
 
 

RECENSÕES 
 
 

SAINT AUGUSTIN, Les Aveux, tradução de Frédéric Boyer, Paris, P.O.L., 
2008. 

 
Em Janeiro de 2008, o mercado editorial francês assistiu ao lança-

mento da nova tradução das Confissões de Santo Agostinho. A intitulação 
de Les Aveux em detrimento de Confessions é, sem dúvida, o primeiro 
indício da distância abissal que separa esta tradução de todas as outras 
que a antecederam. Num longo prefácio, o tradutor Frédéric Boyer expli-
ca aos leitores a originalidade do projecto agostiniano, a necessidade de 
transmitir o seu carácter inovador e provocatório, bem como as especifi-
cidades do acto de traduzir, enquanto exercício de deslocação do pensa-
mento. Boyer justifica assim determinadas opções da sua tradução e de-
sarma antecipadamente os argumentos passíveis de fundamentar opiniões 
críticas menos abonatórias. 

O termo latino confessio é o grande protagonista dos treze livros da 
autobiografia de Santo Agostinho, onde está imbuído de dois sentidos: 
por um lado, o de uma profissão de fé (confessio fidei), pelo reconheci-
mento público das próprias faltas e, por outro lado, o de um louvor a 
Deus (confessio laudis), de reconhecimento pessoal da graça e do amor 
divinos. O percurso que a palavra confession teve na língua francesa re-
sultou no enfraquecimento do vigor outrora associado ao emprego das 
formas latinas confiteor e confessio. Segundo Boyer, os termos avouer e 
aveu retomam a força do sentido original, em que a dimensão pública da 
profissão de fé e da acção de graças se encontra profundamente marcada 
pela exomologese e não pelo confessionário.  

A fuga às transliterações é ponto assente ao longo de toda a tradução 
de Boyer, mas há casos em que é inevitável problematizar a opção do 
tradutor. Por exemplo, quando «[…] et inquietum est cor nostrum, donec 
requiescat in te.» resulta em «[…] et notre coeur est las jusqu’à son délas-
sement en toi.» (p. 49) – por que razão o adjectivo inquies é traduzido por 
las e qual a necessidade da substantivação desse adjectivo no final da 
frase? Embora não seja o caso desta passagem, poderemos levar em conta 
que a repetição de vocábulos da mesma raiz, em figuras etimológicas 
sucessivas é uma característica conhecida do estilo agostiniano. Mais 
dúvidas suscitam as traduções de «meretrici animae humanae» por «pute 
d’âme humaine» (p. 153), ou de turpitudo por saloperie (p. 227). Por 
outro lado, é louvável que o tradutor assuma sem pejo a sensualidade das 
passagens com pendor sexual: «J’étais ballotté et dispersé, liquéfié, 
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échauffé par le sexe.» (p. 78) ou «Dans le contact charnel le plus impor-
tant c’est que les corps se répondent.» (p. 83). Com efeito, Boyer escolhe 
sem medo expressões como «pulsion sexuelle» (p. 286), «plaisir libidi-
neux» (p. 388) e traduz «carnis fluxum» por éjaculation (p. 287). 

É importante entender que há um tom crepuscular e violento no la-
tim agostiniano. É um latim que já não obedece aos cânones gramaticais 
dos clássicos pelos quais Santo Agostinho foi influenciado (Cícero, Vir-
gílio), o que torna o texto original semanticamente inovador e estilistica-
mente muito complexo. Assim, quando Boyer parece escorregar nas pa-
lavras e nos níveis de linguagem, há que ter em conta o seu esforço em 
conservar as marcas de escrita e de se manter fiel às asperezas do idiolec-
to agostiniano. O latim de Santo Agostinho é irónico, angustiado e mes-
mo ofensivo. Note-se que a última tradução portuguesa já leva em conta 
essa dimensão chocante e por vezes vulgar do estilo agostiniano quando, 
por exemplo, traduz «in officina aqualiculi sui» por «na oficina da sua 
pança» (Santo Agostinho, Confissões, Ed. Bilingue, Lisboa, INCM, 
2000, p. 121). Curiosamente, nesta passagem, Boyer fica-se por «dans 
l’officine de leur estomac» (p. 113). 

