo é responsável por seu desti
no, cada um é responsável por sua escolha. A responsabilidade, fato 
de responder totalmente por seus atos e assumi-los é o princípio que 
governa a ética clássica, da antiguidade ao pensamento existencial, e 
que se reencontra, profundamente reestruturada nas perspectivas éticas 
contemporâneas. Ela deixa de ser uma responsabilidade limitada à 
ação presente ou ao futuro imediato. A responsabilidade, para Hans 
Jonas, adquire uma dimensão mais ampla, isto é, está voltada para o 
futuro distante, ou se estende mais além do agora e do amanhã, proje
ta-se ao futuro longínquo (Santos, 2000, p. 100). 

O poder coletivo é uma das características da ética da responsabili
dade. Com tal afirmação dizemos que hoje o grande poder de transforma
ção não está mais nas ações individuais, mas nas coletivas. A ética kan
tiana é um exemplo. Ela sustenta seu imperativo num agir individual, isto 
é, no dever da consciência enquanto tal, à medida que a ação possa ser 
universalizada. Esta é peculiarmente uma ética para o indivíduo, enquan
to que para Jonas ela vai além da ação individual, se estende ao coletivo 
enquanto uma compreensão não só do homem enquanto visão antropo-
cêntrinca, mas antropocósmica. Aqui se apresenta a essência da respon
sabilidade com o planeta, pois a vida é recolocada no seu lugar de honra. 
Os imperativos de Jonas são muito claros quanto ao objetivo: 

Age de maneira tal que os efeitos das nossas ações sejam compatíveis 
com a possibilidade de vida futura; Age de tal modo que os efeitos de 
tua ação não sejam destruidores da possibilidade de vida futura; Não 
coloque em risco as condições de continuidade indefinida da humani
dade sobre a terra; Inclua em tua escolha presente, como objeto tam
bém do teu querer, a integridade futura do homem (Jonas, 1985, 
p. 11). 
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E em relação a esses imperativos que complementaremos as bases 
para o entendimento de uma ética da responsabilidade antropocósmica. 

4. O "dever" do "poder" na ética da responsabilidade 

O "excesso de poder" oriundo da tecnologia se converteu em ameaça 
e perigo à continuidade da vida, porquanto sua consistência está associa
da à idéia de "promessa, utopia, sucesso e bem-estar". É a utopia acom
panhando a técnica por revelar "poder, onipotência e dominação". Tal 
elemento arquetípico está presente em Antígona de Sófocles, no ideal 
prometeano, galileano e baconiano. 

Os êxitos e os grandes avanços "afetaram a própria natureza huma
na" onde o "medo" e o "perigo" levantam a possibilidade de uma catás
trofe. Portanto, se o homem tem "poder" e se este foi possível pelo avan
ço do conhecimento científico, a ética fundada na doutrina do ser abre 
espaço para dizer "não" ao "não-ser" representando enfaticamente um 
"sim à vida". Isto quer dizer que a ética está na esfera do nosso poder, 
enquanto um entendimento de que "o melhor deve ser sempre mais dese
jável do que o pior". 

A articulação do "dever" com o conceito de responsabilidade onto
lógica, cuja essência não garantia de modo algum sua existência, como 
acontecia nos argumentos da metafísica cristã, adquire outro sentido. 
Agora, o homem deve existir, e sua existência necessita ser vigiada, pre
servada, materializada e garantida pelo "dever do poder" que exige sua 
presença no mundo. O limite está fundamentado no "dever" como um 
imperativo da existência, absolutamente contrário ao jogo do "tudo ou 
nada" com a natureza e com a humanidade. Desta maneira a ontologia 
engendra um imperativo categórico não hipotético, mas fundado, na exis
tência concreta. Esta ordena de modo enfático: "que simplesmente exis
tam homens no futuro". 

O acento recai sobre o "que" e o "como" deve existir a vida. Aqui a 
vida deve existir com dignidade e qualidade, portanto é novamente posta 
no seu lugar de honra. A vida não é um mero sobreviver mesmo que exis
tam muitos seres que simplesmente sobrevivem. Trata-se de uma vida 
com dignidade, qualidade, bem-estar e justiça. 

Por outro lado, Jonas faz ressalvas ao imperativo hipotético kantia
no, considerando-o não um princípio moral, mas lógico, onde a razão está 
de acordo consigo mesma. Kant afirma: "Procede apenas segundo aquela 
máxima, em virtude da qual podes querer ao mesmo tempo em que ela se 
torne uma lei universal". Para Jonas o imperativo kantiano mostra a 
"autoconcordância da razão consigo mesma dando a si própria as leis da 
ação". Esta seria uma ética para o sujeito individual que age de acordo 
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com as leis da razão. Ressalta que vivemos num mundo em que as exi
gências para o agir se modificaram em razão dos impactos tecnológicos. 
Neste caso o maior poder de transformação estaria na ação coletiva e não 
na ação individual. 

O argumento jonasiano tem sua origem no "ser' e não "numa ética 
enquanto doutrina de como obrar" ou de como agir socialmente como 
indivíduo. Em outras palavras, o "ser" contém implicitamente o manda
mento "que existam homens", e, funda no "dever do poder" a obrigação 
de "zelar pelo direito à existência" no princípio categórico sobre "o que 
deve existir" (Jonas, 1985). 

O resgate da prioridade da vida é a maior evidência, da primazia do 
"ser" sobre o "não-ser", e, sobretudo a lembrança de que a vida deve ser 
recolocada no seu lugar de honra, respeitada como algo concreto que 
necessita ser preservada. Seu entendimento não caminha exclusivamente 
na perspectiva antropocêntrica como aconteceu com a ética tradicional, 
mas em todas as direções: vida humana e extra-humana. Trata-se de uma 
relação de complementaridade levando-se em conta que a existência da 
vida extra-humana é condição para a continuidade da humanidade. 

O fundamento ontológico é o cerne do conceito de responsabilidade. 
Está radicado no imperativo, "que existam homens", acentuando o "que" 
e o "como" os homens devem existir. A exigência está no "ser" enquanto 
algo concreto, porém, distinto do argumento metafísico da existência de 
Deus. 

"(...) se uma tal presença deve ser, então deve ser protegida. Tal situa
ção gera um dever em relação àquilo que engendramos que exige por 
si só seu existir e que não devemos colocá-la em perigo" (Jonas, 1987, 
p. 55). 

A ontologia mostra que é um dever de responsabilidade proteger 
aquilo que pode ser colocado em perigo exatamente por estar na esfera do 
nosso poder. Essa ação remete "a uma referência externa" revelando sua 
conformidade com o imperativo da vida. O "dever" está diretamente rela
cionado com o concreto e perecível, exigindo por si só, proteção e cuida
do. Trata-se de uma responsabilidade em relação ao frágil e ao vulnerável. 

Limitar poderes e usá-los responsavelmente, alertar aos que detém 
poder por meio da tecnologia e da política sobre o fato de estarmos diante 
de um planeta frágil, consistirá num agir responsável. Jonas é taxativo: 
"Nos tornaremos mais responsáveis de um futuro que deve continuar 
possível para as gerações futuras". O imperativo é um "sim à vida e sua 
continuidade futura". Nossa liberdade necessita garantir através das 
ações, efeitos que deixem sempre aberta tal possibilidade, Tanto a afir
mação positiva como negativa do imperativo há um chamamento à res-
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ponsabilidade em relação a tudo e a todos, no que se refere à continuida
de da vida. 

O excesso de poder oriundo do domínio científico e tecnológico tor
na a vida cada vez mais vulnerável. A vulnerabilidade torna-se cada vez 
mais presente à medida que a tecnologia assume tarefas que antes eram 
ocupadas pelo Estado e agora estão nas mãos da organização tecnológica, 
de instituições, e diante disso, sequer temos a quem recorrer. Se antes a 
religião tinha a função de proteção e as pessoas tinham a quem recorrer, 
eis uma forte razão para apelarmos à ética como instrumento de cons
ciência moral, de proteção e respeito em relação às mais variadas formas 
de poder. Nesse aspecto colocamos em evidência as diversas tarefas que 
exercemos e sobre as quais temos poder, tanto na esfera da administração 
pública quanto da educação e assim por diante. 

Levanta a possibilidade de que as conquistas tecnológicas conte
nham riscos não previstos, nem calculados; que possam causar impactos 
tão importantes que não seja mais possível retroceder, constituindo-se em 
ameaça ao futuro da humanidade. A partir desse momento, toma como 
objetivo os desafios morais da tecnologia moderna, especialmente seus 
impactos no campo da biotecnologia e biologia molecular, alimentados 
pelo ideal prometeano, baconiano, galileano e cartesiano de poder tudo. 

As posições de Jonas desafiam os mais arraigados dogmas de nossa 
época, sobretudo aqueles que defendem a impossibilidade que da metafí
sica seja possível derivar uma ética, portanto tirar dela um dever. Tal 
afirmação é um confronto explícito com a herança do dualismo cartesiano. 

A verdade para a ciência tem origem nos objetos conhecidos, mensu
rados, quantificados. Desta forma denuncia o "preconceito moderno entre 
o ser e o valor" (Sève, 1990, p. 80). Insiste no fato de que esta separação 
é uma exigência metodológica da ciência experimental, mas que também 
não deve ser transformada num postulado dogmático. "As ciências da 
natureza não dizem tudo sobre a vida". Para (Jonas, 1984, p. 70, 71, 73), 
"se existe uma finalidade objetiva na natureza existe também um bem 
objetivo" e neste caso temos a obrigação de preservá-lo. Heidegger tam
bém fala da ciência moderna e da agressão à natureza; "o ser é para ser 
preservado". 

Para ele não passa de uma conclusão tautológica afirmar que é 
impossível adquirir um saber científico relativo aos objetos metafísicos. 
Tal afirmação não constitui ainda uma objeção específica contra a ética 
que ele procura fundamentar, dado que, para Jonas, "todas as éticas -
desde a mais utilitarista, a mais eudemonista, a mais imanentista ou mate
rialista - contêm uma metafísica". Não obstante, a metafísica que habita a 
sua teoria ética não pode ficar oculta à metafísica do dever. A metodolo
gia empregada reflete superioridade lógica da negação sobre a afirmação, 
ou seja, o "não" ao "não-ser". Em outras palavras, dizer "não" a certas 
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esferas do poder, este não adquire sentido de afirmação da vida e à sua 
possibilidade futura. Trata-se de uma relação de sentido cujo significado 
é a primazia da vida sobre sua possibilidade de destruição. 

A metafísica é fundamental ao projeto de Jonas. Entretanto, é signi
ficativo estabelecer distinção entre a fundamentação, de um lado, dada 
pela fé, e de outro, pela razão. A fé nem sempre está presente e, quando 
se esvai, é preciso buscar justificação na metafísica racional, mesmo por
que o racional não é totalmente determinado pelos cânones da ciência 
positiva. A reflexão se justifica no pressuposto: o mundo atual precisa 
encontrar outros princípios para explicar o agir, visto que o antropocen
trismo helênico-hebraico-cristão tornou-se insuficiente, em razão das 
transformações causadas pela tecnologia. A necessidade de revisão do 
antropocentrismo não significa a eliminação sumária dos pressupostos da 
ética tradicional, como seus ideais de fraternidade, amor e caridade. Esta 
nova leitura permite perceber que as ações individuais são insuficientes 
diante de um mundo que exige um agir coletivo e onde seu poder de 
transformação é maior. 

Para tornar a reflexão mais clara, Jonas pergunta: "O homem deve 
ser?" A resposta será dirigida para o significado da afirmação "que uma 
coisa qualquer deve ser" (Jonas, 1984, p. 46). Leva também a perguntar: 
"Se alguma coisa deve ser antes que nada?" A resposta correta só poderá 
estar de acordo com o imperativo da vida. A preferência pela existência, 
pelo "ser" e não pelo "não-ser", representa colocar a vida novamente no 
lugar de destaque que se perdeu em função do niilismo. 

O reconhecimento da prioridade do "ser" sobre "nada", do ponto de 
vista ético, significa uma opção incondicional em favor da vida, contra a 
possibilidade do "nada". A possibilidade de optar pelo fim da humanida
de, pela catástrofe, já que somos livres para tal, faz com que a metafísica 
mantenha a importância do "ser" "como um bem" ou "valor". A vida, 
agora é o bem e o valor. Qualquer sacrifício em favor da vida, de uma 
causa humanitária, da pátria, em relação ao bem comum, é um "não" ao 
"não-ser" cujo significado é "sim à vida". 

O suicida, ao tornar seu ato público (como o suicida estóico), humi
lhação extrema para salvar sua dignidade humana, tem como objetivo a 
vida eterna. Tal ato é individual e heróico, mas revela "que a vida não é 
um bem supremo". Essa exceção não outorga o direito de tirar a vida dos 
outros. Em outras palavras, se posso acabar com a minha vida, não tenho 
o direito de por fim à vida de que quer que seja por uma ação irresponsá
vel oriunda do "excesso de poder" tecnológico. 

Para Jonas, a questão de um possível "dever-ser" deve buscar uma 
solução independentemente da religião que encontra resposta na causali
dade divina, onde Deus é a causa de si mesmo. Se perguntarmos por que 
Deus criou o mundo, não obteremos reposta causal; mas, do estilo: por-
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que Ele quis e porque sua existência é boa. Deus quis o mundo porque 
estimava que "devia ser" e deu à criatura tudo aquilo que era necessário. 

A pergunta Leibniziana - Por que deve "existir alguma coisa antes 
que nada? (Sève, 1990, p. 47) - não é gratuita, mas de natureza ética. 
"Tese essencial: existe um bem objetivo assim definido: O bem ou o 
valioso (que neste caso é a vida), o é por si mesmo e não graças a um 
desejo, necessidade ou escolha, é por seu próprio conceito, aquilo cuja 
possibilidade contém a demanda de sua realidade (Jonas, 1984, p. 115). O 
acento leibneziano a esta definição é surpreendente. A exigência do ser é 
para Leibniz puramente metafísica (conatus ad existentiam): cada possi
bilidade do existente tende à apropriação de sua essência; ela é para Jonas 
de natureza ética (existe um direito natural do possível para existir, sim
plesmente porque é possível). O valor fundamental é, portanto a superio
ridade do ser sobre o não-ser. A ética se funda sobre o sim ao ser, ou 
melhor, sobre o não referido ao não-ser. Existe uma objetividade do 
bem". 

Jonas dá um sentido especial ao "dever". "Por que uma coisa deve 
ser de preferência ao nada?" A resposta está na existência do valor que 
agora é a vida. No entanto, o espetáculo do vazio de valores, as possibili
dades catastróficas, as ameaças à integridade da vida no universo não 
impedem que certos governos tentem buscar o refúgio no "nada". Em 
todo esse "querer" existe uma vontade de ser. Se o "ser" é o "bem", 
então, é ele quem reclama continuidade; A existência provém de uma 
exigência do ser e nela origina-se um "dever-ser em relação ao livremente 
escolhido", por isso, a ética está na esfera do nosso poder. Há uma "pre
ferência absoluta do ser sobre o nada (...) não só a possibilidade de valor, 
mas a vida mesma como um valor" (Jonas, 1984, p. 48). Há obrigação 
com a preservação do "fim intrínseco". E dessa reflexão que se origina a 
teoria da responsabilidade com o objetivo de valorizar a vida e atacar o 
niilismo pelo seu ponto mais fraco que é a desvalorização da vida. 

Em suma, a ética de responsabilidade com o futuro está na esfera do 
nosso poder porque os atos e os efeitos de nossas ações podem compro
meter essa possibilidade. Desta forma ela se constituirá num fator limita
dor de nossas ações apelando para a necessidade do cuidado em relação à 
existência. O fundamento do dever estará arraigado no princípio da vida. 
É isto que deve ser garantido pelo "dever" no agir tecnológico. 

Qual o significado do "não" na ética do futuro? Quem será agora o 
objeto de responsabilidade? Por que a "ética do futuro" insiste tanto na 
explicitação dessas categorias e por que são fundamentais no pensamento 
de Jonas? Qual o significado da "morte essencial?" Quais os riscos e a 
partir de que imperativos poderia ser tratada a questão onde o "homo 
faber" se volta sobre si mesmo, tomando-se artífice de tudo o mais? Qual 
é a essência do agir ético no mundo tecnológico? O dever, nesse caso, 
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deve ser pensado a partir do fazer efetivo e também a partir do poder 
fazer e das conseqüências j á conhecidas. 

O empreendimento passa pela compreensão do significado da "heu
rística do temor" ou da "ontologia moral do temor", como uma radical 
oposição à "ontologia da esperança" expressa no Princípio Esperança de 
Ernst Bloch, Jonas rejeita a escatologia blochiana, propondo a "ontologia 
moral do temor" ou da "indignação" criticando o marxismo no que res
peita ao caráter utópico e ao reavivamento da "sedução prometeana. Em 
que sentido o temor é uma faculdade de conhecimento ou objeto de dever 
moral? Ele seria uma forma de mobilização do sentimento moral. Seria 
uma forma de constrangimento lá onde a responsabilidade é fraca. O 
temor será o móvel da reflexão justamente por levantar a possibilidade da 
"desfiguração do homem", ajudando alcançar o conceito de homem a ser 
preservado diante de tais perigos. Ele apresenta-se como um dos aspectos 
mais originais do seu pensamento. 

Os "deveres" e as "obrigações" em relação ao "bem substancial" a 
partir da doutrina do ser mostram o cerne da teoria da responsabilidade. 
Qual é a exigência do ser em relação ao poder, ao dever, ao fazer, e à 
continuidade? Quem exige respeito, cuidado, prudência e respeito em 
relação ao que existe? A "teoria da responsabilidade" funda-se na doutri
na do ser, onde a ética, para Jonas, deve ter seu fundamento último. Os 
"fins no ser", o "fim último" do homem está no imperativo da existência. 
Da metafísica leibneziana arranca o imperativo da responsabilidade para 
com a vida, levando em conta seu caráter eminentemente ético. A idéia 
de "ser" seria o primeiro princípio da ética do futuro. 

Do "poder" emana a "obrigação", não fruto da razão consigo mes
ma, como queria Kant, mas como exigência da existência. O "querer" 
livre chama à responsabilidade. O "dever" é uma exigência do "bem 
intrínseco"; o "concreto" passa a ser "objeto de responsabilidade". Será 
mostrado que o "bem intrínseco" da ética tradicional é o "sumo bem", 
enquanto que para Jonas é o "valor" ou a "vida". Aqui a responsabilidade 
surge "como exigência do ser" e não simplesmente como fruto de obriga
ções formais de uma ética do dever, do direito civil ou penal. A responsa
bilidade seria uma resposta ao apelo do bem. 

Como ultrapassar o conceito de responsabilidade recíproca e esten
dê-la à humanidade futura e à biosfera? Como argumentar a questão de 
um direito próprio da natureza? Em que sentido se fundamenta a ética em 
relação à natureza? Seria um retomo ao conceito de sacralidade da natu
reza? A resposta está na necessidade de reconhecer um direito próprio da 
natureza que é simplesmente existir e continuar existindo no futuro. Este 
argumento mostra a complementaridade entre homem/natureza. 

O conceito de responsabilidade também apresenta dificuldades e 
singularidades. Aprofundaremos as dificuldades do novo conceito, desde 
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sua concepção corrente do senso comum, até sua positivização presente 
no direito civil e penal. A diferença entre responsabilidade civil e moral 
evidenciaremos o conceito de ética de responsabilidade que não será con
cebida simplesmente como "imputação" ou "reparação" de um dano, mas 
"em relação a tudo e a todos". A responsabilidade moral terá como objeto 
o "outro", o "concreto", o frágil. O "cuidado" que Jonas tanto recomenda 
em relação à utilização dos recursos naturais tem como direção o "outro" 
e caráter preventivo. 

Neste estágio do desenvolvimento tecnológico o dualismo entre 
homem e mundo torna o homem cada vez mais frágil diante do excesso 
de poder e da onipotência da técnica. Jonas recorre ao conceito grego de 
"phronesis". A responsabilidade com o futuro exige "prudência" e 
"renúncia" às possibilidades catastróficas, do uso imprudente da tecnolo
gia. Retornar ao conceito de "phronesis ou sabedoria prática, humildade e 
respeito" é sem dúvida um novo gênero de sabedoria necessário ao agir 
tecnológico. 

O conceito de responsabilidade deve ser mostrado nos seus "equívo
cos" e "perplexidades". "A fragilidade do mundo e dos indivíduos nos 
torna mais responsáveis, do que nunca, de um futuro possível para as 
gerações futuras". Mas as condições dessa responsabilidade aparecem 
ainda mais delicadas e incertas, sobretudo no plano do direito que oscila 
entre o ativismo e o recurso à noção de "responsabilidade sem falta". A 
responsabilidade no plano ontológico é diferente da responsabilidade no 
plano jurídico e contratual. No jurídico, o que se leva em conta é a falta 
cometida e, na contratual, a responsabilidade existe enquanto persistir o 
contrato. Jonas quer superar esse conceito ao enfatizar o princípio ontoló
gico da "imanência de um fim no próprio ser" e colocar o real e o futuro 
como objetos concretos de responsabilidade. 

