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RESUMO 

 

 Esta tese acompanha a autobiografia intelectual de alguém interessado pelas 

relações entre a arte, a moral e a política. 

 O primeiro capítulo está construído em redor da noção de que a arte não pode ser 

estudada independentemente das suas relações com outros aspectos da vida humana. O 

segundo capítulo, o mais extenso, tenta perceber, através do confronto das versões da 

interpretação de E. D. Hirsch e Donald Davidson, o que pode ser verdade sem dogmatismo. 

O terceiro capítulo explora algumas consequências no plano social da teoria de verdade e 

interpretação herdada do capítulo anterior. 
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ABSTRACT 

 

 This dissertation expresses the intellectual autobiography of someone interested in 

the relations between art, morals and politics.  

 Chapter I is built around the notion that art cannot be properly understood 

independently from other fields of human activity. Chapter II, the longest, attempts to 

understand the role of truth in a non-dogmatic way, through a critical exam of two rival 

versions of interpretation, namely E. D. Hirsch’s and Donald Davidson’s. Chapter III 

explores some social consequences of the account of truth and interpretation developed in 

Chapter II. 
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CAPÍTULO I 

 

Fui atraído para o estudo da Literatura pelas seguintes razões: em primeiro lugar, 

porque a opinião geral e a minha experiência até então era a de que ler romances e poemas 

bem feitos dava não só grande prazer como acesso a todo um conjunto de pensamentos e 

emoções inacessíveis de outro modo; em segundo, por julgar que lições importantes se 

escondiam para os que fossem capazes de perceber o sentido profundo da mesma. Se bem 

que todos os anos de estudo na Universidade tenham contribuído para fragilizar esta minha 

concepção clássica da Literatura, convém ainda qualificá-la, já que dela se seguia todo um 

programa de actuação, toda uma ideia quanto à arquitectónica das diferentes sub-disciplinas 

(não todas, pois não as conhecia, mas pelo menos algumas) que compõem o espectro dos 

estudos literários. 

Da assunção de uma dimensão estética e de uma dimensão moral intrínsecas à obra 

de arte em geral, e à literária em particular, resultava que reconhecer o utile e reconhecer o 

dulce seriam as duas tarefas por excelência da crítica. Essas dimensões eram entendidas 

como estanques, e as tarefas teriam lógica e necessariamente de ser abraçadas de modo 

autónomo. A possibilidade teórica, o postulado metafísico, de uma reunião especial, de um 

encontro particularmente feliz entre o valor estético e o valor moral - qualquer que fosse o 

conteúdo particular dessa moralidade -, e que seria, por exemplo, a marca distintiva da 

verdadeira obra-de-arte, não mudava a impressão de que na prática, pelo menos numa fase 

preparatória inicial, a crítica teria de ser conduzida ao longo de duas linhas paralelas, uma 

mais técnica, convocando os instrumentos específicos da ciência literária (e.g. a estilística, 

a narratologia, a teoria dos géneros), que tenderia a determinar em que consistia a 

excelência “puramente” literária de uma obra, e outra linha mais, diríamos assim, 
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humanista, em que se apelaria, uma vez determinado o sentido do texto (ou do autor; na 

altura, aliás, se bem que estivesse preocupado com a possibilidade hermenêutica de 

descobrir sentidos ocultos, não julgava que a divergência quanto ao sentido “manifesto” de 

uma obra pudesse atingir a disparidade que mais tarde verifiquei ser possível encontrar em 

diferentes intérpretes), a todo o saber acumulado da humanidade sobre a sua própria 

natureza, ao qual se juntariam as descobertas do artista individual, contribuindo o todo para 

uma maior auto-consciência, um maior auto-conhecimento do humano, enobrecendo o 

Homem e construindo até um mundo melhor. 

Não posso dizer que tenha encontrado alguém na Universidade interessado num 

projecto tão conservador. O sentimento de orfandade terá durado até eu próprio perceber 

que um dos pilares desse projecto, a saber, a explicação causal, determinística, dos efeitos 

estéticos, do dulce, estava minado à partida. Da constituição de uma parafernália meta-

textual, fosse de índole estilística, fosse de índole narratológica, não se podia seguir nada. 

Da simples identificação de um quiasmo, da simples identificação de um flashback, não se 

poderia seguir necessariamente coisa nenhuma, muito menos a causa para a excelência, a 

razão pela qual nos deveríamos deleitar diante de uma obra-prima. Mas nesse caso, e agora 

falo de algo que ainda hoje me parece pertinente, porque nos sobrecarregamos com tal 

aparato? Parece-me que a constituição do mesmo tinha como objectivo explicar qualquer 

coisa; a partir do momento em que percebemos que a tentativa de explicação não passa de 

uma ilusão – e não é impossível que essa descoberta só fosse possível retrospectivamente, 

depois de tentar -, porque manter a aliança com essas actividades de identificação, 

finalmente percebidas como meras tautologias? “Sim, se a definição de quiasmo é assim, 

então aqui está um quiasmo. E daí?” Daí nada. 
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O inefável como traço fundamental da crítica pode surgir das ruínas da ciência 

literária. Se, quando estamos a falar de literatura ou de arte, não podemos explicar, no 

sentido enfático do termo, as razões por que dizemos, e achamos verdadeiro, claro, aquilo 

que dizemos, então poder-se-ia pensar que não há, em rigor, nenhuma justificação a dar às 

nossas descrições. Tudo o que se poderia fazer era proferir emoções sinceras, estados de 

alma pungentes, verdades solipsísticas. Mas a Universidade não foi, como uma leprosaria 

dos tempos modernos, criada para dar guarida a grupos de pessoas, que, vá-se lá saber 

porquê, têm o mesmo tipo de emoções, de estados de alma, e verdades “para si”. Foi, pelo 

contrário, criada para acolher o debate contraditório, na crença de que esse debate fosse 

frutífero, na medida em que a lei do mais forte se aplicasse ao confronto de teses. Esta 

intenção não prova, contudo, que a razão não assiste aos adeptos do inefável, mostra apenas 

que, a estarem estes na verdade, a Universidade teria de reformar-se e reformular as razões 

que costuma apresentar em defesa da sua subsistência. 

As objecções ao que, por comodidade, denominaria como “teoria do inefável” não 

se limitam à indesejabilidade das consequências institucionais ou às recriminações contra a 

autoridade professoral. Com efeito, a teoria do inefável pressupõe uma teoria sobre a 

relação que temos com as coisas (do ‘sujeito’ com os ‘objectos’), uma teoria sobre o tipo de 

mente que temos (uma mente que entra em contacto directo com sensações), uma teoria até 

do conhecimento e da linguagem, segundo a qual os “tijolos”, a matéria-prima do 

conhecimento, são conteúdos mentais directamente acessíveis ao sujeito, sejam estes 

conteúdos mentais expressos ou não por frases e palavras, sendo que a verdade  desses 

conteúdos tem a ver, não com qualquer processo demonstrativo ou justificativo, mas com o 

acesso privilegiado, não-problemático, do sujeito aos mesmos. Para quem acabe por 

concordar com o trabalho de filósofos que atacaram estas teorias, ou partes delas, a 



 9

concepção da estética como reino sublime para os poucos privilegiados dotados da 

sensibilidade “certa” perde rapidamente os seus atractivos. 

 A teoria a que chamei clássica era, como disse, uma teoria de duas vias. Depois de 

termos visto como as coisas correm mal quando percorremos a primeira, somos tentados a 

experimentar a segunda, isto é, a procurar o valor moral duma obra literária, o valor para a 

“vida” - já que a questão do valor artístico fora colocada no domínio estético. À primeira 

vista, parece que também ninguém está neste projecto, mas quanto a isso, talvez não seja 

bem assim. Vejamos primeiro que obstáculos encontramos quando nos preocupamos em 

“aprender” com livros. 

 Antes de mais, a própria noção de que a arte deva servir para qualquer coisa, ou 

possa sequer ser interpretada como tal, é das mais disputadas. Talvez falar em disputa seja 

ainda demasiado lisonjeiro. Presumo que para a maioria seja uma ideia excêntrica, 

pertencente a um baú de antiguidades, uma ideia herdada mas, há muito, definitivamente 

arrumada (apesar de, como sabemos, nestas coisas nada ser definitivo). O responsável por 

este feito é, popularmente, Kant e a sua famosa fórmula Zweckmässigkeit ohne Zweck, isto 

é, a ideia de que a arte tem ‘uma finalidade sem fim’. Um devoto desta tese não deixa de 

ouvir música clássica alemã, nem sequer Wagner, apesar do uso intensivo que o regime 

hitleriano fez da mesma. É para ele irracional, porque baseado numa falsa concepção da 

arte, que aquele último compositor seja ainda hoje banido das salas de espectáculos em 

Israel. Muitas vezes atribuí-se ainda a Kant, com ou sem razão, a paternidade de ideias 

segundo as quais o objecto artístico em si, ou a arte, tem de e só pode ser correctamente 

considerado nos seus próprios termos, pelo que qualquer atribuição de responsabilidades 

morais quer a um artista, quer à influência social ou política da sua obra, é uma tarefa que 

passa completamente ao lado do estatuto próprio, da ontologia da obra de arte. Esta só pode 
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ser avaliada de um ponto de vista já de si artístico, e valorizar uma obra por pregar o 

evangelho certo, seja qual for a tonalidade deste, é a prova acabada de que estamos a lidar 

com filisteus. Estas ideias, bem ou mal atribuídas, bem ou mal escoradas na teoria, numa 

qualquer ciência estética, ou na filosofia, são facilmente reconhecíveis em conversas dentro 

ou fora das universidades, e o seu valor retórico ou sociológico serve pelo menos para 

explicar porque um autor dito “maldito” como Sade volta, num período determinado, a ser 

lido e estudado em salas de aula públicas. 

 Em contraponto a esta ideia da arte pela arte que, em termos equivalentes na crítica 

literária, terá atingido o seu auge com os New Critics e a “monumentalidade autotélica” do 

texto, temos hoje uma série de pessoas interessadas em mostrar como também a arte, e 

especialmente a literatura, está intrinsecamente ligada a um projecto ideológico. Mais uma 

vez, é irrelevante para a nossa discussão se esse projecto é colonialista, é capitalista, é 

patriarcal ou é racial, ou se é de oposição aos mesmos. Mas se, ao contrário do que sugerido 

por Kant, a arte não puder ser considerada de um ponto de vista autónomo, mas só, e 

necessariamente, como parte de um sistema de crenças muito mais vasto, vaga mas 

comodamente rotulado de ‘ideologia’, então faz todo o sentido questionar a influência das 

obras, e assacar responsabilidades a quem as fez. Donde o facto de alguns críticos se 

preocuparem em saber se, no Merchant of Venice, Shakespeare professa teses anti-semitas 

ou se, pelo contrário, de uma forma rebuscada e irónica, está a minar o próprio discurso 

anti-semita. A diferença é abissal: é entre ser o campeão do anti-anti-semitismo ou ser co-

responsável pelo Holocausto. 

Poderíamos perguntar: “mas este género de crítica é ainda estudo da literatura? não 

será antes política?” A pergunta é ociosa, a resposta evidente: claro que é política, mas, nos 

próprios termos em que a teoria descreve a essência da literatura, não pode ser outra coisa. 
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É desagradável, decerto, descobrir os nossos autores ou livros favoritos acusados de 

intenções malévolas, sobretudo quando a nossa reacção é de profunda perplexidade visto 

que não percebemos como é possível, como é legítimo, estabelecer aquele tipo de relações 

perturbadoras. Imaginemos, por hipótese, que um crítico desta escola defende a tese 

segundo a qual Shakespeare é misógino. (Não é, pelo menos para mim, claro se 

‘Shakespeare’ quer aqui dizer o homem ou é metonímia para a sua obra, mas, para o 

argumento que se segue, tal distinção é irrelevante.) Em todo o caso, a teoria não afirma 

que um leitor de Shakespeare seja ipso facto misógino, já que é sempre possível a um 

crítico “iluminado” denunciar a misoginia. Mas a teoria sugere indubitavelmente que, de 

uma forma mais ou menos insidiosa, a leitura de Shakespeare é uma leitura perigosa, capaz 

de influenciar o comportamento dos mais incautos. A linguagem é dotada de propriedades 

tais que provocam efeitos nas pessoas. 

É importante perceber que aqui a linguagem não provoca acções ou reacções de 

pessoas segundo um esquema intencional habitual. A tese seria trivial se quisesse apenas 

dizer que quando nos insultam, reagimos, quando nos pedem, damos, quando nos 

perguntam, respondemos, e por aí fora. Nestes casos o intérprete percebe as palavras sob a 

forma de um insulto, de um pedido, de uma pergunta. Pode enganar-se, é claro, mas no 

momento em que percebe o insulto, o pedido, a pergunta pela primeira vez, não tem 

dúvidas. O curioso da tese que liga literatura e ideologia é que sugere que os efeitos são 

tanto mais eficazes, profundos e perniciosos quanto dependem de intenções não controladas 

pelos autores e de interpretações erradas dos intérpretes. É como se ao classicismo se 

tivesse aliado a descoberta da psicanálise para inverter o canône: aquilo que eram as 

grandes obras de valor universal não passavam de meros expoentes do projecto ocidental de 

implantar modelos patriarcais, capitalistas, imperialistas ou afins (e ninguém sabia de 
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nada). Somos, como estudiosos da literatura, convidados a desconfiar sistematicamente de 

tudo e de todos, a reconfigurar em permanência as nossas interpretações, como se a verdade 

fosse apenas a recusa obstinada em permanecer no mesmo erro e o único paliativo para o 

facto fosse trocar de erros. Esta é uma teoria que preconiza a constante emergência e a 

proliferação de interpretações. A razão é simples: a única certeza que podemos ter acerca 

de qualquer uma delas é que está errada. 

As várias opiniões que temos vindo a apresentar (menos com a preocupação de 

exaustividade e mais com a preocupação do contraste) pintam, como não podia deixar de 

ser, um quadro da maior confusão. Uns dizem que se pode explicar porque uma obra é boa, 

muito boa, ou má; outros dizem que tudo depende de uma qualidade particular que as 

pessoas têm ou não têm, e pouco mais há a fazer; outros ainda apresentarão versões 

mescladas em doses diferentes destas duas teses. Uns preconizam para a arte um papel 

educativo e formador, outros pensam que, pelo contrário, a arte só se serve a si mesma. 

Entre os primeiros, haverá divergências quanto ao modo como a arte opera: se educa (ou 

deseduca) quando explicada do modo certo; ou se o faz, se esse é o seu modus operandi, 

quer queiramos quer não. Entre os segundos, haverá eventualmente divergências quanto a 

se saber se a arte deve servir-se a si própria em resultado de um esforço intencional dos 

artistas, dos críticos, do público, em valorizá-la desse modo; ou se, por alguma razão, 

quando uma obra de arte atinge um determinado grau de notoriedade, tal só pode ser 

explicado pela existência de elementos artísticos na mesma, independentes de descrições 

que possam relacionar a obra com outras coisas além de si mesma. 

Apesar destas divergências, julgo ter razão ao afirmar que todos (salvo raras 

excepções) os estudiosos de literatura e de arte partilham a ideia de que estas têm um valor 

próprio de âmbito universal. O mundo seria mais pobre se não houvesse arte. As 
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civilizações são ajuizadas segundo muitos critérios, e um deles é a capacidade de expressão 

artística. Não se dá o caso de que os académicos estejam constantemente a apregoar o 

carácter extraordinário das suas actividades; ainda assim, o tempo que lhes dedicam 

pressupõe um valor para a arte. Não são simplesmente actividades que sejam forçados a 

fazer (como comer, dormir ou demais actividades fisiológicas). Como então explicar isso? 

Poderíamos, muito prosaicamente, assimilar desde logo o trabalho sobre arte a um outro 

trabalho qualquer e justificá-lo pelas vantagens financeiras que ele traz, mas um contrato 

destes pressupõe um serviço prestado. Aqui a pergunta seria então: qual é o serviço? e 

porque ninguém, a não ser o Estado, paga por ele? 

Mas fiquemos, em primeiro lugar, com a questão do valor da arte. Se é verdade que 

os nossos discursos ou as nossas acções assumem que a arte tem um valor, então é deveras 

esquisito que, na hora da verdade, os artistas ou os estudiosos não saibam ou não consigam 

descrever convenientemente esse valor. O problema não parece colocar-se em relação a 

médicos, sapateiros e soldados. Sabemos quando devemos ir ao médico. E se, no decurso 

da nossa vida, nunca formos ao médico, nunca formos ao sapateiro, nunca precisarmos de 

um soldado, ninguém vai dizer que a nossa vida se tornou mais ‘pobre’. Ora artistas e 

estudiosos são lestos a declarar que objectos artísticos não têm utilidade nenhuma, mas que 

as nossas vidas seriam mais pobres se não entrássemos em contacto com eles. Donde 

algumas exigências para que os museus, pelo menos aos domingos de manhã, sejam 

gratuitos. De um modo geral, a arte não é vendida no mercado a preço de custo. O Estado 

subsidia. Quando a música é vendida com lucro, então não é arte, é um concerto dos 

Stones, dos Xutos ou da Madonna. 

Pode haver diferentes razões para protestar com o gasto de despesas públicas em 

museus, companhias de teatro, filmes nacionais ou europeus e afins. Por isso, a posição que 



 14

nos interessa é só a de quem afirma que se deve gastar. Esses têm uma tarefa difícil pela 

frente: a arte não tem utilidade, mas tem interesse público. 

Eu quero mostrar que esta tese, assim como está, é contraditória. Se a arte tem um 

interesse público, tem de ter alguma utilidade. De forma alguma a frase que precede 

implica uma cedência à doutrina filosófica que dá pelo nome de utilitarismo. Para escapar a 

esse curto-circuito será suficiente redescrever o conceito de utilidade de um modo 

teleológico. Outra opção seria redescrever o conceito de interesse público, mas vou assumir 

que esse conceito não é problemático. A justificação é metodológica (não é o objecto de 

discussão desta tese) e de certa forma empírica: tem interesse público porque - ou é 

sinónimo de - o Estado deve investir a fundo perdido em artistas e estudiosos. Não farei 

também uma possível distinção entre artistas e estudiosos. Seria tornar a discussão 

demasiado complexa, pois haveria então uma multiplicação de hipóteses a considerar, e.g. : 

o Estado deve investir em estudiosos, mas não nos artistas (ou vice-versa). 