Estruturalmente, Boyer optou por abdicar dos títulos e subtítulos 
usuais nas patrologias. As notas e as referências são limitadas ao essenci-
al, propiciando uma leitura mais fluida, apesar do predomínio de frases 
breves, cindidas por interjeições, invocações e por uma pontuação distinta 
da que é usada no texto latino e nas restantes traduções. Com esta mu-
dança, ao nível das orações, Boyer parece querer retomar o ritmo bíblico, 
mais cadenciado e directo. Assim escandido, o texto retoma novo vigor e 
privilegia a proximidade fonológica e expressiva com o latim de Santo 
Agostinho.  

Les Aveux cumpre sem dúvida os propósitos gizados pelo tradutor: 
devolver o carácter audacioso, e mesmo subversivo, ao mais famoso texto 
agostiniano, acolhendo-o na língua francesa hodierna sem as vicissitudes 
que os muitos séculos de recepção desta obra inevitavelmente promove-
ram. A tradução de Boyer talvez desaponte quem seja apologista de uma 
filiação mais religiosa e académica da obra, mas tem o incontestável mé-
rito de desmistificar uma “suave honorabilidade” associada às Confissões, 
actualizando o seu potencial poético e ampliando a sua capacidade de 
conquistar novos públicos. Les Aveux transporta para o século XXI um 
texto do século IV, suscitando o debate sobre a necessidade de serem 
problematizadas as tradições de recepção de textos antigos. A tradução de 
Boyer, não é um texto espúrio, ela vale como esforço filológico e como 
extraordinário exercício literário. Posto isto, é caso para dizer: tolle, lege. 

 
Ana Rita de Almeida Ferreira 

 



  Recensões 161 

 
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ: The Art of Controversies. Translated 
and Edited, with an Introductory Essay and Notes, by Marcelo Dascal, 
with the collaboration of Quintín Racionero and Adelino Cardoso. The 
New Synthese Historical Library, volume 60. Dordrecht: Springer, 2006, 
xllii + 516 pages; paperback edition, February 2008.  

 
Protagonista, actor e teorizador de controvérsias, praticante como 

poucos no seu tempo da arte da discussão, e defensor convicto das virtua-
lidades do diálogo intelectual como forma de aumentar a clareza e de se 
aproximar da verdade, Leibniz foi, no entanto, muito mais estudado nou-
tros aspectos do seu pensamento do que abordado do ponto de vista da 
sistematização dos procedimentos que permitem, a seu ver, chegar à ver-
dade. 

Denunciar este facto e tentar colmatar a lacuna que ele representa é o 
que pretende o volume editado por Marcelo Dascal, que a prestigiada 
editora Springer publicou como volume 60 da sua colecção The New 
Synthese Historical Library. Texts and Studies in the History of Philo-
sophy e que acaba agora de sair também em edição paperback. Sob o 
título sugestivo de The Art of Controversies, o livro recolhe um elenco 
muito amplo (mais de 450 páginas) de textos de Leibniz consagrados ao 
tema da controvérsia, traduzidos para inglês e anotados por Marcelo Das-
cal, com a colaboração de Quintín Racionero e de Adelino Cardoso. Nas 
páginas iniciais explica-se a génese e as etapas principais do projecto, que 
culminou, dez anos passados sobre o seu nascimento, com a publicação 
deste texto. 

Uma análise, mesmo sumária, do volume deixa entrever que se trata 
de uma obra notável a muitos títulos. Para além do vasto leque de textos 
aqui recolhidos, traduzidos e anotados, a obra conta com um amplo estu-
do introdutório, consagrado à exposição das características essenciais da 
“arte da controvérsia”, tal como Leibniz a concebeu. Trata-se de apresen-
tar os aspectos mais relevantes, não das controvérsias em que Leibniz se 
viu envolvido, mas da controvérsia como procedimento, como estratégia, 
como arte de disputar. Ao fazê-lo, Dascal reflecte também sobre o papel 
que a controvérsia desempenha na constituição e no desenvolvimento do 
pensamento leibniziano e, mais radicalmente, sobre o lugar que lhe cor-
responde na concepção leibniziana da racionalidade. O estudo, uma pri-
meira teorização deste aspecto difícil e disperso da produção intelectual 
de Leibniz, tem além disso a finalidade de justificar a selecção dos textos 
traduzidos, indicar os critérios seguidos na sua escolha, etc.  