No campo da educação, a teoria da responsabilidade ajudará a levan
tar questões que poderão contribuir para a filosofia da educação. Não 
obstante, não poderá referir-se à escola como a única responsável pelo 
sucesso ou fracasso da vida em sociedade. A educação perfaz a totalidade 
das ações, desde aquelas veiculadas pelos meios de comunicação, das 
ações públicas dos legisladores, do respeito intersubjetivo dentro do 
espaço público e da responsabilidade paterna como arquétipo de toda a 
responsabilidade. Em que sentido deve ser entendida a analogia entre 
responsabilidade paterna e política? Seria válida tal analogia? Qual a 
dimensão pedagógica da responsabilidade? 

Posto que a tarefa da educação no seu sentido amplo é dar uma for
mação global de conhecimentos que auxiliam a gestão da vida no mundo, 
a ética de responsabilidade poderá ser um bom instrumento na valoriza
ção da vida, do meio ambiente e de tudo que deve existir. Nesse sentido 
as "obrigações" partem exatamente deste contexto e da análise das ações 
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presentes. A responsabilidade com o futuro terá como causa o apelo da 
situação presente. Se temos um "poder" de qualquer tipo, deste originar-
-se-á a "obrigação" com o futuro. Não podemos comprometer o futuro, 
dando prioridade ao "pior" sobre o "melhor", ao mais "ínfimo" sobre o 
mais "elevado". O "querer" deve ser movido pelo "sentimento" do temor 
que pode comprometer o sentimento na busca do bem. 

Conclusão 

A dedicatória ao Chefe Seatle vem expressar a enorme responsabili
dade que deve existir quando falamos em ambiente global e desenvolvi
mento sustentável. A integração do homem com a natureza foi resultado 
da experiência de vida. 

"Isto sabemos: a terra não pertence ao homem; o homem pertence à 
terra. Isto sabemos: todas as coisas estão ligadas como o sangue que 
une uma família. Há ligação em tudo". 

Certamente o progresso nos subtraiu a sensibilidade da relação com 
a terra e nos transmitiu os valores impressos nos objetos culturais do 
cotidiano da vida moderna. O que há de moderno nisso? A leitura desta 
obra prima talvez nos sensibilize e nos mostre que a razão moderna atin
giu seu ápice de irracionalidade. É necessário que alguém nos mostre a 
sabedoria prática que vem do cotidiano. Com certeza aí pulsa a verdadei
ra sabedoria de uma ética do futuro e do amor à distância. Ele acrescenta 
de forma brilhante: 

"Mas quando de sua desaparição, vocês brilharão intensamente, ilu
minados pela força do Deus que os trouxe a esta terra e por alguma 
razão especial lhes deu o domínio sobre a terra e sobre o homem ver
melho. Esse destino é mistério para nós, pois não compreendemos que 
todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos 
domados, os recantos secretos da floresta densa impregnados de chei
ro de muitos homens, e a visão dos morros obstruída por fios que 
falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desa
pareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência" (Santos, 2002, 
p. 4s). 

A natureza humana e extra-humana são complementares à cadeia da 
vida. Ela precisa ser posta no seu lugar de honra. Este é objetivo do agir 
ético que está na esfera do nosso poder. 
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RESUMO: 

A ética da responsabilidade antropocósmica é uma reflexão sobre a questão 
ambiental à luz da ética. O cuidado com a natureza representa o cuidado com a 
vida presente e das gerações futuras. A responsabilidade antropocósmica se insere 
no conceito de dialética da complementaridade e da necessidade que remete à 
integração homem/natureza. Essa perspectiva aparece de maneira forte por quem 
vivenciou a natureza como experiência, como um modo de ser que expressa respei
to mútuo de quem sentiu que a ecologia é expressão da harmonia, da integração de 
todos os ambientes e de todas as formas de vida. O Chefe Seatle tinha essa cons
ciência há 150 anos e nós ainda estamos tateando. Estamos de forma carente 
buscando argumentos que possam convencer a nós e aos outros, que nossa inter
venção sobre a natureza se mostra onipotente e com um avassalador poder de 
destruição que pode não ter mais retorno. 

SUMMARY 

The Anthropocosmic responsibility of ethics is a reflection of the ambiental 
question above the ethics light. To take care of nature is beware of the present and 
future life. The anthropocosmic responsability is inside of complementary and 
necessity dialects idea, and this idea is also inside of man and nature.These 
perspective is showed by people that lived the nature experience, a way of been 
that express mutual respect. The ecology is an expression of harmony, the 
integration of all kind of life and nature ambient. The Cheef Seatle had the 
conscience of this around 150 years ago and we are still in the beginning. We are 
looking for arguments to convince ourselves and other people that our intervention 
on nature is omnipotent and a strong power of destruction that could has no way 
back. 





DOCUMENTO 

Entre a vastíssima e assaz diversificada produção literária de Fran
cisco Petrarca (1304-1374) encontra-se o escrito intitulado Rerum fami-
liarum libri1. A obra, iniciada no ano de 1350 pelo Poeta, é o resultado da 
compilação e sistematização do seu epistolário. 

As Familiares constituem um dos primeiros exemplos de um episto
lário claramente humanista. A expressão latina de Petrarca deixa-se 
modelar sobre os exemplos dos escritores clássicos e sobre os Padres da 
Igreja, de entre os quais cabe destacar Sto. Agostinho, a quem o Poeta 
assume como modelo de vida e companheiro de caminho. 

No conjunto do epistolário, a Familiares IV, 1, que narra a subida ao 
Monte Ventoso, veio a tomar-se famosa. Levada a efeito no dia 26 de 
Abril de 1336, a escalada ao referido monte, na companhia de seu irmão 
Gerardo, é relatada pelo Poeta em carta dirigida a Dionísio do Burgo do 
Santo Sepulcro. Petrarca conhecera este frade agostinho em Avinhão e 
dele recebera um códice das Confissões do Bispo de Hipona, o mesmo 
que, chegado ao cume da escalada do Ventoso, o Poeta abrirá, para col
matar com o alimento de alma a contemplação da natureza. 

O Monte Ventoso, com cerca de 2000 metros de altura, situa-se na 
Provença, sudeste de França. Mediante o relato efectuado pelo Poeta de 
Arezzo, o Ventoso tomou-se o cenário daquela que foi considerada a 
primeira escalada à montanha de que há notícia, empreendida, ao menos a 
uma primeira leitura, sem outro interesse para além da pura fruição da 
beleza da paisagem natural. De facto, Petrarca afirma ter sido impulsio
nado a semelhante cometimento pelo desejo, arrecadado desde infância, 
de contemplar o espectáculo que, de uma tal altitude, poderia avistar. 
Porém, o Poeta transporta consigo, à data da escalada, uma imensa per
turbação de espírito, causada pela sua paixão por Laura. Na Subida ao 
Monte Ventoso, Petrarca descreve esse tormento de amor como um con
flito profundo entre duas vontades, uma perversa e uma outra, que, 
mediante um processo de purificação, quer nascer daquela, sem todavia 
lograr abandonar o objecto de tão atroz afecto. • 

1 F. Petrarca, Familiares. Rerum familiarium libri. Ed crítica de V. Rossi, Florença 1923¬
-1924, vols. I-IV, sendo o vol. IV a cargo de U. Bosco. 
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É assim que o relato da escalada ao Ventoso progride, na pena de 
Petrarca, da contemplação da paisagem exterior para a reflexão da alma 
sobre si mesma, num movimento centrífugo, como se a natureza fizesse 
apelo à subjectividade e ambas constituíssem, de alguma forma, uma 
totalidade harmónica, ou, ao menos, necessariamente se completassem e 
mutuamente se remetessem. A natureza apela ao humano, assim como 
este, imerso naquela, avança no conhecimento de si. 

Na sua lhaneza e brevidade, o relato petraquiano da subida ao Monte 
Ventoso é portador de uma dinâmica entre natureza e subjectividade 
capaz de preconizar uma nova forma de conceber o reino do espírito. 

Francisco Petrarca 
Carta do Monte Ventoso 

Familiarium rerum libri IV, 1 

A Dionísio do Burgo Santo Sepulcro, da Ordem de Santo Agosti
nho, professor de Sagrada Escritura, sobre assuntos pessoais. 

Hoje, movido apenas pelo desejo de ver um lugar famoso pela 
sua altitude, subi ao monte mais alto desta região que não sem 
razão chamam "Ventoso". 

Há muito anos que tinha em mente percorrer este caminho. 
De facto, como bem sabes, desde pequeno, por decisão daquele 

destino que agita a vida dos homens, vivi nestes lugares. E este mon
te, que se vê de todo o lugar, está quase sempre diante do olhar. 

Fui tomado pelo desejo de realizar alguma vez aquilo que todos 
os dias imaginava fazer, principalmente ontem, quando, ao reler a 
História de Roma, de Lívio, encontrei por acaso aquela passagem3 na 
qual Filipe, rei da Macedónia - aquele que travou guerra contra os 
romanos - subiu ao Emo, monte da Tessália, de cujo cume ele, con
fiando na fama, acreditava poder ver os dois mares, o Adriático e o 
Ponto Euxino. Não tenho nenhuma forma de comprovar se isso é 

2 Tradução a partir do texto latino reprod. Em V. Rossi: Francesco Petrarca. Le 
Familiari, Vol. I , Firence 1933, p. 153-161. 

3 Tito Lívio, Ab urbe condita, XL, 21, 2. 
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verdadeiro ou falso, pois aquele monte dista muito da nossa cidade e 
a falta de consenso entre os escritores torna dúbia a questão. Para 
referir apenas alguns, o cosmógrafo Pomponio Mela 4 não hesita em 
afirmar que assim é, enquanto Tito Lívio considera falsa tal fama. 
Pela minha parte, se a subida daquela monte fosse tão fácil como a 
do Ventoso, não deixaria por mais tempo em dúvida este assunto. 

Para deixar aquele monte e regressar a este, pareceu-me escu
sável, num jovem de condição humilde, aquilo que não foi objecto 
de censura num rei de idade avançada. Porém, ao pensar num com
panheiro para esta viagem, entre tantos amigos - coisa digna de 
admiração - nenhum me parecia idóneo, a tal ponto é coisa rara, 
mesmo entre pessoas que nos são caras, aquela exactíssima sintonia 
de vontades e costumes. Um era demasiado apático, outro dema
siado solícito. Um, muito lento, outro, demasiado célere. Um, 
demasiado melancólico, outro, excessivamente alegre. Um, dema
siado descontraído, outro, mais prudente do que eu desejaria. Nes
te, aborrecia-me o silêncio, naquele a demasiada loquacidade. Num 
fazia-me temer o peso demasiado e a obesidade, noutro o facto de 
ser demasiado magro e débil. Em um desiludia-me a fria indiferença, 
em outro o excesso de iniciativa. Todos estes defeitos, ainda que 
sejam graves, toleram-se em casa - pois a caridade tudo suporta, a 
amizade não rejeita nenhuma carga. Mas em viagem todos eles se 
tornam mais gravosos. 

Assim, o meu espírito apurado e o desejo de um honesto deleite, 
olhando em volta, considerava cada um em particular, sem de modo 
algum lesar a amizade e, em silêncio, rejeitava tudo quanto previa 
que viesse a ser um incómodo na viagem almejada. Que pensas? Por 
fim, voltei-me para o apoio da família e confiei o assunto ao meu 
único irmão, mais novo do que eu, que tu bem conheces. Ele não 
podia ter ouvido nada que lhe desse maior alegria, feliz por, além de 
meu irmão, eu o contar entre os meus amigos. 

Partindo de casa no dia estabelecido, chegámos ao fim do dia a 
Malaucena, povoação que fica na falda do monte, virada a norte. 
Ficámos ali durante um dia e hoje, finalmente, cada um com um 
servo, subimos, não sem muita dificuldade. O monte é de facto 
escarpado e o terreno quase inacessível, pela massa rochosa. Mas o 
poeta disse bem: "o trabalho esforçado vence todos os obstáculos". 5 

4 Pompónio Mela, Chorographia, II , 17. 
5 Virgílio, Georg., I , 145-146. 
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O dia longo, o ar ameno, a fortaleza de ânimo, o vigor e a habi
lidade do corpo e outras circunstancias favoreciam os viandantes. 
Só t ínhamos contra nós a natureza do lugar. 

Na curva de um monte encontrámos um pastor de idade avan
çada que, com muitas palavras, procurou dissuadir-nos da subida, 
dizendo que há cinquenta anos, levado pelo mesmo ímpeto juvenil 
que nos anima, tinha tentado subir ao cume do monte mas só tinha 
trazido consigo desilusão e fadiga, e o corpo e a roupa dilacerados 
pelas rochas e silvados; e que ele nunca tinha ouvido dizer que 
alguém, antes ou depois dele, tivesse ousado coisa semelhante. 
Enquanto ele vociferava, crescia em nós - como acontece com os 
jovens, que não acreditam nos conselhos que lhes dão - o desejo do 
fruto proibido. Então o velho, quando viu que ninguém o levava em 
consideração, avançando um pouco por entre as rochas, indicou¬
-nos com o dedo um caminho estreito, dando-nos muitos conselhos 
e repetindo-os aos brados atrás de nós, mesmo quando já lhe 
tínhamos voltado as costas. Tendo deixado junto dele alguma roupa 
e outras coisas que poderiam ser um empecilho, dedicámo-nos uni
camente à subida e lançámo-nos a ela com alegria. Mas, como 
acontece com frequência, a um esforço ingente segue depressa a 
fadiga. Eis-nos, portanto, parados numa rocha ali perto. Depois 
retomámos caminho, mas mais devagar. Eu, em particular, já esca
lava o caminho do monte com mais moderação, enquanto o meu 
irmão, encurtando caminho pelo cimo do monte, se dirigia sempre 
mais para cima. Eu, mais fraco, tendia para baixo e, quando ele me 
chamava e me mostrava o caminho mais acertado, eu respondia que 
esperava encontrar um acesso mais fácil do outro lado do monte e 
que não me importava de ir por um caminho mais longo, desde que 
fosse mais plano. Isto era apenas uma desculpa para a minha igná-
via e, enquanto os demais já se aproximavam das alturas, eu errava 
pelos vales, sem deparar de nenhum lado com um caminho mais 
suave. Assim, o caminho tornava-se mais longo e aumentava a 
fadiga inútil. Finalmente, já farto e arrependido do erro de deambu
lar, decidi orientar-me directamente para o alto. E quando, estafado 
e com fome, alcancei o meu irmão, o qual, restabelecido por um 
longo repouso, me esperava, caminhámos por algum tempo a par e 
passo. Apenas tínhamos deixado aquela colina e já eu começava a 
dirigir-me para baixo, esquecido do primeiro erro. Novamente, 
atravessando os vales à procura de um caminho mais fácil, me 
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encontro em graves dificuldades. Procurava sempre adiar os incó
modos da subida, mas a natureza não cede à vontade humana, nem 
pode acontecer que uma realidade coipórea alcance, descendo, uma 
outra, mais elevada. Que mais direi? Entre o riso do meu irmão e a 
minha indignação, em poucas horas isto sucedeu-me umas três vezes 
ou até mais. Assim, profundamente desiludido, sentei-me num vale. 

A l i , passando, com as asas do pensamento, das realidades cor
póreas às incorpóreas, instigava-me a mim mesmo com estas pala
vras ou outras parecidas: "Deves saber que aquilo que experimen
taste tantas vezes hoje, ao subir a este monte, te acontece a ti e a 
muitos que querem ascender à vida feliz. Mas, se os homens não se 
apercebem disso com facilidade, é porque os movimentos do corpo 
são manifestos, enquanto os do espírito são invisíveis e ocultos. A 
vida a que chamamos feliz está situada num lugar excelso e é 
estreito, como dizem, o caminho que a ela conduz. No meio surgem 
muitas colinas e é necessário caminhar por degraus, de virtude em 
virtude, com nobreza. No cume está o fim último e o termo do 
caminho a que conduz este nosso peregrinar. É ali que todos que
rem chegar mas, como diz Ovídio, "não basta querer. E necessário 
desejar ardentemente, para atingir o objectivo". 6 Tu certamente - se 
não te enganas neste assunto como em tantos outros - não só que
res mas também desejas ardentemente. Portanto, que te detém? 
Evidentemente que nenhuma outra coisa a não ser aquele caminho 
através dos prazeres ínfimos e terrenos que, à primeira vista, parece 
mais curto e mais fácil de percorrer. Mas; depois de muito errares 
nele, serás obrigado a subir ao cume da vida feliz sob o peso de um 
cansaço mal diferido, ou a cair, falto de energia, no vale dos teus 
pecados. E se aí te encontrarem "as trevas e a sombra da morte"7, 
coisa que me apavora augurar, viverás uma noite eterna em perpé
tuos tormentos. Não é possível dizer-te quanto este pensamento me 
encorajava o corpo e a alma para percorrer o caminho que faltava. 
E oxalá eu possa percorrer com a alma aquele caminho pelo qual 
suspiro dia e noite, tal como hoje, superadas enfim tantas dificulda
des, percorri este com os pés do corpo! E não sei se será mais fácil o 
caminho que, num golpe de olhar trepidante, pode ser feito pela pró
pria alma, ágil e imortal, sem nenhum movimento local, ou aquele 

6 Ovídio, Ex Ponto, III, I , 35. 
1 Salmo CVI, 10, 14. 
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que deve realizar-se na sucessão temporal, sob o peso gravoso dos 
membros, por meio de um corpo caduco e destinado a morrer. 

Há um monte mais alto do que os outros que os homens do 
campo chamam "Filhinho", ignoro por que razão. A não ser que o 
façam por antífrase, como penso que fazem com outras coisas. De 
facto, mais parece o pai dos outros montes vizinhos. No alto, há 
uma pequena planície onde, exaustos, finalmente repousámos. E já 
que escutaste, meu pai, os pensamentos que me vieram à mente 
quando subia, escuta agora os demais. Peço-te que concedas uma 
das tuas horas à leitura do que levei a cabo em um dos meus dias. 

Primeiro, fiquei estupefacto com aquele ar insólitamente leve e 
com o vasto espectáculo que tinha diante. Olho em frente: as 
nuvens estavam a meus pés. E até me parecem menos incríveis o 
Atos e o Olimpo, enquanto observo, de um monte de menor fama, 
o que tinha lido e escutado acerca daqueles. Volto depois o olhar 
para o lado de Itália, para onde mais se inclina o meu espírito. E 
vejo que, embora distantes, estão sob o meu alcance os Alpes, géli
dos e nervosos, por onde passou uma vez aquele feroz inimigo de 
Roma, quebrando as rochas com vinagre, se dermos crédito ao que 
dizem. Confesso que lancei um suspiro ante aquele céu de Itália, 
que estava mais diante do meu espírito do que do olhar, e fui inva
dido por um desejo inestimável de voltar a ver o amigo e a pátria, 
mas não ao ponto de não me acusar deste duplo desejo bem pouco 
v i r i l , embora não me faltasse escusa para um e outro, amparada 
pela autoridade de célebres testemunhas. 

Depois, um outro pensamento ocupou o meu espírito e trans
portou-me dos lugares para os tempos. Assim, dizia para mim 
mesmo: "Faz hoje dez anos que, abandonando os estudos de juven
tude, partiste de Bolonha. E - ó Deus imortal, ó imutável Sapiên
cia! - quantas e quão grandes transformações te sobrevieram entre
tanto! São infindas, passo adiante. De resto, ainda não cheguei ao 
porto, para recordar com segurança as tempestades passadas. Tal
vez chegue o dia em que as narre todas, na mesma ordem em que 
sucederam, permitindo-me dizer com o teu Agostinho: "Quero 
recordar as minhas deformidades passadas, a corrupção carnal da 
minha alma, não porque as ame, mas para te amar, meu Deus". 8 

Quanto a mim, ainda me resta muito de ambíguo e importuno. Já 

8 Agostinho, Conf., II , I , 1. 
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não amo aquilo que antes costumava amar. Minto: amo, mas 
menos. Mais uma vez fui mentiroso: amo, mas com mais modéstia 
e tristeza. Eis que finalmente disse a verdade. É assim. Amo, mas 
amo aquilo que não queria amar, aquilo que desejaria odiar. É ver
dade que amo, mas contra vontade, coagido, triste e entre lágrimas. 
E experimento em mim, infeliz, o que diz aquele verso do famosís
simo poeta: "Odiarei, se for capaz. Caso contrário, amarei contra 
vontade".9 Ainda não passaram três anos desde que aquela vontade 
perversa e dissoluta, que possuía tudo e reinava sem rival no inte
rior do meu coração, começou a ter contra ela uma outra, rebelde e 
relutante. Entre ambas, até hoje dura, no campo de batalha dos 
meus pensamentos, árdua e incerta, a luta pelo domínio de um 
homem sobre o outro". Assim meditava eu sobre os dez últimos 
anos. E a partir dessa consideração, voltava a minha atenção para o 
futuro e perguntava a mim mesmo: "Se te tocasse em sorte prolon
gar por outros dois lustros esta vida fugaz e se te aproximasses tan
to da virtude proporcionalmente a quanto nestes dois últimos anos, 
com pertinácia, pelo combate entre a nova vontade e a antiga, te 
afastaste da tua primitiva obstinação, não poderás, então, enfrentar 
a morte embora sem certeza, mas com boa esperança, à idade de 
quarenta anos, desprezando com serenidade o resto da tua vida que 
caminha para a velhice?"Estes e outros pensamentos semelhantes 
afluíam ao meu peito, ó meu pai. Alegrava-me pelo meu progresso, 
chorava a minha imperfeição e condoía-me pela instabilidade 
comum a todas as acções humanas. 

