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Iniciei o meu projecto de doutoramento em 

2008, há, pois, muito tempo. Por isso, parte do 
que disse já não me pertence verdadeiramente 
(alguma vez me terá sido meu?). Mesmo se um 
milagre hermenêutico permitisse, contra a lógica 
da exappropriation derridiana, apanhar todos os 
sentidos que perfazem a intenção da tese, eu já 
sou outro – penso e escrevo diferentemente – e o 
mundo já é também outro. 

Os autores: escolhi pensar a partir de quatro 
autores maiores – Friedrich Nietzsche, Jacques 
Derrida, Michel Foucault e Gilles Deleuze –, 
ogres que devoram os seus discípulos, é que, 
como por vezes se diz, “Há pessoas demasiado 
inteligentes para o nosso próprio bem.” Se me 
permitem, parafraseio uma pequena parte da 
minha conclusão para enquadrar a relação entre 
eles: o que os articula e entrelaça deve ser divi-
dido entre a impossibilidade de uma hermenêuti-
ca do sentido e uma renovação da fi losofi a, pela 
exigência de a colocar novamente na vida vivida 
– “viver em fi lósofo” é um imperativo, ético e 
epistemológico, comum a todos eles.

O tema: mas o assunto principal é sobre as 
condições de possibilidade de uma hermenêutica 
do sentido, defi nida assim por Michel Foucault: 
“recuperação, pelo sentido manifesto de um dis-
curso, de um sentido simultaneamente segundo e 
primeiro, isto é, mais escondido mas mais fun-
damental.” (Les Mots et les Choses. Une archéo-
logie des sciences humaines, Paris: Gallimard, 
1966/2004, p. 384). E, portanto, verdadeiro, ou 
aproximando-se da verdade. A conclusão a que 
cheguei, já o disse, é a de que nenhum destes 
autores acredita (epistemologicamente) numa tal 
hermenêutica.

Paralelamente, examinei o que cada um deles 
disse acerca da fi losofi a, das suas linhas de afi r-
mação e declínio. Concluí que é entre a história 
da fi losofi a e as neo-fi losofi as que a pós-moder-
nidade constitui o seu teatro de operações. Já 

Nietzsche está na origem de uma nova fi losofi a 
crítica.

2
Friedrich Nietzsche: há muito que Nietzsche 

não é especialmente excêntrico, a enorme biblio-
grafi a secundária, fruto de uma recepção prolífi -
ca, acabou por enquadrá-lo, sem o domesticar, fi -
losofi camente. Isto infl uencia bastante as leituras 
actuais, e naturalmente também a minha. 

Mas comecei por ler Nietzsche na adolescên-
cia sem mapas, sentindo um enorme entusiasmo, 
porque dele emana uma intensidade vital que 
na época coincidia perfeitamente com a minha 
existência juvenil. Retomei-o depois para o meu 
mestrado, onde abordei os seus dionisíacos, aí já 
com grelhas orientadoras, mas sentindo a par do 
fascínio uma certa intimidação. Regressei a ele 
neste doutoramento, e estive ainda mais ampara-
do e também mais intimidado. Dos autores que 
trabalhei, ele foi quem mais resistiu às minhas 
tentativas de sistematização fi losófi ca. É sabido: 
quando se lê Nietzsche com alguma seriedade, o 
“quem lê” é sempre posto à prova, avaliado no 
que pode e no que quer.

Diz Nietzsche: “O meu pensamento deve ser 
a religião das almas mais livres” (Fragmento 
Póstumo, 1881); por isso, “só encontramos nas 
coisas o que lá pusemos” (Fragmento Póstumo, 
1885-86). “Não há qualquer estado de facto, 
tudo é fl utuante, inapreensível, evanescente.” 
(Ibid.) Mas ao mesmo tempo, e em oposição, 
como escreve em Para lá Bem e Mal, §22, os 
textos iniciais não devem desaparecer sob as 
interpretações, ou, no Anticristo, §52, ler bem é 
“colher os factos de leitura sem os falsear pela 
interpretação”.