Trata-se de um projecto ambicioso e o leitor é advertido disso mes-
mo: Leibniz não publicou nenhum tratado sobre controvérsias, nem se-
quer deixou – como fez, por exemplo, no caso da Enciclopédia – nenhum 
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rascunho ou apontamento que tivesse a própria controvérsia como objecto 
de reflexão. É evidente que valorizou a controvérsia, que a procurou e 
fomentou muitas vezes, que ela está presente em praticamente todas as 
áreas da sua produção intelectual. Tudo isto oferece boas razões para 
pensar que ela desempenha um papel importante na economia do pensa-
mento leibnizano, que não é uma mera inevitabilidade ou uma questão de 
estilo. Mas, se é assim, é também verdade que tudo o resto estava por 
fazer: faltava reflectir sobre a controvérsia em si mesma, identificar as 
suas características, os critérios que definem a sua boa prática, as finali-
dades que é possível atribuir-lhe, os procedimentos argumentativos em 
que cristaliza, em suma, faltava deter-se a examinar a lógica que subjaz 
ao seu exercício. E tudo isto tem de ser rastreado num grande volume de 
textos, tendo em conta que as indicações pertinentes são muitas vezes 
brevíssimos comentários feitos de passagem, deixados cair aqui e além, e 
que correspondem tanto a uma espécie de caracterização negativa, do que 
não é ou ainda não é a boa arte da controvérsia, quanto a uma caracteriza-
ção positiva, mas que carece de sistematização. Faltava, portanto, “identi-
ficar as peças relevantes e reconstituir com elas o desenho do mosaico 
que ele [Leibniz] tinha provavelmente em mente. É isto que o trabalho 
meticuloso de recolha, tradução, e comentário apresentado no presente 
volume pretende começar a fazer” (p. xx). Tendo em vista este objectivo, 
Marcelo Dascal propõe-se apresentar ao leitor: por um lado, no estudo 
introdutório, uma primeira identificação e sistematização dos elementos 
pertinentes que constituem o referido mosaico e uma descrição a traços 
largos do mosaico mesmo; e, por outro lado, a sua ilustração através dos 
próprios textos de Leibniz.  

A conclusão do enorme trabalho de análise e de sistematização reali-
zado ao longo de toda a obra é apresentada nestes termos: “Embora o 
resultado talvez não revele uma teoria geral autónoma com pernas para 
andar, traz certamente à luz objectivos partilhados, elementos, princípios, 
estratégias e práticas argumentativas suficientes para ser designado com 
propriedade “arte das controvérsias” – uma ars disputandi enriquecida, 
digna de ocupar um lugar ao lado dos outros pilares do método leibnizia-
no, a ars inveniendi e a ars judicandi” (p. xx). 

O fio condutor que guia toda a obra – identificar e articular os ele-
mentos, os princípios, as estratégias que constituem a “arte das controvér-
sias” – justifica ao mesmo tempo o elevado número de capítulos em que o 
volume está dividido e a natureza dos textos seleccionados. Foram deixa-
dos de fora, por um lado, textos que pertencem às controvérsias em que 
Leibniz esteve envolvido, mas em que a própria arte da controvérsia não 
é caracterizada; e, por outro, alguns textos muito conhecidos, por exem-
plo, dos Novos Ensaios ou dos Ensaios de Teodiceia. O editor explica 
porque procedeu deste modo: trata-se de tornar acessível ao público leitor 
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de Leibniz um conjunto de textos menos conhecidos, não publicados 
habitualmente nas colectâneas ou nas edições de textos filosóficos de 
Leibniz e que, precisamente por esta razão, não foram ainda suficiente-
mente valorizados. Mais ainda, o seu desconhecimento impediu que se 
reconhecesse o papel relevante que a controvérsia desempenha na teoria 
do conhecimento de Leibniz. 

A apresentação dos textos obedece globalmente a um critério crono-
lógico: Leibniz interessa-se pela controvérsia desde a época da juventude 
e não abandona a sua prática até ao final da vida. Seguindo um critério 
cronológico, pretendeu-se “dar uma ideia da evolução das ideias de Lei-
bniz acerca das controvérsias” (p. lxxi). O critério cronológico, esclarece 
no entanto o editor, não prevaleceu sempre: nalguns casos, sobretudo 
quando são de muito reduzida dimensão, os textos foram agrupados tema-
ticamente, com o objectivo de proporcionar elementos suficientes que 
permitissem captar com nitidez algum aspecto particular da “arte das 
controvérsias” (cf. p. lxxi). Os textos cobrem um espectro de quase cin-
quenta anos: o primeiro texto apresentado e traduzido é de uma carta a 
Herman Conring (datada provavelmente de finais da década de 60), e o 
último é de uma carta a Ehler de 10 de Maio de 1716. Neste último texto, 
redigido no ano da sua morte, Leibniz escreve: “confesso que necessita-
mos de uma nova lógica acerca dos graus de verosimilitude, cujos princí-
pios ainda não foram estabelecidos, embora algumas sementes disso se 
devam encontrar mais entre os juristas do que em qualquer outro sítio” 
(p. 452). 