E parecia-me ter esquecido de algum modo o lugar onde me 
encontrava e o motivo pelo qual ali tinha ido, até que, abandonando 
estas tarefas que seriam mais oportunas para outro lugar, me voltei 
para trás, para ocidente, para olhar em volta e ver aquilo que tinha 
vindo ver. De facto, dei conta, como se tivesse despertado, de que 
já era tempo de partir, pois o sol já ia em declínio e crescia a som
bra do monte. Daqui não se podem ver os Pirinéus que fazem fron
teira entre a França e a Espanha, não por se interpor algum obstácu
lo, que eu saiba, mas apenas pela debilidade da nossa visão 
corpórea. Inversamente, vêem-se com toda a clareza, à direita, os 
montes da província de Lião e, à esquerda, o mar que banha Marse
lha e Aguas Mortas, à distância de alguns dias de caminho. O pró-

9 Ovídio, Amores, III, II , 35. 
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prio Ródano estava debaixo do nosso olhar. E enquanto contempla
va cada uma destas coisas - e ora saboreava as terrenas, ora, como 
tinha feito com o corpo, elevava o espírito mais para o alto - , ocor
reu-me consultar as Confissões de Agostinho, dom da tua caridade, 
livro que guardo comigo e tenho sempre à mão, em memória quer 
do autor quer de quem mo deu. Um pequeno opúsculo, num volu
me exíguo, mas repleto de doçura. Abro, para ler o que apareça. E 
que há-de aparecer senão algo de piedoso e devoto? Ofereceu-se-
-me ao acaso o livro décimo daquela obra. O meu irmão, esperando 
ouvir da minha boca as palavras de Agostinho, aguçou o ouvido. 
Deus é minha testemunha, e aqueles que estavam comigo, que onde 
primeiro fixei o olhar estava escrito: "Deslocam-se os homens para 
admirar os altos montes e as estrondosas ondas do mar e os longos 
leitos dos rios e a extensão dos oceanos e o curso dos astros, mas 
não prestam atenção a si mesmos".10 Confesso que fiquei estupe
facto. E pedindo ao meu irmão, ávido de escutar, que não me 
importunasse, fechei o livro, irritado comigo mesmo por ter estado 
a admirar coisas da terra, quando já há muito devia ter aprendido, 
até com os filósofos pagãos, que não há nada mais admirável do 
que a alma, à qual nada excele em grandeza. 

Então, j á satisfeito com o que tinha visto daquele monte, voltei 
para mim próprio o olhar interior e desde aquele momento até que 
chegámos lá abaixo, ninguém mais me ouviu falar. Aquela frase, no 
silêncio, j á me dava bastante que fazer. Não podia dizer que ela não 
tinha surgido ao acaso, mas o que eu l i parecia-me estar escrito para 
mim e não para outro. Recordava o que o próprio Agostinho outrora 
dizia de si mesmo, quando, como ele refere, ao abrir o livro do 
Apóstolo as primeiras palavras com que se deparou foram: "Nem em 
comezainas e bebedeiras, nem em libertinagem e dissoluções, nem 
em rivalidades e invejas; mas revesti-vos de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e não procureis a satisfação da carne na concupiscência"." O 
mesmo já acontecera antes com Antão, quando, escutando o Evange
lho onde estava escrito: "Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o 
que tens e dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro nos 
céus" 1 2 , lhe pareceu que estas palavras tinham sido escritas para ele 

\dConf.,X, VIII, 15. 
11 Conf., VIII, XII, 29. O passo bíblico é da Carta de Paulo aos Romanos (XIII, 13). 
12 Mateus, XIX, 21. 
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e, como narra Atanásio 1 3 , seu biógrafo, arrebatou para si o reino do 
Senhor. E tal como Antão, tendo ouvido isto, já não procurou outra 
coisa, e como Agostinho, lendo aquelas palavras, não avançou para 
outras, também a minha leitura se ficou por aquelas poucas palavras, 
meditando em silêncio quão grande é a miséria dos homens que, 
negligenciando a sua parte mais nobre, se dispersam em muitas coi
sas e se entregam a espectáculos vãos, procurando fora aquilo que 
podem encontrar dentro de si. E admirava como seria grande a 
nobreza do nosso espírito se não se tivesse afastado da sua origem 
prevaricando por sua espontânea vontade, convertendo em opróbrio 
os dons que Deus lhe tinha outorgado para seu decoro. Podes imagi
nar quantas vezes, ao longo daquele dia, no regresso, virando-me 
para trás, olhei para o cume do monte! E no entanto parecia-me não 
ter mais do que a altura de um côvado, em comparação com a gran
deza da contemplação humana, quando não submerge na lama da 
depravação terrena. Um outro pensamento me vinha em mente a 
cada passo: se não me detive ante tanto suor e fadiga para que o meu 
corpo ficasse um pouco mais perto do céu, que cruz, que cárcere, 
que tormento poderá atemorizar o espírito que se aproxima de Deus, 
calcando aos pés o cume inflado da soberba e os destinos mortais? E 
mais ainda: quantos não se afastam deste caminho por temor das 
dificuldades ou pelo desejo de comodidade? O homem verdadeira
mente feliz! Se existir ao menos um, creio que era a ele que o poeta 
se referia: "Feliz aquele que pôde conhecer a causa das coisas, e cal
cou aos pés todos os temores, o destino inexorável e o estrépito do 
ávido Aqueronte!" 1 4 

O quanto nos devemos esforçar não para termos aos pés um 
cume mais elevado, mas para calcarmos as paixões geradas pelos 
instintos terrenos! 

Com esta torrente de pensamentos, sem reparar no terreno 
escarpado, cheguei, noite entrada, à pequena hospedaria campestre 
de onde partira antes do nascer do sol. A lua cheia prestava grato 
serviço aos caminhantes. Entretanto, enquanto os servos se empe
nhavam em preparar o jantar, eu afastei-me sozinho para um canto 
da casa, para te escrever esta carta, no momento e de improviso, 
não fosse dar-se o caso de, deixando-a para mais tarde, ao deslocar-

13 Atanásio, Vita beati Antonii abbatis. Patrología latina, LXXIII, 127. 
14 Virgílio, Georg., II, 490-492. 
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-me para outro lugar, mudasse também a disposição de espírito e 
diminuísse o desejo de te escrever. 

Vê então, meu caríssimo pai, como não quero que nada do que 
me acontece te seja oculto, ao ponto de não somente te manifestar 
toda a minha vida, mas até escrupulosamente cada um dos meus 
pensamentos. Peço-te que ores a Deus para que, de inconstantes e 
incertos como são agora, possam algum dia ter consistência e, 
depois de terem inutilmente divagado por muitas coisas, se conver
tam ao único bem, verdadeiro, certo e imutável. 

Adeus. 

Malaucena, 26 de Abr i l . 

Apresentação e tradução de Paula Oliveira e Silva 
( Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa) 



DISSERTAÇÕES 

MARIA GABRIELA CAPUCHO BAIÃO, Representações do Universo e 
Destino. Uma introdução ao sistema estoico e sua inserção na problemá
tica helenística. Dissertação de Mestrado em Filosofía da Natureza e do 
Ambiente, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2006. Orien
tador: Antonio Pedro Mesquita. 

A escassez de fontes directas, e a grande extensão de tempo, apro
ximadamente seis séculos, em que o estoicismo se desenvolve como dou
trina filosófica, renovando-se e readaptando-se sucessivamente, consti
tuem barreiras à sua imediata abordagem. 

As obras integrais dos filósofos estoicos a que temos acesso são uni
camente as de Séneca, Epicteto e Marco Aurélio, correspondentes ao 
período tardio. Obras de irrecusável valor, a circunstância de nelas pre
dominarem os problemas éticos tende porém a originar uma compreensão 
muito incompleta da totalidade do estoicismo, restringido, com frequên
cia, a esta sua componente moral. O estudo crescente, a partir dos últimos 
decénios, das filosofias helenísticas - o estoicismo, o cepticismo, o epicu
rismo - tem, entretanto, contribuído para suprir algumas destas lacunas, 
ao reconstruir e ao restituir-nos estas filosofias em aspectos tão importan
tes como a epistemologia e a lógica, a filosofia da linguagem, ou mesmo 
no âmbito da física. 

E usual distinguir três grandes períodos em que a orientação filosófi
ca dos Estóicos diverge manifestamente. O estoicismo antigo, entre finais 
do séc. rV e séc. III a.C, período de formação e sistematização da doutri
na, centrado em Atenas, com Zenão de Cicio, o fundador, Cleantes de 
Assos e Crisipo de Soles. A lógica e a física recebem, neste período, uma 
atenção especial. O estoicismo médio, entre os sécs. I I e I a.C, cujos 
representantes mais conhecidos são Panécio de Rodes e Posidónio de 
Apameia, que introduziram a doutrina no mundo romano. Período marca
do pelo eclectismo, o estoicismo abre-se a numerosas influências, do 
platonismo, do pitagorismo, do aristotelismo, em especial na psicologia, 
para além do interesse pelos problemas ético-políticos. Por fim, o novo 
estoicismo, ou estoicismo imperial, entre os sécs. I e I I da era cristã, 
sediado sobretudo em Roma, ligado aos nomes de Séneca, Epicteto e 
Marco Aurélio. Acentua-se, neste período, o predomínio da ética, confe
rindo-lhe um forte matiz religioso. 

Da literatura correspondente ao estoicismo antigo, período sobre que 
recai a presente dissertação, muito poucos fragmentos directos foram 
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conservados. Apenas o Hino a Zeus, de Oleantes, em quarenta versos, 
extractos do Tratado da Alma e do Tratado das Paixões, de Crisipo, a par 
de fragmentos mutilados das suas Questões Lógicas, e de um trecho sobre 
as virtudes dialécticas do sábio. 

Um tratamento da filosofia destes estóicos apenas pode efectuar-se a 
partir de fontes indirectas de vária ordem, disponíveis em maior número: 
textos dos doxógrafos que expuseram a doutrina, algumas obras inspira
das em fontes estóicas, autores que sistematicamente criticaram e comba
teram o estoicismo, a par de outros que, aqui e ali, aludem às doutrinas 
dos estóicos, ou citam as suas obras. 

Hans von Arnim reuniu e organizou, entre 1903 e 1905, todas estas 
fontes esparsas, facultando-nos a mais completa exposição do estoicismo 
antigo em Stoicorum Veterum Fragmenta I-IV, Stuttgart, Teubner, 1978¬
-19793. Entre os doxógrafos aqui reunidos destacam-se Aécio, Diógenes 
Laércio, Pseudo-Plutarco, Estobeu. Obras inspiradas em fontes estóicas 
são, por exemplo, alguns tratados de Cícero e de Fílon de Alexandria. Os 
autores que criticaram e combateram o estoicismo são principalmente Plu
tarco, o médico grego Galeno, o peripatético Alexandre de Afrodísias, o 
céptico Sexto Empírico. Os apologistas cristãos, Clemente de Alexandria, 
Tertuliano, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Lactâncio, entre outros, são 
também fontes importantes para o conhecimento das doutrinas estóicas. 

Este conjunto de documentos, quase todos de carácter muito frag
mentário, mostra-se ainda insuficiente. Muitos reproduzem apenas o 
mesmo conteúdo, incidindo sobre aspectos menos relevantes da doutrina, 
outros comprazem-se em criticar o carácter excessivamente imaginativo 
de alguns dos seus pontos, os paradoxos, pelo que o investigador se vê 
quase sempre privado e reduzido a hipóteses, no que concerne aos pontos 
mais difíceis e abstractos. Diante deste quadro de dificuldades, é todo um 
trabalho de reconstrução, muitas vezes conjectural, que cabe sobretudo 
fazer. 

Tomando como ponto de partida a anterior linha de considerações, a 
dissertação elabora aspectos essenciais da cosmologia e da física estóicas, 
respeitantes ao primeiro período de formação da doutrina: a representação 
do Universo, sua génese, estrutura e modo de conservação, bem como os 
principais argumentos utilizados pelos Estóicos para defesa da sua teoria 
do vazio infinito exterior ao mundo, os significados de matéria e causa 
activa, esta última identificada com o pneuma, princípio vivificador de 
natureza material. 

As crenças deterministas sobre o homem e o Universo representam 
um segundo momento na análise do sistema. 

A ideia de um Universo previamente fixado na sua existência, ordem 
e duração, presente já em muitos dos fragmentos de Heraclito, sob a for
ma da doutrina da conflagração, e nas alusões ao Grande Ano, não se 
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limita apenas à filosofia grega, mas traduz um modelo cosmológico 
amplamente difundido em todo o mundo antigo. No que respeita à dou
trina estóica, este conceito é retomado e aprofundado através de aspectos 
relevantes: o significado etimológico das três Moiras (lat. Parcas), as 
"cruéis tecedeiras", símbolo da predestinação e da fatalidade, que se 
estende ao conjunto da realidade humana, os vários significados do termo 
heimarmene, usualmente traduzido por destino, sua relação com os fenó
menos divinatórios e oraculares, bem como a sua acepção estritamente 
naturalista, remetendo para os conceitos-chave de dinamismo, necessida
de física e princípio de solidariedade universal. 

As práticas divinatórias representam um facto cultural inegavelmen
te instituído no mundo antigo, assente nalgumas premissas essenciais: 
existe um logos divino que dirige, no mundo, o curso dos acontecimen
tos, o seu poder estende-se também à humanidade, a quem revela o seu 
desígnio e as coisas presentes, passadas e futuras. Com a defesa da adivi
nhação os Estóicos tiveram por fim provar estes dois aspectos, aparente
mente contraditórios, da sua doutrina: a existência da providência divina, 
que se revela ao homem por meio de certos sinais prenunciadores, junta
mente com a fatalidade do destino no mundo físico e humano. 

Um último capítulo sublinha, por fim, a importância do conhecimen
to do helenismo nas suas várias vertentes, histórica, cultural, religiosa, 
com vista ao correcto enquadramento e compreensão dos problemas sus
citados pelas filosofias deste período. O significado do movimento prota
gonizado pelos Cínicos e a importância das restantes escolas socráticas 
menores na caracterização das filosofías helenísticas, as origens do cepti
cismo e o seu modelo de imperturbabilidade e indiferença face ao mundo 
exterior, as novas formas cultuais - o culto da Fortuna e a astrologia -
introduzidas pela abertura e alargamento do mundo grego ao Oriente, a 
concepção do Universo segundo Epicuro, e- a finalidade "terapêutica" da 
sua filosofia, representam assim, ao lado das concepções estóicas antes 
examinadas, outros tópicos fundamentais desta dissertação. 

ANA ISABEL GAMA E SILVA, O conceito de Justiça Poética em Martha 
Nussbaum. Dissertação de Mestrado em Estética e Filosofia da Arte, 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2006. Orientadora: 
Adriana Veríssimo Serrão. 

A presente dissertação de mestrado assenta na leitura crítica de uma 
obra de Martha Nussbaum de 1995, intitulada Poetic Justice, onde a auto
ra procede a uma crítica social que apesar de se centrar na sociedade ame
ricana parece igualmente válida para as sociedades liberais ocidentais. O 
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seu alvo preferencial é a racionalidade marcadamente utilitarista que tem 
vindo a dominar a razão de Estado nas diferentes esferas de deliberação. 
Acatando o diagnóstico que Walt Whitman faz enquanto poeta do mal 
social, Martha Nussbaum reconhece que falta um ingrediente essencial de 
humanidade na lógica racionalista dominante que podia ser denominado 
de visão poética do mundo. Se entendermos como Heidegger que a intui
ção poética de artistas e escritores é a que melhor capta a essência das 
coisas, podemos ver nas obras de arte e na literatura um contributo valio
so para nos ensinar a olhar o mundo de modo mais verdadeiro. 

Neste livro, o pensamento de Martha Nussbaum está investido de um 
dinamismo reformador que a leva da crítica do utilitarismo à proposta 
empenhada de uma alternativa viável para a racionalidade pública. Lança 
assim as bases do que poderia surgir como um novo iluminismo, em que 
a razão iluminada pela luz da imaginação poética seria capaz de um pen
samento verdadeiro sobre o mundo e sobre a vida, propiciador de esco
lhas e decisões adequadas à construção da sociedade justa a que todos 
aspiramos. A literatura assume no projecto de reforma de Martha Nuss
baum um papel central enquanto meio privilegiado de fazer trabalhar a 
imaginação e de cultivar a humanidade. 

Não devemos porém esquecer que é a filosofia que fornece os fun
damentos desse projecto e define o enfoque das estratégias a seguir. A 
esse respeito o posicionamento ético da autora que se filia explicitamente 
na teoria moral de Kant e Aristóteles é a meu ver basilar e é à luz das 
exigências colocadas por estes autores que deve ser entendida a relevân
cia da literatura no panorama da discussão ética actual. O conceito de 
pessoa kantiano dá-nos a medida da inviolabilidade do direito à realiza
ção pessoal de todo o ser humano. Essa realização é desejável na medida 
em que permite a passagem da condição animal à existência humana pro
priamente dita e toma-se um dever de todos contribuir para que ela se 
realize sem impedimentos. Ninguém - nem mesmo o Estado - tem legi
timidade para interferir com os fins racionais de outro ser humano salva-
guardando-se assim o princípio que defende a sacralidade dos direitos 
humanos. Se a ética kantiana reforça a dimensão da racionalidade e da 
liberdade interior da pessoa humana, isto é, da autonomia, a ética aristoté
lica dá-nos conta da imersão do ser racional no mundo para quem a feli
cidade é um bem frágil que tem de ser negociado passo a passo com as 
condições favoráveis ou desfavoráveis da existência. Essa negociação 
exige prudência - no sentido de raciocínio prático - e visa o bem maior a 
que ao ser humano pode aspirar que é a felicidade - eudaimonia - enten
dida no sentido de realização pessoal e florescimento da pessoa. O con
ceito de pessoa dá a medida do bem ético e da justiça social servindo de 
fundamento simultaneamente ao comportamento moral do indivíduo e às 
práticas da governação dos políticos. 
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É a partir destes pressupostos que Martha Nussbaum desenvolve a 
sua argumentação, quer contra o utilitarismo, quer a favor da integração 
da literatura na formação ética de cidadãos e governantes. Contribuir para 
a criação das condições propícias ao cultivo dos valores da pessoa em 
todas as esferas do meio social e promover a consciência cívica e moral 
que levam ao respeito desses valores é a principal preocupação da autora 
que reflecte a partir da filosofia procurando fornecer os instrumentos 
conceptuais capazes de estruturar a política e actuação dos poderes 
governamentais. É à luz dessa preocupação, e por perceber que as condi
ções sociais exigidas não foram criadas, que a autora critica o utilitarismo 
que tem vindo a dominar a teoria da decisão política, especialmente na 
esfera da economia que tem por tarefa assegurar níveis de qualidade de 
vida dignos para que os cidadãos possam prosperar. 

Nesta dissertação procurou explicitar-se a tese central de Poetic Jus
tice, a saber, que a imaginação literária é um ingrediente essencial na 
educação para a humanidade e para a justiça, seguindo de perto o fio da 
argumentação da autora. O texto divide-se em cinco capítulos para além 
da introdução e da conclusão abordando a seu tumo a crítica ao utilita
rismo assente em quatro pontos fundamentais particularmente perversos, 
o contraste entre a construção científica e a construção literária do mundo 
onde é valorizado o papel da imaginação criadora na produção de uma 
cosmovisão rica e próxima do real, a teoria cognitiva das emoções que as 
reabilita como formas humanas de entender o nexo do mundo onde nos 
encontramos imersos, a figura do espectador judicioso e do seu par literá
rio como modelos de racionalidade pública ao mesmo tempo isenta e 
preocupada, e por fim a aplicação desse novo modelo de racionalidade 
aplicado ao direito jurisprudencial sob a figura de três casos reais. 