Se tentarmos redescrever o conceito de utilidade, podemos então dizer que a arte 

tem um fim. O problema, como já foi dito, é que segundo Kant a arte tem uma finalidade 

sem fim. A semelhança entre esta divergência é análoga à diferença, em filosofia moral, 

entre uma ética de cariz aristotélico, para a qual os fins e as virtudes são importantes, e uma 

ética de cariz deontológico ou kantiana, para a qual os fins não são importantes, visto que 

as decisões éticas devem ser tomadas independentemente dos fins que derivam das acções 

éticas1. Isto é um indício de que a analogia pode ser frutuosa: de facto, parece que somos 

obrigados a escolher, à partida, entre uma definição de arte que toma em consideração os 

fins, e entre uma definição de arte que toma em consideração uma finalidade sem fim. A 

                                                 
1 O exemplo típico (e anedótico, concedamos) é que nunca devemos mentir, nem mesmo para salvar os nossos 
vizinhos judeus escondidos dos agentes da Gestapo que nos interrogam. 
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divergência no campo moral também é uma divergência de fundo: sem querer dizer que as 

posições aristotélicas e kantianas são incomensuráveis, podemos dizer que as diferenças são 

tão grandes que não são apenas variações. Certos conceitos são desde logo diferentes nas 

duas versões de filosofia moral. As conclusões também são muito diferentes. Dois 

exemplos: a noção de comunidade é crucial para um aristotélico, a noção de indivíduo é 

crucial para um kantiano; o apelo à virtude é decisivo e final num argumento aristotélico, a 

referência à virtude é apagada pela referência a um imperativo categórico no universo 

moral kantiano. 

Comecemos então por dar uma descrição da finalidade da arte com fim num quadro 

moral aristotélico. O desafio é mostrar um fim convincente para a arte. Socorramo-nos, 

mais uma vez, dum exemplo: numa recensão “on-line” no conhecido sítio 

www.amazon.com, vários clientes davam conta de que a leitura do livro Persuasion de Jane 

Austen tinha influenciado as suas vidas. Isto não queria apenas dizer que tinham gostado 

muito do livro, ou que o livro lhes tinha proporcionado um grande prazer psicológico. 

Queria mesmo dizer que tinham tomado decisões importantes, relativas às suas vidas, 

depois de lerem esse livro. Chamados a prestarem contas sobre essas decisões (presumo, 

obviamente, que essas decisões tinham a ver com as pessoas com quem decidiram viver), 

não eram capazes de explicar porque tinham tomado essas decisões sem falar da leitura 

desse livro. Podemos dizer que ‘aplicaram’ o livro às suas vidas. Teria a maior simpatia por 

uma teses dessas, mas algumas perguntas impõem-se: como fizeram a “tradução”? como 

passaram de Anne Elliot (personagem) para, e. g., Jane Smith (pessoa)? ou podemos dizer 

que aprenderam uma maneira de pensar e que passaram a ver a vida, a perceber os eventos 



 16

deste mundo, como Jane Austen faz no livro? Se sim, e inclinar-me-ia para tal, é 

extraordinariamente difícil explicar como se passa essa aprendizagem2. 

Suponhamos contudo que as coisas acontecem desse modo. Levanta-se uma nova 

questão: houve aqui alguma decisão prévia no sentido de tirar proveito da leitura, ou o 

proveito surgiu inesperadamente? Gostaria de considerar apenas o caso em que a resposta é 

a primeira alternativa: quer dizer então que o livro pode ser arrumado na mesma categoria 

de um produto farmacêutico; quer dizer que lemos para resolver problemas e não por razões 

abstractas (e.g. para “nos cultivarmos”); quer dizer que podemos perfeitamente ler não por 

um impulso próprio, mas na sequência de uma recomendação exterior. Da mesma forma, 

tomamos aspirinas apenas quando temos dores de cabeça. Tomamos certos medicamentos 

quando o médico nos receita esses (e não outros) mesmos produtos. Decerto, estamos, “nós 

que gostamos de ler”, demasiado arreigados a um sentimento de dignidade em relação aos 

objectos da nossa estima para considerarmos seriamente a hipótese de vender livros nas 

farmácias. Afinal, a Biblioteca Nacional não é nenhum Centro de Saúde. E contudo, muitos 

de nós não hesitariam em subscrever frases como “não me consigo descrever 

independentemente dos livros importantes da minha vida”, ou, mais enfaticamente ainda 

“eu sou os livros que li”. 

Aceite esta premissa, coloca-se um problema quando reparamos no adjectivo 

‘importante’ ou na relativa ‘que li’ que acompanha o substantivo ‘livro’. De facto, nem 

todos os livros foram importantes, nem lemos todos os livros e, mais decisivamente, não 

                                                 
2 Não é possível dar conta cabalmente do “fenómeno” da aprendizagem: temos de nos contentar com a 
percepção de que de facto somos capazes de aprender coisas novas. Os “porquês” estão para além do nosso 
entendimento. Será esse o verdadeiro sentido do livro do Génesis? 



 17

queremos ler todos os livros3. Portanto, se alguns livros podem ser importantes para as 

nossas vidas (eventualmente segundo um modelo diferente do apresentado acima), a 

questão é saber que livros serão esses. 

Ora, como justificamos a escolha? Como sabe um leitor individual quais os 

romances que deve aceitar como exemplos e quais os romances em relação aos quais deve 

ser menos dócil? Se ele próprio toma essa decisão, então parece que para retirar lições da 

literatura há algo de muito importante que ele tem de saber previamente. Note-se que isto 

não quer dizer que o que ele aprendeu é igual àquilo que já sabia antes. Quer apenas dizer 

que, se há um conhecimento ou uma disposição prévia necessários, então não há hipótese 

de o livro ter um valor universal. Isso não me assusta: quer dizer que a literatura, como 

classe, género, não tem valor, mas que certos membros da classe, para certas pessoas em 

certos momentos, têm valor. Mais uma vez, a questão é: quais são esses? Nem todos os 

livros podem ser importantes para mim. Analogamente, nem todas as mulheres podem ser 

“as mulheres da minha vida”, a não ser que esta última noção deixe de ter um conteúdo 

qualquer e passe a designar a propriedade psicológica da minha relação com uma mulher 

particular. 

Não fui, porventura, convincente no que ficou para trás. Sobretudo, alguém poderia 

objectar que a alternativa certa era a que não considerei: o proveito de um livro resulta 

inesperadamente, ou seja, é a descrição retrospectiva de uma vida que confere a um 

qualquer livro um papel particular. Esta objecção é, admitamo-la, provavelmente certa, mas 

não quer dizer que não haja um problema institucional ou social. Isto é, da mesma forma 

que uma farmácia não vende simplesmente aquilo que o farmacêutico quer (há leis que 

                                                 
3 A quem interessa, de entre o público que eventualmente lerá esta tese, a colecção “Arlequim”? A não ser, 
talvez, como matéria para uma outra tese. 
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regulam essa actividade), os livros não chegam até nós como simples obra do acaso. Há 

pessoas que tomam certas decisões (e também há leis sobre isso)4. É legítimo então apontar 

desde já para este “erro” inscrito nos programas de ensino: a literatura parece ter valor 

como género. Claro que na prática só alguns livros são dados, nem que seja por uma mera 

questão de tempo. Mas quem toma essa decisão? Num ensino centralizado, como é o ensino 

secundário, essa é uma decisão ministerial. Então, se o que foi dito atrás tiver razão de ser, 

não admira que haja, é a ideia geral, tanto desinteresse à volta da literatura. Professores e 

alunos são obrigados, independentemente das suas vidas, do que possam fazer com as suas 

vidas, a conviver com livros. O ensino clássico da literatura mata a literatura. Na Faculdade 

reina uma maior autonomia e a decisão parece competir a cada professor. O candidato à 

licenciatura entra numa sala de ‘Literatura Francesa I’ e é obrigado a conviver, a ‘dar’ 

Jacques le Fataliste de Diderot ou então as tragédias de Racine. Ou é simplesmente 

obrigado a dar tudo num currículo histórico. 

Estou a sugerir que a melhor relação de ensino (e de vida) é uma relação de um-

para-um. Partindo da pessoa, do que ela é, do que ela quer ser e do que o Preceptor quer 

que ela seja, a relação faz sentido porque não é abstracta Toma-se em consideração uma 

pessoa, os seus estados de alma, as suas intenções e as suas necessidades, em concreto, e 

não de acordo com uma putativa ciência pedagógica que nos quisesse dizer o que pensa um 

adolescente “normal” aos quinze anos de idade. Este modelo clássico preceptor-aluno não 

garante que a relação irá correr bem ou mal, mas é a sua forma que me parece correcta. Se 

correr mal, coloca-se um problema difícil: perceber as razões do fracasso da relação 

                                                 
4 Longe de mim sugerir uma qualquer teoria da conspiração. Queria apenas chamar a atenção para o facto de 
que o conteúdo dos programas de ensino é decidido por pessoas de carne e osso, mesmo que certas decisões 
não possam ser tomadas unilateralmente, como vem a descobrir qualquer ministro que tente retirar Os 
Lusíadas do plano curricular do ensino secundário.  



 19

pedagógica. A dificuldade está em que a falha pode ter a ver com características próprias 

quer do aluno quer do preceptor, mas pode ter somente a ver com um ajuste errado entre os 

dois; contudo, esta última hipótese tem um lado desresponsabilizador e por isso mesmo 

prático e sedutor. 

Provavelmente pensamos que o género ‘literatura’ tem valor porque somos levados 

a procurar uma justificação para o currículo geral que está inscrito na noção de programa. 

Por outro lado, em termos práticos não se vê uma maneira exequível de criar à partida 

casamentos felizes entre livros e pessoas particulares. Haverá sempre um momento em que 

uma comunidade, por via dos seus representantes legítimos, ou um preceptor decide o que 

um aluno vai ler, e isto sem nenhuma garantia de que esse(s) livro(s) o ajudará(ão), 

qualquer que seja o sentido que quisermos dar ao verbo ‘ajudar’. 

Se for uma comunidade a decidir, então voltamos a cair no problema da 

universalização compulsiva da leitura. Será que o melhor é retirar a literatura do currículo 

secundário e/ou universitário? Ou deve-se estimular a constituição de várias comunidades e 

estimular o debate entre elas? Se sim, há ainda que especificar a natureza e os objectivos do 

debate: pode ser um debate inconsequente na medida em que não se segue nada, em que 

nunca se chega ao fim, em que não há confronto mas apenas justaposição ‘liberal’ de teses 

díspares e incompatíveis; mas pode também ser um debate férreo e aguerrido, em que o 

objectivo é integrar ou diluir as posições do adversário nas suas próprias teses. Esta é, 

grosso modo, a posição de Alasdair MacIntyre5. 

O ideal seria ver os estudiosos de literatura como as escolas corânicas ou os antigos 

mosteiros: um grupo de pessoas envolvidos na interpretação de textos mas em que a 

                                                 
5 Este tema é recorrente na obra de MacIntyre. Para uma análise mais detalhada, ver Three Rival Versions of 
Moral Enquiry, pp. 196-215. 
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interpretação consiste não apenas em extrair significados, mas também em acções. O teste 

para uma interpretação correcta seria uma alteração (ou uma continuação) da maneira de 

viver. Um juiz, ou um colectivo de juizes decide quais os actos que constituem as 

interpretações correctas. Um qualquer esquema hierárquico decide do modo como as 

pessoas são promovidas pela escala de interpretação acima. Este mundo não é um mundo 

liberal. O indivíduo está submetido a uma autoridade. Tem de fazer o que lhe mandam. 

Todavia, também não é um estado totalitário. O indivíduo participa e a sua 

participação não é meramente decorativa. A sua performance implica, mesmo que em graus 

diferentes consoante o posto da hierarquia que ocupa, uma alteração no conjunto. E a 

alteração é legítima. Compare-se (para os diferenciar) com a multidão em Nuremberga, 

19346. Cada jovem alemão tem uma pá. Tem uma coreografia a fazer. Mas não tem, 

presumivelmente, nenhuma hipótese de um dia ser ele o Führer. A escala social é móvel, 

mas só até ao Führer. E se um jovem alemão sair da coreografia, se deixar, por exemplo, a 

pá cair quando devia pôr a pá ao ombro, isto é simplesmente um erro. Não é uma 

interpretação, nem uma novidade. Alterou o conjunto mas só na medida em que estragou o 

“efeito estético”7. Não foi uma intenção deliberada, e se tivesse sido percebida como tal, 

seria castigado. O papel dele é fazer aqueles movimentos com a pá e mais nada. A sua 

performance não é suposta colorir, de maneira alguma, os tons do grupo. O grupo é não 

apenas superior ao indivíduo, como o esmaga. O grupo é o somatório dos corpos dos 

indivíduos, mas o valor de cada um deles está fixo e a “alma” do grupo é independente das 

almas dos indivíduos. Os indivíduos, a bem dizer, não têm alma. 
                                                 
6 A fonte é o filme-documentário de Leni Riefenstahl “O triunfo da vontade”. 
7 É curioso que uma certa tradição queira ver em Platão um precursor do totalitarismo, quando uma análise 
atenta (como em Iris Murdoch, “The Fire and the Sun: Why Plato Banished the Artists” ) revela que Platão 
temia acima de tudo o “efeito estético” provocado pela poesia, pelo menos quase toda ela e de certeza os 
“documentários” de Riefenstahl assim como toda a orquestração nazi. Sob a influência sedutora da beleza (the 
Fire), o cidadão esquece a verdadeira realidade e o verdadeiro bem (the Sun). 
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No caso do mosteiro, há autoridade. A performance de um só é irrelevante, mas 

apenas na medida em que só por si não vai mudar nada. De facto, a performance não está 

marcada: a diferença pode ser apreciada pelos “chefes”, mesmo que não seja em virtude de 

ser simplesmente “diferente” – o que é, e tem de ser, um tique liberal e moderno. Mais 

ainda, a diferença é uma performance individual executada ali; não é uma diferença 

pensada (ou “coreografada”) ao nível da alma do grupo. O grupo é mais importante do que 

o indivíduo no sentido em que está estruturado, em que as acções individuais dispersas são 

agregadas pelos propósitos comuns do grupo, mas a alma do grupo recebe influxos 

importantes da alma dos indivíduos. Concedo que os “chefes” podem anquilosar um grupo 

e torná-lo semelhante aos nazis de Nuremberga, visto que, competindo-lhes legitimamente 

avaliar as performances e distribuir as respectivas recompensas, têm poder para vetar a 

ascensão de pessoas e ideias que julguem contrárias à prática do grupo. Num cenário 

político liberal, particularmente no de hoje, marcado pela obsessão em “dar voz aos que não 

têm voz”, pelo elogio indiscriminado da diferença e pela promoção da tolerância como 

máxima (quiçá mesmo única) virtude, exclusão é sinónimo de injustiça. Num cenário 

tradicional, a exclusão é legítima porque sinaliza que tal pessoa deixou de pertencer ao 

grupo porque não partilha mais os acordos fundamentais que definem a actividade do 

mesmo. Isto não quer dizer que não haja exclusões prepotentes ou erradas: prepotentes se 

as razões aludidas são apenas pretextos para defender posições de poder8; erradas se são 

excluídas pessoas cujo contributo poderia ser (mas não foi julgado como tal) proveitoso 

para as actividades do grupo9. 

                                                 
8 Estamos a falar, num contexto moral aristotélico, de um vício moral. 
9 Agora é de um vício intelectual que se trata. 
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Trata-se de um caso parecido com a querela entre a Academia e os Impressionistas. 

De facto, o treino dos Impressionistas provinha de uma tradição, mas quando começaram a 

escolher motivos e técnicas de pintura demasiado diferentes, os mestres, em nome das 

regras, não aprovaram as inovações. Talvez não fosse este episódio, geralmente lido como a 

grande revolta libertadora dos artistas contra a burguesia, merecedor de tantos encómios. 

Toda uma estrutura foi posta em causa, quando provavelmente apenas alguns intérpretes 

dessa estrutura deveriam ter sido mais sensíveis à diferença. Ernst Gombrich faz eco desta 

ideia, quando sugere que provavelmente nem toda a arte dita académica mereceria ter sido 

votada ao esquecimento10. Por fim, relembremo-nos que a reabilitação dos Impressionistas 

não foi obra de um levantamento espontâneo do grande público, mas sim o resultado do 

trabalho de apreciadores educados, como não poderia deixar de ser, no âmbito da arte 

académica, mas capazes de reconhecer as possibilidades de novas tradições. 

 Queríamos ainda analisar a utilidade da arte num contexto de moral deontológica. 

Esse é o contexto moral kantiano, e deverá haver relação entre a sua postura moral e a sua 

postura ‘artística’. “A arte é uma finalidade sem fim”. De facto, se o indivíduo está só face 

aos dilemas morais, se a sua razão lhe dá meios para fazer ‘leis universais’ e assim 

encontrar ‘imperativos categóricos’, é plausível que o indivíduo também se encontre só 

face a obras de arte. Mas é o próprio Kant que nota argutamente que os juízos estéticos 

nunca são apenas “para mim” mas que são postulados universalmente. Aquilo que eu sinto 

é algo que toda a gente devia sentir. 

                                                 
10 Ver Gombrich, Ernst, The Story of Art (trad. Francesa Combe, J., Lauriol, C.), pp. 493-494: ″Récemment 
encore, toutes les formes artistiques du XIXe siècle contre lesquelles le mouvement moderne s’était rebellé 
étaient condamnées sans même que l’on eût la possibilité de les voir; l’art officiel du Salon, en particulier, 
était relégué dans les caves des musées. Je me hasardai à suggérer que cette attitude ne durerait pas et qu’un 
moment viendrait où l’on redécouvrirait ces oeuvres″. 
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A arte é então um ponto de encontro da humanidade. Mais propriamente, da 

civilização face à barbárie. Quem não se emociona diante de uma obra de arte não pertence 

à mesma espécie. Mas como entender esta proposição? Façamos para já abstracção do facto 

de não sabermos quais são as obras de arte, assumindo que esse problema está por ora 

resolvido. O facto de nos comovermos pode ser encarado como um teste. “Eu reconheço os 

seres humanos, os meus amigos, em função da Pamela de Richardson: os que não choram 

não são pessoas”. Pode também ser encarado como um estado de coisas (mas aí recaímos 

no primeiro caso, quando empiricamente nos confrontamos com pessoas não-

emocionadas). Pode ainda ser encarado como um diagnóstico: se alguém não se emociona 

diante de uma obra-de-arte, é porque a sua humanidade foi, de certa forma, adulterada. A 

diferença com o primeiro caso (o teste) é que aqui o “bruto” não tem culpa. Devemos 

concluir que existe um direito à arte? 

É muito diferente dar educação artística porque é um direito de cada um, e dar 

educação artística porque queremos humanizar as pessoas. No primeiro caso, é porque são 

pessoas que lhes damos “arte”. Então elas podem reivindicar, podem ter opiniões, todas 

elas válidas. No segundo, é depois de lhes darmos “arte” que as pessoas se tornam 

verdadeiramente pessoas. 