Apesar deste conhecido tergiversar fi losófi co 
– levando talvez Peter Sloterdijk a chamar-lhe “o 
mestre do pensamento perigoso” (Regras para 
o Parque Humano, Coimbra: Angelus Novus, 
1999/2007, p. 54) –, evocando Paul Ricœur, ele 
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foi um grande desmistifi cador, a sua genealogia da 
moral é, a par da teoria das ideologias de Marx e da 
teoria freudiana das ideias e das ilusões, um opera-
dor fundamental da crítica moderna. Para isso fez-
-se póstumo e pagou o preço da solidão fi losófi ca 
quase total, fi nalmente revogada porque surgiram 
leitores à altura do que escreveu. Embora, como 
referiu Roger-Pol Droit no jornal Le Monde em 
Setembro de 2015, o efeito Nietzsche parece ter 
entrado em declínio: já não entusiasma como an-
tigamente. Parece ser “demasiado violento, elípti-
co, difícil, subtil...” ou então “pouco sistemático, 
coerente, consistente...” Para o tentar ajustar à ra-
cionalidade fi losófi ca, o século XX organizou em 
torno do autor um halo gigantesco que se torna, 
fi nalmente, quase dissuasivo. Tal seria lamentável, 
ele continua a fornecer uma extensa caixa-de-fer-
ramentas fi losófi ca para se entender o passado, o 
presente e o futuro, a sua genealogia é uma arma 
poderosa para desmascarar as ilusões e os oportu-
nismos ideológicos que formam visões do mundo 
incorrectas (mais ética do que epistemologica-
mente), muitas vezes dominantes. 

Nietzsche começou na teologia, uma tra-
dição familiar, passou pela fi lologia (uma 
Zukunftsphilologie) e acabou parcialmente na 
fi losofi a (a limpá-la de preconceitos), pontuando 
estes campos com a música (sem a qual, recor-
damo-lo, “a vida seria um erro”). Por outro lado, 
não cessou de se ler a si mesmo, de se interpretar, 
inviabilizando também por isso um signifi cado 
fi xo para os seus textos, a sua extensa auto-recep-
ção renovou o sentido originário do que escreveu. 
Todavia, se o seu vanguardismo é irrecusável, 
Nietzsche não inaugurou nada ex nihilo, os con-
ceitos, as ideias e o estilo discursivo que usou nas-
ceram noutros (não haveria vontade de potência 
sem Schopenhauer, eterno retorno sem Heraclito, 
materialismo sem Espinosa, anti-cristianismo 
sem Feuerbach, sobre-homem sem, a contrapelo, 
Darwin, fi siologia da arte sem Wagner, incons-
ciente sem Eduard von Hartmann). Nietzsche só 
atirou a seta mais longe, mas fê-lo desenhando 
um Leimotiv preciso: toda a sua obra é atravessa-
da pela ideia do desenvolvimento de forças, mo-
vimentos criadores e destruidores. Insiste por isso 
que o velho humanismo, mascarado de ideal as-
cético, deve ser substituído por um sobre-huma-
nismo, criando-se outro homem, renaturalizado e 
artista, tarefa para grandes educadores, capazes 
de superar o niilismo ocidental e viverem com 
esplendor a morte de Deus.

A fragmentação perspectivista inerente ao esti-
lo aforístico, a sua própria dilaceração enquanto 
autor (vive como Zaratustra, Dioniso, espírito 
livre, anticristo e até Wagner), a exigência de 
um isomorfi smo vital para a boa interpretação 
(só lhe interessava aquilo que era “escrito com 
o sangue” e recebido de igual forma), o não que-
rer ser compreendido, o tudo poder ser lido de 
outra forma porque não há factos, a fi losofi a do 
talvez (Vielleicht) própria aos fi lósofos do futuro 
(hermeneutas puros). Mas também um eterno re-
torno que permite reavaliar o passado e promove 
a auto-superação (Selbstüberwindung), ou a von-
tade de potência (der Wille zur Macht), sempre 
múltipla, dada como vontade de interpretação (re-
metendo para uma ontologia hermenêutica), tudo 
isto impede a constituição de uma hermenêutica 
do sentido (capaz de encontrar o uno e o idênti-
co), compensada por uma “arte da interpretação” 
(Lesen als Kunst), mistura fecunda de rigor fi lo-
lógico e inovação fi losófi ca.

3
Jacques Derrida: “procurei regularmente repor 

a fi losofi a em cena, numa cena que ela não go-
verna.” (Positions, Paris: Les Éditions de Minuit, 
1972, p. 69).