Referindo brevemente o essencial de cada capítulo podemos come
çar por reter os principais aspectos da crítica à lógica utilitarista que 
domina os modelos económicos e que é atacada em quatro pontos cru
ciais: a comensurabilidade que dá conta da abordagem matemática da 
realidade e reduz qualidades singulares a dados quantificáveis passíveis 
de serem medidos. A agregação que a partir da recolha de dados quanti
ficados os agrega e dilui numa massa informe de informação para calcu
lar médias e percentagens. A maximização que reconhece como única 
norma de comportamento a maximização da utilidade seja ela qual for. 
Por fim as escolhas exógenas atribuídas do exterior aos indivíduos que 
esvaziados da dimensão interior da deliberação são vistos como meras 
localizações de utilidades e preferências. 

Martha Nussbaum questiona a imagem que estes modelos simplifi
cadores elaboram do ser humano ao esvaziá-los do seu universo interior e 
ao destituí-los de toda a singularidade e princípio autónomo de escolha. 
Questiona além disso a veracidade de uma construção tão simplificada e 
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abstracta da realidade e sugere que, enquanto norma de racionalidade 
científica, o utilitarismo nos dá uma visão empobrecedora do mundo 
humano ao mesmo tempo que encerra uma lógica sacrificial que se traduz 
em mecanismos de exclusão que atentam contra a dignidade da pessoa 
humana violando um direito intocável. 

Contrastando com os modelos matemáticos, a construção literária da 
realidade social e humana parece mais verdadeira e mais informada, for
necendo um ponto de apoio mais seguro para a acção política. O romance 
Hard Times de Charles Dickens serve de enquadramento ao argumento 
da autora a favor do papel da imaginação literária numa construção gene
rosa e realista do mundo mostrando tanto pela trama da sua história como 
pelo efeito que a sua leitura provoca no leitor como a educação pode for
mar ou deformar o espírito consoante estimula ou reprime o uso da ima
ginação criadora. 

Thomas Gradgrind, que parece representar uma caricatura maldosa 
do espírito utilitarista, encontra no entanto o seu duplo real em Richard 
Posner com quem a autora tem vindo a manter um continuado debate e a 
quem dedica este seu livro. Em passagens citadas pela autora este opo
nente real consegue criar um efeito de estranheza semelhante ao inspirado 
por Gradgrind através da visão desumanizada que dá das pessoas que 
reduz a máquinas esvaziadas de qualquer dimensão interior. Sissy Jupe é, 
por contraste, a personagem que encarna a nova racionalidade iluminada 
pela imaginação empática e benevolente. As suas intervenções aparente
mente desadequadas mostram uma inteligência dos mistérios da vida e da 
alma humana que nos cativam a atenção e nos levam a olhar o mundo de 
um modo reconfortantemente humano. O mesmo não se pode dizer de 
Bitzer, o aluno exemplar da escola de Gradgrind, que nos repugna pela 
frieza do seu egoísmo e falta de empatia. 

A forma como dois tipos distintos de educação fazem trabalhar a 
imaginação de forma diferente, levando-a a projectar diferentes visões do 
mundo e da realidade humana, é evidenciada por Martha Nussbaum que 
desenvolve com base nisso uma proposta de educação para a moralidade 
e para a cidadania responsável através da leitura. No quadro desse pro
grama educativo, elege o romance realista como género literário mais 
fecundo para a aprendizagem moral, mas sublinha também a importância 
da literatura infantil no desenvolvimento da imaginação das crianças pois 
cria-lhes o hábito de perscrutar o mistério daquilo que lhes é dado ver, 
levando-as a adivinhar a interioridade que se abriga no seres humanos e 
animais com que deparam na vida. 

A imaginação literária favorece a identificação empática que leva ao 
respeito pela pessoa do outro e ao reconhecimento da humanidade do 
outro como um bem que deve ser cuidado, visto tratar-se de um ser que 
sente e sonha como nós. Ao ajudar a posicionarmo-nos no lugar do outro 
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através da identificação a que convidam as suas personagens, a literatura 
cumpre uma função ética fundamental. Pela estrutura da sua narrativa e 
pela sedução da sua linguagem a literatura leva o leitor a sair de si para 
partilhar a vida de seres diferentes de si alargando a sua compreensão 
sobre o que significa ser humano. 

Este poder de sedução da literatura foi no entanto visto por Platão 
como o seu maior perigo pois ao apelar às emoções e não à razão, pode
mos ser levados a identificar-nos com personagens que não servem de 
modelo ético. Ao propor a literatura como meio de educação para a mora
lidade Martha Nussbaum terá de provar contra Platão que as emoções são 
guias fiáveis capazes de iluminar a razão nas decisões que presidem à 
acção e terá de responder a três objecções clássicas contra as emoções: 
que são mecanismos de resposta irracionais, que são baseadas em juízos 
sempre falsos e que não são imparciais. A autora desenvolve uma teoria 
cognitiva das emoções onde defende que elas contêm em si um juízo de 
valor sobre os objectos e as situações com que deparamos no mundo não 
sendo nem irracionais nem desajustadas da realidade e tendo a virtude de 
romper a indiferença relativamente àquilo que nos rodeia. 

As emoções humanizam aos juízos de razão mantendo-os focaliza
dos em aspectos directamente relacionados com o bem-estar e a felicida
de dos indivíduos. Fornecem, desse modo, os elementos necessários para 
a inserção do pensamento no mundo. As emoções não são infalíveis e 
para prevenir os excessos e as respostas desajustadas, as emoções devem 
ser devidamente filtradas. Será a própria posição do leitor - ao mesmo 
tempo imerso, pela identificação empática, e exterior ao drama, por não o 
estar a sofrer directamente - que vai fornecer esse filtro, à semelhança da 
figura do espectador judicioso em Adam Smith que num mundo onde 
cada um é movido pela prossecução do seu próprio interesse pessoal 
assegura um ponto de vista simultaneamente isento e implicado que se 
institui como modelo de racionalidade pública. 

Martha Nussbaum entende a literatura como um modo próprio de 
reflexão moral a ser reconhecido pela filosofia e integrado no quadro 
mais sistemático da teoria ética. A este respeito devemos considerar a 
desconfiança de alguns críticos que apontam a falta de rigor moral e até 
científico de certos autores o que põe em risco o projecto de Nussbaum. 
A autora vai porém buscar a Wayne Booth um mecanismo capaz de 
resolver em parte este problema. A "co-dução" é um raciocínio prático 
comparativo que se exerce em cooperação com outros leitores e onde as 
intuições de cada um relativamente ao romance submetido à discussão 
serão sujeitas à crítica e ao confronto com as teorias éticas dominantes. 

E a figura da imparcialidade do espectador judicioso e do seu homó
logo leitor judicioso que vai permitir a Martha Nussbaum desenvolver o 
seu conceito de justiça poética. Ao aplicar-se ao juiz no tribunal, este 
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modelo de sensibilidade e raciocínio permitem as decisões mais justas e 
acertadas do ponto de vista simultaneamente jurídico e humano. Uma 
justiça baseada na aplicação mecânica da lei é uma justiça desumanizada. 
O sentimento empático é necessário e desejável dentro dos limites que lhe 
traçou Adam Smith e dentro do quadro da lei estipulada nas instituições 
legais. Tomando este modelo de imparcialidade como referência é-nos 
dado compreender a força e a dimensão da figura do poeta juiz de Whit¬
man. O poeta surge como um juiz especialmente apto a entender a reali
dade humana e a julgar com toda a justiça. A justiça poética diz respeito a 
um sentido da justiça iluminado pelo sentimento de empatia e humanidade. 

Através da instituição da prática alargada da leitura Martha Nuss¬
baum pretende ajudar a cultivar a imaginação empática e a alargar a 
compreensão do outro necessária à construção de uma sociedade mais 
justa tanto do ponto de vista social como jurídico. 



RECENSÕES 

BERNARD HOUOT, Esta Vida de Professor, trad. António Sabler, Porto, 
Asa, 1993. 

O presente livro, através de uma exposição, na primeira pessoa, da 
história real de um engenheiro industrial que aos quarenta anos decide ser 
professor de matemática, tem a capacidade de abordar questões funda
mentais da vida dos professores e, consequentemente, de todo o edifício 
que é o ensino, uma vez que os professores são a peça chave desse edifí
cio. É apresentado um vasto leque de temáticas, desde o comportamento 
dentro da sala de aulas (quer dos alunos quer dos professores) à organiza
ção da estrutura de base que suporta o ensino, tudo é tratado com a devida 
importância e de uma forma que encoraja todos aqueles que pretendem 
dedicar-se à profissão de professor. 

A experiência revela-se basilar ao longo de toda a obra pois, por um 
lado, ela manifesta-se na maturidade das propostas do autor e, por outro, 
a sua experiência profissional adquirida no ramo industrial permite-lhe 
trazer para o ensino certas ideias que vingam no mundo industrial e que 
podem ser muito úteis ao ramo escolar. 

A obra é composta por cinco capítulos e um epílogo; cada capítulo 
está subdividido em vários parágrafos. 

Para B.H. a vida de professor apresentou-se como um apelo interior. 
Contra todas as tentativas de o demover dessa missão e lutando contra os 
que têm uma visão preconceituosa e algo negativa dos alunos ele mergu
lha nessa aventura com o intuito de recuperar a "Educação Nacional". 
Uma vantagem evidente à partida são as férias; uma desvantagem é o 
ordenado. A entrada nesta actividade é acompanhada pelo medo de entrar 
em cena. Procede-se então ao conhecimento dessa nova realidade: o esta
belecimento, os horários e os colegas com as suas preocupações acerca 
do estatuto e do sistema arcaico de colocações e promoção. No início há 
como que um sentimento de êxtase que se estende a tudo. As aulas come
çam e os trinta e cinco alunos que o olham causam-lhe uma sensação 
idêntica àquela causada por uma multidão de cinco mil pessoas. A sua 
tarefa é ajudá-los a tornar-se homens. A experiência de vida é uma mais 
valia nessa tarefa principalmente porque devido a essa experiência o que 
o move já não é a aclamação mas sim uma satisfação interna, a satisfação 
de que está a construir um mundo melhor para os seus filhos. 

No que toca às colocações dos professores (§3), a Educação asseme
lha-se a uma agência de viagens, há uma aproximação graduai do destino 
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preferido. O autor condena a mecanização computarizada das colocações, 
com consequências negativas para os alunos e defende para o ensino 
público a liberdade das escolas privadas, liberdade na escolha dos profes
sores e na escolha das directrizes básicas. Uma desvantagem evidente da 
mecanização das colocações é o facto de os professores menos experien
tes ficarem com as escolas mais difíceis. Condena também "a papelada" 
(§4), a contratação de professores por correspondência. De facto, o 
conhecimento acerca de cada novo professor é dado apenas pelas 
"papeis", pelo currículo, não havendo um contacto pessoal directo prévio. 
É um método frio e pouco humano ao qual o autor contrapõe um conhe
cimento face a face prévio entre os agentes (director e professor). Os 
directores pensam que o conhecimento obtido através dos dossiers e uma 
escola em boas condições físicas são suficientes para um ensino com 
sucesso. Contudo, as condições requeridas pelos professores são outras, 
mais concretamente, liberdade para criar e agir devolvendo a escola à sua 
finalidade que é o aluno. Só assim o professor poderá proporcionar a 
elevação dos estudantes e torná-los agentes vivos e generosos da socieda
de. A própria escola deveria ter mais liberdade: liberdade para contratar 
os professores que considera mais adequados, liberdade para escolher o 
seu pessoal administrativo, liberdade para escolher os seus ritmos, os seus 
horários, as suas planificações, a sua organização e todo o tipo de direc
trizes e projectos. A fiscalização financeira deveria ser à posteriori e a 
avaliação seria feita pelo tipo de homens que essa escola produz. 

B. Houot defende que é necessário evitar as colocações por compu
tador (§5) pois corre-se o risco de essa mecanização se estender a todo o 
ensino. Virá o tempo em que os próprios professores serão substituídos 
por computadores, sendo dispensado qualquer tipo de toque humano 
directo, o que será muito prejudicial para toda a sociedade. A mecaniza
ção computorizada das colocações pretende evitar a subjectividade visan
do a imparcialidade mas isso leva a uma desumanização do ensino. O 
face a face diz mais do que qualquer dossier e permite uma integração 
mais humana. Como alternativa às "papeladas" o autor propõe uma 
entrevista à pessoa que se pretende contratar, tal como acontece no meio 
empresarial. Os que defendem a computorização das colocações alegam 
que dessa forma o seu emprego e a sua carreira estão assegurados pois 
não dependem do mau feitio de um director. Contra esses o autor defende 
que a maior segurança está em criar e inovar e para isso os professores 
não podem ter medo de abandonar o porto seguro, ou seja, o rígido siste
ma de promoções, os horários fixos e as qualificações vitalícias. A refor
ma do ensino passa pela mudança de mentalidades dos professores que 
devem admitir ser postos em causa pois é isso que lhes permite evoluir. 

A entrada do capítulo I I , "A Descoberta da Imperfeição" permite a 
passagem de um plano onde são abordados problemas referentes ao sis-
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tema em geral para um outro, o da situação especifica de estar dentro da 
sala com os alunos. A filmagem do primeiro dia de aulas permitiu verifi
car que no início os professores são muito ingénuos e que só com a expe
riência aprendem certos pormenores essenciais (§1). Permitiu verificar 
que os alunos, sempre que o professor está virado para o quadro, se com
portam de maneira diferente da que se comportam quando está virado 
para eles. Nas filmagens o autor pôde verificar que, quando estava de 
costas os alunos se esqueciam que estavam a ser filmados e o caos acon
tecia. Escrever demasiado tempo no quadro é uma característica da inex
periência, assim como aceitar todas as perguntas de bom grado e deixar 
os discursos prolongarem-se demasiado. Com o tempo o professor torna¬
-se mais firme. 

As situações difíceis relacionadas com a disciplina fazem ver que a 
vida de professor seja mais difícil do que se imaginou. Mas seja qual for a 
circunstância não deve ser secos mas humano, comunicando com os alu
nos, evitando que a sua voz não se tome surda e monocórdica, quebrando 
qualquer hipótese de participação, que tão positiva é, e ferindo a atmosfe
ra dentro da sala de aulas. 

Um tema relevante para a vida de um professor é o da sua integração 
(§2). A integração num estabelecimento de ensino começa com a sujeição 
a um horário: a escola não é um espaço, é uma sucessão de horas que têm 
de ser aproveitadas o melhor possível. A integração, no que concerne ao 
relacionamento com os outros professores, revela-se mais problemática 
devido às dificuldades que existem para se encontrarem. Apenas o fazem 
nas escassas reuniões oficiais, isto é, nos conselhos de turma e nas jorna
das pedagógicas anuais. Essa falta de comunicação origina o individua
lismo dos professores. Por isso o autor defende a criação de mecanismos 
que permitam aos professores trabalharem em conjunto, pondo fim às 
linhas paralelas em que se movem. 

No §3, a perfeição é apresentada como uma capa que sufoca o pro
fessor, isto é, o professor é visto como uma pessoa perfeita. Isso, por um 
lado, implica que os que necessitam de ajuda não a peçam pois têm medo 
de pôr em causa a sua perfeição; por outro lado, a ideia de que os profes
sores são perfeitos é útil ao sistema uma vez que dessa forma nada é 
questionado, tudo é perfeito: os professores e, consequentemente, o sis
tema. E necessário abandonar a ideia de que os professores são perfeitos. 
Por isso o autor faz algumas propostas que permitirão aos professores 
menos experientes entrar no ensino de uma forma mais capaz: um aco
lhimento bem preparado, horários reduzidos nas primeiras semanas para 
poderem assistir a aulas de professores mais experientes, aulas da parte 
da manhã quando os alunos estão mais frescos, assistência de outros pro
fessores às suas aulas, mudança de turma se a situação se revelar difícil. 
Acontece que em vez de se combater o insucesso dos professores opta-se 
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por se considerar esse insucesso como uma selecção natural. Ora a solu
ção para o insucesso passa, acima de tudo, por um trabalho conjunto entre 
alunos, professores e pessoal administrativo. A escola deve ser um pro
jecto comum, flexível, móvel, adaptável, reflectido e interiorizado. 

Hã outros aspectos que os professores devem ter em conta (§4) como 
por exemplo a diversidade de ambientes que encontram de turma para 
turma, a falta de transmissão e de informação acerca daqueles alunos que 
eles ensinam pela primeira vez, etc. A preparação das aulas é a tarefa que 
ocupa mais tempo, principalmente quando não se têm as fichas dos anos 
anteriores para facilitar o trabalho. Perante os alunos os professores estão 
totalmente expostos, são transparentes, homens públicos completamente 
entregues a si próprios (§5) Ensinar é uma actividade que exige muito dos 
professores e que os acompanha para casa, preenchendo todos os instan
tes da sua vida, ao contrário da actividade industrial em que há uma sepa
ração entre a vida profissional e a vida caseira. Continuando com a com
paração entre o ensino e a actividade industrial o autor refere que nesta 
ultima se podem escolher os clientes, enquanto que no ensino têm que ser 
tratados todos os casos, os casos difíceis não são eliminados à partida. 
Enquanto na indústria se fixam os objectivos, havendo liberdade para 
escolher os meios, no ensino fornecem-se os meios e cabe aos professores 
imaginar os objectivos. Os professores tomam-se trabalhadores conscien
ciosos, dedicados, modestos e responsáveis, enfim tomam-se virtuosos. 
Mas para esses que se tomam virtuosos não é o salário que os move. 

No cap. I I I salienta-se que cada aula é sempre uma experiência nova, 
um palco sem rede, o que leva a que o medo de actuar esteja sempre pre
sente (§1). Tendo em conta que existem diferentes ritmos dentro da mes
ma turma, para os alunos com maior dificuldade deve o professor procu
rar ser criativo imaginando técnicas adaptadas à situação do aluno. No §2 
o autor apresenta alguns erros que caracterizam a inexperiência, como 
sejam: erro no ritmo das aulas, na forma de manter a disciplina, na carga 
de trabalho pessoal exigido aos alunos, nas notas e erros dos interrogató
rios e das provas escritas. Os testes têm uma importância acrescida pois 
são eles que revelam a qualidade do ensino. Eles são essenciais uma vez 
que são os obstáculos que forçam os alunos a crescer. Os testes podem 
ser trabalhados quanto ao ritmo e quanto ao conteúdo. Devido à impor
tância dos trabalhos, quer para os alunos quer para os professores, o autor 
resolveu emoldurar certos trabalhos e tomá-los pequenas obras de arte 
desconhecidas, causando enorme interesse nos alunos por tal actividade. 
Essa iniciativa revelou a presença da multidisciplinaridade, juntou a 
matemática à estética e deveria ser seguida por outros professores. 

O autor dá também grande importância às notas uma vez que elas 
são um instrumento de diálogo, de sanção, de calibragem, de encoraja
mento. Também podem ser bombas relógio quando as reacções dos pais 
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são adversas. Todavia, o trabalho dos professores passa por mostrar aos 
alunos que eles valem mais do que a sua nota (§3). Uma palavra no 
momento certo pode ser vital. Contudo, os comentários negativos devem 
ser evitados. Em vez disso há que mostrar aos alunos a importância de 
aprenderem as matérias que menos lhes interessam. 

A "Educação Nacional" é um edifício que tem sido feito com muito 
trabalho e está em constante construção. A prova do seu carácter inaca
bado são as situações difíceis com que nos deparamos a todo o momento 
(§4). As situações difíceis são o que há de mais natural na educação, é 
como subir ao cume de um monte aparecendo pelo caminho os obstáculos 
naturais. Os próprios alunos devem compreender que educar e ser educa
do não é tarefa fácil. As aulas devem ser instantes felizes em que cada 
uma é melhor do que a anterior. Para se conseguir isso não se pode tentar 
fazer dos alunos cópias dos professores. O dever destes é despontar o que 
há de melhor dentro daqueles, sem os mudar, aceitando-os como são, 
maravilhosos. Quando tal acontece são eles que se modificam. A estabili
dade dos professores depende da sua capacidade para admitirem que os 
alunos se comportam de maneira diferente da que eles desejariam, ou 
seja, eles devem ser capazes de controlar as suas emoções para que as 
situações adversas não os façam sofrer. 

Ensinar assemelha-se a uma viagem de avião, é como estar num 
avião a fazer malabarismos - passeiam-se os alunos para que encontrem 
as correntes quentes que os farão subir. Para os que não conseguem des
colar combinam-se estratégias personalizadas para que também eles pos
sam voar. A estes deve ser dada maior liberdade, de acordo com os seus 
desejos. E quando descolam, o que parecia penoso torna-se alegria. Um 
pormenor - uma apreciação, um olhar, uma observação - pode fazer toda 
a diferença. Desta maneira a aula será uma atmosfera de alegria e com 
isso será o próprio aluno a procurar aquilo que lhe falta (§5). A experiên
cia do autor prova que isto não é uma utopia. 