Ora é conspícuo que neste segundo caso a arte serve um propósito. A arte serve para 

educar. Que ‘finalidade sem fim’ é esta que afinal tem pretensões a humanizar a 

humanidade? São posições incompatíveis. O liberalismo em termos de arte oscila sempre 

entre dois pólos: um propósito ideológico qualquer, e uma incapacidade de traduzir de uma 

obra de arte em particular para esse propósito geral. Não pode haver utilidade na arte, se a 

relação com objectos artísticos é a “minha” relação com esse objecto. O que tem um 
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indivíduo, à partida, que possa servir para compreender aquela obra de arte? Só se a relação 

for colectiva, só se puder ser corrigido, a pessoa se “arrisca” a aprender qualquer coisa. 

Se a arte é só para nos divertirmos, então qual é a diferença entre um museu e uma 

feira popular? Nenhuma. Assim como assim, o importante são os estados mentais que ela 

provoca. Em que ficamos? Deve a arte ser como a feira popular, ou ser como um 

magistério? Num caso a Academia não serve para nada, no outro a Faculdade é essencial, 

mas se calhar a arte não é estudada como ‘técnica’ mas as histórias que conta são 

entrançadas na filosofia, especialmente em filosofia moral. Penso que a arte deve ser mais 

como um magistério, mas que isso não é compatível com uma concepção de arte em que 

esta não tem um fim. 

E contudo, o que fazer com as esculturas de Praxíteles ou com os tabuleiros de 

xadrez de Man Ray? Dizemos que isso não é arte, é design (no caso da Antiguidade avant 

la lettre)? E então o que é o design hoje? Não é querer um objecto para além da 

funcionalidade? Não é pensar um objecto em função de uma propriedade (beleza) que o 

objecto tem? E não será essa a essência da arte? 

Por um lado, faz impressão pensar num mundo em que as pessoas dão sempre 

razões estéticas para as suas acções. É tão desvitalizado. Ter a Antena 2 ligada por razões 

estéticas parece-me igual a ter a Rádio Cidade ligada o dia todo e não conhecer mais nada. 

Por outro lado, em oposição a esta tese contra o esteticismo, faz confusão pensar num 

mundo em que a beleza não existe (ou a arte), em que tudo são como hóstias consagradas 

(ou ícones), em que os quadros estão nos refeitórios, as estátuas estão nas igrejas, a arte está 

em casas particulares e não existem museus. Quando evitamos falar de beleza não podemos 

perceber porque alguém escolheu aqueles objectos e não outros. Pense-se no novo 

mobiliário urbano de Lisboa. Alguém o escolheu. Não houve uma razão? E se houve razão, 
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não foi uma razão estética? Será que antes da invenção da arte ninguém tinha reparado nas 

estátuas de Miguel Ângelo? Os relatos históricos tendem a contradizer esta indiferença. Já 

desde Aristóteles se nota que o público sempre apreciou e ficou embasbacado com as 

grandes novidades da pintura, escultura e arquitectura, pelo menos até aos Impressionistas. 

Deve haver uma diferença entre simplesmente gostar de certos objectos ou preferir certos 

exemplares dentro de uma classe de objectos, eventualmente com motivos que apelem à 

‘beleza’ desses objectos, e a constituição de uma ciência autónoma chamada estética. No 

primeiro caso, temos uma série de práticas empíricas e de juízos vagos e imprecisos; no 

segundo, temos a tentativa de caracterizar a obra de arte em função de propriedades 

intrínsecas. 

Para Kant, o “fundador” do juízo estético, a faculdade da razão distingue juízos 

puros, juízos práticos e juízos estéticos. Temos aqui o cognitivo, o estético e o moral. Será 

que esta divisão tripartida deve ser analisada como constituindo um todo, ou cada campo 

deve ser entendido como fundamentalmente autónomo? MacIntyre critica consistentemente 

todo o projecto iluminista (a Enciclopédia) definindo-o como uma tentativa de construir um 

ponto de vista neutro, a partir do qual as descrições das coisas se oferecessem à nossa 

consciência tal como elas são. Sendo este projecto uma ilusão, não há como prescindir da 

noção de tradição11. É na tradição e com ela que podemos constituir uma trama alargada de 

crenças, um contexto vasto, que dá consistência a pontos de vista particulares. O que 

devemos aprender (com MacIntyre) é a confrontar tradições umas com as outras. 

A sensação estética não pode ser explicada independentemente de crenças sobre um 

estado de coisas. Os estados de alma não podem ser causados deterministicamente por 

                                                 
11 A noção de tradição opera de modo semelhante à ‘teoria’ de Quine. Ver capítulo “Two Dogmas of 
Empiricism” em W. V. Quine, From a Logical Point of View, pp. 20-46. 
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propriedades inerentes aos objectos artísticos. E basta dizer que temos de ser ensinados para 

que se revele o carácter convencional da apreciação estética: se é convencional, não é 

causal. Então qual seria a razão para a autonomia do campo estético? 

Até a reacção de um animal pressupõe, ou exige, a atribuição de estados mentais ao 

animal, uma componente dos quais é ‘cognitiva’. Temos de dizer (ou supor, ou atribuir) o 

que o animal está a pensar, ou quais são as suas intenções. Descrever intenções não é 

diferente de atribuir estados mentais (não impede que possamos descrever intencionalmente 

acções sem que os correspondentes estados mentais sejam corroborados). A intenção é uma 

forma disponível para a descrição de eventos12 que de outra forma seriam apenas 

movimentos de moléculas que nunca seriam notadas por um ser humano. 

Será que existe uma descrição para os eventos, ou há uma deliberada escolha prévia, 

ou uma infinita possibilidade de encontrarmos descrições? Será que existe uma descrição 

que é aquela que se preocupa com as coisas estéticas? Parece que precisamos de uma 

faculdade dessas para explicar uma actividade como o design ou até mesmo a arte. 

Aceitemos então a ideia de que aquilo que chamamos de estética provém de um tipo de 

descrições que aprendemos a fazer e consideremos as implicações desta assunção com a 

moral. De facto, tal confronto impõe-se, pois por um lado sugere-se que são dois campos 

perfeitamente distintos (ou cuja autonomia deve ser zelosamente defendida13), mas por 

outro, quando dizemos, a propósito de duas torres que desabaram que “foi uma tragédia” 

ou, pelo contrário, um compositor famoso salienta a espectacularidade, a ousadia, a beleza 

da explosão, julgamos estar em presença de um caso muito claro em que, por questões 

                                                 
12 Ver Anscombe, Intention, § 47, p. 84: “In fact the term ‘intentional’ has reference to a form of description 
of events. 
13 É claro que se a autonomia da arte depende de intenções, não pode ser um dado ontológico. 
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morais, devemos sujeitar as descrições estéticas à moral. E não passa muito tempo antes de 

o compositor pedir desculpa.  

À luz da hipótese inicial e da possibilidade de descrever uma mesma acção de 

muitas maneiras, não parece incompatível uma descrição estética favorável e verdadeira e 

uma descrição moral desfavorável e verdadeira. O problema é como nos situarmos face a 

um evento deste tipo? Há aqui muitas acções “sob ângulos diferentes”, e cada um é livre de 

escolher o que lhe apetece, ou será que estamos diante de um genuíno dilema moral? Fazer 

uma coisa muito má (no sentido em que vai prejudicar os outros) mas que é muito bela (no 

sentido em que é algo que gostamos de ver) implica uma relação em que a segunda parte da 

cópula  justifica  ipso facto  a primeira? Parece que não. Mas o que fazemos com frases de 

sabor nietzscheano do género “a única justificação para a vida é a estética?” Bem, devemos 

tratá-las como frases que são postulados e que entram num debate moral. Para quem 

partilha esse princípio nietzscheano, fazer uma coisa muito bela será uma desculpa, ou até 

mesmo uma razão para fazer uma coisa muito má. “Fazer uma coisa muito má”’ nem 

sequer é uma frase permitida pela teoria do, chamemos-lhe assim, “esteticismo satânico”. É 

um pedaço de linguagem que o adepto desta persuasão aprendeu com aqueles que não 

partilham as suas ideias. Eis aqui um claro exemplo de como o discurso que usamos é um 

representante mais fiel das nossas crenças do que a autoridade especial da primeira pessoa14 

que invocamos para determinar as nossas crenças. 

Nada na estética pode servir de ponto de valoração, quando comparado com um 

campo heterogéneo como a moral. Da heterogeneidade, contudo, não se segue a imunidade, 

como se a estética fosse uma província onde podemos ser todos maus com boa 

                                                 
14 O problema da ‘autoridade especial da 1ª pessoa’ será abordado novamente no Capítulo 2. 



 28

consciência15. Uma afirmação que afirme um valor, relativo ou absoluto para a estética, é 

uma afirmação que pode ser analisada em termos morais. 

Se adoptar (ou não) uma atitude estética em relação ao mundo é uma questão moral, 

então há possibilidade de escolha. Podemos sempre escolher uma má opção. Se há opção, 

então há uma descrição estética das coisas, e reencontramos a nossa assunção inicial. A 

haver um jogo chamado “estética”, esse jogo implica a capacidade de construir uma 

descrição. É como o sentido “literal” da lei: mesmo que nos oponhamos – não interessam 

agora as razões - a um tipo de jurisprudência que se baseia em interpretações literais da lei,  

isso só é possível porque somos capazes de descrever a lei de um modo literal e imputar 

intenções. Não é sequer necessário comprometer-se com a primazia dessa descrição sobre 

outras quaisquer. 

Parece-nos que a estética é um campo que surge quando se vê a vida 

compartimentada de uma certa maneira, e que essa compartimentação implica já a 

possibilidade de se colocarem problemas morais de uma determinada forma, e que essa 

colocação de problemas morais pressupõe a possibilidade de sobrepor a estética à moral. 

Mas a estética seria uma visão de objectos desligados da vida, a não ser que a própria vida 

fosse encarada como um campo de jogos do esteta16. O gosto é a maior virtude. E aí as 

implicações morais ressurgem com mais força. O círculo fechou-se sobre si próprio. 

Consideremos uma posição intermédia, caracterizada de modo a salientar o dilema 

moral, não de modo a solucionar o problema: “é importante não fazeres mal aos outros 

(considera os outros como fins), mas também deves dar valor às coisas bonitas”. Então, 

                                                 
15 Ser mau com má consciência ou sem ela qualquer um pode, claro está. Ser mau com boa consciência é um 
privilégio não da estética, mas dos jogos (incluindo a guerra), onde iludir, enganar e fintar o adversário são 
virtudes. Mas aí, claro está, a honestidade mede-se pela observância das regras do jogo. 
16 Ver o filme de Alfred Hichcock, The Rope. 
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uma acção que afirme um destes princípios e negue o outro, sendo, materialmente, uma só e 

mesma acção, tem como dificuldade em ser descrita a mesma dificuldade que tem em ser 

descrito um nazi que seja corajoso. Ser corajoso é uma virtude, mas ser nazi não: é um 

vício intelectual. Como descreve alguém com estas duas crenças uma pessoa assim? 

Imaginemos um jogo em que somos confrontados com descrições bipolares e 

antitéticas de pessoas e somos obrigados a redescrevê-las apenas com os predicados de 

‘bom’ ou ‘mau’. Neste caso iremos plausivelmente redescrever o nazi corajoso como 

‘mau’. Creio que existe uma vantagem pouco reconhecida neste tipo de jogo, que costuma 

ser obnubilada pelas objecções típicas sugeridas pelo nosso treino como intérpretes 

sofisticados. Antes de recuperarmos a primeira, consideremos as segundas. 

São essencialmente duas: a crítica da redução e a crítica da universalização. A 

redução está patente no facto de que também redescreveríamos um nazi cobarde sob o 

predicado ‘mau’, pelo que o jogo elide as diferenças entre um nazi corajoso e um nazi 

cobarde. ‘Bom’ e ‘mau’ seriam portanto termos redutores incapazes de descrever 

adequadamente a realidade. A universalização refere-se à imputação de juízos de valor a 

outras pessoas. Manifestamente, o exemplo do nazismo até pode funcionar mas só porque 

conseguiu o feito raro de se ter coberto de um opróbrio quase universal devido ao 

Holocausto. Ainda assim, sabemos que grupúsculos neo-nazis ressurgem periodicamente 

nas sociedades democráticas, mas sobretudo, todos os outros casos são demasiado 

complicados para que possamos universalizar sem cair imediatamente em polémica. Por 

outro lado, a universalização de juízos de valor incorre em críticas de cariz historicista. 

Podemos imaginar facilmente épocas em que a virtude física da coragem tinha muito mais 

valor do que qualquer vício intelectual que manchasse um homem considerado 

unanimemente corajoso. Ocorre-nos imediatamente o exemplo das Cruzadas e as 
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dificuldades que se apresentam a quem quer ajuizar (ou pedir desculpa) hoje (por) acções 

ocorridas e cometidas por outras pessoas naquele tempo. 

 Quanto à vantagem aludida há pouco, ela resulta de um acréscimo de auto-

conhecimento17 pelo facto de termos jogado. Sob reserva de não termos escolhido um 

termo aleatório para satisfazer a regra, descobrimos que consideramos a virtude de ‘ser 

corajoso’ inferior ao vício de ‘ser nazi’. Anteriormente, era claro que um dos termos referia 

algo de positivo e o outro algo de negativo, mas a relação entre os dois não estava 

esclarecida. Podíamos até viver na ilusão de que no mundo não existiam pessoas (ou 

objectos) reunindo características irreconciliáveis entre si. Se fosse esse o caso, teríamos 

descoberto alguma coisa não apenas sobre nós mas também sobre o mundo. Contudo, é 

importante notar que uma coisa não decorre automaticamente da outra. Pelo contrário, 

atrever-me-ia a sugerir que uma boa maneira de neutralizar efeitos morais é descrever o 

mundo de tal modo que ele se torna um lugar onde expressões como “tornar-se uma pessoa 

melhor” não fazem sentido porque, por hipótese, a verdade não existe; ou é inatingível; ou 

muda consoante os homens, as mulheres, os lugares e os tempos. 

A tradução do problema filosófico acerca da ‘verdade’ para o campo dos estudos 

literários é geralmente a questão da interpretação ‘correcta’. Alguns acham que cada texto 

tem uma única e verdadeira interpretação; outros que existe uma pluralidade de 

interpretações, conciliáveis ou não entre si; outros ainda que a interpretação é um produto 

social e como tal sujeito às flutuações do tempo, do espaço e das culturas. Até agora tenho 

usado os conceitos de ‘versão’ ou ‘descrição’, aplicados tanto a teorias, como a obras de 

arte, como ao próprio mundo, apontando assim para o contexto dessa mesma pluralidade. 

                                                 
17 Ver MacIntyre sobre as heroínas de Jane Austen em After Virtue, p. 241: “In four of her six great novels 
there is a recognition scene in which the person whom the hero recognizes is him or herself.” 
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Todavia, se tivéssemos acesso à interpretação correcta de um texto literário, tanto a forma 

como o discurso à volta dos nossos problemas seriam concerteza diferentes. Por isso, no 

próximo capítulo iremos analisar e confrontar dois autores, E. D. Hirsch e Donald 

Davidson, que, pese embora algumas semelhanças18, nos dão respostas muito diferentes às 

seguintes questões: o que é interpretar? como o fazemos? quais são os objectivos dessa 

actividade?  

                                                 
18 Ambos podem ser descritos como ‘intencionalistas’.  
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CAPÍTULO II 

 

 A dado momento do meu percurso universitário, apoquentado pelo tipo de questões 

percorridas no capítulo anterior, dei-me conta de que as respostas a perguntas de âmbito 

geral seriam forçosamente diferentes consoante as respostas a uma pergunta de âmbito 

local: o que é um texto? Certas pessoas diziam as coisas mais surpreendentes sobre textos, 

coisas que claramente “não estavam lá” mas que elas “viam”. Um texto parecia dotado de 

um mínimo de objectividade, e deveria ser possível, desejável e necessário estabelecer a 

ligação entre “o que se vê, mas não está lá” e “o que está lá”. 

 Depois desta confissão, não espantará que tenha procurado no livro de E. D. Hirsch, 

Validity in Interpretation uma resposta para o que me parecia ser o problema essencial: 

distinguir uma interpretação correcta da minha opinião pessoal sobre um texto. A leitura, 

entre outros, de Donald Davidson, cujo artigo “First Person Authority” será aqui discutido, 

levou-me à descoberta de que não é necessário ser um “realista” duro para resistir ao 

relativismo desenfreado contra o qual Hirsch, em primeiro lugar, se revoltara. Acabei então 

por mudar de opinião a respeito de muitos assuntos. Passemos agora à discussão dos textos. 

Em Validity in Interpretation Hirsch pretende mostrar que o sentido do autor 

fornece um critério objectivo para determinar a validade de uma interpretação particular, 

incluindo o corolário de poder comparar interpretações incompatíveis entre si e decidir, na 

base da evidência disponível, qual a mais correcta. 

Hirsch combate ferozmente qualquer teoria centrada na ideia da autonomia 

semântica da linguagem, isto é, a ideia de que o sentido, qualquer que seja a sua natureza, 

está contido no próprio texto e que qualquer leitor competente pode aceder a ele 

dispensando a figura do autor. Pelo contrário, Hirsch insiste no carácter inerte dos sinais 
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linguísticos a não ser quando entendidos como representando aquilo que uma pessoa quis 

dizer e considera o sentido como uma questão para a consciência (a matter of 

consciousness). Nessa altura, Hirsch tem de elaborar uma descrição acerca do sentido 

(meaning) como sendo um objecto (não um processo) mental particular que resiste às 

objecções típicas de ordem psicológica que poderiam conduzir à negação da sua 

reproducibilidade e determinabilidade; tem de distinguir ‘sentido’ de parentes próximos que 

muitas vezes com ele foram confundidos, aos quais chama de modo genérico 

‘significância’ (significance), o que acaba por implicar uma descrição da natureza da 

interpretação, da relação desta com a crítica; por fim, culmina numa descrição dos métodos 

de validação interpretativos, assentes em princípios probabilísticos e não-causais. 

Meaning is that which is represented by a text; it is what the author meant by his use 
of a particular sign sequence; it is what the signs represent. Significance, on the 
other hand, names a relationship between that meaning and a person, or a 
conception, or a situation, or indeed anything imaginable. (…) Significance always 
implies a relationship, and one constant, unchanging pole of that relationship is 
what the text means. (p.8)19

 
Ao longo deste argumento, Hirsch recorre pelo menos três vezes ao conceito de 

‘tipo’. Este conceito é herdado de Husserl, cujo problema principal a este respeito terá sido 

mostrar como actos intencionais diferentes poderiam intencionar um objecto idêntico. É 

relevante para Hirsch no que diz respeito à literatura, visto que pretende explicar como 

podem leitores diferentes intencionar um mesmo sentido (o do autor) para um texto. O 

conceito de tipo, mais até do que a melhor conhecida distinção meaning-significance, é 

crucial para atribuir à linguagem e ao sentido verbal as características de que Hirsch precisa 

para atingir os seus fins. Um ‘tipo’ é um objecto ou uma ideia mental que permite unir 

diferentes experiências. É representado por instâncias ou entidades particulares, com a 

                                                 
19 Todos os excertos até à página 36 tribuídos a E. D. Hirsch foram retirados de Validity in Interpretation, 
Yale University Press, 1967. 
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propriedade especial de que o tipo aparece completo, definido, inteiro em cada uma dessas 

instâncias, mas contendo simultaneamente um princípio generativo que nos permite 

reconhecer se outras instâncias pertencem ao mesmo tipo. É este carácter duplo (por um 

lado, tendo uma fronteira definida; por outro, contendo em si próprio um princípio de 

expansão) que permite a Hirsch superar uma série de oposições aparentemente 

irreconciliáveis. 