Dos autores que trabalhei, talvez tenha sido 
Derrida (elevou Rousseau e Nietzsche a heróis 
positivos) quem mais genuinamente se preocu-
pou com a fi losofi a. Pelo menos foi quem mais ar-
riscou, e com isso pô-la novamente a experimen-
tar a sua própria crise, única forma de se manter 
viva e vital. Para isto contribuíram também as 
duas importantes controvérsias com John Searle 
e Jürgen Habermas, nas quais cada contendor se 
viu impelido a alçar bastante o seu jogo fi losó-
fi co, mas ao mesmo tempo a socorrer-se de um 
sectarismo fi losófi co pouco edifi cante. A querela 
dos iluminados contra o obscurantista, como o 
“verdadeiro fi losófi co” da época quis vê-la.

Bernard Henri Lévy, tanto mais insuspeito 
quanto foi um crítico severo da atmosfera qua-
se ritualística derridiana, dirá no Le Magazine 
Littéraire de Maio de 1974: “O trabalho solitá-
rio e obsessivo de Derrida inscreve-se desde já 
na grande tradição das fi losofi as do martelo. […] 
Na feira das ideologias, o martelo derridiano é 
talvez um dos nossos critérios de rigor.” Ainda 
neste sentido, parece-nos justo o que dele disse 
Jürgen Habermas na sua oração fúnebre: “Sob o 
seu olhar infl exível, todo o contexto se desintegra 
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em fragmentos; o solo que supúnhamos estável 
torna-se movediço, o que supúnhamos pleno 
desvela o seu fundo duplo.” Finalmente, para 
Rodolphe Gasché, Derrida suplanta os projectos 
kantiano, husserliano e hegeliano, questionando 
fi losofi camente o fundamento de toda a possi-
bilidade de conhecimento. Mesmo tendo posto 
em causa a construção, massiva mas frágil, da 
racionalidade ocidental, abriu novas possibilida-
des de inteligibilidade contra a metafísica da pre-
sença. (Cf. Françoise Proust, Jacques Colléony, 
Jacob Rogozinski, Rodolphe Gasché, “À propos 
du Tain du miroir de Rodolphe Gasché”, in Les 
Papiers du Collège international de philosophie 
31 (1995)). Aliás, estes testemunhos, ainda que 
valiosos, não são verdadeiramente necessários, 
basta, por exemplo, considerar os seus conceitos 
de trace, diff érance, supplément, itérabilité, in-
décidabilité, déconstruction, archi-écriture, épé-
rons, pharmakon, grammatologie, cartepostalisa-
tion, exappropriation, sufi cientes para gerar por si 
mesmos um novo mundo fi losófi co.

Deslocou-se da tradição para atender aos 
próprios signos e à indecidibilidade que infali-
velmente os habita. Por isso, estudou o rasto, ou 
rastro, que os entes deixam na sua passagem pela 
vida, uma iteração que privilegia a evanescência, 
a ausência ou, no máximo, o pressentimento em 
vez da presença. Combateu a metafísica, que se-
cundariza, desde o Fedro, a escrita, preferindo-
-lho a palavra dita como presença pura do logos 
no pensamento. Derrida entendia que “um texto 
tem sempre várias idades” (De la grammatologie, 
Paris: Les Éditions de Minuit, 1967, p. 150) por-
que contém, a par das forças que o construíram, 
forças de desconstrução. Por isso necessita de ser 
suplementado uma e outra vez, nunca um texto 
está defi nitivamente dado no seu sentido pleno. 
Além disso, os textos prevalecem sobre os pre-
tensos autores, aliás eles vão ganhando outras 
autorias à medida que são lidos, porque toda a 
assinatura necessita de contra-assinaturas e por-
que mais do que um sujeito de enunciação, há 
máquinas programáticas que defi nem aquilo que 
a Europa pode ser, também ao nível micro da pro-
dução e recepção textuais. 

Em Derrida fi ca clara a impossibilidade de 
uma hermenêutica do sentido, tudo é por nature-
za indecidível, só há margens, os signos funcio-
nam como um pharmakon, la diff érance e não le 
même governa a ontologia, ou o que resta dela. 
A linha de continuidade possível faz-se somente 

pela iteração (conciliando repetição e alteridade), 
todos os textos podem funcionar à maneira do 
“j’ai oublié mon parapluie” de Nietzsche, texto 
que é já também derridiano e de tantos outros 
porque há muito que o seu próprio se expropriou.