O cap. rV, "Os Desafios", salienta que as aulas representam um tra
balho intenso de comunicação em directo e em tempo real, exigindo cria
tividade espontânea para que se consiga responder aos desejos e necessi
dades de cada aluno. Não há dois alunos iguais, cada um constrói as suas 
próprias representações, o que exige um trabalho pessoal para assimilar 
as matérias. Devido a isso o autor critica os pais que obrigam os filhos a 
decorar. Para ele os alunos devem compreender as matérias seguindo uma 
construção mental pessoal para que essa matéria tenha significado. Uns 
assimilam graças ao que se diz, outros graças aos esquemas, outros graças 
às figuras. Em qualquer caso deve-se ter sempre a capacidade de simpli
ficar (§1). Destaca-se também a má preparação dos professores para lida
rem com o problema da disciplina. Se, por um lado, ela não se obtém 
somente pela motivação, por outro lado, as expulsões e as sanções tam-
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bém não são a solução (§2). Devido à inexperiência, a vontade de obter 
participação pode originar uma certa indisciplina - trata-se os alunos por 
tu, tarda-se a sancionar intervenções tempestuosas, deixa-se que se insta
lem trocas de palavras entre carteiras. Cabe ao professor enunciar e impor 
as regras. Ele tem esse direito que deriva da sua obrigação de garantir as 
condições que permitam a cada um trabalhar sem ser perturbado pelos 
outros. As regras devem ser mantidas sem ambiguidades, sem fraquezas e 
sem maldade. Isto é mais importante do que ser severo. 

Apesar dos diferentes ritmos na assimilação das matérias, a aula tem 
de ser dada para todos ao mesmo tempo. Dos que assimilam mais lenta
mente diz-se que são alunos com dificuldades; na realidade quem está em 
dificuldade são os professores e os estabelecimentos, uma vez que os 
alunos não assimilam devido à incompatibilidade entre o método do pro
fessor, o método da escola e o aluno (§3). Os professores que estão nesta 
situação devem pedir ajuda e tais pedidos devem ser encarados com natu
ralidade. O que vai desfazer o mito de que os professores são perfeitos, 
exigindo uma reestruturação de todo o ensino. E necessário: desenvolver 
o trabalho de grupo entre os professores, adaptar as condições de ensino a 
certos alunos, implantar novas formas de apoio, variar os programas e 
estimular a criatividade. Mas em vez disso o super professor, ou o profes
sor perfeito, justifica a rigidez das estruturas e conforta as práticas estabe
lecidas. Ora a falta de ajuda pode levar ao esgotamento dos professores. 

É dada grande importância ao facto de turmas demasiados grandes 
tornarem impossível uma prática pedagogia diferenciada fundamental 
para salvar certos alunos do naufrágio. A sobrecarga desmedida de traba
lho dos professores deve-se ao investimento cada vez mais reduzido na 
educação (§4). Requer-se para a Educação um investimento que permita 
uma pedagogia diferenciada, diminuindo o número de alunos das turmas, 
e que permita também a pesquisa pedagógica com o objectivo de inovar, 
uma pesquisa que reconheça a diversidade. 

O capítulo V, "A vida à nossa frente", inicia-se com o tema da ado
lescência, referindo-se que a adolescência é uma fase muito delicada da 
vida, por isso os professores devem mostrar sensibilidade a esse facto 
(§1). Devem ser sensíveis à originalidade de cada aluno, cada um repre
senta uma realidade própria como se fosse uma cidade proibida onde se 
desenrolam belas disputas internas. A tolerância e a comunicação são a 
chave para se lidar com essa fase. Para os temas tabu como o sexo e o 
corpo exige-se comunicação (§3). E fundamental que deixem de o ser 
temas proibidos; é fundamental que os adolescentes aceitem o seu coipo. 
Antes de se pretender desenvolver-lhes o espírito deve-se fazê-los aceitar 
o seu corpo. O corpo e o sexo são temas que exigem diálogo e esse diálo
go não se reduz à comunicação dos riscos e das doenças em termos cien
tíficos. Os adolescentes querem reflectir sobre o bem e o mal nesse domí-
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nio para poderem crescer como seres humanos. Os pais também 
desempenham um papel importante no estabelecimento desse tipo de 
diálogo. Quando as famílias não têm essa capacidade os alunos procuram 
na escola aquilo que não têm em casa. A falta de diálogo e de amor em 
casa fazem dos pais os grandes responsáveis pelo insucesso de muitos 
alunos (§6). Muitas vezes o diálogo reduz-se à promessa de uma recom
pensa., Outras vezes os pais vêem os seus filhos apenas como meros 
sucedâneos; amam infligindo sofrimento, isto é, a pressão exercida por 
muitos pais destrói as hipóteses de sucesso dos seus filhos. Muitas vezes, 
pedindo menos obtém-se mais. E amando os seus filhos desinteressada
mente e mostrando confiança neles que os pais proporcionam as condi
ções ideais para os seus filhos. 

Embora a função do professor seja ensinar, o bom professor é tam
bém aquele que consegue despir a capa de professor. E fundamental que 
os alunos o conheçam como homem e não apenas como professor para 
que não seja apenas uma máquina falante (§5). O sucesso desta profissão 
exige uma abertura por parte do docente. Ele deve mostrar aos alunos que 
gosta deles e que está ali por eles. Ensinar não deve ser uma preparação 
para um emprego do tipo ganha-pão mas antes ensinar a pensar, a racio
cinar e manter presente a humanidade. A autonomia de pensamento está 
cada vez mais ausente e um dos factores que mais contribui para isso são 
as formas de inteligência artificial (computadores, calculadoras, etc), em 
detrimento da inteligência natural. Cabe à escola lutar contra essa destrui
ção da nossa civilização pois ela aos poucos vai corrompendo o que cus
tou a construir, a capacidade de ser tolerante e respeitar o outro. Essa luta 
passa por levar os alunos a valorizar a vida que têm, os seus direitos ele
mentares, a paz em que vivem, a liberdade que lhes é dada e a possibili
dade de serem instruídos. Em vez disso, cada vez mais os valores funda
mentais são deturpados, a liberdade significa "viva a fuga" quando o ano 
terminar, a igualdade prende-se apenas com as selecções a que estão 
sujeitos e que os excluem, a fraternidade foi substituída pela solidarieda
de que tem menos calor humano. E à escola que compete clarificar e 
aprofundar esses valores que se vão perdendo aos poucos. 

No último parágrafo do capítulo V, assim como de toda a obra, o 
autor manifesta a sua admiração pelo ministro da educação pois considera 
a tarefa deste de grande dificuldade, pretendendo ajudá-lo nessa árdua 
tarefa. O autor pede ao ministro uma maior ajuda financeira às famílias, 
defendendo que o acesso ao ensino deveria ser gratuito para que todos 
tivessem as mesmas oportunidades de dar o seu melhor na construção de 
um mundo mais j usto. 

No Epílogo o autor refere que o sucesso por ele obtido prova a vali
dade das teorias propostas ao longo do livro. As dificuldades do sistema 
apresentadas ao longo do hvro são superadas pelo trabalho desenvolvido 
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pelos professores, a sua entreajuda permite ultrapassar as deficiências 
existentes. Apesar de todas as dificuldades, os professores acabam por ser 
felizes pois estão mergulhados num banho de juventude e no despertar 
espantoso das inteligências. Se ser professor gera tamanha felicidade por 
que é que são os próprios professores a desencorajar os seus filhos a tor
narem-se professores? A culpa não é dos pais nem da sociedade, é da 
instituição com a sua postura tecnocrata, tudo é reduzido a números. A 
ausência de relações directas provoca um alheamento da instituição e 
uma enorme falta de amor humano na atmosfera escolar. Cria-se um fos
so que facilmente desapareceria se houvesse um maior reconhecimento e 
respeito por aquilo que os professores têm de mais pessoal e particular. 
Se os alunos são a maior riqueza da instituição, as professores são o seu 
recurso mais precioso e delicado, por isso a aceitação da diversidade, 
quer dos alunos quer dos professores é fundamental para levar a educação 
a bom porto. 

Com a sua visão apaixonada do ensino, B. H. provoca no leitor a 
convicção de que ensinar é a maior virtude que um ser humano pode 
alcançar, se essa actividade for exercida com amor por aqueles que a ela 
estão sujeitos - os alunos - e com sentido de colaboração para com aque
les que acompanham essa actividade - os outros professores e a institui
ção. Cabe-nos, então, a obrigação de responder aos apelos feitos e dessa 
forma personificar a reforma de mentalidades que o autor defende, tendo 
como objectivo satisfazer as exigências de um ensino actualizado. A res
posta às propostas do autor além de proporcionar um ensino actualizado 
através da reforma de mentalidades, proporciona também uma maior 
capacidade aos professores no desempenho das suas funções, uma vez 
que essas propostas podem ser vistas como referências úteis e que por 
isso devem ser tidas em conta pelos professores. Digamos que a reforma 
de mentalidades a que o autor apela é suportada pelas referências concre
tas dadas ao longo da obra. Elas possibilitam um enriquecimento da 
capacidade de agir permitindo uma melhor resolução das situações difí
ceis, o que tem duas consequências evidentes e fundamentais: uma evolu
ção qualitativa do ensino e uma vida mais feliz para o professor. 

António Joaquim Pinto Cecüio 

A. NÓVOA, D. HAMELINE, Profissão Professor, org. António Nóvoa, 
Porto, Porto Editora, 1991, 191 pp. 

Profissão Professor é um conjunto de textos organizado por António 
Nóvoa com algo em comum: investigar criticamente «o percurso e o esta
tuto dos professores» (p. 8). A obra procurará identificar características 
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fundamentais na profissão complexa que é a profissão de professor. Ofe
recem-se diferentes abordagens: «históricas, filosóficas, epistemológicas, 
pedagógicas e sociológicas» (p. 7). A diversidade de abordagens permite 
ao leitor adquirir uma visão ampla acerca do que é ser professor. A rique
za do livro residirá naturalmente aí; nessa diversidade. Não obstante, os 
textos que compõem a obra não diferem entre si apenas segundo a pers
pectiva com que abordam o mesmo tema. Os assuntos abordados ao lon
go da meia dúzia de textos não são exactamente os mesmos. O que indica 
que não se está propriamente perante um livro linear, cujos capítulos 
possam ser ligados de acordo com o assunto ou tese que tenham em 
comum. Isto não significa que o tema - de modo muito abrangente - de 
todos os textos que se apresentam em Profissão Professor não seja sobre, 
como o próprio título indica, o professor e a sua «situação actual» (p. 7). 
Obviamente que é sobre isso que todos os ensaios do livro versam. Toda
via, o assunto, que é mais específico do que o tema, difere de texto para 
texto. A diversidade não está presente somente no tipo de abordagens, 
está também presente naquilo que é especificamente abordado. A título 
de exemplo, o assunto dos dois primeiros ensaios, da autoria de António 
Novoa e da autoria de David Hameline, respectivamente, não falam do 
mesmo assunto. Se, no primeiro texto, O Passado e o Presente dos Pro
fessores, se fala do estatuto profissional do professor; no segundo texto, 
O Educador e a Acção Sensata, a preocupação é de cariz ético e está 
longe de se centrar na profissão de professor e no seu estatuto. A diversi
dade que compõem esta colectânea de textos é bem mais ampla e rica do 
que aquilo que António Nóvoa nos sugere nas primeiras páginas da obra 
(pp. 7-8). De forma semelhante, derivado da pluralidade de autores, o 
estilo de cada ensaio difere substancialmente também. 

O contributo de Profissão Professor é de clarificação. Clarificação 
do que significa ser professor. O contributo está longe de ser trivial. Ser 
professor não é algo facilmente definível. É insatisfatório identificá-lo 
apenas com aquele que ensina. A sua função é consideravelmente mais 
complexa do que isso. A complexidade estende-se às diversas áreas da 
sua actividade e ao seu percurso profissional. 

Haverá algum sentido prático no contributo da obra? Ou seja, para que 
serve compreender a função do professor e o seu significado? È óbvio que 
o livro, cuja função imediata seja clarificar a função de professor, como é o 
caso de Profissão Professor, estaria incompleto caso não apresentasse res
posta para a questão acabada de levantar. A obra não padece desse mal. 
Pelos diversos textos que compõem o livro, percebe-se que a clarificação 
da função do professor ganha importância pela sua aplicação. É absoluta
mente necessária a compreensão prévia do que é ser professor, para que se 
compreenda qual a forma mais adequada para cumprir essa função. Aliás, 
esse é o propósito último da obra e o seu contributo mais visível. 
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O primeiro capítulo - 0 Passado e o Presente dos Professores - , da 
autoria de António Novoa, é, num primeiro registo, uma descrição histó
rica da «profissionalização do professorado» (p. 11) e, num segundo 
registo, uma investigação crítica acerca dos problemas que afectam 
actualmente [anos 90] a profissão docente. 

Qual é o lugar deste primeiro ensaio no livro? O próprio autor escla
rece isso: é um texto de enquadramento: «limita-se a aflorar uma série de 
problemas que afectam o professorado, procurando pôr os leitores perante 
a necessidade de tomar opções» (p. 11). Percebe-se que a ordem dos capí
tulos não é arbitrária. Este texto de abertura serve de enquadramento em 
duas acepções: (a) é um levantamento dos principais problemas relacio
nados com a profissão docente e (b) termina defendendo que os professo
res estão hoje [anos 90] «numa encruzilhada de opções» (p. 7), permitin
do, assim, que o leitor seja introduzido na aporia fundamental do livro: "o 
que deve o professor fazer [nas mais diversas acepções da sua activida
de]?". Todos os capítulos (incluindo este) serão tentativas de resposta a 
essa questão, que passa necessariamente por um esclarecimento prévio da 
função do professor. Por isso, fará todo o sentido que seja uma aborda
gem histórica a iniciar a investigação. 

António Nóvoa descreve no início do primeiro capítulo - O processo 
histórico de profissionalização do professorado - o modo como ocorre a 
profissionalização docente. Na opinião do autor, a profissionalização dos 
professores ter-se-á fixado nos anos vinte do século passado. Profissiona
lização essa que passou por um «processo de estatização» (p. 12) do cor
po docente, na segunda metade do século XVII I . Atravessa momentos de 
indefinição até meados do século XIX. E, finalmente, obtém-se a profis
sionalização genuína com a constituição de associações profissionais de 
professores durante a I a República. E-se, no entanto, advertido para que 
não se veja o processo de profissionalização docente como um processo 
linear e contínuo. O processo, na verdade, esteve «repleto de lutas e con
flitos, de hesitações e de recuos» (p. 18). Mesmo após o 25 de Abril há 
tendências de "desprofissionalização" da classe docente, e a Reforma de 
1986 vem separar decisivamente «os actores dos decisores» (p. 18). 

Com base no modelo apresentado inicialmente, António Nóvoa pro
põe-se, na parte seguinte - Esboço de um modelo de análise da profissão 
docente - , a analisar os problemas actuais dos professores. Na sua opi
nião, esses problemas estão associados a uma «lógica estatal da educa
ção» vigente (p. 21). Chega-se ao ponto de se propor a extinção do Minis
tério da Educação, permitindo, assim, eliminar o fosso existente entre 
actores e decisores no âmbito educativo. Caberia às «diversas forças 
sociais e profissionais» (p. 22) a responsabilidade de decidir acerca dos 
diversos assuntos associados às práticas e aos modelos escolares. A base 
deste aparente radicalismo é histórica. Crê-se que o próximo passo na 
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profissionalização docente seja o «fim do monopólio do Estado sobre a 
educação» (p. 21). Curiosamente, os recentes projectos de autonomização 
escolar parecem tender nessa direcção, ainda que se esteja bem distante 
da «autonomia profissional» proposta (p. 29). E neste contexto que ocorre 
a, acima mencionada, "encruzilhada de opções" com a qual os professo
res actualmente se deparam. 

O ensaio que talvez mais foge ao percurso natural da obra é o segun
do capítulo, intitulado O Professor a Acção Sensata, da autoria de David 
Hameline. A fuga sucede por duas razões. Primeiro, pelo tipo de discurso 
do texto, um discurso tipicamente filosófico, repleto de metáforas e ana
logias. Segundo, pelo próprio assunto e propósito do texto. Tem um pro
pósito dúplice. Por um lado, denunciar a insensatez inerente às práticas 
educativas e, por outro, prescrever um conjunto de princípios que o edu
cador possa seguir de modo a agir sensatamente. Após uma breve intro
dução, onde é esclarecida e definida alguma terminologia, nomeadamente 
a noção de «insensatez», o texto sofre uma divisão em três capítulos dis
tintos, cada um deles correspondendo ao desenvolvimento de uma tese: o 
primeiro, a tese de que a acção é instrução, o segundo, que o máximo é 
indesejável e, por fim, que tudo se passa no entre. 

Com a primeira tese, o autor pretende defender, não só que a «acção 
tem virtudes formadoras da "experiência"» (p. 39), mas também que a 
acção é um processo que induz o actor [não o agente] a transformar-se em 
conhecedor. A segunda tese defende que o máximo está ligado ao exage
ro e, por conseguinte, à insensatez. O que lhe confere um carácter indese
jável na acção do educador. Finalmente, que a acção sensata e a avaliação 
da acção, enquanto tal, ocorre num lugar mediano ou mediatizado, nor
malmente associado ao consenso. 

O texto seguinte, da autoria de J. Gimeno Sacristán, intitulado Cons
ciência e Acção sobre a Prática como Libertação Profissional dos Pro
fessores é, de certo modo, uma síntese dos dois anteriores textos. Daí o 
seu lugar. O autor está preocupado com o fenómeno de «hiper-
-responsabilização» (p. 63) dos professores [que Hameline certamente 
diria derivar de uma atitude insensata]. Parece ser dominante no discurso 
pedagógico a implicação excessiva dos professores nos diversos proble
mas educativos e na melhoria da qualidade do ensino. Esta "hiper-
-responsabilização" dever-se-á ao desfasamento existente entre os ideais 
dos modelos educativos e a percepção vigente da prática dos docentes. O 
mais curioso é que esse fenómeno é totalmente infundado. Exige-se a liber
tação dos professores, enquanto profissão. Isso só pode ocorrer mediante a 
compreensão devida e a tomada de consciência das suas práticas. 

Sacristán recorrerá a uma certa ambiguidade da profissionalização e 
da função dos docentes para defender que não é legítimo continuar a res
ponsabilizá-los por tudo o que se passa no âmbito educativo. Daí o ensaie 
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iniciar-se com uma definição de profissionalidade. O que permite antever 
um problema: como se irá defender no capítulo seguinte, «a profissão 
docente é uma semiprofissão» (p. 71). Isto porque «a profissão não detém 
responsabilidade exclusiva sobre a actividade educativa» (p. 68). O pro
fessor não é perfeitamente livre nas suas práticas, «as margens de auto
nomia» são definidas política, histórica e ideologicamente (p. 72). Ora, a 
libertação deste aparato de influências a que está sujeito só pode ocorrer 
caso enfrente «as questões de poder na educação, não aceitando uma 
limitação do seu papel aos aspectos didácticos» (p. 75). O que implica 
que aplique a sua investigação a todo o seu trabalho. 

O ensaio termina argumentando que o ensino não é uma actividade 
racional, em termos reais, ainda que idealmente exista um esforço em 
descrevê-lo enquanto tal. Daí o sugestivo título da última parte: uma vista 
de olhos pela realidade. 

O quarto texto é da autoria de José Esteve e intitula-se Mudanças 
Sociais e Função Docente. Novamente, neste artigo o objectivo é dúplice. 
Primeiro, situar, em termos históricos, «o significado e os problemas 
actuais da função docente» (p. 95). Segundo, reflectir sobre o sentido do 
trabalho docente. O capítulo inicial esclarece o que o artigo pretende levar 
a cabo, bem como a situação social geral na qual a prática docente agora se 
insere e, de que modo, isso gera novos problemas. Descreve-se a actual 
situação, como um sistema de ensino de massas. Essa situação origina 
novos problemas qualitativos que têm de ser respondidos. Muitos desses 
problemas qualitativos derivam imediatamente da heterogeneidade cultural 
e social da sala de aula. O professor, sem formação adequada para respon
der a essa multiplicidade, não se consegue adaptar a ela. Em termos históri
cos, o professor não se encontra na mesma situação do que a sala de aula, 
onde a sua principal prática e função decorrem. Esta disparidade origina 
problemas psicológicos graves no corpo docente, que o autor designa por 
mal-estar docente, na segunda parte do seu artigo. Na divisão seguinte do 
texto, levantam-se doze elementos de transformação do sistema escolar que 
explicam a pressão a que a função docente está sujeita. No quarto capítulo, 
caracteriza-se a resposta docente a estas mudanças sociais como «uma crise 
de identidade» (p. 110). As consequências psicológicas dessa "crise de 
identidade", já sobejamente conhecidas [alguns exemplos: stress, ansieda
de, esgotamento, depressões, reacções neuróticas, etc...] são analisadas na 
parte seguinte. Finalmente, são propostas mudanças no âmbito da formação 
de professores para precaver o novo corpo docente do tipo de tensões psi
cológicas descritas nas partes anteriores do artigo a que os professores são 
normalmente sujeitos. O texto termina com uma parte marginal: uma ava
liação das últimas [anos 90] reformas educativas. 