A type stands independent and complete, yet at the same time it contains a principle 
by virtue of which it is possible to judge whether any conceivable entity belongs to 
or embodies the type. (p.64) 
 
Hirsch define o sentido verbal como sendo um tipo. Desta forma, se o autor quer 

dizer qualquer coisa, ele está não só a dizer aquilo em que está a pensar no momento em 

que profere a frase (e que poderíamos chamar o ‘conteúdo da consciência’, ou, mais 

coloquialmente, ‘aquilo que lhe vai na cabeça’), mas também a dizer tudo o que pertence ao 

tipo que ele quis dizer. Dotado deste carácter de tipo, o sentido verbal adquire as 

propriedades necessárias para se erigir em padrão objectivo da interpretação. Adquire assim 

a solidez que lhe confere o facto de um tipo ser determinado, de ter uma fronteira, mas 

também não fica confinado a uma instância particular (por exemplo, uma determinada 

sequência de palavras ou uma inacessível intenção do autor), visto que pode reaparecer em 

qualquer outra instância que tenha as características do tipo. 

Any meaning that has the trait or traits by which a type is defined belongs to that 
type, and any meaning which lacks these traits does not belong. (p.54) 
 
Se toda a linguagem está ligada a tipos, então está garantido à partida que a 

interpretação, entendida como o reconhecimento do que um autor quis dizer, tem, 

teoricamente falando, uma solução, já que o autor só pode formular o seu sentido dentro 

dessa matéria-prima de tipos. Essa solução tem, claro está, a forma de um tipo. Tal não 
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significa que o sentido não possa ser ambíguo, vago ou impreciso, desde que sejam essas as 

características do tipo. 

Ambiguity or, for that matter, vagueness is not the same as indeterminateness. This 
is the crux of the issue. To say that verbal meaning is determinate is not to exclude 
complexitites of meaning but only to insist that a text’s meaning is what it is and not 
a hundred other things. (p.230) 
 
Pensemos na resposta que o oráculo da Sibila terá dito a Pirro, quando este se 

preparava para combater os Romanos: Dico te posse Romanos vincere. Esta sequência, na 

língua latina, tanto permite a construção que faz de Pirro o vencedor como de Pirro o 

derrotado. É de supor que, neste caso, o que a Sibila quis dizer não foi nem uma nem outra 

alternativa, mas quis causar uma hesitação entre duas interpretações possíveis. 

Contudo, a existência de uma solução teórica para o problema da interpretação não 

garante o seu sucesso na prática. De facto, o intérprete, sempre segundo Hirsch, só pode 

reconhecer um tipo representado por uma instância verbal se conhecer o tipo. 

Implications are derived from a shared type that has been learned, and therefore the 
generation of implications depends on the interpreter’s previous experiences of the 
shared type. The principle for generating implications is, ultimately and in the 
broadest sense, a learned convention. (p.66) 
 
Mas o tipo ‘em si’ não é acessível; o que é acessível é uma mera sequência de 

palavras a partir da qual construímos um sentido. Não tendo nós a certeza de qual o tipo 

intencionado, não podemos ter a certeza de estarmos na posse do princípio certo que 

permite gerar implicações e determinar que essas implicações pertencem ao sentido, ou 

seja, se esses traços pertencem ao tipo. É possível que alguém diga ‘baleia’ e queira dizer 

‘mamífero’, mas também é possível que queira dizer ‘peixe’, julgando que esse traço, 

pertencer à família dos peixes, é um traço do tipo ‘baleia’. 

O que faz com que a tarefa da interpretação, tal como Hirsch a concebe, não seja 

uma tarefa vã, é que tanto o intérprete como o autor partilham os mesmos tipos, por mais 
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rudimentares que estes sejam. O único caso verdadeiramente impossível de comunicação é 

quando as pessoas não falam a mesma língua. Em todos os outros, há já uma partilha 

mínima que poderá ser insuficiente para dar confiança ao intérprete que de facto está a 

compreender o que o autor quis dizer, mas que pode ser suficiente para o intérprete preferir 

uma interpretação a outra. Regra geral, o intérprete não partilha apenas a linguagem, mas 

muitas outras coisas: hábitos, expectativas, modos de vida, ou a possibilidade de os 

reconstruir através da investigação. 

Porém, o factor decisivo é o de que um tipo pode ser sempre revisto e trocado por 

outro. Não estamos dependentes do primeiro tipo que escolhemos. A questão é tratada por 

Hirsch em pormenor a propósito do género a que pertence uma frase, ou um ‘excerto de 

linguagem’. Aqui, também a noção de género intrínseco, i.e. o género que subsume um 

texto em concreto, é construído à imagem e com os atributos (que já vimos) do conceito de 

tipo. O ponto prévio é o de que uma mera sequência de palavras pode ser construída de 

maneiras completamente diferentes consoante o género a que pertence. 

(…) almost any word sequence can be subsumed by more than one intrinsic genre 
and therefore can carry different implications. (…) In fact, every disagreement 
about an interpretation is usually a disagreement about genre. (p.98) 
 
Alguém que lesse uma pergunta retórica sem perceber que estava perante uma 

pergunta retórica, alguém que respondesse a um pedido impaciente começando por “não 

quer baixar o volume?” como se estivesse a responder a um inquérito sobre o seu estado de 

satisfação iria perceber qualquer coisa, mas em caso algum esse ‘qualquer coisa’ seria o 

que o autor da pergunta ou do pedido quis dizer, pois o intérprete ingénuo iria gerar todo o 

tipo de implicações e expectativas erradas. Não obstante, com alguma imaginação, o 

intérprete pode vir a construir um novo género a partir daqueles que já conhece. 
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To interpret properly this new kind of text [he] will have to make an imaginative 
leap and to recognize it belongs to the same broad type (…). If he were not capable 
of this imaginative leap, he could not understand the new utterance. p.104 
 

Este processo de revisão de tipos está ligado ao reconhecimento de traços 

característicos. É porque reconhecemos certos traços como típicos que esperamos e 

construímos um todo determinado, mesmo que esse todo não esteja presente na nossa 

consciência. Contudo, esse conjunto de expectativas funciona também como uma rede que 

filtra o ‘fluxo da experiência’: tudo o que acontece que não frustre as expectativas passa a 

rede e tende a reforçá-la, mas aquilo que vai contra as expectativas, que ‘fura a rede’, 

obriga a uma reconstituição das expectativas, obriga a uma reconstrução das características 

do tipo que têm de passar a ser compatíveis com os acontecimentos, e isso pode ser levado 

a um ponto tão radical que implique a alteração do tipo. 

O optimismo aqui tem de ser moderado. Hirsch chama a atenção para o facto de que 

aquilo a que chamei o ‘fluxo da experiência’, pelo menos no caso em que se trata de um 

sentido verbal, não surge como um dado, mas tem de ser construído. Aquilo em que 

confiamos para corrigir as nossas primeiras impressões, porventura falsas, vem desde logo 

moldado por essas impressões, que são a matéria-prima a partir da qual vamos tentando 

determinar a natureza ou o género daquilo que estamos a construir. Um palpite falso acerca 

do género não deixa de constituir um poderoso gerador de ‘provas internas’ que tendem a 

confirmar algo que lhes é aparentemente exterior, quando, na verdade, estamos apenas 

diante de uma versão retocada do círculo hermenêutico – na versão clássica, o círculo 

hermenêutico caracteriza-se pelo paradoxo de as propriedades do todo resultarem da soma 

das propriedades das partes, sendo que às partes são imputadas propriedades na medida em 

que são construídas como partes de um todo. 
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Every interpreter labors under the handicap of an inevitable circularity: all his 
internal evidence tends to support his hypothesis because much of it was constituted 
by his hypothesis. (…) An interpretive hypothesis –that is, a guess about genre – 
tends to be a self-confirming hypothesis. p.166 

 
Diante da dificuldade prática em atingir o ‘sentido do autor’, Hirsch, mais do que 

propor medidas práticas para a resolução de dúvidas baseadas na teoria das probabilidades 

(comparar casos duvidosos com casos parecidos, preferir a classe mais coesa à classe mais 

numerosa, etc.), acaba por redescrever o objectivo da interpretação de um modo 

relativamente surpreendente. Ou seja, se de início todo o esforço tendeu para mostrar que o 

sentido do autor é uma ‘realidade’ determinada, reproduzível, partilhável, se ficamos 

convencidos que não é sequer possível dizer coisas sem querer dizer algo de concreto, 

acabamos afinal por ter de nos contentar com uma noção de verdade que é meramente 

probabilística e dependente do conjunto de ‘provas’, ou da ‘evidência’, disponível. Temos 

assim de considerar como objectivamente válida, a seu tempo, uma interpretação que 

podemos, à luz de novas provas, considerar mais tarde objectivamente errada. Temos de 

nos resignar com a validade presente de uma interpretação e renunciar à ideia de que é 

possível estabelecer uma interpretação correcta de modo definitivo:  

This distinction between the present validity of interpretation (which can be 
determined) and its ultimate correctness (which can never be) is not, however, an 
implicit admission that correct interpretation is impossible. Correctness is precisely 
the goal of interpretation and may in fact be achieved, even though it can never be 
known to be achieved. (p. 173). 
 
Se mantivermos presente a distinção entre interpretações díspares (referentes a 

construções de sentido antagónico) e interpretações diferentes (em que o sentido referido é 

o mesmo, mudando a ars explicandi mas preservando a ars intelligendi); por outras 

palavras, entre uma interpretação que altera o sentido de um texto e uma interpretação que 

meramente o aprofunda, desenvolvendo mais implicações ou salientando outras, 
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percebemos que o sentido do autor se transformou numa espécie de texto ideal que não 

existe, de um padrão de medida ao qual não podem verdadeiramente ser comparados os 

instrumentos de medição. De facto, lendo o último capítulo do livro, verificamos que o que 

há a fazer é continuar na esteira daquilo que já vinha sendo feito. Acreditamos, enfim, no 

que Hirsch sempre nos tinha dito, a saber: a prática iria continuar a mesma; o seu 

empreendimento era puramente teórico; não há nem poderia haver regras ou cânones de 

interpretação que incluíssem todos os textos. Ainda assim, o argumento serve como 

descrição, justificação e recomendação enfática de uma certa maneira de agir e de falar no 

âmbito dos estudos literários. 

É evidente que o argumento de Hirsch é tributário de uma noção forte de ‘mente’. 

Na ‘mente’ está o sentido e se pudéssemos comparar objectos mentais poderíamos 

verdadeiramente, ou seja, de modo definitivo e não-probabilístico, reconhecer o sentido do 

autor. 

Também a noção de tipo, cuja importância é simplesmente a de fornecer a definição 

de sentido, surge predicada com as características necessárias, de tal modo que parece uma 

criação da teoria e não um ‘objecto’ mental real. A questão pode ser colocada nestes 

termos: há tipos característicos de uma explicação ou é Hirsch um realista forte que acredita 

verdadeiramente que os tipos existem?  

Parece claro que não podemos reconhecer de modo algum tipos através do nosso 

aparato sensorial. Nunca damos conta da sua existência, nunca dizemos ‘eu vi um tipo-

árvore’ em vez de ‘vi uma árvore’. Mas poderá ser isso mesmo o que significa serem 

objectos mentais; não são objectos da realidade exterior. Deduzimos a sua existência do 

facto de sermos capazes de reconhecer os mesmos objectos em momentos diferentes, de 

agruparmos objectos diferentes nas mesmas categorias, de dizermos que são iguais objectos 
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que sabemos que não o são sob todas as descrições, nem que seja porque não ocupam o 

mesmo espaço e o mesmo tempo. 

Somehow, consciousness is capable of identifying two different experiences – a 
fundamental function of consciousness. (p.266) 
 
Deduzimos também a sua existência do modo como procedemos quando queremos 

conhecer um objecto particular. Começamos com uma descrição vasta, genérica, e 

imaginamos que o tipo tem uma substância à qual se juntam camadas que lhe dão 

individualidade. Finalmente deduzimos a existência de um tipo porque erramos: porque 

vimos um burro e afinal era um cavalo, então tem de haver qualquer coisa que eu tivesse 

visto em primeiro lugar que era quase um burro. 

A pergunta mantém-se: será que os tipos existem realmente? Não haverá uma outra 

maneira de dar conta das perplexidades que nos levam a pensar que eles têm de existir? E o 

que acontece a um argumento baseado sobre tipos, sobre o funcionamento da ‘mente’ e da 

‘consciência’, quando confrontado com uma filosofia que negue a dualidade entre o mundo 

exterior e o mundo interior? Vejamos então como Davidson, justamente um filósofo 

impiedoso em relação a todas as formas de hipostatização da mente, trata o problema da 

interpretação.  

No artigo “First Person Authority”, Davidson trata de um problema de fácil 

formulação, mas cuja resolução sempre levantara mais dúvidas do que certezas. O 

problema é simples: porque achamos que as pessoas falam com propriedade dos seus 

próprios estados mentais, enquanto temos tendência para duvidar da justeza das descrições 

que outros podem fazer aos nossos estados de alma? Qualquer que seja a expressão do 

problema, há sempre uma assimetria a explicar entre auto-atribuições e atribuições a outros. 

When a speaker avers that he has a belief, hope, desire or intention, there is a 
presumption that he is not mistaken, a presumption that does not attach to his 
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ascriptions of similar mental states to others. Why should there be this assymetry 
between attributions of attitudes to our present selves and attributions of the same 
attitudes to other selves? What accounts for the authority accorded first person 
present tense claims of this sort, and denied second or third person claims?20

 
Como é costume – estou a pensar pelo menos em “Radical Interpretation”-, num 

estilo desconcertantemente sintético, Davidson reduz o problema a uma expressão simples 

(neste caso, considera apenas a autoridade especial da primeira pessoa quanto à ‘crença’ – 

belief), sem deixar de mostrar as afinidades com problemas mais vastos já conhecidos 

(aqui, o problema do conhecimento das “outras mentes”, herdado tanto do cartesianismo 

como do empirismo), e, depois de considerar anteriores respostas e respectivas 

insuficiências (agora o “modelo” parece ser São Tomás de Aquino), apresenta a sua 

resposta. 

A conclusão final é a de que a autoridade especial que conferimos à primeira pessoa 

é inerente (built in) à própria natureza da interpretação, do processo pelo qual interpretamos 

os outros. Se não acreditássemos, se não agíssemos como se os outros soubessem o que 

estão a dizer, nunca aprenderíamos a interpretar. Só depois de a interpretação se tornar o 

modo automático de lidar com as coisas podemos duvidar dos próprios resultados da 

interpretação. Esta é in nuce a tese de Davidson. 

There is a presumption-an unavoidable presumption built into the nature of 
interpretation-that the speaker usually knows what he means. So there is a 
presumption that if he knows that he holds a sentence true, he knows what he 
believes. 
 
Examinemos agora a sua demonstração com maior cuidado. O ponto de partida é 

este: existe uma autoridade especial conferida à pessoa que se atribui a si própria ‘crenças’ 

(e a crença, seja qual for a atitude proposicional – desejo, intenção, esperança, etc. – está 

                                                 
20 Todos os excertos seguintes, até à página 44, incluindo a citação de Ludwig Wittgenstein, foram retirados 
do artigo de Donald Davidson, “First Person Authority”, in Subjective, Interobjective, Objective, pp. 3-14. 
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sempre presente); contudo, a autoridade da primeira pessoa não é irrefutável, o erro ou a 

dúvida podem surgir. Como caracterizar então adequadamente este tipo de autoridade, 

explicando estes dois traços aparentemente contraditórios? 

…error is possible; this follows from the fact that the attitudes are dispositions that 
manifest themselves in various ways, and over a span of time. (p. 4) 
(…) 
Even in the exceptional cases, however, first person authority persists; even when a 
self-attribution is in doubt, or a challenge is proper, the person with the attitude 
speaks about it with special weight. (p. 5) 

 
Uma solução radical é simplesmente negar a existência de uma qualquer autoridade 

especial: a questão do erro fica automaticamente resolvida (não existe nenhuma tese que 

postule a infalibilidade universal), mas então o ónus é explicar qual a verdadeira face 

daquilo que se confunde com autoridade especial. Gilbert Ryle, citado por Davidson, 

sugere que a confusão é entre um facto empírico e uma doutrina filosófica. Do facto de 

estarmos mais habituados a nós próprios, aos nossos tiques, às nossas próprias maneiras de 

falar, seguir-se-ia apenas uma boa probabilidade de nos enganarmos menos vezes, mas não 

uma qualquer doutrina que postulasse um acesso especial aos dados de consciência. Isto é: 

imaginando duas pessoas que viveriam constantemente juntas, portanto duas consciências 

distintas, essas pessoas conhecer-se-iam uma à outra perfeitamente, e tudo o que A 

soubesse sobre A, B também saberia, e vice-versa. Davidson não responde directamente a 

esta tese, na medida em que concorda com a incapacidade da teoria do “acesso especial” a 

conteúdos mentais, mas aponta para a possibilidade de uma outra explicação que evitasse 

recaídas no cepticismo. 

I agree with Ryle that my attempt to explain the asymmetry between first person 
present tense claims about attitudes, and other person or other tense claims, by 
reference to a special way of knowing or a special kind of knowledge must lead to a 
skeptical result. Any such account must accept the asymmetry, but cannot explain it. 
But Ryle neither accepts nor explains the asymmetry; he simply denies that it exists. 
Since I think it is obvious that the asymmetry exists, I believe it is a mistake to 
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argue from the absence of a special way of knowing or a special mode or kind of 
knowledge to the absence of special authority; instead, we should look for another 
source of the asymmetry. (p. 6) 
 
Uma tese semelhante à anterior, porque recusa qualquer tipo de acesso privilegiado, 

mas diferente na medida em que trata as auto-atribuições como privilegiadas, explica este 

crédito como comparável àquele maior que atribuímos a uma testemunha presencial (an 

eyewitness) quando comparada com outra pessoa. Talvez seja este o sonho do jogador de 

xadrez: “sei que aquilo em que o meu adversário está a pensar não tem nada de misterioso; 

são variantes de xadrez iguais às que amanhã uma revista irá publicar; em função da 

situação de jogo, até tenho alguns palpites sobre o que ele está concretamente a pensar; se 

pudesse entrar na sua mente e assistir aos seus pensamentos, saberia exactamente o que ele 

vai fazer.” Davidson replica que a analogia não explica porque seríamos, apenas nós e não 

os outros, testemunhas dos nossos estados mentais; além disso, a analogia sugere que a 

autoridade especial se fundamenta em provas, o que manifestamente não é o caso de muitas 

auto-atribuições que não perdem por isso o privilégio da autoridade especial. 