4
Michel Foucault: “Não sou nem um escritor, 

nem um fi lósofo, nem uma grande fi gura da 
vida intelectual: sou um docente [enseignant]”. 
(“Truth, Power, Self”, in Hutton, Guman e Martin 
(edit.), Technologies of the self. A seminar with 
Michel Foucault, Amherst: The University of 
Massachusetts Press, 1982/1998, p. 9).

E ensinou-nos fundamentalmente que tudo está 
na história (feita de descontinuidades, apesar do 
“a priori histórico”), e em primeiro lugar o pró-
prio pensamento, por isso se considerava um he-
terodoxo em permanente reinvenção, trabalhando 
numa ontologia genealógica do presente, uma 
fi losofi a da actualidade. Tudo inscrito num caris-
ma inigualável, o que levou Alain Finkielkraut, 
que não morre de amores pelos pós-modernos, a 
dizer que era um intelectual magistral e mesmo 
majestoso, reunindo os prestígios da fi losofi a, da 
erudição e da radicalidade, tudo coroado com um 
estilo sumptuoso.

Em relação à fi losofi a, defendeu o seu trabalho 
crítico sobre o pensamento, inaugurando outras 
formas de pensar. Atribuindo-lhe, sobretudo nos 
três últimos cursos do Collège de France e nos 
vol. 2 e 3 de L’histoire de la sexualité, a tarefa 
de desenvolver uma “arte da existência” ou uma 
“técnica de vida”, cuja fi nalidade seria tornar 
cada um artífi ce de si mesmo. Assim se com-
preende o interesse pela questão que Kant deixou 
em aberto sobre o que é o homem, dedicando-se à 
“ontologia de nós mesmos”: uma ontologia con-
cebida “como uma atitude, um ethos, uma vida 
fi losófi ca onde a crítica do que somos é simul-
taneamente análise histórica dos limites que se 
nos colocam e desafi o para a sua possível trans-
posição.” (“Qu’est-ce que les Lumières?/What 
is Enlightenment?” (1984), in Dits et écrits II, 
Paris: Gallimard, 1994/2001, p. 1396).

Isto legitima-se pela condição histórica do su-
jeito, o trabalho de Foucault, como refere Alan 
D. Schrift, dedica-se inteiramente à análise das 
diferentes formas de fazer sujeitos: do conhe-
cimento, do poder, da sexualidade ou da ética. 
(Cf. Twentieth-Century French Philosophy, Key 
Themes and Thinkers, Malden, Oxford e Carlton: 
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Blackwell Publishing, 2006, p. 63). Mas nunca se 
interessou, como Descartes e tantos outros, pelo 
interior do sujeito, pensou sobretudo o exterior (a 
exemplo da “Pensée du dehors” sobre Maurice 
Blanchot), o seu papel no processo de subjecti-
vação. Revelando o desvanecimento do sujeito 
de enunciação, a morte do autor, substituído pela 
função-autor.

À história do homem, que desaparece no fi nal 
de Les Mots et les Choses (apesar de não ser o 
centro de gravidade da trilogia epistémica: saber, 
trabalho e vida), sucede na década de 80 o estu-
do sobre a maneira como se constituem subjec-
tividades, nos Uso dos prazeres e Cuidado de si, 
subtítulos dos dois últimos volumes de L’Histoire 
de la sexualité, e nos derradeiros cursos do 
Collège de France (l’Herméneutique du sujet, Le 
Gouvernement de soi et des autres, le courage de 
la vérité). Mas mantém-se a rejeição à noção de 
sujeito como sujeição (a um humanismo, psicolo-
gismo ou biologismo... A outros ou a si mesmo, 
escravo ou senhor), vendo a existência como um 
desenvolvimento permanente, trabalho ético e es-
tético. É desta época também a noção de parrésia, 
pela qual fez uma nova leitura da Grécia Clássica, 
reabilitando Sócrates e os Cínicos ao destacar a 
importância da coragem em ser-se verídico, um 
traço de subjectivação com consequências políti-
cas, só o governo de si pode preparar o governo 
dos outros. Os cínicos construíram uma bio-ética, 
um modo de ser (ethos) que tinha consequências 
indeléveis no modo de viver (bio), e vice-versa.