O quinto texto Aspectos Sociais da Criatividade do Professor, da 
autoria de Peter Woods, pretende mostrar algumas práticas de ensino 
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criativo em âmbito de sala de aula. Mas antes disso explica por que razão 
é importante a criatividade do professor nesse contexto. A introdução do 
ensaio oferece essa explicação. Os professores só podem induzir criativi
dade nos alunos, sendo eles próprios criativos em sala de aula. O que é a 
criatividade e como se pode na prática desenvolver a criatividade na aula? 
É nas duas partes seguintes do seu texto que o autor responde a ambas as 
questões presentes na pergunta suscitada, recorrendo a situações concre
tas para responder satisfatoriamente à segunda questão. Na quarta parte 
enumera meia dúzia de factores sociais que funcionam como entraves 
para o ensino criativo. A conclusão apresenta uma tese curiosa, conver
gente com a tese do primeiro ensaio da obra - O Passado e o Presente 
dos Professores —, Peter Woods crê que estamos prestes a entrar num 
período de libertação dos professores, onde podem dar uso livre às suas 
intuições e criatividade, uma vez que não estarão sob o controlo de insti
tuições externas, que determinem e avaliem o desempenho das suas fun
ções. O autor vai mesmo mais longe, afirmando que a preocupação com a 
criatividade dos professores talvez contribua para impulsionar essa liber
tação. 

Finalmente, o último texto é da autoria de Maria Helena Cavaco. 
Ofício do Professor: o Tempo e as Mudanças é uma descrição do percur
so pessoal e profissional dos professores, com base num conjunto de tes
temunhos de docentes. O primeiro capítulo refere a disparidade existente 
entre as práticas educativas e as mudanças sociais ao longo dos últimos 
anos (um pouco como o texto Mudanças Sociais e Função Docente). No 
seguinte, esclarece-se o propósito do texto (investigar o percurso pessoal 
e profissional dos professores) e explica-se o modo como o estudo decor
re (como já foi dito, com base em testemunhos de docentes). A partir daí, 
o ensaio dividir-se-á em três aspectos essenciais desse percurso: os pri
meiros tempos da profissão: a insegurança e a sobrevivência, a relação 
entre professores (o professor e os outros professores: diferenças e 
mudanças), a relação entre o percurso profissional do professor e o seu 
percurso pessoal e familiar (a passagem dos anos e o percurso profissio
nal). O que concluir desse percurso tão especial que é o percurso do pro
fessor? Talvez o mais importante da conclusão possa ser resumido neste 
parágrafo: «a forma mais feliz de prosseguir a carreira parece decorrer, 
como noutras profissões, de: estar atento e aceitar a aventura, os riscos, os 
desafios; considerar e prosseguir grandes metas finais, distinguindo-as 
dos objectivos realizáveis a curto prazo; manter um certo grau de liberda
de; analisar a experiência própria e reconhecer o valor dos erros e dos 
acertos; escutar e reconhecer a razão dos outros; repensar a sua vida e 
reviver cada dia» (p. 190). 

Profissão Professor pretende oferecer respostas, ao longo dos diver
sos textos, para qual a atitude e acção adequadas ao professor. Essas res-
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postas são suscitadas pelo esclarecimento do que é a profissão professor 
(qual a sua função). Não se pode dizer que cada texto seja uma resposta 
diferente. Isso seria incorrecto. Seria mais correcto afirmar que cada texto 
oferece uma resposta parcial, devido à perspectiva a partir da qual 
apreende a questão. No entanto, seria abusivo considerar que as respostas 
apresentadas complementam-se entre si. De facto, parece haver linhas 
comuns em mais do que um capítulo. A libertação do professor, em ter
mos profissionais, é uma ideia que aparece explícita em quatro dos seis 
ensaios (Ofício do Professor: o Tempo e as Mudanças, Aspectos Sociais 
da Criatividade do Professor, Consciência e Acção sobre a Prática como 
Libertação Profissional dos Professores, O Passado e o Presente dos 
Professores). Todavia, os restantes não partilham, pelo menos de forma 
identificável, dessa ideia. Há até traços que podem roçar a contradição em 
mais do que um texto. Mas isso não deve ser entendido como uma dimi
nuição do valor do livro. A diversidade de respostas é sempre bem-vinda 
à discussão. E a discussão sobre a função do professor e o sentido da 
prática docente é sempre louvável e proveitosa para futuros professores 
em formação. 

Diogo Ferreira Codinha dos Santos 

FRÉDÉRIC COSSUTTA, Elementos para a leitura dos textos filosóficos, 
tradução Angela de Noronha Begnami, Milton Arruda, Clemence Jouet-
-Pastré, Neide Sette, revisão da tradução e texto final Paulo Neves, 
2 a edição, Martins Fontes, São Paulo, 2001, 257págs. 

A presente obra insere-se na área da metodologia filosófica, conside
rando processos e elementos da escrita para uma melhor compreensão da 
actividade de leitura em filosofia, com todas as dificuldades que esta 
arrasta. Trata-se de uma reflexão metodológica mas também de um ques
tionamento filosófico e, essencialmente, de um guia de procedimentos, 
uma pragmática da leitura complementar e preliminar à análise filosófica. 
Assim, as questões orientadoras centrais são: como ler filosoficamente 
um texto filosófico? como é que ele funciona? quais os seus constituintes 
mínimos e como é que estes se articulam num todo? 

São múltiplos os propósitos deste livro: mostrar a complexidade tex
tual dos elementos (conceitos, exemplos, metáforas, argumentos); com
preender a articulação das operações especificamente filosóficas (função 
conceptual, referencial, metafórica, argumentativa,...); propor uma meto
dologia que considere a diversidade e multiplicidade de textos filosóficos. 

Publicada há dezoito anos, a obra tem uma série de pressupostos dis
ciplinares como a análise de conteúdo, a teoria da literatura, a semântica e a 
pragmática o que faz com que, por vezes, a linguagem se tome complexa e 
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demasiado técnica. No entanto, a nível geral, ela desenvolve-se de modo 
estruturado, coerente e filosófico mas solicitando algumas releituras. 

A estrutura geral é composta por uma introdução, seis capítulos, 
sugestões bibliográficas e um índice remissivo. Cada capítulo termina 
com um conjunto de exercícios e uma proposta de temas de dissertação e 
de investigação, o que indicia o público académico a que se destina. To
dos os capítulos avançam categorias gerais de análise cuja assimilação 
poderá ser facilitada pelos exercícios, visando a sua aplicação na leitura e 
análise de textos filosóficos, o que requererá esforço e prática. A obra 
termina com um conjunto bibliográfico sobre a problemática do método e 
sobre a análise de elementos relativos à leitura de textos filosóficos. 

Quanto a uma progressão das ideias podemos afirmar que o primeiro 
capítulo apresenta uma estrutura de enunciação filosófica, os seus ele
mentos e variações. Do segundo ao quinto capítulo desenvolvem-se qua
tro operações fundamentais da actividade filosófica - a conceptualização, 
a referenciação, a metaforização e a validação. Estas funções textuais 
específicas à filosofia, na sua complexidade, operam sobre o aparelho 
formal de enunciação filosófica. E, por fim, o sexto capítulo que procura 
compreender quais os mecanismos que unificam um texto de filosofia. 

O livro inicia-se com considerações epistemológicas sobre obstácu
los quanto à possibilidade de desenvolver um método de leitura para a 
filosofia. Estas dificuldades serão sempre consideradas ao longo da obra, 
no entanto, não desanimam o intuito do autor, motivado por razões peda
gógicas. Este procura apresentar um método aplicável à multiplicidade de 
discursos filosóficos, compreendendo quais as suas especificidades, os 
mecanismos gerais pelos quais as filosofias se produzem textualmente. O 
método funcional proposto visa auxiliar a revelação de conceitos, exem
plos, metáforas, argumentos, cada qual com as suas funções, através do 
uso de categorias da análise textual. Enfim, um estudo de procedimentos 
gerais de escrita para uma melhor compreensão na actividade de leitura. 

O primeiro capítulo reparte-se em duas zonas. Na primeira, o autor 
propõe um aparelho formal de enunciação filosófica, isto é, uma estrutu-
ra-base que produz todas as características textuais (pronomes, deícti-
cos,...) que provam a existência de sujeitos falantes. O pressuposto é o de 
que a dimensão enunciativa é imanente ao desenvolvimento do pensa
mento. São três os pólos pessoais de análise (eu, tu, ele) sendo a primeira 
pessoa, sujeito-origem, a fonte produtora que constrói o discurso e se 
apresenta atrás dele. O resultado deste trabalho de escrita, em que o filó
sofo mostra o processo de pensamento no interior do próprio texto, com
posto pelas operações que derivam da estrutura-base e suas variações, 
consiste no cenário filosófico. 

E na segunda zona (1.2, 1.3, 1.4) que Cossutta desenvolve, sobre 
cada posição, as suas funções fundamentais no discurso filosófico e as 
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suas variações formais. Da análise de cada um dos pólos linguísticos em 
relação com o seu papel no texto filosófico, conclui-se que: a) a primeira 
pessoa pode ser um enunciador universal apagado, um autor, um sujeito 
de identificação participadora ou um sujeito biográfico; b) a segunda 
pessoa ocupa a posição do outro com o papel de mediação e de destina
ção; c) a terceira pessoa tem a função intertextual e polémica, permitindo 
ao autor integrar uma pluralidade de pontos de vista e demarcar-se deles. 

Nesta primeira perspectiva, o papel do leitor será o de procurar os 
índices, marcas textuais explícitas e latentes, segundo os três vectores de 
análise, e estudar a sua função na delimitação de um plano de interiorida
de discursiva que se opõe a um domínio de referência exterior (cf. capítu
lo três). 

No segundo capítulo estuda-se o processo de construção dos concei
tos e a formação dos campos conceptuais. Cossutta argumenta que toda a 
filosofia é uma filosofia do conceito pois reexamina e redefine conceitos. 
Estes são interfaces entre o vivido e o abstracto. Os conceitos são cons
truídos e a sua construção é uma actividade determinante da actividade 
filosófica. Para o autor, o conceito é um complexo funcional, um opera
dor textual que, devido a propriedades da língua, apreende o real inte
grando-o no domínio do dizível. 

Então, como se constroem os conceitos? Quais os seus elementos 
constitutivos? O conceito enquanto função articula um termo significante, 
um sentido e uma referência. A sua construção começa por um processo 
de instauração do sentido em que, através de determinadas operações, o 
sentido dos termos é escolhido, fixado e delimitado. Através deste pro
cesso o universo da língua é reorganizado pelo filósofo, demarcando-se 
das doutrinas precedentes e criando um universo de significação autóno
ma. Por isso, o autor afirma que a filosofia opera ao nível da organização 
de signos, reorganizando códigos. De seguida, decorrerá uma semantiza-
ção conceptual em que o filósofo explicita a significação das expressões 
que utiliza, condensando um núcleo defmicional que conterá o termo 
significante, o sentido e a referência. Em termos gerais, todo este proces
so começa por semantizações que instauram o campo conceptual de uma 
doutrina, passando por uma reflexão metodológica sobre os problemas do 
sentido das expressões filosóficas, até à possibilidade de análises centra
das sobre o sentido. Assim, o conceito é quer o elemento visado da refle
xão que o instaura quer o mediador das operações, intervindo na relação 
semântica, na relação predicativa e na relação referencial. 

Numa segunda fase do capítulo, Cossutta considera a estruturação de 
agregados de conceitos, que se inicia com a formação de campos nocio-
nais (toda a terminologia prévia a uma doutrina), e que culmina com a 
germinação do campo conceptual, a rede integrativa dos termos num 
sistema. Outras considerações importantes nesta zona são: 1. a ideia de 
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que o problema da obscuridade terminológica é um falso problema, 2. a 
correlação entre pedagogia e ontologia, as passagens do universo discur
sivo para o mundo da experiencia, facilitando a adesão e a transformação 
do pensamento que a filosofía incita e, 3. o trabalho dos filósofos sobre e 
no interior da língua. Por fim, o capítulo pondera a questão da especifici
dade filosófica avançando diversas respostas. 

O terceiro capítulo, dedicado à referência, estuda o seu papel em 
relação ao conceito, a complexidade do mesmo, as formas que o seu uso 
assume e as suas funções filosóficas. É pela dimensão referencial que a 
filosofia escapa a uma dicotomia exclusiva abstracção-realidade. A refe
rência une o termo significante e o sentido a formas concretas ou ideais 
cujo estatuto ontológico terá de ser determinado pelo filósofo. Assim, o 
denotado são estas entidades distinguidas pela função referencial. 

Toda a complexidade deriva da diversidade de planos de referência 
pelos quais se efectua o sentido. O conceito refere-se a um objecto do 
pensamento, construído pela função conceptual mas também a um subs
trato ontológico, construído pelas funções referenciais. Este substrato é 
produzido através de casos particulares, exemplos, passagens descritivas 
e compreende o conjunto dos elementos certificados no campo percepti
vo. Para compreender o substrato ontológico, o leitor tem de reunir tudo o 
que se relacione com o caso particular. A filosofia reconstrói o denotado 
de uma noção, pré-construído através das categorias disponibilizadas pela 
língua e pelas doutrinas anteriores, para rectificar as distorções e ilusões 
do senso comum, e substituí-las por um modelo de inteligibilidade do 
mundo. Quanto às principais formas de recurso aos casos particulares, 
Cossuta propõe três tipos de funções referenciais que asseguram a cons
trução do substrato ontológico (sistema quase-referencial, sistema inter-
-referencial, sistema auto-referencial). 

Por fim, considera as funções filosóficas do exemplo. Há que distri
buir as utilizações do caso particular de acordo com diferentes funções 
(função didáctica, função ontológica, função heurística, função de valida
ção). O caso particular é um dos elementos constitutivos da função con
ceptual pois esta assegura a transformação permanente do abstracto no 
concreto e vice-versa. Devido à função meta-textual, marca da auto-
-reflexividade filosófica, os filósofos podem reflectir sobre a utilização 
que dão aos casos particulares nos seus textos, cuja função é explicitar o 
estatuto do conceito. 

O quarto capítulo procura mostrar a complexidade textual da metáfora 
- articular a operação de metaforização com outras operações textuais, 
determinar a função dos elementos imagéticos, as regras que comandam a 
sua utilização, os efeitos de sentido produzidos no interior da conceptuali-
dade e a significação filosófica do seu uso. Após a apresentação de uma 
tipologia de imagens, onde define a operação metafórica como a transfe-
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rência de propriedades pertencentes a um domínio de referência concreto e 
figurado, para a cadeia textual abstracta dominante, o autor inquere sobre o 
modo de emergência e de funcionamento das metáforas. A emergência 
metafórica é determinada a partir do interior por uma dada filosofia, e atra
vés de marcadores de emergência das metáforas averiguamos a sua ocor
rência, que nos reenvia ao conjunto do campo metafórico considerado. A 
metáfora inscreve-se, pois, na teia do texto oscilando entre uma presença 
neutralizada ou fortemente marcada. É através da análise dos marcadores, 
das formas de emergência, e das extensões que podemos determinar a 
importância quantitativa do metafórico num determinado texto. Este capí
tulo encerra com uma análise bipolarizada do significado da metáfora filo
sófica: por um lado, risco de desintegração, por outro, factor de criação. 

No quinto capítulo propõem-se quadros gerais que permitam a análi
se das operações de validação unificadas numa estratégia discursiva. Cos-
sutta avança uma perspectiva integrativa que considera a diversidade de 
fenómenos discursivos associados à legitimação. No entanto, assinala que 
o específico na legitimação filosófica é a sua impossibilidade de separar a 
legitimação da afirmação validada. Deste modo, o autor propõe que alar
guemos a nossa visão quanto ao que permite o filósofo legitimar uma 
asserção por uma prova e tudo o que concorre para o seu estatuto lógico 
(processo de legitimação). Todos os aspectos da análise filosófica são 
objecto de validação, não só as teses mas também as operações desenvol
vidas ao longo do texto. De seguida, o autor aborda os meios de validação 
filosófica. A sua proposta consiste em considerar uma estratégia discursi
va que integra a argumentação e a demonstração e que o leitor analisará. 

Num segundo momento, faz-se um estudo dos fenómenos enunciati
vos que presidem a apresentação da validação. Assim, temos a relação 
entre o cenário filosófico e a argumentação, em que o processo enunciati
vo serve de suporte ao processo de validação. O que se solicita é uma 
revisão dos enunciadores sobre a perspectiva argumentativa. Por outro 
lado, Cossuta considera a relação entre a argumentação e o conjunto de 
operadores modais que mostram o grau de adesão do filósofo a determi
nada tese. Por fim, analisa as características da propriedade meta¬
-argumentativa, o papel fundamental das tentativas meta-textuais de vali
dação na construção da filosofia. 

O último capítulo procura estudar os fenómenos de constituição de 
um espaço textual homogéneo. Como é que os elementos da análise filo
sófica (conceptualizações, metáforas, exemplos, apresentação de teses e 
argumentos) se ordenam em unidades textuais coerentes? Novamente, a 
análise deste trabalho da construção do texto parte de índices e traços 
deixados nos textos pelas operações compositoras. 

Num primeiro momento, consideram-se as tematizações e hierar
quias enunciativas. Cossutta valoriza uma abordagem funcional das pro-
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blematizações e tematizações por permitir compreender a correlação 
entre os elementos tematizados e o acto que os tematiza. Assim, a leitura 
de um texto filosófico consiste na informação dos conteúdos de uma filo
sofia, a reapropriação dos seus sistemas de actos e aprender a pensar. 
Outro elemento determinante para a hierarquização é a função meta¬
-textual, a propriedade que o texto tem de se referir a si mesmo, o que 
permite compreender melhor a auto-reflexão característica da filosofia e a 
sua construção na ordem do discurso. 

Num segundo momento averigua-se o modo de construção das redes 
de referência intratextual, função que assegura a continuidade e a coerên
cia dos textos filosóficos. Os mecanismos que asseguram a referenciação 
são os conectores, que garantem a continuidade microcontextual, e as 
anotações, que permite a construção do macrocontexto. 

Por fim, considera estratégias que regulam a ordem da exposição. As 
tematizações, as hierarquizações, os percursos modais, a rede de conecto
res e anotações são reunidos no processo de composição que junta o tra
jecto efectuado e as relações entre elementos constituintes. Cossutta pro
põe uma forma geral de exposição em que a apresentação inicial do tema 
efectuada a partir de uma responsabilização do sujeito enunciador, ao 
assumir a função autor, implica a determinação da organização textual 
global. 

Esta é uma análise que considera a complexidade do processo de 
produção da obra filosófica e, consequentemente, a complexidade da 
leitura, uma actividade multidimensional. Cossutta propõe uma análise 
funcional aplicável a diversos textos, independentemente do estilo, dou
trina e época. Outra mais valia é tomar como ponto de partida a dificul
dade da leitura em filosofia o que lhe permite ser problematizante, não 
fugindo das questões epistemológicos e ontológicos que se lhe colocam, 
mas considerando-as para a sua reflexão metodológica. No entanto, pode
ria ser mais sistematizante para facilitar a retenção das regras gerais e 
abrir-se a um público ainda não formado em Filosofia. Por isso, sugere-se 
a obra a professores, alunos universitários e investigadores, isto é, a todos 
os que já se relacionam directamente com os textos filosóficos, procuran
do aprofundar a sua relação com eles, na aquisição de novos instrumentos 
de análise. Referida no preâmbulo de O que é a filosofia? do duo Deleuze 
e Guattari, como exemplo de uma pedagogia do conceito, a obra de Cos
sutta poderá ser deslocada para o contexto do secundário, contribuindo 
para uma revitalização da filosofia. Mas tal só ocorrerá pelo filtro de pro
fessores que sistematizem cada capítulo em quadros sintéticos enquanto 
elementos para orientar a leitura e análise conjunta e individual de um 
texto filosófico num contexto de sala de aula. 

Hitesh Chhaganlal 
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RÓMULO DE CARVALHO, Ser Professor - Antologia de Textos de Peda
gogia e Didáctica, org. e intr. de Nuno Crato, Gradiva, Lisboa, 2006, 
134 pp. 