The authority of the eyewitness is at best based on inductive probabilities easily 
overriden in particular cases: an eyewitness is discredited and his evidence 
discounted if he is a notoriously unreliable observer, prejudiced, or myopic. But a 
person never loses his special claim to be right about his own attitudes, even when 
his claim is challenged or overturned. (p. 6) 

 
Davidson discute ainda a tese inversa, segundo a qual conhecemos melhor os 

conteúdos mentais das outras mentes do que os nossos (Agassi, Freud), antes de passar aos 

filósofos cuja tese sobre a primeira pessoa consiste na extensão às atitudes proposicionais 

do § 377 das Investigações Filosóficas de Wittgenstein: a característica das atribuições na 

1ª pessoa é que, regra geral, estas são feitas independentemente de provas ou observações, 

pelo que não faz sentido questionar quem as invoca. 
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“What is the criterion for the redness of an image? For me, when it is someone 
else’s image: what he says or does. For myself, when it is my image: nothing.” (p.4) 
 
Como nota argutamente Davidson, a dificuldade principal desta descrição não são 

tanto as excepções, como sobretudo o facto de não ser clara a razão pela qual descrições 

não fundamentadas na observação ou em qualquer tipo de dedução inferencial teriam maior 

autoridade ou seriam mais correctas do que outras. 

 Dizer que atribuímos conceitos mentais (tais como pensamentos) quer na base do 

comportamento observável (aos outros) quer sem essa base (a nós próprios), mesmo com 

uma explicação ancilar - sugerida por Sellars e desenvolvida por Rorty – segunda a qual 

aprendemos a usar atribuições na 1ª pessoa (sem recurso à observação) como ingredientes 

de melhores explicações globais do comportamento, deixa por resolver as dúvidas típicas 

do cepticismo: como sabemos que as atribuições na 1ª pessoa estão correctas? mesmo que 

contribuam para uma melhor explicação, não quererá isso dizer que essas auto-atribuições 

não são da mesma natureza que as atribuições fora da 1ª pessoa? 

What Rorty describes as the discovery that self-ascriptions not based on evidence 
explain behavior better will be described by the skeptic as the fact that what is being 
ascribed is on every count apparently different. (p. 8) 
 

Davidson reformula o problema da autoridade especial da 1ª pessoa em termos de frases 

verdadeiras e de crenças, e dá à demonstração um rigor matemático. O ponto de partida é o 

seguinte: a 1ª pessoa A diz uma simples frase P (‘Wagner died happy’) no tempo t. Se A 

toma a frase P como verdadeira e se A sabe o que P quer dizer, então a conclusão é que A 

sabe qual é a sua crença. Da mesma forma, se outra pessoa B sabe que A toma P como 

verdadeiro em t e sabe o que A quer dizer com P, então conhece a crença de A.  

Clearly, if you or I or anyone knows that I hold this sentence true on this occasion 
of utterance, and she knows what I meant by this sentence on this occasion of 
utterance, then she knows what I believe – what belief I expressed. (p. 11) 
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O ponto seguinte é assumir que A e B sabem que A toma a frase P como verdadeira 

e que ambos sabem que A sabia o sentido de P quando a proferiu. Estes factos podem ser 

assumidos sem mais, evitando-se assim que contribuam para uma explicação circular da 

assimetria básica. Nestas condições, A sabe em que acredita, enquanto que B pode não 

saber. 

The assumptions are just these: you and I both know that I held the sentence 
‘Wagner died happy’ to be a true sentence when I uttered it; and that I knew what 
that sentence meant on the occasion of its utterance. And now there is this 
difference between us, which is what was to be explained: on these assumptions, I 
know what I believe, while you may not. (p. 12) 

 
A diferença entre a 1ª pessoa A e outra pessoa B é que o conhecimento do que P 

quer dizer dá necessariamente a A o conhecimento da crença que exprimiu, mas tal não se 

verifica com B. Nos termos em que Davidson redescreveu o problema da autoridade da 1ª 

pessoa, já não é necessário explicar a fonte de autoridade da 1ª pessoa, ou o modo especial 

de acesso a um tipo de conhecimento que só ela teria, mas apenas a presunção segundo a 

qual a 1ª pessoa sabe aquilo que diz, i.e., conhece o significado das suas palavras. Será 

assim possível explicar de onde deriva a autoridade especial da 1ª pessoa sem abrir as 

portas ao cepticismo. 

Davidson argumenta convincente mas rapidamente em favor da diferença essencial 

entre o falante e o intérprete. Numa palavra, o falante não se pode dar ao luxo de duvidar do 

sentido dos seus termos. A dúvida é a função ou, se preferirmos, o privilégio do intérprete. 

O falante não tem tempo para estar a pensar no que diz, enquanto o intérprete se socorre de 

todo o tipo de informações para perceber o que o falante está a dizer, ou melhor, a querer 

dizer. Ora, o falante não procede nem pode proceder da mesma forma. Se deixa pistas para 

que o intérprete o perceba, isso não quer dizer que o intérprete as vá recolher; quer apenas 

dizer que o falante está a tentar tornar-se inteligível. O intérprete interpreta em função de 
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muitas crenças que não são expressas pelo falante, mas o falante não tem como fugir à 

expressão das suas próprias crenças.  

A hearer interprets (normally without thought or pause) on the basis of many clues: 
the actions and other words of the speaker, what he assumes about the education, 
birthplace, wit, and profession of the speaker, the relation of the speaker to objects 
near and far, and so forth. The speaker, though he must bear many of these things in 
mind when he speaks, since it is up to him to try to be understood, cannot wonder 
whether he generally means what he says. (p. 12) 
 
A objecção óbvia é a de que muitas vezes paramos para pensar; muitas vezes 

dizemos intencionalmente coisas para clarificar as nossas próprias palavras; em suma, 

muitas vezes damos explicações sobre o que estamos a dizer. Esta objecção contudo não 

colhe porque a explicação vem depois, isto é, em relação ao ‘explicado’ a teoria permanece 

intocável, e, em relação à explicação também, num momento subsequente. Pois quem 

explica a explicação? A explicação é novamente um conjunto de frases proferidas pelo 

falante nas mesmas condições em que não pode duvidar do sentido, e com as mesmas 

diferenças no modo de interpretação do intérprete. Aquilo que o falante explica não é o que 

o falante está a dizer agora. Este princípio de recursividade aplica-se ad infinitum. Um 

carro-reboque ou anda sozinho (nesse caso não se distingue de um carro comum) ou, 

quando reboca outro carro, não se reboca a si próprio. Esta imagem não será a mais poética, 

mas parece-me razoavelmente acertada. Penso ainda que o caso da explicação retrospectiva 

é o mesmo, mutatis mutandis, de outras objecções empíricas: quando recomeçamos uma 

frase, quando retomamos do início um período, quando nos corrigimos (“não era isso o que 

eu queria dizer”) ou quando cometemos gralhas (“a torre do jogo de xadrez anda em 

diagonal”). 

A descrição de Davidson da autoridade especial da 1ª pessoa não implica que o 

falante nunca se engana, mas apenas que não tem, não pode ter, dúvidas. As correcções 
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também são feitas na 1ª pessoa e são sempre retrospectivas. A autoridade especial não é 

infalível, mas a assimetria persiste, visto que o princípio de recursividade de que falávamos 

implica que a melhor explicação do sentido das próprias palavras tem sempre, ou mais 

exactamente, a cada instante, um cariz tautológico21, mesmo que avancemos de tautologia 

em tautologia, mudando o conteúdo da mesma, proferindo novas frases. Claro que a 

tautologia, como método interpretativo, não é vantajosa para o intérprete, que preferirá 

procurar o sentido da frase por inferência, indução, por contraste com outros enunciados, 

informações, crenças ou acontecimentos. 

Neither speaker nor hearer knows in a special or mysterious way what the speaker’s 
words mean; and both can be wrong. But there is a difference. The speaker, after 
bending whatever knowledge and craft he can to the task of saying what his words 
mean, cannot improve on the following sort of statement: ‘My utterance of “Wagner 
died happy” is true if and only if Wagner died happy’. An interpreter has no reason 
to assume this will be his best way of stating the truth conditions of the speaker’s 
utterance. (p. 13) 
  

Por outro lado, como o conhecimento do que o falante quer dizer é explicado como uma 

presunção inerente ao processo de interpretação, não como um facto epistémico, não se 

torna necessário explicar como sabe o falante ou como tem acesso ao conhecimento. Ficam 

assim resolvidas as principais dificuldades deixadas em aberto pelo reconhecimento de uma 

autoridade especial da 1ª pessoa. 

The best the speaker can do is to be interpretable, that is, to use a finite supply of 
distinguishable sounds applied consistently to objects and situations he believes are 
apparent to his hearer. Obviously the speaker may fail in this project from time to 
time; in that case we can say if we please that he does not know what his words 
mean. But it is equally obvious that the interpreter has nothing to go on but the 
pattern of sounds the speaker exhibits in conjuntion with further events (including, 
of course, further actions on the part of both speaker and interpreter). It makes no 
sense in this situation to wonder whether the speaker is generally getting things 
wrong. His behavior may simply not be interpretable. But if it is, then what his 
words mean is (generally) what he intends them to mean. Since ‘the language’ he is 

                                                 
21 Refiro-me às condições de verdade de um enunciado proferido pelo falante: ‘ “a neve é branca” é 
verdadeiro se e só se a neve é branca’. 
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speaking has no other hearers, the idea of a speaker misusing his language has no 
application. There is a presumption-an unavoidable presumption built into the 
nature of interpretation-that the speaker usually knows what he means. So there is a 
presumption that if he knows that he holds a sentence true, he knows what he 
believes. (pp. 13/14) 
 
Resulta do tratamento que Davidson dá à questão da autoridade especial da 1ª 

pessoa que o sentido do texto, ao contrário do que defende Hirsch, não é o sentido do autor 

porque este pode, por exemplo, desconhecer o significado das suas palavras, se bem que 

não faça sentido pensar que isso acontece de um modo geral, porque nesse caso o autor 

seria ininteligível. O sentido do autor não é postulado, nem mesmo como entidade 

reguladora (o nome que damos à interpretação válida, hoje). A questão simplesmente 

desaparece, não se coloca: o sentido do autor, se quisermos manter a expressão, é aquilo 

com que o intérprete começa e  que percebe de imediato. Verdadeira ou falsa, a coisa com 

que o intérprete começa é já uma descrição. É já, nos termos de Hirsch, uma significance, 

mas é uma significance quando o meaning desapareceu. 

A existência de um método universal de interpretação seria incompatível com a 

teoria de Davidson, por razões óbvias: não há nada de concreto22 para interpretar. A 

ausência desse método não coloca problemas particulares à sua teoria. Contudo, o mesmo 

não se aplica à teoria de Hirsch, pelo que é tanto mais admirável vê-lo a pugnar contra a 

mesma ideia, mesmo que isso implique colocar em xeque alguns dos seus heróis, 

nomeadamente Schleiermacher23. 

Um tal método pressupõe que as intenções fiquem ‘encerradas’ na linguagem. Ora, 

intenções são actos mentais que exprimimos e descrevemos com a ajuda, entre outras 

coisas, da linguagem. Um método universal de leitura faz da linguagem o nosso 

                                                 
22 Nada que fosse apenas linguagem ou um conjunto de pistas de interpretação que pudessem ser definidas a 
priori. 
23 Validity in Interpretation, pp. 199-205. 
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representante fidedigno no mundo. Mas se a linguagem é apenas uma forma de manifestar 

intenções, então um tal método não passaria de um gigantesco manual de mentiras: se os 

outros acreditassem piamente nas nossas intenções desde que expressas de uma certa 

forma, poderíamos, em princípio, imitar essa forma para fazer exactamente o contrário do 

que é prescrito. A garantia do sucesso interpretativo seria aproveitada pelo autor para fazer 

o que bem entendesse na medida em que gozaria da garantia de saber que iria ser 

compreendido como ele queria. 

No conceito de tipo esconde-se ainda a noção desconfortável de que, por via de uma 

operação mental, tudo vem a dar ao mesmo. Nesse sentido, julgo existir uma tensão no 

ensino actual da literatura que procede dessa uniformidade. Por um lado, todo o saber que 

poderia fundamentar a expertise da profissão universitária24 leva-nos a desejar que a 

literatura seja o mais possível igual entre si, que os romances (ou romances-tipo) se 

sucedam uns aos outros mas acabem por ser todos ‘mais’ iguais do que diferentes. Por 

outro lado, tendemos a valorizar aquilo que é novo: novas interpretações, novas obras de 

arte, novos estilos, novos géneros. 

Contudo, esta segunda tendência vai contra a primeira. A primeira reafirma e 

reforça o estatuto do expert, enquanto a segunda diminui esse estatuto. Existem diferentes 

teorias que procuram explicar e resolver esta contradição. Kuhn, num âmbito de discussão 

completamente diferente, fala de paradigmas. Poderíamos tentar compreender a emergência 

de um novo estilo como a emergência de um novo paradigma. A genialidade de um autor 

inicial é depois, a pouco e pouco, extravasada para os diferentes agentes. No fim, temos 

novamente experts. 

                                                 
24 Para Hirsch a noção de expert é fundamental. O produto específico da expertise universitária é a correcta 
verificação e validação da interpretação. Teremos mais a dizer sobre expertise no capítulo 3. 
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Outra explicação, nomeadamente a de Hirsch e, mutatis mutandis, a de Ernst 

Gombrich25, faz apelo à noção de tipo ou, na terminologia do segundo, schemata. Dizem 

que não conseguimos perceber algo de novo a não ser a partir de algo antigo, convencional. 

Existem diferentes possibilidades de criar ou reciclar ‘temas’, ‘motivos’, ‘ideias’, ou de 

combinar vários elementos “velhos”, i.e. conhecidos, de modo a criar algo de novo26. 

Mesmo assim, esta teoria não consegue explicar fundamentalmente como percebemos 

aquilo que é genuinamente novo de um modo satisfatório. Poderia dar-se o caso de 

reconhecermos apenas uma visão disforme daquilo que é velho naquilo que pretende ser 

novo, rejeitando as novidades como se infringissem as regras convencionais. A teoria acaba 

apenas por funcionar como factor de desmistificação, como antídoto ao ultra-romantismo. 

O criador não é um demiurgo autêntico. Tudo o que é novo é, na verdade, uma coisa que 

procede do velho. Mas qual é a diferença entre ser novo-a-partir-do-velho e entre ser velho-

a-partir-do-velho? Não é possível responder a estas dúvidas apelando a distinções do 

género type-token, e não é possível apresentar teorias type-token sem fazer toda uma série 

de assunções mais do que duvidosas a respeito do funcionamento da ‘mente’. Os autores 

intencionalistas pretendem resolver o problema apelando à noção pública de convenção, 

mas esta, como Davidson mostra, tem outros problemas. 

Como foi dito acima, a teoria de Gombrich em Art and Illusion padece da mesma 

dificuldade. Os schemata podem ser descrições exactas do treino do artista, particularmente 

do pintor renascentista, mas não explicam o que é novo. Em rigor, tudo deveria repetir-se 

indefinidamente. Os schemata são como os types: as pequenas diferenças de quadro para 

quadro são rasuradas e é assim que extraímos a noção de schema. O mérito principal da 

                                                 
25 Gombrich, Ernst, Art and Ilusion, pp. 134-144. 
26 Validity in Interpretation, pp. 104/105. 
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descrição que faz intervir os schemata é o de tornar evidente que a imitação da natureza não 

é o propósito do pintor, como queria Rousseau, mas sim a busca incessante de melhores ou 

de novos schemata. De forma similar, o type é, na teoria de Hirsch, aquilo que permite 

dizer que o sentido do texto, definido segundo a intenção do autor, não é simplesmente o 

conteúdo dos estados mentais do autor. Para Davidson, pelo contrário, a noção de conteúdo 

dos estados mentais não é separável da descrição particular de estados mentais. Ir para além 

disto é ou reificar os estados mentais – o que faz de Hirsch um realista – ou cair numa 

tentação comum em neurocientistas: trocar o vocabulário corrente pelo da neurofisiologia. 

Essa troca não parece ser vantajosa visto que não temos uma maneira de dizer ‘quero 

gelado de baunilha’ referindo-nos às operações eléctricas entre as sinapses do nosso 

cérebro. 

Como a noção de estados mentais faz sentido para Hirsch, ele lamenta que não 

tenhamos acesso a esses conteúdos, o que o leva a ter de confiar em índices probabilísticos. 

Por outro lado, na medida em que prescinde de efeitos causais e determinísticos, revela uma 

maior inteligência do problema do que um mero “psicologista” mas não consegue evitar, 

por mais sofisticado que seja o seu aparato interpretativo, a agonia céptica. Não existem, 

segundo Hirsch, provas de que realmente alguma vez nos entendemos; temos apenas boas 

razões para pensar que isso acontece. É porque eu me repito a mim próprio entre t1 e t2 que 

tenho boas razões para pensar que conheço os estados mentais de outra pessoa, porque, a 

contrario, se não pudesse conhecer esses estados mentais, não poderia conhecer os meus 

próprios estados mentais. Há aqui um erro lógico, mas Hirsch sabe disso. Ainda assim, 

podemos ver na crença que Hirsch deposita na infalibilidade da 1ª pessoa entre t1 e t2 a 

prova, respondendo a uma questão levantada anteriormente, de que Hirsch é, em teoria, um 

realista duro, embora a sua prática seja muito mais a de um realista moderado. 
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Esta questão é mais uma das que ficam ‘misteriosamente’ dissolvidas quando 

Davidson e a sua teoria radical entram em cena. É radical porque tudo é novo (o velho e o 

novo da anterior descrição). É esse o sentido de insistir na ideia de que as metáforas não 

têm um segundo sentido que se sobrepõe ao primeiro, o literal27; é esse o sentido de insistir 

na ideia de que todas as palavras são entendidas no sentido literal que resulta da 

correspondência de duas teorias convergentes (estas teorias descrevem aquilo que quer o 

intérprete quer o falante sabem quando a comunicação tem sucesso). A linguagem não é 

mais uma espécie de premissa maior, a interpretação não é mais a conclusão que segue da 

correcta inserção do caso em concreto no caso geral, com todos os problemas levantados 

quanto ao acerto dessa questão jurisprudencial, quando não queremos que a decisão 

dependa nem do capricho nem da lucidez duma pessoa que actue concretamente como juiz. 