Os textos são muito variados, tanto em forma quanto em dimensão. 
Há cartas, pequenos opúsculos e fragmentos ou simples apontamentos; há 
textos de dimensão razoável e notas muito breves, de duas ou três linhas; 
há textos de carácter filosófico, teológico, jurídico, político, diplomático, 
etc. Cada um dos textos é acompanhado de uma apresentação breve, ou 
de uma contextualização, e de notas do tradutor. O cuidado e o pormenor 
com que são elaboradas estas notas revelam a qualidade do trabalho posto 
à disposição dos estudiosos de Leibniz. Há notas eruditas, em que se lo-
caliza um texto ou um autor aludidos, e notas em que se faz a interpreta-
ção do próprio texto de Leibniz, com vista a reconstituir o puzzle da sua 
“arte das controvérsias”. Na sua maioria, os textos traduzidos são latinos; 
alguns textos de maior dimensão, e inclusivamente de fácil acesso, foram 
escritos originalmente em francês; umas quantas páginas são traduções de 
textos alemães. Um número significativo destes textos procede das séries 
II e VI da edição da Academia, que correspondem, respectivamente, à 
Correspondência Filosófica e aos Escritos Filosóficos.  

No final do volume, para além de uma bibliografia seleccionada 
(pp. 473-481), há ainda dois índices, temático e onomástico, e breves 
notas biográficas de alguns dos autores (trinta e um no total) referidos, 
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expressa ou implicitamente, nos textos aqui apresentados, que vão desde 
Arnauld ou Malebranche, bem conhecidos dos leitores deste período, a 
nomes que podem ser desconhecidos para muitos leitores de Leibniz 
(pp. 455-471). 

O número bastante amplo de capítulos, quarenta e cinco no total, que 
pode, num primeiro momento, quando o volume é apenas folheado, dei-
xar no leitor alguma perplexidade e que não permite captar imediatamen-
te o seu fio condutor, revela-se no final da leitura, de uma grande utilida-
de. Houve a preocupação de fazer a identificação e o levantamento de 
cada aspecto da arte de disputar de Leibniz e, sem misturar esses elemen-
tos, mas tentando caracterizá-los em cada caso, a obra separa e isola, para 
depois nos permitir vê-los operar, os elementos, os princípios, as estraté-
gias, etc., que configuram “a arte das controvérsias”. 

Em suma, trata-se de um contributo absolutamente notável – mais 
um de Marcelo Dascal – para a ampla e crescente literatura sobre Leibniz, 
em concreto para a caracterização e matização do seu racionalismo. Com 
este contributo, Marcelo Dascal prossegue a e aprofunda um aspecto bem 
conhecido da sua interpretação de Leibniz: a análise dessa blandior ratio, 
dessa razão mais branda, menos rígida que, em sua opinião, decorre do 
princípio de razão suficiente de Leibniz.  

 
Marta Mendonça 

 
 
 

ADRIANA VERÍSSIMO SERRÃO, Pensar a Sensibilidade, Baumgarten – 
Kant – Feuerbach, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lis-
boa, 2007.  

 
I contatti, ancora flebili, con la cultura filosofica portoghese contem-

poranea, mi spingono a promuovere un’ “apertura” al mondo lusitano 
che, sicuramente, è in grado di presentare riflessioni utili al modello di 
vita dell’uomo del terzo millennio.  

Ecco perché, in queste poche pagine, analizzerò l’opera Pensar a 
Sensibilidade, Baumgarten – Kant – Feuerbach di Adriana Veríssimo 
Serrão, del Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere dell’Univer-
sità di Lisbona; esperta studiosa di Estetica e di Antropologia, soprattutto 
quelle contemporanee, con particolare riferimento a temi di filosofia della 
natura e del paesaggio.  