Ao historizar tudo, foi imperativo propor um 
novo campo epistemológico, fê-lo com o con-
ceito de problematização, pelo qual procurou 
preservar o equilíbrio entre uma ética da verdade 
e o trabalho infi nito de reproblematização do ver-
dadeiro, assegurando que a inteligibilidade é po-
liédrica. A problematização recicla repetidamente 
tudo dentro dos jogos de verdade, impedindo as-
sim a alienação do pensamento fi nito.

Como se poderia, pois, situar Foucault numa 
qualquer hermenêutica do sentido, mesmo con-
tando com a sua arqueologia descritiva dos 
enunciados e dos jogos enunciativos, formando 
os célebres discursos, arquivos e positividades 
de L’Archéologie du savoir? Ele não busca sen-
tidos, detecta regularidades, bloqueios, fi nalida-
des, condições, usos... mas para transformar par-
te do que é pensado e principalmente de quem 
pensa. Se há fi losofi a em Foucault, é a de uma 
crítica que prosseguiu o projecto kantiano. Mas 

é também, numa mistura pouco solúvel, um reto-
mar da Selbstüberwindung nietzscheana, fazer do 
homem um Übermensch.

O Nietzsche foucaldiano, complementado por 
Freud e Marx, determinou uma hermenêutica 
moderna interessada nos limites da interpretação, 
pondo em risco quer a interpretação quer o intér-
prete. Mas será isto que manterá a hermenêutica 
genealógica no campo da vida, isto é, na crença 
vital de que tudo é interpretação. 

5
Gilles Deleuze: “nunca o pensamento pensa 

por ele mesmo, tal como não encontra por si mes-
mo o verdadeiro. A verdade de um pensamento 
deve ser interpretada e avaliada a partir das for-
ças ou da potência que o determinam a pensar, e 
a pensar isto em vez daquilo.” (Nietzsche et la 
philosophie, Paris: P.U.F., 1962/1999, p. 118). 
Portanto, “não pensamos enquanto não nos for-
çam a pensar”, o mais importante é o que dá a 
pensar (como disse originalmente Proust), não há 
Logos, só há hieróglifos. 

Esta atenção ao pensar/pensamento orienta 
Diff érence et répétition, a sua magnum opus fi lo-
sófi ca – epílogo de todo o trabalho monográfi co 
anterior: Hume (1953), Nietzsche (1962), Kant 
(1963), Bergson (1966), Espinosa (1968), Proust 
(64/70) e Sacher-Masoch (1967) –, nesta obra 
propôs então, contra a imagem do pensamento 
representativo, uma não imagem do pensamento, 
visto que este resulta sempre do pensar. Mais tar-
de, Mille Plateaux, conclui que “O pensamento é 
como o Vampiro, não tem imagem, nem para se 
constituir modelo nem para fazer cópia.” (Com 
Félix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et 
Schizophrénie II, Paris: Les Éditions de Minuit, 
p. 468). Não pode, pois, haver um pensamento-
-sujeito, mas somente um pensamento aconte-
cimento, e problemas em vez de essências. Por 
isso, “Pensar é seguir sempre a linha de uma 
feiticeira.” (Qu’est-ce que la philosophie?, Paris: 
Les Éditions de Minuit, 1991, p. 44). A crítica 
da razão representativa socorre-se também do 
conceito de empirismo transcendental, trazendo 
o pensar para a realidade tangível, fragmentada 
e atravessada pelo tempo do Aion, ao confrontar 
o transcendental noético com o plano empírico. 

Acerca da fi losofi a – o único dos nossos auto-
res que escreveu um livro sobre ela, gesto de fi m 
de vida, testemunho de um pensar que chegou à 
clarividência esquemática –, sistematizou as suas 
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condições de possibilidade, mas criou desde logo 
uma linha de fuga especial para impedir qualquer 
cristalização, escreveu que “a fi losofi a tem uma 
essencial e positiva relação com a não-fi losofi a: 
ela fala directamente aos não-fi lósofos”. Sem que 
isto, contudo, lhe retire o seu carácter crítico. Por 
outro lado, julgava que a fi losofi a se tinha desli-
gado da vida. Daí o desejo de a reformular, mas 
por dentro, como costumava dizer: “Sair da fi lo-
sofi a pela fi losofi a.”