Se a teoria de que precisamos é uma teoria fabricada no próprio momento já não temos que 

explicar a génese complicada do novo a partir do velho. A qualquer momento, dispomos 

potencialmente de todos os recursos necessários para forjar uma interpretação28. 

Interpretação é sinónimo de descrição: sentido e significância são descrições, logo não há 

diferença hirscheana entre interpretar e criticar. 

Também não há diferença de grau entre um simples “não percebo” e uma 

longuíssima e complexa interpretação. Por isso, também não estamos a equacionar todas as 

descrições ou interpretações. Há espaço para a diferença. Umas são mais complexas e mais 

interessantes (ou menos) do que outras. Não há um teste para saber se uma resposta X no 

mundo a um evento Y é uma interpretação ou uma avaliação; o que é uma outra maneira de 

                                                 
27 Ver “What Metaphors Mean” in Inquiries into Truth and Interpretation: “metaphors mean what the words, 
in their most literal interpretation, mean, and nothing more.” (p.245). 
28 Ver “A Nice Derangement of Epitaphs” in Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of 
Donald Davidson, Ernst Le Pore (ed): “the theory we actually use to interpret an utterance is geared to the 
occasion.” (p.441).  
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dizer que não há espaço para uma distinção teórica entre meaning e significance. Qualquer 

resposta X ou Z ao evento Y é parte de como orientar-se no mundo e está ao mesmo nível 

epistemológico. 

A teoria de Davidson é importante ainda por pelo menos duas razões, estreitamente 

relacionadas. Em primeiro lugar, não implica que não seja importante saber muitas coisas 

para explicar quando e como chegamos a certas ideias. Pode ser importante, mas da posse 

de um dado não se segue obrigatoriamente, segundo um código semiótico qualquer, coisa 

alguma. Não há relação causal entre saber muitas coisas e passar a produzir certos 

enunciados e certas interpretações. Muito menos a questão da correcção desses enunciados 

está minimamente relacionada com a quantidade de data. Em segundo lugar, a explicação é 

aceite como parte de uma teoria da acção, em que damos explicações pelas razões, não 

descrevemos causas de tipo mecanicista. A explicação não faz parte de uma teoria 

epistemológica que queira provar que o ‘conteúdo cognitivo’ deriva necessariamente de 

uma série de elementos que combinados de uma forma particular, ou mesmo vistos como 

um todo organizado, teriam como consequências esta e aquelas conclusões. 

Se a interpretação correcta fosse dependente de uma quantidade substancial de data, 

então, como julgo que acontece, estaríamos rodeados de volumosas, incompatíveis e 

competitivas interpretações. Cada proponente de uma tese particular teria, sob pena de 

perder o comboio, de cimentar a sua argumentação com o máximo de informação. 

A corrida aos data faz do debate uma pesquisa exaustiva de informação 

incomensurável. Nesta versão, é quase tão ridículo esta “jornada” como a satirizada por 

Flaubert em Bouvard et Pécuchet. Concordo com Hirsch quando diz que uma interpretação 

curta pode ser preferível a uma interpretação longa. A validade está relacionada com a ars 

intellegendi, a extensão com a ars explicandi. Para Hirsch e Davidson, não há razão 
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nenhuma para validar o conteúdo de uma crença com as razões que nos levaram a adoptar 

essa crença. A crença verifica-se ou contradiz-se de um modo perfeitamente independente 

(ou seja, com outros enunciados). Também é isso que nos permite escapar aos 

constrangimentos da tradição, do meio local onde nascemos, do que nos foi ensinado em 

primeiro lugar, etc. 

Ao contrário de Davidson, Hirsch postula a existência de traços típicos, que definem 

e contêm o princípio generativo do tipo, como vimos anteriormente. Mas o traço, diria 

Davidson, limitando-se ao discurso, pode não ser outra coisa do que a expressão “eleitor do 

partido x” ou “antigo aluno da escola tal” ou “adepto do mesmo clube”. Imagina Hirsch que 

por termos um token somos capazes, se o examinarmos correctamente, de perceber onde 

está o type. É isto que está errado: a passagem de token para type é apenas a imputação a 

outros objectos de características que, empiricamente, temos razões para acreditar que eles 

possuem. O princípio generativo de que fala Hirsch não é uma realidade exterior, uma 

propriedade de cada instância de um type, mas sim a capacidade de uma pessoa em atribuir 

propriedades a objectos. 

Não há melhor maneira de descrever aquilo que sabemos (a crença) do que dizer “A 

e B são adeptos do mesmo clube”. Não vale a pena pensar em mais nada, e.g.: que vão 

assistir aos jogos juntos no mesmo sítio, que vão ter os mesmos sentimentos durante os 

jogos, que irão viver a semana com a mesma ansiedade. Tudo isto pode ser diferente, mas a 

noção de tipo sugere uma uniformização muito maior que se estende, quer se queira quer 

não, a aspectos similares aos anteriormente referidos. A análise discursiva de Davidson 

evita esses excessos. Concentramo-nos em frases e nas crenças que elas exprimem. Isso não 

é impeditivo, antes pelo contrário, de partilharmos uma concepção holística da 

interpretação. Ao sugerir que, para explicar que ‘a neve é branca’ o falante não pode fazer 
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melhor do que dizer que a neve é branca, Davidson recusa que haja qualquer coisa no 

mundo que possa ser a razão pela qual a neve é branca, e faz depender a verdade dessa 

frase da verdade de um conjunto de outras frases ou crenças29. A matéria do mundo são 

crenças, não são tipos. 

Com Davidson, não dissemos nada sobre a natureza do texto, ou da linguagem, 

muito menos sobre uma natureza especial que distinguisse o texto literário (ou poético) de 

outros textos. Apenas produzimos uma explicação acerca do modo como um intérprete 

percebe um falante. Ora nesta visão davidsoniana da interpretação trata-se apenas de 

descobrir intenções manifestadas por um falante, e isso não é muito diferente de perceber o 

que outras palavras (não-literárias, não-poéticas) querem dizer, ou o que o sujeito quis ao 

fazer um determinado tipo de gestos, ou o que ele quis dizer ao deslocar-se a um sítio tal, a 

uma hora tal, na presença de tais e tais pessoas, ou o que ele quis dizer ao não dizer esta e 

aquela coisa, ao ”omitir” esta e aquela referência a uma pessoa determinada, etc. Repare-se 

que “omitir” é já uma descrição intencional de um estado de coisas. Ao sugerir que alguém 

“omitiu” uma coisa, estamos desde logo a procurar explicações. Portanto estamos a 

considerar que a omissão foi uma acção e a eliminar a hipótese de que se trata de um mero 

                                                 
29 Davidson, Donald, ″Rational Animals″, Paradoxes de l’Irrationalité (trad. francesa Pascal Engel), pp. 
67/68: « Comme on l’a remarqué ci-dessus, il peut n’y avoir aucune liste bien arrêtée de croyances dont une 
pensée particulière peut dépendre. Néanmoins, une bonne quantité de croyances vraies est nécessaire. Parmi 
les croyances requises, certaines sont générales, mais vraisemblablement empiriques, comme la croyance que 
les chats peuvent griffer ou grimper aux arbres. D’autres sont particulières, comme la croyance que le chat 
qu’on vient de voir courir à l’instant est encore dans les environs. Certaines sont logiques. Les pensées, 
comme les propositions, entretiennent entre elles des relations logiques. Puisque l’identité d’une pensée n’est 
pas séparable de sa place au sein du réseau logique d’autres pensées, elle ne peut être replacée au sein du 
réseau sans devenir une pensée différente. Une incohérence radicale dans les croyances est donc impossible. 
Avoir une attitude propositionnelle particulière c’est avoir une logique correcte dans ses grandes lignes, c’est-
à-dire avoir une trame de croyances qui entretiennent entre elles des liens de cohérence logique. C’est 
pourquoi notamment avoir des attitudes propositionnelles c’est être une créature rationnelle. C’est vrai aussi 
de l’action intentionnelle. Une action intentionnelle est une action qui peut être expliquée en termes de 
croyances et de désirs dont les contenus propositionnels rationalisent l’action. De même, une émotion, comme 
être heureux d’avoir réussi à cesser de fumer doit être une émotion qui est rationnelle à la lumiére des 
croyances et des valeurs que l’on a. » 
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esquecimento sem segundas intenções. É curioso que neste caso seja a ausência de 

comportamento que cria ou manifeste o comportamento. 

Uma doença particular consiste em mostrar que tudo vem dar ao mesmo. Este 

“truque” é possível pela simples razão de que é um truísmo dizer que tudo tem a ver com 

tudo, tal como é um truísmo dizer que todas as coisas são diferentes. Ambas as frases são 

verdadeiras, porque a diferença e a igualdade não se jogam ao nível de uma evidência, de 

um “material” no mundo que possa ser descrito de forma independente. A diferença e a 

igualdade são propriedades das descrições, não das coisas, e o material das descrições é 

essencialmente linguístico. Por isso, é possível construir descrições que acentuem, 

“assumam” a igualdade, tal como é possível fazer o contrário e acentuar as diferenças. É 

possível dizer que todos os jogos de futebol e todos os romances são diferentes. É 

inclusivamente possível dizer que os jogos de futebol e os romances são a mesma coisa; e é 

possível dizer que não têm rigorosamente nada a ver uns com os outros. Estas frases não 

podem ser julgadas fora de um contexto alargado em que o intérprete consegue 

progressivamente perceber as intenções do falante. Só depois poderá ajuizar se a frase 

merece ser considerada verdadeira. 

Isolada de outras frases com as quais entretenha relações lógicas, nenhuma frase 

pode ser verdadeira mas as frases exprimem crenças e as crenças não são verdadeiras em 

virtude do facto de acreditarmos nelas. Parece contudo haver uma tensão entre uma tese 

segundo a qual as crenças apontariam para o mundo e a tese davidsoniana de que nenhuma 

evidência torna a neve branca. Tentemos dissipar o mal-entendido: ele surge quando 

confundimos condições de verdade com causas. Não é o caso de a frase ‘A neve é branca’ é 

verdadeira porque a neve é branca. Por outro lado, a frase ‘A neve é branca’ é verdadeira 

se e só se a neve é branca. É uma teoria das condições de verdade que gera uma 
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interpretação, não é uma teoria causal. O ‘porque’ só poderia referir-se a uma evidência no 

mundo exterior, o que levaria a recuperar uma qualquer forma de teoria de verdade por 

correspondência. 

Talvez a resposta seja a de que, depois de considerar o que conta como evidência, e 

é importante lembrar novamente que a evidência não é uma quantidade de matéria descrita 

independentemente das nossas ‘descrições’, o falante não pode fazer mais do que reafirmar 

‘A neve é branca’. Se outra pessoa disser: ‘a neve é cinzenta’ ou ‘a neve pode ser branca, 

mas não é da cor das minhas folhas A4 que também são brancas’ então isso para um 

intérprete já é inteligível e por isso o intérprete percebe a crença do falante. Quando isso 

acontece, não há mais nada para acontecer. Crenças são descrições de estados mentais, mas 

não postulam a existência real de estados mentais. 

 Como sabemos se as palavras que um autor usa são as mesmas (querem dizer o 

mesmo) do que aquelas que nós usamos? Como sabemos se devemos considerar 

verdadeiras as frases que o autor diz? Ou devemos considerar que ele está a mentir? Ou a 

ser irónico? Ou está a afirmar peremptoriamente, e contudo não tem tanta certeza como 

noutros casos? 

 To hold true é uma assunção teórica que permite construir uma teoria da 

interpretação. Assumindo-se a propriedade de ser verdadeiro, podemos gerar interpretações 

de toda e qualquer frase30. Davidson não pretende descrever empiricamente o modo como 

as coisas realmente se passam, mas sim forjar uma teoria que dê conta das condições 

necessárias para que um intérprete perceba uma qualquer frase. Na minha descrição 

anterior, assumi que o intérprete seguia a teoria de Davidson como se fosse um manual 

                                                 
30 Ver a exposição “canónica” desta teoria em “Radical Interpretation”, in Inquiries into Truth and 
Interpretation, pp. 125-139. 
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genuíno de interpretação, de onde o facto de o peso incidir todo sobre a identificação da 

condição de verdade da frase proferida pelo falante. 

 Se as coisas se passarem deste modo, diluímos a fronteira entre interpretar e 

“orientar-se” no mundo31. É evidente que nenhuma marca sintáctica ou semiótica pode por 

si só justificar a assunção de hold true uma frase. Já vimos noutro ponto que isso 

equivaleria à possibilidade ilimitada de mentir, ou à coerção de “dizer a verdade” mas isso 

só pode ser explicado por intervenção divina (extra-discurso) como no caso da 

infalibilidade papal que se aplica a declarações pronunciadas ex cathedra. Então a 

propriedade de hold true uma frase é atribuída a certas crenças de uma maneira que desafia 

as explicações causais simples. Todas as “causas” podem ser convocadas, porque são 

razões apenas, e todas as razões podem ser dadas. Claro que estamos a falar de causas 

lógicas que são apresentadas (implícita ou explicitamente) como suporte da crença, não 

estamos a dizer que uma crença é verdadeira em virtude de termos a crença. 

 Do facto de não existir nenhuma maneira incondicional e incontroversa de fixar 

propriedades verdadeiras a frases, e que por isso as razões pelas quais as pessoas 

consideram frases verdadeiras poderem ser as mais díspares, não se segue que todas sejam 

tão válidas umas como as outras. Podem ser questionadas, mas o resultado desse 

questionamento não vai revelar nenhum fundamento, pela simples razão de que por trás de 

uma crença se encontra apenas outra crença (outro enunciado). “Acredito que P é verdade 

porque a Lua estava à frente de Júpiter” não é uma frase irracional, se bem que possa haver 

alturas para as quais necessite de uma maior elaboração para ser uma frase inteligível. 

                                                 
31 “We have erased the boundary between knowing a language and knowing our way around in the world 
generally.”(p.445/446) ver “A Nice Derangement of Epitaphs” in Truth and Interpretation. Perspectives on 
the Philosophy of Donald Davidson. 
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 Dissemos que uma frase é verdadeira quando muitas outras frases são verdadeiras. 

Nos termos de Davidson, esta é seguramente a explicação correcta. Contudo, confesso que 

não fico plenamente satisfeito com o que pode querer dizer este “holismo”. Por um lado, 

sugere que não há nenhuma relação entre crenças e o que se passa no mundo. Se bem que 

aqui podemos dizer exactamente o contrário e que cada frase “implica” uma relação com o 

que se passa no mundo; talvez seja uma questão de partilha de estrutura lógica. Isto leva-

nos de novo à ideia de que, face ao tribunal da razão, é a nossa visão de conjunto da 

mobília do mundo (e das transacções que envolvem essa mobília) que é confrontada. Não 

tenho certeza de que não exista espaço para a noção de “esquema conceptual”32. O 

contrário seria levar o linguistic turn a um ponto em que a linguagem só se volta para ela 

própria, mas aí a linguagem não explica como, por exemplo, recorremos à observação, e 

mudamos de “frases verdadeiras” porque vimos qualquer coisa. Ou seja: em t1, ‘aquilo é 

um burro’ se e só se aquilo é um burro mas, em t2, ‘afinal é um cavalo’ se e só se afinal é 

um cavalo. Nos instantes t1 e t2 a teoria de Davidson aplica-se sem reservas. Mas a teoria 

não tem recursos para explicar como (ou porque) o falante agora profere frases em t2 

diferentes de frases em t1. Isto não é teoria da correspondência, porque não é supor que a 

visão é uma faculdade tipo tabula rasa que recebe impressões do mundo exterior. É dar 

“conteúdo” à visão ( a prova acabada de que a visão não é neutra) – a alternativa seria fazer 

da visão uma coisa cega. 

 A explicação “holista” ou é uma explicação verdadeira e puramente teórica (não é 

concerteza a resposta pragmática que procuramos quando perguntamos a alguém “que 

horas são?”) e se calhar abre assim a porta ao raciocínio prático que é o que nos levaria a 

                                                 
32 Davidson pega em armas contra a noção de ‘esquema conceptual’ em “On the Very Notion of a Conceptual 
Scheme” in Inquiries into Truth and Interpretation, pp. 183-198. 
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seleccionar e a descrever concretamente as crenças que se relacionam mais proximamente 

com a crença em disputa. 

 O “holismo” pode ser uma condição vazia, porque se aplica a qualquer crença. Não 

é a razão para a acção, mas talvez seja por isso (e pela circularidade, e por ser circular é 

uma condição vazia) que não existe espaço para o “cognitivo” ou para a “epistemologia”. 

Epistemologia é procurar no mundo uma razão para a verdade de certos enunciados. De 

uma forma qualquer, haveria uma garantia de que não nos enganávamos quando nos 

aproximávamos de certas “unidades” de conhecimento33. Dizer que a visão tem conteúdos 

(não é neutra) não implica nenhuma garantia quanto à validade desse conteúdo. Não só a 

sua descrição verbal depende dos recursos da língua (cf. a língua dos Esquimós e os seus 17 

nomes para ‘neve’) como nada nos garante que, mesmo sob essa descrição, não estejamos 

enganados. E podemos ser mal-interpretados porque a nossa descrição é, atendendo ao 

estado evolutivo da língua, certa, mas o intérprete não nos compreende assim. Por exemplo, 

dizemos ao esquimó que “não podemos fazer Y porque a neve está X”. O nosso esquimó 

aprendeu português de forma a que assimilou o conceito de ‘neve’ ao conceito de apenas 

cinco dos 17 conceitos de neve que tem na sua língua. Ora a propriedade X que atribuímos 

a ‘neve’ não se verifica em nenhum dos cinco casos para os quais o nosso amigo esquimó 

traduz ‘neve’, mas a propriedade X pertence de facto a um dos outros doze casos de ‘neve’. 

Então o nosso amigo esquimó conclui que estamos a mentir e que a desculpa, ainda por 

cima, é mal arranjada. Ou, noutro exemplo, alguém diz: “não posso ir porque não tenho ar 

condicionado no carro” e quer na verdade dizer que a ventoinha do motor não funciona. 

                                                 
33 Wittgenstein, Sellars e Rorty, entre outros, muito contribuíram para ajudar a dissipar qualquer ideia de que 
haveria algo de válido no Myth of the Given. 
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 Portanto, sob a descrição desejada e, de certa forma, “certa”, ainda assim há a 

hipótese de que as crenças entre o falante e o intérprete divirjam. Vejam-se as frases de 

interpretação evidente: “O meu carro não funciona”, mas o meu carro é um “carro de 

cavalos” não é um “carro a gasolina”. “O meu carro [era o BMW] espatifou-se” mas o 

intérprete pensou que era o Peugeot. O sentido prescinde de referência. “Vieste de carro?” 