Il libro presenta, intanto, un’interessante tematica, forse non presa 
molto in considerazione nel panorama filosofico europeo, e cioè quella di 
pensare la sensibilità, attraverso le riflessioni dei tre importanti autori 
sopra menzionati.  
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Infatti, già nel primo capitolo, dedicato a Baumgarten, scrive: “A 
concepção básica da Estética como ciência do conhecimento sensitivo 
(scientia cognitionis sensitivae) ou ciência filosófica que analisa os me-
canismos da sensibilidade, define-a, por isso, também como gnoseologia 
(inferior), (p. 13). In parole povere, Baumgarten definisce anche gnoseo-
logia la concezione di base dell’Estetica in quanto scienza della conos-
cenza sensitiva o vera e propria scienza filosofica che studia i meccanismi 
della sensibilità.  

In questa parte del libro la Serrão mette in rilievo come è la vivacità 
delle rappresentazioni che coglie le cose come belle, attribuendo 
all’immaginazione la capacità di creare opere artistiche. Ma, bisogna tener 
conto dei tre momenti caratterizzanti l’atto conoscitivo, secondo cui il pri-
mo riguarda ancora l’oscurità e l’indistinzione, il secondo la chiarezza e 
l’indistinzione e il terzo, infine, quello della chiarezza e distinzione. Come 
appare evidente, già il secondo momento rappresenta un aspetto significa-
tivo in quanto, pur partecipando ancora all’ambito della sensibilità, trasfe-
risce essa su un piano superiore dovuto alla chiarezza, nel primo momento 
assente, e, quindi, una sorta di scienza in appoggio alla logica.  

Sulla stessa lunghezza d’onda di Baumgarten appare il pensiero di 
Kant, almeno per quanto riguarda la relazione fra l’atto estetico e 
l’esercizio della sensibilità, dando, tuttavia, ad essa un’autonomia fra le 
attività fondamentali della ragione, come dice la pensatrice portoghese. 
Come ben sappiamo, per Kant la bellezza nasce dal rapporto delle cose 
con noi e non da una caratteristica propria di esse, per cui il gusto è il 
frutto della relazione fra l’immagine e il sentimento. E il giudizio estetico 
non ha valore limitato all’individuo, ma universale; il bello in natura ap-
pare come un progetto intenzionale.  

Accattivante il capitolo Fisionomias da Montanha. Um encontro en-
tre Kant e Caspar Wolf sobre as Paisagens Alpinas. (Fisionomie della 
Montagna. Un incontro fra Kant e Caspar Wolf sui paesaggi alpini). In 
esso si legge: “Na filosofia kantiana a montanha condensa todos os ingre-
dientes de uma experiência estético-moral. De um lado, o esforço huma-
no e a impotência sensível frente ao infinito fora de nós. Do outro, a ele-
vação interior, a força da superioridade moral sobre o exterior que 
esmaga e sobre a nossa própria fraqueza sensível, a presença do infinito 
em nós.” (p. 53). (Nella filosofia kantiana la montagna condensa tutti gli 
ingredienti di un’esperienza estético-morale. Da un lato lo sforzo umano 
e l’impotenza sensibile di fronte all’infinito sopra di noi. Dall’altro, 
l’elevazione interiore, la forza della superiorità morale sopra l’esterno che 
schiaccia e sopra la nostra propria debolezza sensibile, la presenza 
dell’infinito in noi. – Traduzione mia).  

Come si vede il paesaggio della natura, nell’analisi della Serrão, ha 
un ruolo importante e il richiamo a Kant sembra assai opportuno.  
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L’ultimo autore trattato è Feuerbach (filosofo approfondito in tanti 
anni dalla Serrão). Non è facile fare una sintesi in poche righe e, tuttavia, 
va detto che per l’autrice portoghese, pur tracciando una linea di conti-
nuità nell’opera feuerbachiana, la teoria generale dell’arte mantiene una 
sua autonomia.  

Nel capitolo O habitar ético na natureza (L’abitar etico nella natura) 
la Serrão scrive: “Feuerbach defende uma posição de paridade, distante 
da unilateralidade de um naturalismo indiferente ao homem e de um hu-
manismo indiferente à natureza, como exemplifica nas suas conferências 
sobre a essência da religião a propósito da terra e dos seus produtos.” (p. 
164) (Feuerbach difende una posizione di parità, distante dalla unilaterali-
tà di un naturalismo indifferente all’uomo e di un umanismo indifferente 
alla natura, come esemplifica nelle sue Conferenze sull’essenza della 
religione a proposito della terra e dei suoi prodotti. – Traduzione mia).  

Questa potrebbe essere la giusta conclusione dell’opera, ma vale la 
pena di leggerla per intero, pur con la difficoltà della lingua, alla quale 
neanch’io mi son potuto sottrarre.  

 
Antonino Russo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