 Deleuze sempre se defi niu como um funciona-
lista, e um construtivista, relevante é aquilo que 
funciona, porque esclarece ou porque estimula 
acções emancipadoras. Uma teoria é uma “caixa 
de ferramentas” (boîte à outils) que nada tem que 
ver com o “signifi cante”, as coisas têm de ser-
vir, funcionar. Não sendo assim, é preciso mudar 
de rumo, fazer outras coisas, outras teorias. (Cf. 
L’île déserte et autres textes. Textes et entretiens 
1953-1974, Paris: Les Éditions de Minuit, 2002, 
p. 290). A fi losofi a não trata, portanto, da ver-
dade porque esta “é caso de produção, não de 
adequação.”

Ele critica também o sujeito substancial. A par-
tir de Nietzsche, e seguindo o horizonte fi losófi co 
pós-moderno, aponta para um sujeito impessoal: 
“Acreditamos num mundo onde as individuações 
são impessoais, e as singularidades pré-indivi-
duais: o esplendor do ‘SE’.” (Diff érence et ré-
pétition, Paris: P.U.F., 1968/2008, pp. 3-4). Em 
L’anti-Œdipe e Mille Plateaux, inscreve esta po-
sição em conceitos como o de “máquinas desejan-
tes”, “agenciamentos colectivos de enunciação”, 
“hecceidade” e, entre outros, nomadismo. Em 
complemento, aloja na ideia a multiplicidade e a 
variedade, afastando-se da metafísica platónica. 

A reconstituição de uma ontologia epistemoló-
gica acelera-se na década de 70 com o abandono 
do sentido em favor do acontecimento (événe-
ment). Em Logique du sens: “Não perguntaremos, 
portanto, qual é o sentido de um acontecimento: 
o acontecimento é o próprio sentido.” (Paris: Les 
Éditions de Minuit, 1969/2005, p. 34). Daqui de-
corre também que só se aprende fazendo.

Além disso, contra o modelo arborescente de 
matriz cartesiana, hierárquico e centralista, publi-
ca Rhizome em 76. Livro sobre conexões, hete-
rogeneidades, multiplicidades, assignifi cações. 
No rizomático há inúmeras ligações, uma linha 
pode ser rompida ou cortada, criará sempre ou-
tras linhas de fuga. Este novo modelo adequa-se 
ao corpo-sem-órgãos, corpo não orgânico, não 

programado, composto por forças com intensida-
des variáveis.

A união com Guattari (escrevendo “entre os 
dois”), sobretudo nos volumes de Capitalisme et 
schizophrénie, impôs uma crítica política, onde o 
capitalismo é aquilo que fecha e reabre constan-
temente a história, descodifi cando e recodifi can-
do; funcionando como uma política negativa, ele 
“está no cruzamento de toda a espécie de forma-
ções, ele é sempre por natureza neo-capitalismo.” 
Mas estas obras atacam também a psicanálise, 
codifi cadora do inconsciente, preferindo-lhe uma 
esquizo-análise que não encontra qualquer sen-
tido pré-defi nido nos impulsos não conscientes. 
Nada é fi xo, tudo é nómada. 

Em Deleuze não pode, pois, haver uma herme-
nêutica do sentido, ele libertou-se da “hermenêu-
tica signifi cante”. Com Nietzsche e outros auto-
res deve-se aprender, pensando com eles, geran-
do ideias para o campo do problemático que eles 
abriram e que continua a expandir-se. Também a 
interpretação, correlativa de uma inteligibilida-
de baseada na verdade ou no sentido, é, a partir 
de Kafka, pour une littérature mineur, substituí-
da pela experimentação: “Só acreditamos numa 
experimentação de Kafka.” (Com Félix Guattari, 
Kafka. Pour une littérature mineure, Paris: Les 
Éditions de Minuit, pp. 13-14). Um leitor é um 
intruso, não interpreta mas experimenta.

Em 91 escreve, talvez com Guattari, um dos 
seus livros mais acessíveis, balanço de uma vida 
fi losófi ca, Qu’est-ce que la philosophie?, onde 
procura compor um mapa fi losófi co. Continua 
famosa e amplamente glosada a tese de que “A 
fi losofi a é a disciplina que consiste em criar con-
ceitos.” (p. 10); “ela não é contemplação, nem 
refl exão, nem comunicação.” (p. 11). Conceitos 
historizados, em devir, propondo novas variações 
e ressonâncias. Além dos conceitos, ela cria tam-
bém planos de imanência e personagens concep-
tuais. Correlacionados, a articulação está a cargo 
do gosto: ele “é como a regra de correspondência 
das três instâncias que diferem em natureza.” (pp. 
74-75).