O sentido é ‘carro’, ora ‘carro’ por si só não tem referência, nem, já agora, ‘BMW’. ‘BMW 

de matrícula 98-60-BV’ tem referência, mas isso não depende de forma alguma duma 

propriedade da relação intrínseca entre a linguagem e o mundo, mas duma propriedade do 

mundo como resultado de uma estruturação (organizativa, convencional) cujo propósito era 

incutir no mundo essa propriedade34. 

Repudiar a teoria de Hirsch porque falha a distinção entre type e token não é, ao 

contrário do que o próprio julgava, abrir a porta a um relativismo desenfreado. Como 

sublinha Davidson, a capacidade de interpretar, ou de conhecer as crenças do outro, está 

dependente da faculdade de considerar verdadeiras as crenças. Ora as crenças não são 

verdadeiras simplesmente pelo facto de que acreditamos nelas. As crenças apontam para o 

mundo. Se assim é, é no mundo, a partir do mundo e para o mundo que toda a interpretação 

começa, se desenvolve e acaba. É este o ponto de contacto entre a “literatura” e a “vida”. É 

um ponto de contacto partilhado por toda a expressão verbal (Teoria, Sociologia, História). 

E no mundo estão também as crenças. As crenças apontam para o mundo mas funcionam 

também como objectos do mundo. Tanto as nossas como as crenças dos outros são tão reais 

como objectos ditos concretos do género cadeira, mesa, armário. Acreditamos em cadeiras, 

                                                 
34 Veja-se um filme recente de Steven Spielberg, Catch me if you can. Um cheque não é um bem 
irreproduzível, é um bem feito para que não se possa reproduzir. Um bom vigarista consegue reproduzir um 
cheque. 
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mesas e armários não porque temos a capacidade de chocarmos contra eles, mas porque 

somos capazes de criar inúmeras frases com as descrições ‘cadeira’, ‘mesa’, ‘armário’ 

compatíveis com muitas outras crenças. A maneira como verificamos se elas são 

verdadeiras não tem fundamentalmente nada de diferente. Ainda assim, talvez haja, 

evitando cuidadosamente falar de observações independentes de descrições, que distinguir 

crenças verificáveis pela observação (e pelos outros sentidos) dadas certas condições 

(outras crenças, como “isto não é um gémeo, nem um sósia, nem um clone”) de crenças 

sobre coisas que não vimos [economia, arte, romances]. 

O que permitiria tal distinção? Antes de mais, dar conteúdo à noção de “visão”, de 

“apreensão”. Em literatura, isso é mais ou menos como perceber o sentido “literal”, no 

sentido de Davidson. Ao invés, o que Hirsch faz é de certa forma sugerir que a partir dum 

sentido (chamemos-lhe literal) se podem construir todos os outros. Há uma relação entre 

todos os sentidos possíveis (são todos tokens do mesmo type). 

Não gostaríamos de sugerir isso nem de sugerir que o sentido literal é o único de 

que precisamos. Na verdade, prescindir da noção de sentido é o que acontece quando temos 

uma teoria da interpretação como a de Davidson. Arranjamos maneira de associar frases a 

outras frases. Mas como descrever essa relação? Vale tudo? Podemos associar todas as 

frases? Parece que sim visto que não existe à partida a possibilidade de fixar de modo 

definitivo o conjunto de crenças dos quais depende a verdade de um enunciado particular. 

Então qual é a diferença com o relativismo? 

Em parte poderá ser uma diferença moral. Reagir a diferença e a objecções não com 

o apelo à diferença, ao direito à diferença, mas com a capacidade de dar razões. Essas 

razões não podem aqui e agora ser descritas. Afinal não estamos a argumentar em prol de 

nenhuma interpretação particular. Mas numa situação de divergência interpretativa, há uma 
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relação entre enunciados que está em causa. Davidson não objectaria, em nome da intenção 

do autor, a nenhum dos conteúdos particulares das interpretações de um relativista, apenas 

insistiria em dizer que mesmo assim eram ainda intenções imputadas ao autor: fazemos 

coisas com textos, não descobrimos “o que lá está”. Ora se assim é, não há razão para não 

podermos explicar as nossas acções. Pelo contrário, acreditar no relativismo tem como 

consequência acções cuja descrição certa depende do próprio agente. É prático pensar que o 

mero posicionamento da linguagem é um diálogo. Não há aqui regras nenhumas a indicar. 

Ao abrir a porta à associação de quaisquer frases entre si, Davidson só poderia ser 

acusado de relativismo se postulasse um limite, uma qualquer incapacidade de interpretação 

ou de tradução. Ora não há nenhum limite, nem na relação falante-expressão-crença, nem 

na possibilidade de tradução. O único limite imaginável é o caso de um falante que não 

quer ser interpretado. Contra isso pouco há a fazer (ou demora muito tempo até que o seu 

comportamento se torne inteligível – pense-se no caso de um espião). A intraduzibilidade 

não é inerente ao processo de interpretação. Os exemplos de Davidson são verdadeiramente 

radicais: implicam sempre alguém que fala com outra pessoa sem que nenhuma delas fale 

sequer a mesma língua. A diferença com Hirsch é que não há nada de mental como 

independente, não há nada que não seja discursivo. Se houvesse algo de mental, haveria 

sempre espaço para o cepticismo. 

Se Davidson tiver razão, interpretar não é uma actividade passível de ser apropriada 

por experts, nem sequer na Universidade. Sendo impossível sistematizar o modo como 

percebemos os nossos interlocutores, concluímos que interpretar e orientar-se no mundo 

são actividades mais parecidas do que julgávamos. No último capítulo tentaremos explorar 

algumas consequências que advêm desta coincidência. 
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CAPÍTULO III 

 

 A versão do processo interpretativo sugerida por Davidson é uma tese central da 

qual resultam inúmeras implicações. É central porque redescreve de maneira 

completamente diferente, e desinflacionada, o modo da interpretação. As implicações são o 

fim da hermenêutica, o fim da crítica literária científica e do estatuto como expert do crítico 

literário. Ao contrário do que quase sempre tínhamos ouvido dizer, interpretar um poema 

não é nem mais nem menos do que igual a interpretar uma receita de cozinha. Todas as 

diferenças são meramente empíricas. Dizer que seriam diferenças de grau seria ainda 

sugerir um estatuto especial para a crítica. O defeito dessa versão atenuada do radicalismo 

da tese de Davidson é que omite o facto de que muitas pessoas são capazes de interpretar 

poemas, supostamente herméticos, com muito maior facilidade do que são capazes de 

interpretar receitas de cozinha, supostamente chãs. Não é simplesmente verdade que “toda a 

gente” é capaz de seguir as instruções de um manual mas que só alguns são capazes de 

atingir as profundezas do pensamento poético (seja este proveniente do poema, do poeta ou 

do crítico). 

 A verdade é tão simples (alguns dirão desapontadora) quanto isto: fazemos melhor 

aquilo que estamos habituados a fazer. Não vale a pena querer definir à partida “campos”. 

Entraríamos no infindável novelo de distinções que se podem distinguir no interior de cada 

campo. Um excelente analista de ‘poesia vitoriana’ não é necessariamente um excelente 

analista de ‘poesia’ (em geral). Na frase anterior, poder-se-ia ainda substituir ‘poesia 

vitoriana’ por ‘poesia vitoriana de 1860 a 1878’ e ‘poesia’ por ‘poesia vitoriana’. Este 

processo de reiteração não pára enquanto não pararem as descrições cada vez mais 

específicas. 
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 Talvez haja quem se sinta tentado a ler “aquilo que estamos mais habituados a 

fazer” como uma simples definição do expert, e nos acuse de estarmos meramente a 

proceder a um jogo de palavras. A diferença, contudo, é que o apelo ao hábito é um modo 

descomprometido de dar conta das diferenças entre intérpretes, ao passo que o apelo à 

expertise, quando entendida em sentido enfático, é, nalguns casos, um modo de fundar 

numa pretensa ciência uma diferença radical de autoridade entre experts e leigos. 

A nossa intenção também não é deslocar para a prática, por oposição à teoria, o 

campo certo da legitimidade do especialista. Isso quereria dizer que o ‘hábito’, ou a 

‘experiência’, actuam de forma automática sobre as pessoas, o que manifestamente não é 

verdade. Quem está mais habituado a fazer certas coisas não só não as faz tão bem como 

outro colega de “profissão” (ou seja, de “hábitos” semelhantes), mas pode mesmo dar-se o 

caso de o fazer pior do que alguém que está a tentar fazer a mesma coisa há muito menos 

tempo (e portanto, tem muito menos “hábito” e “costume” e “experiência” dessas acções). 

 Chegados a este ponto, não podemos fugir à conclusão de que é a própria noção de 

expert, em sentido “forte”, que estamos a pôr em causa. Trata-se de uma conclusão à qual 

não fugiria, antes pelo contrário. Sob pena de me tornar repetitivo, diria a propósito do 

expert, em sentido “fraco”, que, em seu abono, se aplicam as considerações gerais atinentes 

a “quem está habituado a fazer coisas”. E diria ainda que, também sob uma descrição 

empírica, certas actividades são mais dadas a serem feitas por experts e que estes são mais 

procurados pelos restantes membros da comunidade, leigos na matéria. Pensamos em 

advogados, economistas, informáticos, médicos e sapateiros, numa lista que não pretende 

de modo nenhum ser exaustiva. Qualquer província pode ser invadida pela noção de 

expertise. Há quem julgue que certas pessoas, por formação, estão mais aptas do que outras 
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a responder a perguntas como “porque nos apaixonamos?” ou “em que consiste a 

felicidade?” ou “como aprende uma criança a falar?” 

 Quando falamos das ditas “ciências sociais”, as diferenças entre pessoas com a 

mesma formação são tipicamente demasiado diferentes para falarmos com propriedade de 

características universais de um grupo de pessoas. Nada mais diferente do que um 

psicólogo da escola “Piaget” e um psicanalista, ou um economista keynesiano e um neo-

liberal. Contudo, a objecção principal à noção forte de expert consiste na transição indevida 

entre o saber que legitimamente ele reivindica e as decisões que eventualmente recomenda 

a outra pessoa. Não podemos correr o risco de confiar certas decisões a experts, julgando 

que a forma de todos os problemas é meramente técnica. Sem dúvida, há momentos em que 

apelamos a um técnico e o mais sensato é não nos intrometermos no seu trabalho, como 

quando as torneiras não funcionam e chamamos um canalizador. Todavia, muitas vezes o 

expert não passa do representante de uma teoria particular mas reveste o seu discurso com a 

objectividade que o seu estatuto científico lhe confere, como se as suas recomendações 

fossem fundamentadas numa visão do mundo imparcial. 

Seria uma tarefa para o historiador perceber como se tornou o expert, na nossa 

cultura, uma figura incontornável, e seria uma tarefa de particular agrado para o sociólogo 

mostrar como noutras culturas a primazia social continua, mesmo depois da 

“industrialização”, a ser conferida aos detentores de outros privilégios que não o “saber 

tecnológico”, nomeadamente aos mais velhos, ou aos mais piedosos e sábios. Japão e Irão 

seriam eventualmente dois exemplos de sociedades deste tipo. 
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Quanto a nós, bastará remeter para autores35 que abordaram esse assunto e, para o 

nosso argumento, manter a hipótese de que assim é, e sugerir que o teórico da literatura se 

viu a si próprio, a dado momento, como o intérprete de uma ciência particular que nos dizia 

o que era um texto e, como tal, nos dizia o que deveríamos fazer com ele, e como e onde 

procurar o(s) seu(s) sentido(s). 

Mas é necessário um equipamento especial para ser médico? para ser sapateiro? 

para ser general? Diria que sim. Então porque não há um equipamento especial para a 

literatura? Talvez porque o único equipamento é conhecer uma língua (et encore) ou saber 

ler. Saber ler, conhecer uma língua e saber interpretar parecem-me ser uma única e mesma 

coisa. Então pessoas que interpretam de maneira diferente falam línguas diferentes? Bem, 

não teria grandes escrúpulos em dar esse salto. Afinal, não vai ao encontro do que 

Davidson escreve a propósito de língua em “A Nice Derangement of Epitaphs”? Que não 

há, afinal, uma língua no sentido habitual do termo, isto é, uma língua baseada em 

convenções, regularidades e que devemos aprender para sermos bons intérpretes? Se 

interpretar depende decisivamente de uma capacidade de gerar teorias ad hoc, então 

interpretar dispensa inclusive a noção tradicional de aprender uma língua.  

Examinemos algumas razões menos drásticas pelas quais não há ‘experts’ no campo 

da literatura, quanto às revisões que nos obrigam a fazer. 

Uma razão popular é que a literatura tem a ver com algo que diz respeito a todos 

nós: a vida, os sentimentos, as emoções, a natureza humana. Ou a literatura se torna 

sinónimo deste espaço, e este espaço é encontrado como aquilo que sobra no mundo depois 

                                                 
35 MacIntyre dedica um capítulo, o sétimo ‘Fact, Explanation and Expertise’ de After Virtue (p.79-87), a este 
tema. 
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de serem recortados os campos de cada especialista, ou a literatura é à partida um campo 

próprio mas onde, por assim dizer, se joga um jogo que todos podem jogar. 

Na primeira versão desta tese, a literatura é uma espécie de peau de chagrin que vai 

diminuindo (talvez em compensação se vá aprofundando), visto que à superfície vai vendo 

o seu território progressivamente retalhado pela emergência de novas ciências, um destino 

partilhado com a filosofia ou com a religião, segundo algumas versões. Aquilo que o 

romance social do século XIX (realista, naturalista, neo-realista) fez, ou o romance 

psicológico (muitas vezes é assim que falamos de Dostoievsky), foi tratar de assuntos sobre 

os quais, hoje em dia, falam com maior propriedade “cientistas sociais” ou psicólogos. 

Talvez os romances tenham sido meras tentativas, adumbramentos, proto-ciências em 

história ou em psicologia, mas cumpriram o seu papel e definharam (ou deviam pelo menos 

abandonar a cena). 

Este argumento contra a literatura tem algumas semelhanças com o argumento de 

Sócrates contra Íon no diálogo homónimo de Platão. No fundo, a literatura é má, visto que 

apresenta uma visão disforme da realidade (não interessa agora que essa realidade seja, para 

Platão, já uma deformação do mundo das ‘ideias’, ou, para os modernos, que a descrição 

científica seja a putativa verdadeira descrição dos fenómenos descritos na linguagem 

corrente). O artista do século XIX estaria, de facto, inspirado por um deus ou por qualquer 

coisa, a fazer uma coisa sem ter a mínima ideia do que estava a fazer. Ora o que faz um 

expert que seja um intérprete de uma coisa destas? Não pode de certeza fazer muito mais do 

que fez o próprio Platão: sugerir que devíamos consultar preferencialmente outras pessoas, 

e nunca os artistas. É portanto a própria razão de ser do intérprete profissional que é posta 

em causa. Este argumento tem algum eco, nomeadamente quando se fala em “deformação 

profissional” e se julga que uma pessoa livre de preconceitos (muitas vezes as crianças) 
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percebe melhor, porque está menos viciada em comportamentos e técnicas que podem não 

ser os mais correctos naquele preciso momento, do que alguém treinado numa escola 

específica. Como sugere Sócrates, o entusiasmo transmite-se como por magnetismo do 

aedo aos ouvintes, ou seja, no nosso caso, ‘entusiasmo’ é o nome dado à actividade de não 

saber aquilo que se está a fazer e o estado de loucura especial, visível já no autor, propaga-

se ao intérprete. Há que evitar o contágio, e a cura tem de ser uma quarentena radical. 

Se optarmos pela segunda versão, diremos que o espaço reservado à literatura existe 

por direito próprio, não é apenas o interstício deixado livre pela presença de outros campos. 

Mas nesse caso, ao colocarmos a questão nestes termos, temos também de nos interrogar 

com que direito um expert nos vem falar sobre a vida, os sentimentos, a emoção, a natureza 

humana. Concerteza, se este campo existe por si, não pode simplesmente ser arrebatado por 

experts. Afinal, todos nós temos sentimentos e emoções e uma vida e uma natureza humana 

(por mais feliz ou triste que seja). 

Apesar de tudo, há uma saída que não considerámos ainda. Poderíamos tentar a 

seguinte analogia: da mesma forma que todos temos um corpo que está bem ou mal de 

saúde, não somos nós que decidimos se estamos bem ou mal de saúde. Podemos talvez 

perceber, por via do aparato sensorial, que temos algum problema: dói-nos uma parte do 

corpo. Contudo, não sabemos dar forma ao nosso problema e, portanto, estamos 

inevitavelmente afastados do caminho da cura pelos nossos próprios meios. É o médico 

(um expert por excelência) que nos vai dizer qual é o nosso problema porque ele é capaz de 

o colocar sob uma descrição tal que se torna possível identificar e debelar as causas da 

doença. Ora talvez o crítico literário desempenhe um papel parecido com o do médico: ele 

sabe, melhor do que nós próprios, a forma dos nossos sentimentos, das nossas emoções. 

Esta é uma tese que tem a vantagem de não ser baseada na simples soma do conhecimento 
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relevante ou irrelevante. Nem um médico nem um advogado se caracterizam apenas por 

terem mais “conhecimentos”. Claro que têm conhecimentos, mas isso não lhes serviria de 

nada se não fossem capazes de usar esse conhecimento para dar a forma do problema e para 

propor consequentemente planos de acção. 

É óbvio que o crítico literário dispõe de muito conhecimento: pode falar sobre 

Romantismo, pode saber as interpretações de muitas outras obras, pode conhecer o sentido 

de palavras antigas que hoje transportam outro sentido ou caíram mesmo em desuso, mas 

como usa o conhecimento para responder a um caso concreto de leitura? Como passa o 

intérprete do conhecimento adquirido para a obtenção de novo conhecimento? Partamos do 

princípio de que o conhecimento do intérprete deriva de interpretações passadas e que o 

objectivo é produzir novas interpretações (mais válidas do que as anteriores, entenda-se). 

Ou partamos, num segundo tempo, do princípio de que se trata de um conhecimento geral 

(de história, de sociologia, de política, etc), mas que o objectivo continua a ser a 

interpretação. 

Não é difícil perceber que nenhuma quantidade de informação relevante nos 

preserva do erro numa nova interpretação, seja esta informação o conhecimento de 

interpretações passadas ou o conhecimento de muitas outras coisas. Como fabrica o 

intérprete a partir daqui um caminho em direcção a uma nova interpretação? Para 

Davidson, isso não é um problema, pois numa fase inicial a interpretação é naturalizada, é 

condição sine qua non da racionalidade humana. Quando fazemos sentido das coisas, é 

porque as colocámos sob uma descrição, e essa descrição, por mais sumária ou banal ou 

errada que seja, é já uma interpretação. Levanta-se contudo o problema da revisão. Poderia 

dizer-se que leigo e intérprete qualificado têm, de facto, à partida, uma primeira 

interpretação das coisas (senão a matéria, os sons, as letras, não chegam sequer ao estado de 
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coisas). Todavia, essa interpretação seria, no caso do expert, apenas uma aproximação, pois 

este, ao contrário do leigo, dispõe de um método, de uma maneira, para julgar da validade 

da sua interpretação. De certa forma, esta é a tese de Hirsch: certezas definitivas não 

existem, mas existe uma validade objectiva da interpretação, baseada na evidência 

disponível nesse momento. O sentido do texto permanece o sentido do autor, mas ao longo 

dos tempos (e da evidência), aquilo que nos parecia ser o sentido do autor vai mudando em 

função da evidência. A evidência não existe em estado bruto. Hirsch percebe, como já foi 

dito, que há necessariamente uma descrição circular da relação entre a construção do 

sentido e a construção da evidência que suporta a descrição desse sentido. Circularidades 

deste tipo não são propriamente as recomendações de que precisa um expert em sentido 

forte. 