"É o conteúdo ensinado que é o pedagogo primordial" 

B. Bourgeois 

Nos anos de 1960 Rómulo de Carvalho - metodólogo de Físico¬
-químicas no Liceu Normal Pedro Nunes - era uma «figura marcante do 
ensino liceal» (V. A., «António é o Meu Nome» - Rómulo de Carvalho, 
Biblioteca Nacional, Lisboa, 2006, p. 23). Movido por um fascínio face a 
semelhante figura, um jovem aluno - interessado por egiptologia e esti
mulado pela leitura do seu livro O Embalsamamento Egípcio (Cosmos, 
Lisboa, 1948) - decide efectuar uma excêntrica experiência: aplicar a 
prática descrita nesse livro do seu professor tendo como objecto uma ave 
de pequeno porte. Em tal aplicação surgiram de imediato dúvidas técnicas 
que levaram o aluno a telefonar, em plenas férias (!), ao próprio profes
sor... Nas palavras de tal antigo aluno de Rómulo de Carvalho, «o pro
fessor demonstrou um afectuoso interesse face à motivação que constatou 
existir e nem por um momento desvalorizou a importância que se estava a 
conceder a um improviso experimental absolutamente inconsequente...», 
Deste episódio algo "exótico" surgiu um diálogo estimulante e importante 
para a formação do aluno em causa. Não é exagero considerar que Rómu
lo de Carvalho foi um dos modelos decisivos para o seu percurso profis
sional - tal como o foi, aliás, para centenas de alunos. Tal antigo aluno 
não mais deixou de se interessar por Egiptologia - uma das muitas áreas 
em que Rómulo de Carvalho investigou e produziu - e acabou por fazer 
toda a sua formação em Arqueologia; hoje em dia é, justamente, director 
de um museu arqueológico (O Museu Arqueológico de São Miguel de 
Odrinhas - Sintra) e, no âmbito das actividades inerentes a essa institui
ção, programadas para o ano de 2007, enquadra-se precisamente uma 
exposição denominada «O Embalsamamento Egípcio - Homenagem a 
Rómulo de Carvalho». 

Este episódio quase anedótico constitui um exemplo da exterioriza
ção de uma dinâmica pedagógica particular: na figura do professor, na 
perspectiva de Rómulo de Carvalho, unem-se dois princípios pedagógicos 
centrais: o respeito pela curiosidade do adolescente (e o seu incentivo) e a 
permanente remissão para a fundamentação intelectual que, a nível dos 
conteúdos programáticos, deve, ao invés de constituir um obstáculo, 
assumir-se como factor de expansão da curiosidade em causa; numa 
palavra, o professor recebe o «espanto» intelectual (à maneira aristotéli
ca) dos seus alunos e deve efectuar um movimento no qual tal recepção 
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dê origem a uma exposição que, sendo da ordem da fundamentação, não 
deixa de ser (e é, justamente, por isso mesmo) um factor de estímulo para 
o desenvolvimento de uma curiosidade absolutamente essencial. 

Estas considerações introdutórias servem de porta de entrada para a 
colocação da questão que norteia o direccionamento desta recensão: 
como encarava Rómulo de Carvalho a actividade de ser professor1} 

O livro a que justamente se decidiu atribuir o título Ser Professor 
[doravante S. P.] - reúne um conjunto de artigos nos quais Rómulo de 
Carvalho reflecte sobre a temática pedagógica. Ora: este exercício refle
xivo exterioriza-se através da exploração de problemas do âmbito da sua 
área enquanto professor, a disciplina de Físico-químicas; essa exploração, 
quer se debruce sobre problemas experimentais, quer se debruce sobre 
problemas teóricos, incorpora sempre todo um conjunto de particularis
mos inerentes à especificidade da área na qual a actividade do autor se 
enquadra. Ora, como a questão que nos orienta passa por uma reflexão 
sobre a actividade da docência em geral - e, por exemplo, questões sobre 
qual o material apropriado para as aulas de Física de alunos de uma 
determinada faixa etária são questões que escapam a tal reflexão - , pre
tende-se eminentemente nesta recensão perspectivar os particularismos da 
disciplina do autor da seguinte forma diferenciadora: os que forem passí
veis de se assumir como exemplos de opções pedagógicas aplicáveis 
noutra área serão vistos como princípios gerais que urge integrar numa 
possível resposta à questão que aqui nos orienta; quanto aos que reflec
tem a especificidade da Física como área do saber e como disciplina de 
ensino, serão apenas referidos no âmbito da vertente sinóptica que este 
trabalho, como recensão, também assume. 

No primeiro artigo - Acerca dos Trabalhos Práticos de Física nos 
Liceus - o autor estabelece um conjunto de condições pragmáticas sem as 
quais não é possível desenvolver-se um ensino experimental da Física. 
Tais condições possibilitam a perspectivação individual de uma experiên
cia e tal perspectivação, por sua vez, visa a formação do contexto crítico 
apropriado para a introdução de uma noção particular da Física; neste 
texto destacam-se, para o nosso propósito, dois pontos: uma visão curri
cular transversal do ensino (5. P., p. 21); e uma fecunda visão sobre a 
utilidade dos conteúdos programáticos: o aluno deve «criar o espírito de 
medida, a consciência física do que significa comparar. Parece-nos isto o 
essencial de tudo. O aluno poderá, na sua vida real, nunca precisar de 
medir coisa nenhuma. O que precisará sempre (...) é de aplicar a ponde
ração do seu espírito, o cuidado da sua observação, o sentimento de equi
líbrio que resulta do trabalho minucioso que a prática do laboratório lhe 
ajudará a desenvolver» (S. P., p. 23). Deste modo, a utilidade dos conteú
dos programáticos - introduzidos num âmbito experimental ou não - é 
uma utilidade formativa auto-suficiente, isto é, não dependente de um 
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contexto prático inerente à vivência do aluno; Neste ponto de vista, os 
conteúdos pedagogicamente úteis são os que proporcionam um amadure
cimento de uma perspectiva racional acerca dos problemas da Física, da 
Matemática, da Filosofia, etc. - e não necessariamente os que são aplicá
veis de imediato na vivência corrente ou no domínio do mercado de tra
balho e sua dinâmica relacional de procura e de oferta. 

No segundo artigo - Acerca da Unidade Métrica de Massa - , de cur
ta dimensão e de pendor técnico, o autor expõe uma aplicação da noção 
de proporcionalidade directa, justamente à relação entre as massas de 
dois corpos. Tratando-se de um método estritamente conceptual (se o 
estudante dominar a noção e souber aplicá-la saberá resolver os proble
mas em causa sem precisar de recorrer a qualquer referente empírico), 
Rómulo de Carvalho refere a possibilidade de o aluno usar correctamente 
- de um modo relacional - noções cujo significado e referente desconhe
ce em absoluto. Deste modo, um imperativo pedagógico premente é o de 
se constituírem mecanismos programáticos que exijam, além de um uso 
conceptual competente, uma compreensão semântica que se deve testar 
de per si, num momento anterior a um uso relacional que pode ocultar 
insuficiências de base. Creio que esta exigência de método é um traço 
geral inerente a toda a disciplina cujo desenvolvimento dependa do uso 
de conceitos específicos e que, deste modo, representa um princípio 
pedagógico geral. 

No artigo seguinte - Considerações sobre o Ensino Elementar da 
Física -, no seguimento do anterior, o autor refere a possibilidade de o 
estudante poder aplicar uma determinada fórmula correctamente mas «no 
mais completo desinteresse pelo significado físico da quantidade calcula
da» (S. P., p. 35). Contra tal possibilidade, propõe-se um ensino totalmen
te experimental da Física - numa fase preliminar. Aquilo que se pretende 
contrariar é o «adormecimento do raciocínio e a mecanização [de] (...) 
processos» (S. P., p. 37) - mesmo que o rendimento dos alunos seja 
menor (cfr. S. P., p. 37). Está neste ponto patente uma visão do ensino 
como um processo no qual os conteúdos programáticos devem acima de 
tudo remeter para uma exposição que vise a compreensão e não só um 
uso formalmente competente e mecanizado. 

No quarto artigo - A Física como Objecto de Ensino - uma das 
ideias centrais é a da autoridade dos conteúdos programáticos a leccionar. 
O programa formal é o resultado de uma reflexão concernente à finalida
de dos conteúdos e à sua adaptação face ao destinatário (cfr. S. P., p. 42). 
Deste modo, o professor deve-se centrar na questão de saber «como deve
rá ministrar os conhecimentos que as circunstâncias oficiais determinam» 
(S. P., p. 43). Para tal, no âmbito da acção do docente, Rómulo de Carva
lho discrimina três elementos: o método (dedutivo ou indutivo), o proces
so (verbal, verbal ilustrado ou experimental) e a forma (passiva ou activa 
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- por parte dos alunos naturalmente); quanto à forma activa, o autor dife
rencia um modo heurístico de um modo socrático; onde «o aluno é colo
cado na (aparente) situação do primeiro descobridor do fenómeno em 
estudo» e, no segundo, «o professor interroga o aluno em termos perspi
cazes, de rebuscada subtileza» (S. P., p. 46). No seguimento dos textos 
anteriores, considera-se que, no âmbito do ensino da Física e numa fase 
preliminar, é desejável o estabelecimento de uma aliança entre o método 
indutivo e o processo experimental. Paralelamente, perspectiva-se o pro
cesso de ensino/aprendizagem como um processo centrado na figura do 
professor; o professor acaba por se assumir, «em última análise», como 
«o método, o processo, a forma e o modo» (S. P., p. 52); assinalem-se, 
também, os seguintes passos: «o aluno, preso à inocência do seu enten
dimento, concluirá o que nós pretendermos que conclua ou o que achar
mos conveniente que conclua» (S. P., p. 51); e «realmente não é a expe
riência que permite a indução. Somos nós, nós os que ensinamos» (S. P., 
p. 52). 

O artigo subsequente - Introdução dos Conceitos de Incerteza Abso
luta das Medidas e de Algarismo Significativo no I o ano do Ensino Liceal 
- remete, como o seu título indica, para um problema pedagógico muito 
específico: como introduzir, numa faixa etária determinada, certos con
ceitos técnicos da Física. Certamente que o tema não serve directamente 
o nosso propósito de abordagem; contudo, a este texto é inerente, na 
esteira do anterior, uma perspectiva do ensino/aprendizagem onde o pro
fessor assume um papel de destaque - como orientador de aprendizagens 
e gestor curricular cujas opções metodológicas são o núcleo de base da 
sua acção pedagógica e formativa [cfr., por exemplo, S. P., p. 59 (o pro
fessor deve «orientar» os alunos), p. 61 (o professor condiciona a forma 
de representação numérica) e p. 66 (o professor aproveita o contexto 
pedagógico ou, caso não se proporcione o contexto adequado, provoca
do). 

No sexto artigo - O Estudo Experimental do Teorema de Arquime
des - mais uma vez um aspecto particular do ensino da Física coexiste 
com a demonstração de posições de âmbito pedagógico geral; como é 
nossa intenção, centremo-nos nestas últimas. Aqui se sublinha o papel do 
professor enquanto gestor curricular cuja função lhe permite preterir uma 
temática em favor de outra que considere mais importante (cfr. S. P., 
p. 74); assim, gerir os conteúdos programáticos pode ser uma tarefa selec
tiva. Por outro lado, mais uma vez se destaca a autoridade do professor 
[cfr. S. P., p. 74 (os alunos, no caso particular da temática em causa, terão 
de redigir um texto no qual estará patente a demonstração do domínio de 
uma série de conteúdos; tal deve ser reflexo directo de opções curricula
res que visem «tudo quanto o professor pretendesse colher deles [dos 
alunos]»)]. Não obstante, tal autoridade há-de ser sensível à reacção dos 
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alunos. O autor defende nitidamente que as opções inerentes à esfera do 
planeamento possam sofrer alterações aquando da materialização desse 
mesmo planeamento no âmbito da esfera performativa, a aula. No caso 
particular deste texto leia-se, a título de exemplo: «utilizando um dina
mómetro torna-se possível percorrer todos os passos citados em duas 
aulas, desde que os alunos reajam bem» (S. P., p. 76). A consistência da 
recepção dos alunos é condição para o cumprimento do planeamento; 
para o autor não se deve visar um perfil de professor que muito "ensina", 
mas sim que muito faz aprender. 

No antepenúltimo artigo - Sobre o Estado Actual do Ensino da Físi
ca - o autor enumera dificuldades que o ensino de qualquer disciplina 
pode sofrer: «a desactualização dos programas, a deficiente preparação 
pedagógica de muitos professores, o excessivo número de alunos por 
turma, a deficiência de material didáctico, etc.» (S. P., p. 84). Por outro 
lado, neste texto está patente que um ensino centrado no professor não é 
necessariamente um ensino no qual o mais importante seja a abrangência 
programática que o professor consegue alcançai-; leia-se a crítica do 
autor: «os professores têm de dar os programas a correr, de tocar superfi
cialmente nos assuntos, (...) desprezando todas as elementares atenções 
que merece a formação mental do aluno» (S. P., p. 88). Para o autor o 
ensino deve-se efectivamente centrar na autoridade do professor -
enquanto gestor pedagógico de conteúdos programáticos - porquanto tal 
exigência é justamente condição para uma orientação pedagógica do alu
no sem a qual a sua «formação mental» não se desenvolve consistente
mente. 

Além de considerações muito datadas - inerentes à situação do ensi
no da Física em 1970 - , Rómulo de Carvalho refere que «a boa formação 
do professor de Física é a necessidade mais urgente do ensino dessa dis
ciplina» (5. P., p. 93). Está também aqui presente uma visão ascética da 
actividade do professor (esse mesmo professor fará o seu trabalho, «ascé
tico e voluntário»); e ainda uma concepção do processo de ensi
no/aprendizagem centrada nos conteúdos programáticos (cujo domínio 
pleno é a condição primeira - mas não a única certamente - para que tal 
processo se efective de modo consistente). Por outro lado, mais uma vez 
transparece uma perspectiva curricular transversal [no caso remete-se 
para a clara dependência da Física em relação à Matemática (cfr. S. P., 
p. 104-106)]. 

No oitavo artigo - O Ensino Liceal da Física de 1964 a 1970 - o 
autor critica o «moderno conceito da finalidade da Pedagogia que é o 
aproveitamento económico do indivíduo» (S. P., p. 109-110); critica tam
bém todo e qualquer facilitismo (cfr. S. P., p. 112). Trata-se de um texto 
que concerne, essencialmente, aos problemas pragmáticos dos estágios de 
Física (do ponto de vista do professor estagiário). 
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Por fim, no derradeiro artigo - A Experiência cia Gota de Oleo -
deparamo-nos com um caso muito específico do ensino experimental da 
Física. Volta-se a sublinhar que tal vertente experimental tem como inte
resse didáctico a introdução de noções técnicas. 

Em jeito de conclusão, atentemos na seguinte dicotomia (duas 
noções de ensino/aprendizagem contrastantes): 

(i) Uma noção de ensino/aprendizagem centrada nos conteúdos - na 
sua objectividade e na sua consistência; nesta noção de ensino/aprendi
zagem o aluno competente é o aluno que demonstra um domínio exacto 
no uso de semelhantes conteúdos; por outro lado, a competência do pro
fessor reflecte-se na fluida relação que deve estabelecer entre esses mes
mos conteúdos e uma exposição conducente à sua eficaz transmissão. 

(ii) uma noção de ensino/aprendizagem centrada nos interesses dos 
alunos - no sentido de um enquadramento num projecto/percurso pessoal; 
nesta noção de ensino/aprendizagem o aluno competente é o aluno que 
demonstra uma posição pessoal na qual se abrange uma série de conteú
dos (mais do que uma série exaustiva pretende-se que se forme uma 
selecção pertinente que reflicta uma construção original e consistente); 
por outro lado, a competência do professor reflecte-se na adaptação dos 
conteúdos aos interesses dos alunos (e a acção de adaptar consiste num 
trabalho de selecção e adequação que, mantendo o rigor dos conteúdos, 
discrimina positivamente aqueles que são passíveis de se incorporarem na 
construção de uma posição pessoal do aluno; o professor competente é 
justamente o que desenvolve uma sensibilidade pedagógica que permite 
tal discriminação tendencialmente personalizada). 

Servem estas duas noções - que facilitam um contraste de perspecti
vas - para um enquadramento do posicionamento de Rómulo de Carvalho 
face à pedagogia: trata-se de um posicionamento tendencialmente centra
do na noção (i) de ensino/aprendizagem: «Essa ideia - completamente 
contrária à posterior moda do "ensino centrado no aluno" - é uma das 
mais fortes em todos os escritos pedagógicos e em toda a actuação deste 
grande pedagogo» (intr. de Nuno Crato a S. P., p. 14) - em cuja «prática 
e reflexão pedagógica» transparece um profundo «equilíbrio». «Há rigor, 
mas acompanhado do desenvolvimento da intuição; há objectivos peda
gógicos exigentes, mas também a preocupação de despertar o interesse 
dos alunos; há a experimentação, mas com a consciência das suas limita
ções; há o destaque da compreensão teórica, mas também a tentativa de 
ligar a escola à vida» (intr. de Nuno Crato a S. P., p. 17). 

Uma das lições a extrair em consequência é o reconhecimento da 
perigosa hipótese de o processo de ensino/aprendizagem se poder consti
tuir numa relação de reciprocidade adaptativa na qual interesses condi
cionam conteúdos e o valor destes não tem qualquer possibilidade de 
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afirmar a sua auto-suficiência. Em áreas do saber nas quais a auto
suficiencia formativa dos conteúdos é por demais evidente, como é o 
caso da filosofia, só tendo como referências figuras pedagógicas como 
Rómulo de Carvalho será possível atenuar essa hipótese que é cada vez 
mais uma tendência e restituir, para que se possa efectivar e optimizar 
uma real formação do aluno, uma visão do ensino centrada no professor e 
um projecto pedagógico autenticamente filosófico e absolutamente irre
dutível à mera função de uma espécie de educação para a cidadania, 
como hoje em dia se passa a nível do Ensino Secundário. 

Pedro Cardim Ribeiro 
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PUBLICAÇÕES 

PUBLICAÇÕES PRÓPRIAS 

Acordar para a Lógica Matemática, autoria de Manuel dos Santos Lou
renço, Elementa 4, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lis
boa, 2006. 

O Envolvimento do Infinito no Finito, organização Adelino Cardoso, 
Acta, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

Lógica e Realidade em Hegel. A Ciência da Lógica e o Problema da 
Fundamentação do Sistema, autoria de Diogo Falcão Ferrer, Académica 
1, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

A Natureza das Coisas e Coisas da Natureza - Um Estudo da Crítica da 
Razão Pura, autoria de Irene Borges Duarte, Académica 2, Lisboa, Centro 
de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

A Felicidade na Ética de Kant, autoria de Mónica Gutierres, Académica 
3, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 
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Investigações Lógicas - I Vol: Prolegómenos à Lógica Pura, autoria de 
Edmund Husserl, Tradução de Diogo Falcão Ferrer, Centro de Filosofia 
da Universidade de Lisboa, 2006. 

Europa: Crise de Renovação - Artigos para a Revista Kaizo, A Crise da 
Humanidade Europeia e a Filosofia, autoria de Edmund Husserl, Tradu
ção de Carlos Morujão e Pedro Alves, Centro de Filosofia da Universida
de de Lisboa, 2006. 

Lévinas entre Nós, coordenação de Cristina Beckert, Acta 2, Lisboa, Cen
tro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

A Felicidade na Fenomenologia da Vida, Coordenação de Florinda Mar
tins e Adelino Cardoso, Acta 1, Lisboa, Centro de Filosofia da Universi
dade de Lisboa, 2006. 

Direct Reference, Cognitive Significance and Fregean Sense, autoria de 
João Branquinho, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
2006. 

PARCERIAS 

Enciclopédia e Hipertexto, edição de Olga Pombo, António Guerreiro e 
António Franco Alexandre, editora Duarte Reis e Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, 2006. 

Aristóteles Obras Completas, Vol. IV Tomo I : História dos Animais, 
Autoria de Aristóteles, tradução de Maria F. S. Silva, IN-CM e Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

O Humano e Inumano: A Dignidade do Homem e os Novos Desafios, 
coord, de Pedro Alves, José M . Santos e Alexandre Sá, Fundação Calous
te Gulbenkian e Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

Phainomenon - Revista de Fenomenologia, n.° 11 e 12 Direcção de Pedro 
Alves, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

Phainomenon - Revista de Fenomenologia, n.° 12 Direcção de Pedro 
Alves, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

Disputado - International Journal of Philosophy, Vol. I n.° 20, Edição 
João Branquinho, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 

Disputatio - International Journal of Philosophy, Vol. I n.°21, Edição 
João Branquinho, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2006. 
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EVENTOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E CULTURAL 

COLÓQUIOS E JORNADAS 

Jornadas Ibéricas de Fenomenologia, 19-21 Janeiro, Academia Portugue
sa da História: Coord. Pedro Alves. 