Mas a fi losofi a não tem qualquer privilégio no 
pensar, a ciência e a arte estão no mesmo pata-
mar. Apesar das diferenças, elas associam-se na 
confrontação ao caos, estendendo um plano sobre 
ele. Os três modos de pensar cruzam-se, entre-
laçam-se, sem sínteses, contudo. A fi losofi a usa 
os conceitos para fazer aparecer acontecimen-
tos, a arte traça monumentos com as sensações, 
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a ciência constrói estados de coisas com as fun-
ções. (Cf. Qu’est-ce que la philosophie?, pp. 187-
188). Emerge o Caosmos a partir das Caóides que 
se criam.

A conclusão de Qu’est-ce que la philosophie?, 
“Do caos ao cérebro”, relembra a necessidade de 
se combater a opinião, mais perigosa até do que 
o caos, e apresenta o cérebro como instância do 
pensar, e assim dos planos de imanência, de refe-
rência e de composição. Um cérebro fabricante 
de conceitos, perceptos e afectos, traçando planos 
sobre o caos, combatendo a opinião, prescindindo 
de sentidos prévios, de verdades universais. As 
condições de possibilidade surgem a posteriori, 
na medida em que algo funciona ou não. Tudo 
isto desfi ado no espaço mais do que no tempo, a 
geofi losofi a substitui a história da fi losofi a.

6
Em nenhum dos nossos 4 autores é possível 

vislumbrar uma hermenêutica do sentido, e to-
dos eles aprofundam a dimensão crítica da fi -
losofi a, numa pós-modernidade que prolonga a 
Modernidade mais do que a recusa. 

Dissertações

O estudo desenvolvido no contexto da presen-
te dissertação assume, desde o início, o projecto 
de estabelecer uma leitura crítica e plural de um 
conjunto de problemas fi rmados pela intersecção 
fundamental entre os princípios de base dialéc-
tico-materialistas e uma sua aplicação estética. 
Partindo de um apelo à percepção artística que 
se preenche e dinamiza através de um transcur-
so histórico que congrega e desafi a as condições 
materiais que lhe dão origem, inscrevendo assim 
a sua prática e o seu lugar na dialéctica de um 
viver concreto, conduzimo-nos a um vislumbre 
eminentemente transformador e transformante da 
dimensão estética.

Ao debruçarmo-nos sobre a recepção crítica 
dos textos de Marx e Engels ocorrida no século 
XX, atentando sobretudo à consequente siste-
matização dos princípios estéticos pontualmen-
te suscitados, deparamo-nos com uma cada vez 
mais decisiva e marcada presença da problemáti-
ca artística no contexto do debate em torno da ac-
tualização dos desdobramentos políticos, fi losófi -
cos e sociais do materialismo dialéctico. No en-
tanto, e dada a inquestionável vertente de história 
da fi losofi a que a presente tese possui e assume, 
há que salientar a urgência de uma desconstru-
ção crítica da imagem seca e estacionária a que 
a estética marxista foi historicamente condenada. 

A tendência precipitada para rever o marxismo 
como uma doutrina encapotada e dogmática fora 
alimentada com recurso também a um olhar des-
locado e falacioso que sentenciara uma teoria da 
arte fechada sobre si mesma, avessa ao mundo 
e ultrapassada face às emergências de uma con-
temporaneidade marcada por um devir constante 
que supostamente o paradigma materialista (e a 
sua concepção de unidade e totalidade) não su-
portaria perceber.

Ora, a pertinência deste estudo prende-se, des-
de logo, e numa primeira instância, com a neces-
sidade de desconstrução desta mesma percepção. 
Por conseguinte, pretendeu-se que a própria es-
trutura da refl exão se apresentasse apostada em 
denunciar a riqueza e pluralidade que sustentam 
a história da teoria materialista da arte no sécu-
lo XX. Daí que se tenha assumido uma lógica 
dialogante entre autores, ao invés de estabelece 
um olhar unívoco sobre uma parcela singular do 
problema ou sobre um único pensador. A década 
de 30 é ilustrativa disso mesmo, acabando por se 
confi rmar historicamente como o período mais 
decisivo para o desbravamento de uma plurali-
dade essencial que até aí permanecera ofuscada 
pela assunção do realismo como expressão ar-
tística ofi cial. Nessa altura, revistas como a Das 
Wort serviram decisivamente como plataforma 
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