Na ideia de nos orientarmos no mundo, de percebermos que as convenções não 

resultam de um contrato, que podem ser perfeitamente falseadas porque são aparentes, 

abre-se espaço para uma noção de risco. “Arriscamos” ao confiar nas aparências, mas agir 

de outra maneira não seria concerteza prudencial. A alternativa de raciocinar a partir de 

primeiros princípios não pode resultar senão em extensas listas de interpretações 

incompatíveis, pois derivam de primeiros princípios diferentes, e para mais não parece 

haver forma de resolver disputas acerca de primeiros princípios sem recorrer a outros 

primeiros princípios. 

O risco, a inexactidão, é então o despojo de quem raciocina por inferências de razão 

prática. O que há a fazer é ter uma noção do que implica a noção de ‘descrição’ para saber 

quais os limites do que sabemos quando ajuizamos pelas aparências. Estamos, claro está, a 

elidir informação importante, mas não a pôr as pessoas e os textos em rótulos. Este segundo 



 72

caso só acontece se julgarmos que as etiquetas são os nomes de entidades dotadas de 

propriedades que se aplicam universalmente aos membros da classe. 

Há momentos em que “arriscamos”, numa concepção mais passiva, menos 

intencional, na medida em que suspendemos (sempre não intencionalmente) o cepticismo 

interpretativo. Quando lemos um romance, composto por inúmeras frases, dizemos que 

temos dúvidas em ‘cinco ou sete’. Como temos a certeza de que não estamos enganados em 

relação a todas as outras? Nenhuma certeza, se por isso se entender o recurso a uma marca 

infalível. Vemos as palavras na sua roupagem para nós tão ordinária que não desconfiamos. 

E porque não haveríamos de confiar, se não temos nenhuma razão para não o fazer? Num 

sentido especial, confiar é o default mode do ser humano, é uma atitude que pode ser não-

intencional, mas desconfiar é sempre uma atitude intencional. Não desconfiamos sem nos 

remetermos a razões, e mesmo a paranóia dá razões. Os problemas da irracionalidade 

surgem quando perdemos esta configuração de “confiança” no default mode do nosso 

comportamento, como por vezes parece que aconteceu a certos críticos literários. 

Da mesma forma, arriscando em segurança, poderíamos dizer, nos “orientamos” no 

mundo: confiamos que o sol vai nascer amanhã, que as lojas vão estar abertas porque não é 

domingo nem feriado, que o trânsito vai ser intenso entre as 8h e as 10h e fraco entre as 11h 

e as 13h. O mesmo acontece quando vemos uma cara conhecida: a familiaridade é tanta, 

que não nos passa pela cabeça quando encontramos o Paulo de que aquilo não seja o Paulo, 

mas sim um possível irmão gémeo (do qual nunca tínhamos ouvido falar) ou um clone, ou 

um extra-terrestre capaz de incorporar formas humanas. Noutras situações, temos dúvidas 

interpretativas, temos (ou julgamos ter) dados insuficientes ou inseguros e usamos então a 

palavra ‘arriscar’ com o pleno significado que a palavra habitualmente tem. 
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 Chegámos à ideia de que ‘interpretar’ é igual a ‘orientarmo-nos’ no mundo mas não 

é fácil caracterizar a noção de ‘orientação’. Não queremos que esta definição tão vaga 

inclua todos os tipos de actos. Mas qual é a marca distintiva dos actos relevantes? Se 

dissermos simplesmente que são os actos para os quais não podemos convocar um expert, 

então a definição corre o risco de ser apenas circular, já que previamente tinha definido o 

expert como uma pessoa que, qualquer que fosse o seu conhecimento específico, não pode 

basear nele uma autoridade para tomar decisões relativas às acções cujo carácter 

pretendemos agora descobrir. Chamar ‘político’ ao campo onde um tipo de juízo prático 

está presente também não é plenamente satisfatório, porque aquilo que comummente 

designamos de “política” não se sobrepõe de maneira exacta ao que agora queremos 

chamar de “orientação”. Mesmo assim, tentemos uma aproximação empírica, classificando 

descrições de acções consoante pertencem ao campo do expert ou ao campo do político. 

 Tratar dos dentes – expert. 

 Escolher o dentista – político. 

 Fixar objectivos de política externa (tal como ‘atacar o Iraque’): político. 

 Como empreender no terreno esse ataque: expert. 

 Escolher entre duas maneiras de empreender o ataque (ex: uma mais longa e mais 

custosa em termos de baixas militares, outra mais rápida mas envolvendo mais baixas civis 

ou, como se passou a dizer, “danos colaterais”): político. 

 No exemplo acima, é também a relação de hierarquias que nos obriga a sabermos 

orientarmo-nos no mundo. A relação do expert com o político está definida em termos 

institucionais. Um Presidente que não seja simultaneamente General terá de confiar nas 

descrições dos generais. Medir a confiança que essas descrições lhe merecem é 

fundamental, pois em certos casos seria a desconfiança que tornaria racional uma decisão 
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de um Presidente tomada à revelia das recomendações dos seus generais. Pode haver 

correntes diferentes na sociedade em relação à desejabilidade da predominância dos 

políticos em relação aos militares. Pode haver uma forte corrente ideológica “tecnocrática” 

que a ser democrática, só pode não estar consciente das assunções e dos erros em que 

incorre. De certa forma, um tecnocrata só aceita a democracia porque as alternativas são 

piores. Ele está convencido de que todos os problemas do mundo podem ser encarados 

como um problema matemático para o qual há uma solução. O problema é que os políticos 

atrapalham a equação, fazendo entrar nas contas factores de interesse próprio. O interesse 

nacional é uma noção não-problemática, basta ter as disposições certas, as inclinações 

certas, ou o conhecimento certo, para o encontrar. 

 Nem todas as decisões de um expert têm a marca de uma expertise, como quando 

decide se quer carne ou peixe para o almoço, mas não é apenas em situações privadas que 

isso acontece. Se um mecânico nos diz para pôr vidros novos mais caros ou vidros velhos 

mais baratos, isto não é uma descrição em que a expertise nos elucide sobre a melhor 

alternativa. Só se o mecânico for categórico e disser ‘não ponha vidros velhos mais baratos 

porque se estragam mais depressa e não compensa’ é que há um apelo ao seu estatuto. 

Neste caso, a correcção das previsões torna-se um carácter indispensável para sedimentar a 

sua reputação de expert competente. 

Para um expert, ‘perceber’ não pode ser apenas uma operação ou faculdade mental: 

tem de ter uma componente prática; o expert tem de saber o que deve ser feito e como fazê-

lo. Pelo contrário, um leigo pode muito bem orientar-se sem saber como se fazem as coisas 

desde que saiba como ajuizar os resultados. 

Podemos não saber estrelar um ovo, e contudo sermos óptimos juizes de ovos 

estrelados. Podemos não saber fritar um bife, mas sabermos que um bife esturricado é um 
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bife mal-feito. Ora como os resultados são também ‘sob uma descrição’, é interessante 

saber como se distinguem bifes bem-passados de bifes esturricados. 

Imaginemos uma pessoa que aprendeu a reconhecer bifes mal-passados, vive numa 

terra onde só se comem bifes mal-passados e não percebe nada de cozinha. Se essa pessoa 

nos visitasse e se se deparasse com um bife bem-passado, diria legitimamente: isto é um 

bife mal-feito. Mas um expert em culinária dessa mesma terra, diante do bife bem-passado, 

se soubesse como se faz um bife, se soubesse o que acontece aos alimentos quando ficam 

tempo a mais na frigideira, diria provavelmente: este bife esteve mais de dez minutos na 

frigideira, devia (para ser um bife mal-passado) ter estado dois minutos. 

 A questão do gosto é aqui irrelevante. Em ambos os casos, os visitantes poderiam 

dizer: “E contudo, gosto deste bife”. Mas por alguma razão, parece-me mais crível que tal 

opinião proviesse do segundo, daquele que sabe fazer cozinha. O primeiro teria maior 

tendência a rejeitar a novidade porque ia contra a “regra”. Como desconhece o mecanismo, 

teria tendência a tratar as “regras” como tabus que não podem ser quebrados. 

 A situação do expert distingue-se então da situação do não-expert como sendo 

aquela em que ajuizamos acções pelo resultado mas sabemos como se obteve o resultado de 

outras situações em que julgamos apenas pelos resultados. É claro que na primeira opção há 

sempre recurso ao “faça-você-mesmo”, enquanto na segunda a escolha crucial é a quem 

vamos confiar o nosso destino (ou de quem vamos aceitar tratar certas crenças –ou 

informações- como fiáveis). 

 As críticas que dirigimos à noção de expert poderiam fazer passar a falsa ideia de 

que preconizamos um comportamento baseado no ‘instinto’: “Sabia ‘cá dentro’ que devia 

fazer aquilo”. De facto, se não podemos estar na posse de todos as informações, se as 

actividades que estamos a desenvolver não permitem o recurso a poderosas máquinas de 



 76

cálculo, parece que temos de abandonar qualquer ideia de razão prática ou prudência e de 

confiar cegamente nos nossos instintos. 

 Aqui devemos estabelecer uma diferença entre não saber todos os factores que 

envolvem uma situação, mas sabendo em princípio que tipo de factores são esses, e não 

saber absolutamente nada de nada. Em ambos os casos, confrontados com situações de 

imprevisibilidade, os agentes deverão agir sem pleno conhecimento do que estão a fazer. 

Ainda assim, é fácil ver que há uma diferença substancial entre um montanhista 

experimentado que tenta escalar o Monte Everest e um inconsciente que decide tentar a sua 

sorte. O montanhista pode sempre ser surpreendido mas dispõe em princípio de um arsenal 

de descrições que lhe permitem lidar com as situações, ao passo que o inconsciente se 

movimenta num mundo que lhe é completamente ininteligível. 

 Na verdade, os sentimentos também se treinam. Para algumas pessoas, será estranha 

a noção de ‘treino’ porque estão convencidas que os sentimentos, tal como aliás os 

pensamentos, têm origem numa ‘terra de ninguém’. “Não posso impedir estes 

pensamentos”. “Não posso não sentir estes sentimentos”. “Não posso fazer nada, é assim 

que eu sou”. 

Esta tese sobre a primazia dos pensamentos ou dos sentimentos, partilhada entre 

outros por Mme. Bovary, não pode permanecer inquestionada. Isto é, hoje os pensamentos 

e as minhas acções podem ser sujeitos a uma descrição de facto, mas dizemos isto como 

justificação moral implícita, ou exprimimos uma intenção que seria “amanhã vou ter estes 

sentimentos e estas emoções”? A questão pode ser complicada invocando que o falante não 

está consciente do que está a fazer, visto que tem uma crença falsa: ele julga que amanhã 

terá sentimentos com a mesma origem (seja ela qual for) que os de hoje. Ele não vê relação 

entre os sentimentos de ontem e os sentimentos de amanhã. 
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Existe já uma questão moral à partida: dizer que “tenho estes pensamentos” ou 

“tenho estes sentimentos” parece neutralizar o juízo desses sentimentos (talvez pela mesma 

razão: se a origem dos sentimentos for incontrolável, não faz sentido o agente ser 

responsável por eles). Mas a questão de fundo faz todo o sentido: será que não me devo 

envergonhar desses pensamentos? será que não devia ter outros sentimentos? 

Uma resposta precipitada a esta questão implica já uma posição moral, não é uma 

descoberta científica. É essa falácia pseudo-científica que às vezes a noção de “psicólogo” 

nos quer impingir. Sob capa de neutralidade, introduzem-se certas descrições como se não 

fossem descrições, ou seja, ingredientes de explicações, mas como se fossem meros nomes 

de realidades inquestionáveis. Ora isto não acontece nem na ciência dita dura. Quaisquer 

que sejam os méritos (ou deméritos) da tese revolucionária de um jovem cientista 

português, a suposição de que podemos tratar a velocidade da luz como uma variável é uma 

prova particularmente contundente de que não há frases que descrevam a realidade de 

modo intocável. Qualquer frase, por mais central que seja, não passa de um postulado que 

pode ser reposto em causa. O que não implica que essas revisões devam acontecer por 

cupiditate rerum novarum. 

A ciência é uma coisa maravilhosa porque não há apelo nenhum possível a 

disposições. Certos argumentos pura e simplesmente não existem face à ciência. “Porque 

sim” pode ser uma resposta a um impertinente que questione as nossas acções, 

particularmente nessa província chamada “privacidade” onde o único regime político 

consagrado é a tirania, mas não pode ser a justificação para a adopção de uma qualquer 
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teoria científica36. Quando não acreditamos em alguém, principalmente se for um político, 

somos lestos a acusá-lo de “hipócrita”; mas ninguém acusa um cientista de ser hipócrita, ele 

só pode ser “acusado” de apresentar uma teoria falsa. De certa forma assemelha-se ao 

xadrez. Não podemos “enganar” o adversário porque está tudo em cima da mesa. Não há 

“bluff” autêntico porque não há factos fortuitos que ninguém controla; o que acontece é 

que, de certa forma, é sempre o adversário que se engana a si mesmo. Apelos à sinceridade 

são irrelevantes tanto na ciência como nos jogos. 

Mas será indesejável ser sincero porque seria muito penoso viver com uma pessoa 

assim, ou não é simplesmente possível, por mais que se tente, ser sincero, porque não se 

tem acesso directo aos conteúdos da consciência? A resposta é que “sincero” tem dois 

valores completamente diferentes consoante se considere que temos ou não acesso directo 

aos conteúdos da consciência. No caso de não pensarmos assim, julgamos que ser sincero é 

possível, mas não é uma coisa assim tão importante. Não é um acesso à verdade, é só uma 

maneira, um estilo de falar, porventura demasiado irreverente e que, no caso de não sermos 

bem educados, dá os piores resultados possíveis. No caso inverso, sinceridade é a maior das 

virtudes. Ser sincero é a qualidade que faz das verdades “para mim” verdades universais. 

Se interpretar é, de alguma forma, equivalente a “orientar-se no mundo”, não se 

aprende a interpretar e depois fica-se apto a orientar-se no mundo;  então, orientar-se não é 

uma condição, antes coincide com uma forma de interpretação. Inversamente, quem sabe 

orientar-se no mundo também sabe interpretar, pelo que não há prioridade de uma coisa 

sobre a outra. 

                                                 
36 Uso ‘científico’ depois de ‘teoria’ apenas como equivalente de um advérbio de lugar: falamos de 
laboratórios e coisas afins. De resto, não é a teoria que é científica, mas sim os meios de verificação da 
mesma. 
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Não devemos alimentar a ideia lisonjeadora de que a literatura poderia servir como 

campo de treino para a vida, na medida em que exercícios de interpretação serviriam como 

exercícios de ‘orientação no mundo’ sem que as consequências de um resultado negativo 

fossem, geralmente, graves. Não pode a literatura estar para o mundo como o xadrez estaria 

(também não está) para a estratégia militar. Compreender os processos não é igual a tomar 

decisões acertadas. E jogar bem xadrez não é igual (a diferença é empírica) a ser bom 

general. Teria de haver uma maneira de explicar como comparamos (ou traduzimos) os 

movimentos de uma torre, os conceitos xadrezísticos, para os movimentos de uma divisão 

de tanques, para os conceitos militares. E contudo há uma certa semelhança entre 

vocabulários: linhas de comunicação, pontos fortes, artilharia pesada, etc. Claro que a 

“estrutura lógica” pode ser a mesma se pensarmos assim: linhas de comunicação são para 

manter livres, pontos fortes são para ocupar (isto seria verdade quer para o xadrezista quer 

para o general). Mas como se faz isso num e noutro caso? É evidente que vai ter de ser 

diferente. E como podemos saber que tipo de situação tem de ser traduzida para o mundo 

real? Devemos antes pensar que a relação não parte da ontologia para chegar ao discurso, 

mas que é a semelhança do discurso que nos faz postular a semelhança ontológica.  

As qualidades que supostamente a “boa” leitura desenvolveria são qualidades à 

partida necessárias para ser “bom” leitor. Não podemos, portanto, sugerir que o estudo da 

literatura, mesmo entendido de uma maneira especial, teria como resultado a produção de 

“bons orientadores”. Mais uma vez as capacidades interpretativas são “gerais”: aplicam-se 

a todos os campos da vida. Como poderemos saber se uma pessoa se sabe orientar no 

mundo? Sabemo-lo de uma forma muito vaga e dispersa: aquela pessoa “desenrasca-se”, 

organiza-se, faz coisas, não se esquece de fazer coisas; alcança os seus objectivos, tem uma 
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noção relativamente certa dos desejos e das intenções dos outros; não confunde o mundo 

com a sua própria mente. 

Posto isto, nada nos impede de sugerir que, independentemente dos resultados, mais 

vale lidar com os textos de uma certa forma, uma forma que justamente procuraria 

desenvolver as qualidades que referimos como características de quem se sabe orientar. As 

pessoas aparecem à partida com as suas limitações e o seu potencial. O que acontece “à 

saída”, o resultado, não pode ser previsto cientificamente. Pode ser que a leitura de textos 

seja um exercício moral profícuo, como peça de um puzzle mais vasto. E pode ser que daí 

surgissem, potencialmente, tipos de coisas e tipos de pessoas. Mas isto não são garantias a 

priori, são expectativas, e, neste momento, ilusões. 

Depois de várias vezes ao longo deste trabalho ter feito referência a experiências 

difíceis ou a mutações dolorosas ocorridas durante o percurso efectuado na Universidade, 

apraz-me terminar num tom inesperadamente optimista. Estou firmemente convencido de 

que vivemos no melhor dos mundos: um mundo eminentemente interpretável e onde não 

nos confrontamos com factos brutos, o que reduz a meras contingências o que há de 

desagradável na vida. Seria um mundo deveras terrível se fosse habitado por seres aos quais 

estaria vedada a hipótese de se entenderem. Tal como é, um mundo habitado por seres 

humanos que na esmagadora maioria do tempo se comportam de modo racional, logo 

interpretável, não é apenas um mundo onde não se pode perder a esperança. É um mundo 

do qual não nos podemos queixar. 
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