Reunião Plenária da Sociedade Ibérica de Filosofia Grega, 10 Fevereiro, 
FLUL: Coord. António Pedro Mesquita. 

Colóquio Internacional comemorativo do centenário do nascimento de 
Emmanuel Lévinas «Lévinas entre nós», 30-31 Março, FLUL: Coord. 
Cristina Beckert. 

Seminário de Filosofia kantiana do Direito e da Política, 6-7 Abril, FLUL: 
Coord. Leonel Ribeiro dos Santos. 

I I I Encontro Nacional de Filosofia Analítica, 2-4 Junho, FLUL: Coord. 
João Branquinho. 

Workshop sobre a Metafísica de Aristóteles, 29-30 Junho, FLUL: Coord. 
Maria José Figueiredo. 

lst Lisbon Workshop on Semantics, 6-7 Outubro, FLUL: Coord. João 
Branquinho. 

Colóquio Internacional Arte, Metafísica e Mitologia, 9-11 Novembro, 
FLUL: Coord. Carlos João Correia. 

Congresso Internacional do Centenário do Nascimento de Agostinho da 
Silva «Agostinho, pensador do mundo a haver», 15-17 Novembro, FLUL, 
UCP, FLUP: Coord. Paulo Borges/Renato Epifânio. 

Colóquio Internacional A Morte e a Origem: Homenagem a Heidegger e 
Freud, 16-17 Novembro, UE: Coord. Irene Borges-Duarte. 

SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS 

Seminários do Projecto Francisco Sanches, Faculdade de Letras da Uni
versidade de Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
coordenação de Adelino Cardoso. 

Seminários do Projecto POCI/FIL/60600/2004 - Heidegger em Portu
guês, coordenação de Irene Borges Duarte 
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PUBLICAÇÕES 2007 

PUBLICAÇÕES PRÓPRIAS 

Kant: Posteridade e Actualidade, coordenação de Leonel Ribeiro dos San
tos, Acta 3, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2007 

Ordem e Ser. Ontologia da Relação em Santo Agostinho, autoria de Paula 
Oliveira e Silva, Académica 4, Lisboa, Centro de Filosofia da Universi
dade de Lisboa, 2007. 

EVENTOS CIENTÍFICOS PARA 2007 

Colóquio Internacional Comemorativo do Centenário do Nascimento de 
Hannah Arendt, 11 e 12 de Janeiro, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. 

Jornadas Internacionais Figuras da Racionalidade - Neokantismo e 
Fenomenologia, 18 e 19 de Janeiro, Universidade de Évora e Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa. 

Olhares sobre a Filosofia, A Filosofia na Escola, na Cidade e na Cultura, 
23 de Março, Centro Nacional de Cultura, co-organização Departamento 
de Filosofia da FLUL e Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. 

2 n d Lisbon Workshop on Semantics, Outubro, FLUL: Coord. João Bran
quinho. 

3.° Congresso Internacional - Mundo da Vida - Racionalidade - Ciência 
e l.° Congresso Luso-Brasileiro de Fenomenologia - A Fenomenologia 
Luso-Brasileira, 5, 6 e 7 de Dezembro, Faculdade de Letras da Universi
dade de Lisboa, co-organização, AFFEN, Sociedade Brasileira de Feno
menologia e Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. 

Seminário Permanente de Filosofia Analítica, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. 

Nota: os preços dos livros estão indicados na página do Centro de Filosofia 
na internet: www.centrofilosofia.org 
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TePFax: 217920091 . E-mail: c.filosofia@fl.ul.pt  
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N.° Id. Fiscal: 502447699 
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COLÓQUIOS E SEMINÁRIOS REALIZADOS 

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR A PAISAGEM EM PERSPECTIVAS. 
TEORIA, EXPERIÊNCIA, INTERVENÇÃO, Faculdade de Letras, 12 de 
Maio de 2006, Coordenação e moderação: Adriana Veríssimo Serrão 

A P A I S A G E M NA P E R S P E C T I V A DA A R Q U I T E C T U R A P A I S A G I S T A - Prof Arq. 
Pais. Manuela Raposo Magalhães (Instituto Superior de Agronomia, Instituto 
Superior Técnico) 
A E S T É T I C A DA M A T E R I A L I D A D E NO PROJECTO DO JARDIM DA G U L B E N K I A N -

Prof Arq. Pais. Aurora Carapinha (Universidade de Évora) 
E S T É T I C A S D A P A I S A G E M E A R Q U I T E C T U R A PAISAGISTA - Arq. Pais. Maria 
Francisca Lima (Instituto Superior de Agronomia de Lisboa) 
P A I S A G E M E C O M P L E X I D A D E - Arq. Pais. Andreia Saavedra Cardoso (Insti
tuto Superior de Agronomia de Lisboa) 
A R S NATURANS: N A T U R A L I S M O S I M B Ó L I C O NA PINTURA S E I S C E N T I S T A POR
T U G U E S A - Arq. Pais. Sónia Talhé Azambuja (Universidade do Algarve -
Área Departamental de Arquitectura Paisagista) 
A E X P E R I Ê N C I A E S T É T I C A D A N A T U R E Z A NO PENSAMENTO PORTUGUÊS DO 
S É C U L O XVIII - Prof. Doutor Pedro Calafate (Departamento de Filosofia da 
FLUL) 
E X P E R I Ê N C I A E S T É T I C A E CONSCIÊNCIA E C O L Ó G I C A E M K A N T - Prof. Doutor 
Leonel Ribeiro dos Santos (Departamento de Filosofia da FLUL) 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO «A QUESTÃO DE DEUS. HISTÓRIA E 
CRÍTICA». Seminários na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
Anfiteatro 3 

I o Seminário - 26 de Maio de 2006, 16h-19h 
lóh: Coordenadora - Maria Leonor Xavier (UL), «Apresentação pública do 
Projecto» 
Carlos João Correia (UL), «Questões de Teodiceia no Pensamento Contem
porâneo» 
I7h 30m: Moderadora - Cristina Beckert (UL) 
José Costa Macedo (UP), «Neoplatonismo e Revelação, a propósito de Fílon 
de Alexandria» 
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Filipa Afonso (UL), «Deus depois de Auschwitz. Uma reflexão a partir de 
Hans Jonas» 
Debate 

IF Seminário - 7 de Dezembro de 2006, 14h 30m-19h 
14h 30m: Moderadora - Maria Leonor Xavier (UL) 
Fernando Belo (UL), «Considerações em tomo da formação do Monoteís
mo» 
André Veríssimo (UNL), «A racionalidade do psiquismo do humano e o 
sentido de um sujeito ético» 
16h 15m: Moderador - Renato Epifânio (UL) 
António Rocha Martins (UL), «Teologia e Metáfora em São Boaventura» 
Filipa Afonso (UL), «Através de Job. Uma leitura dos posfácios de Basílio 
Teles» 
Coordenadora - Maria Leonor Xavier (UL), «Ponto da situação do Projecto» 
Debate 
18h 30m: Momento Musical - Maestro Euclides Pio e Coro Polifónico do 
Clube do Sargento da Armada 

ni° Seminário - 11 de Maio de 2007, 14h-19h 
14h: Moderador - Renato Epifânio (UL) 
António Braz Teixeira (UL), «A Questão de Deus no Pensamento Brasileiro 
do séc.XLX» 
15h: Moderador - Carlos João Correia (UL) 
Markus Gabriel (UH), «A "Advertência" (Wink) de Deus - Sobre o papel da 
"Advertência" do último Deus nos Beiträge de Heidegger» 
Maria Teresa Teixeira (UL), «Deus na filosofia do processo de Whitehead» 
Gonçalo Zagalo Pereira (UL), «O segredo sem segredo: o nome de Deus na 
desconstrução derridiana» 
17h 15m: Moderadora - Maria Leonor Xavier (UL) 
José Costa Macedo (UP), «Plotino: Absoluto e Subjectividade» 
Coordenadora - Maria Leonor Xavier (UL), «Ponto da situação do Projecto» 
Debate 
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Estudos Pós-Graduados em Filosofia 
na Universidade de Lisboa 

2007-2008 

O Departamento de Filosofia da UL 

O Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa convida todos os 
interessados a candidatarem-se aos seus programas de Mestrado (2o ciclo) e 
Doutoramento (3o ciclo) para ingresso em Outubro de 2007. Os cursos ofere
cidos nestes programas também interessam a Professores de Filosofia do 
Ensino Secundário, pois podem ser creditados como Acções de Formação 
(cada curso tem a duração de 50 horas, o que corresponde a 2 créditos). 

A Universidade de Lisboa tem o maior e o mais forte departamento de Filo
sofia em Portugal, com cerca de 20 docentes doutorados. Em 2006-7, há 
cerca de 40 estudantes inscritos nos programas de mestrado e doutoramento, 
sendo completados, em média, 3 doutoramentos por ano lectivo. 

Os membros do departamento podem oferecer orientação nas seguintes áreas 
(e suas ramificações): Estética e Filosofia da Arte; História da Filosofia; 
Filosofia da Linguagem e Lógica Filosófica; Filosofia Moral e Política; Epis
temologia e Metafísica. 

Bolsas 
A maioria dos doutorandos no Departamento tem obtido bolsas de doutora
mento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Toda a informação sobre 
candidaturas está disponível em http://www.fct.mctes.pt/ 

Horários 
Os cursos dos programas de Mestrado e Doutoramento funcionarão em horá
rio pós-laboral: 5a e 6a feira a partir das 19:00, Sábado de manhã 

Candidaturas 
Os interessados podem contactar directamente o Director de Estudos Pós¬
-Graduados. 

Estudantes do actual 4" Ano da Licenciatura em Filosofia 
Aos estudantes que queiram continuar os seus estudos serão concedidas as 
seguintes equivalências a disciplinas excedentes feitas em 2006-7: 12 ECTS 
em DEs = 7.5 ECTS em UCs de Tópicos de Filosofia do 2 o Ciclo; 12 ECTS 
em DOS = 7.5 ECTS em UCs de Opção 

http://www.fct.mctes.pt/
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Director de Estudos Pós-Graduados 

Professor João Branquinho, jbranquinho@fl.ul.pt 

Sítio 
Consulte também o sítio da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: 
http://www.fl.ul.pt/posgraduados06/index.htm 

Programa de Mestrado em Filosofia (2o Ciclo) 

O objectivo deste programa é habilitar os estudantes, a um nível intermédio 
(por oposição a elementar do I o Ciclo e a avançado do 3o), com um conjunto 
de conceitos, técnicas, teorias e problemas característicos de territórios cen
trais da Filosofia. 

O programa consiste em: 
• 6 unidades curriculares (UC) de Tópicos de Filosofia e 2 UC de Opção, a 

completar nos primeiros dois semestres; 
• 2 U C de Seminários de Investigação, a completar nos 3o e 4 o semestres; 
• dissertação de mestrado. 

As UC de Tópicos de Filosofia encontram-se repartidas por seis grupos: 
História da Filosofia; Filosofia da Linguagem e da Mente; Filosofia do Espa
ço Público; Filosofia da Natureza, da Vida e do Ambiente; Estética e Filoso
fia da Arte; Epistemologia e Metafísica; as UC de Opção podem ser obtidas 
em qualquer programa da Universidade de Lisboa. Os Seminários de Investi
gação destinam-se a apoiar o trabalho de composição da dissertação e consis
tem em apresentações pelos estudantes de resultados da sua investigação. 

Unidades Curriculares de Tópicos de Filosofia oferecidas em 2007-8 
(ensino por módulos) 

Semestre Impar 
Tópicos de História da Filosofia I 
Tópicos de Filosofia da Linguagem e da Mente 
Tópicos de Filosofia do Espaço Público 

Semestre Par 

Tópicos de História da Filosofia I I 
Tópicos de Estética e Filosofia da Arte 
Tópicos de Epistemologia e Metafísica 

mailto:jbranquinho@fl.ul.pt
http://www.fl.ul.pt/posgraduados06/index.htm
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Programa de Doutoramento em Filosofía (3" Ciclo) 

As competências visadas são de nível avançado (por oposição a intermédio 
do 2 o ciclo e a elementar do I o ) . As competências adquiridas no Curso de 
Formação Avançada, realizado durante os três primeiros semestres, são sub
sequentemente complementadas com as competências específicas de investi
gação associadas quer aos Seminários de Investigação quer à composição da 
dissertação de doutoramento, 2 a e 3a fases do programa (respectivamente). 

O programa consiste em: 
• 6 TJC de Tópicos Avançados de Filosofia, a completar até ao início do 4 o 

semestre; 
• 3 UC de Seminários de Investigação, a completar nos 4o, 5 o e 6o semestres; 
• dissertação de doutoramento 

Unidades Curriculares de Tópicos Avançados de Filosofia oferecidas em 2007-8 
(ensino por módulos) 

Semestre Impar 

Tópicos Avançados de História da Filosofia I 
Tópicos Avançados de Filosofia da Linguagem e da Mente 
Tópicos Avançados de Filosofia do Espaço Público 
Semestre Par 
Tópicos Avançados de História da Filosofia II 
Tópicos Avançados de Estética e Filosofia da Arte 
Tópicos Avançados de Epistemologia e Metafísica 

Acções de Formação para Professores do Ensino Secundário 
2007-2008 

Areas 
O Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa oferece, em 2007¬
-2008, acções de formação nas seguintes áreas, todas elas centrais para o 
ensino do actual programa de Filosofia do ensino secundário: 

• História da Filosofia 
• Lógica 
• Ética e Política 
• Estética 
• Epistemologia 
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Créditos 
A cada uma destas acções de formação, cujo ensino está organizado por 
módulos, corresponde um total de 50 horas, que equivalem a 2 créditos. As 
acções de formação consistem em 16 sessões de 2 horas e meia semanais 
cada, às quais são adicionadas 10 horas para avaliação e orientação indivi
dual. As sessões têm lugar à sexta-feira a partir das 19:00 ou ao Sábado a 
partir das 8:00. 
Para mais informações, contacte por favor o Director de Estudos Pós¬
-Graduados, Professor João Branquinho, jbranquinho@fl.ul.pt 

Estudos Pós-Graduados em Filosofia na Universidade de Lisboa 
2007-2008 

Unidades Curriculares, Módulos e Docentes 

Semestre ímpar 

Filosofia do Espaço Público: 
• Módulo 1: Risco e Incerteza na Era da Crise Ambiental, Viriato Sorome-

nho Marques; semanas 1-6, 5a Feira, 19:00-21:30 
• Módulo 2: As Mulheres e a Filosofia, Luísa Ribeiro Ferreira; semanas 7¬

-11, 5a Feira, 19:00-21:30. 
• Módulo 3: As Utopias da Europa - de Podiebrad (1464) a Husserl e Orte

ga, Pedro M.S. Alves; semanas 12-16, 5a Feira, 19:00 - 21:30. 
• História da Filosofia I: 
• Módulo 1: Filosofia da Praxis, José Barata-Moura; semanas 1-6, 6a Feira, 

19:00-21:30. 
• Módulo 2: Temas de Filosofia em Portugal, Pedro Calafate; semanas 7-11, 

6a Feira, 19:00-21:30. 
• Módulo 3: O Pensamento Antropológico dos Modernos, Leonel Ribeiro 

dos Santos; semanas 12-16, 6a Feira, 19:00-21:30. 
• Filosofia da Linguagem e da Mente; 
• Módulo 1: Questões Actuais de Lógica Aristotélica, João Branquinho; 

semanas 1-8, Sábado, 10:00-12:30. 
• Módulo 2: Questões Actuais de Filosofia da Linguagem, João Branquinho; 

semanas 9-16, Sábado, 10:00-12:30. 

Semestre Par 

História da Filosofia II: 
• Módulo 1: Escolas Helenísticas, A.P. Mesquita; semanas 1-8, 5a Feira, 

19:00-21:30 

mailto:jbranquinho@fl.ul.pt
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• Módulo 2: Filosofía dos Transcendentais (acerca da verdade), Leonor 
Xavier; semanas 9-16, 5a Feira, 19:00 - 21:30 

• Estética e Filosofía da Arte: 
• Módulo 1: A Filosofia e o Jardim, Adriana Veríssimo Serrão: semanas 1-8, 

6a Feira, 19:00-21:30 
• Módulo 2: Os Fins da Arte,'Antonio Franco Alexandre; semanas 9-16, 6a  

Feira, 19:00-21:30 

Epistemologia e Metafísica: 

• Módulo 1: O A Priori e o Analítico em Kant e Frege, Adriana Silva Graça; 
semanas 1-8, Sábado, 10:00-12:30 

• Módulo 2: O Problema do Saber e a sua Fundamentação, Mafalda Blanc; 
semanas 9-16, Sábado, 10:00 - 12:30 





OBRAS DE FILOSOFIA PUBLICADAS 

PELAS 

EDIÇÕES COLIBRI 

Leibníz 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 

0 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 

0 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, Miche! 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 Valleniíla 

Ética & Contrato Social (Estudos), João Lopes Alves 

Linguagem, Retórica e Filosofia no Renascimento, Leonel Ribeiro dos Santos 

Direitos Humanos e Revolução — Temas do pensamento político setecentista, 
Viriato Soromenho-Marques 

A Esquerda do Possível - Textos de combate, coordenação de Francisco Louçã, 
João Martins Pereira e João Paulo Coutrim 

Timor Leste - um Povo, uma Pátria, Xanana Gusmão 

Política e Modernidade - Linguagem e Violência na Cultura Moderna, 
José A. Bragança de Miranda 

Em Louvor da Vida e da Morte. Ambiente — a cultura ocidental em questão, 
Joaquim Cerqueira Gonçalves 

Estratégia. O Grande Debate - Sun Tzu e Clausewitz, Francisco Alves 

Os Filósofos e a Educação (Clément Rosset, Etienne Balibar, François Chátelet 
et. ai), Anita Kechikian, tradução e apresentação de Leonel Ribeiro dos Santos 
e Carlos João Nunes Correia 

Discursos sobre Educação, Hegel, tradução e apresentação 
de Ermelinda Fernandes 

Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses, Leibniz, tradução, introdução 
e notas de Adelino Cardoso 

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 Principio 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 

Philosophien, 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 da Aufklärung ao Romantismo - Colóquio 
comemorativo dos 200 anos da publicação de A Religião nos limites da simples 
Razão de Immanuel Kant, coordenação de Manuel J. Carmo Ferreira 
e Leonel Ribeiro dos Santos (esgotado) 

Ética e o Futuro da Democracia, coordenação de João Lopes Alves 

Educação Estética e Utopia Política - Colóquio comemorativo dos 200 anos 
da publicação de Para a paz perpétua de L Kant e de Sobre a educação estética do 
ser humano de F. Schiller (1795-1995), coordenação de Leonel Ribeiro dos Santos 

Descartes, Leibniz e a Modernidade - Actas do Colóquio, coordenação 
de Leonel Ribeiro dos Santos, Pedro M . S. Alves e Adelino Cardoso 

Francisco Suárez (1548-1617) - Tradição e Modernidade, coordenação 
de Adelino Cardoso, António Manuel Martins, Leonel Ribeiro dos Santos 

Testemunhos e Fragmentos, Górgias, trad. Manuel Barbosa 
e Inês Ornellas de Castro 



Poiética do Mundo - Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, AAVV 
(org. Departamento e Centro de Filosofia da Fac. de Letras da Universidade 
de Lisboa) 

Vieira de Almeida (colóquio do centenário, 1888-1988), 
AAVV (coord. Nuno Nabais) 

Pensar a Cultura Portuguesa - Homenagem ao Prof. Francisco da Gama 
Caeiro, vários autores 

Filosofia e Ciências da Linguagem, Fernando Belo 

Roteiro Temático-Bibliográfico de Filosofia Medieval, 
Mário Santiago de Carvalho 

Curso de Filosofia do Conhecimento, José Reis 

O Esoterismo e as Humanidades, coordenação de Maria Isabel Sampaio Barbudo 

A Filosofia e o Resto - Um Colóquio, AAVV (org. M. f l Filomena Molder 
e M . a Luísa Couto Soares) 

Textos de Manuel Canijo, (Em co-edição com o Gabinete de Filosofia do 
Conhecimento) 

Depois do Empirismo Lógico = Aftter Logical Empirism, Richard Jeffrey 

Orósio — História Apologética 
(O livro 7 das Histórias contra os Pagãos e outros excertos), 
introdução e tradução de Paulo Farmhouse Alberto e Rodrigo Furtado 

Consenso e Conflito no Pensamento de John Rawls. A perversa ingenuidade 
do liberalismo, Pedro Manuel Prata Viegas dos Santos 

O Trabalho da Mediação no Pensamento Leibniziano, Adelino Cardoso 

Consenso e Conflito no Pensamento de John Rawls 

A perversa ingenuidade do liberalismo, Pedro Manuel Prata Viegas dos Santos 

Introdução ao Estudo da Filosofia Antiga, António Pedro Mesquita 

Questões de Filosofia na Idade Média, Maria Leonor Xavier 


