
 
 

DISSERTAÇÕES 
 

 
JOSÉ MANUEL QUARESMA PEDRO, Intersubjectividade e abismo na 
discussão estética. Dissertação de Doutoramento em Filosofia (Estética), 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2008. Orientação: Adri-
ana Veríssimo Serrão. 

 
Este texto consiste na explicitação de cinco temas tratados na inves-

tigação para tese de doutoramento com o título: Intersubjectividade e 
abismo na discussão estética, apresentada publicamente em Dezembro de 
2008, na Universidade de Lisboa. (1) Esclarecimento sobre o domínio 
específico da tese defendida. (2) Motivos que sustentam o recurso conti-
nuado a determinadas posições de Habermas. (3) Justificação para o re-
curso a duas categorias centrais no percurso filosófico e fenomenológico 
de Husserl: O mundo da vida e a intersubjectividade. (4) O sentido da 
necessidade de apresentação de um conjunto de “definições” nos primei-
ros capítulos do trabalho. (5) A aparente dicotomia expressa no título 
sobre a discussão estética.  

 
1. Esclarecimento sobre o domínio específico da tese defendida. 

Começaremos pela seguinte diferenciação: a estética não é aqui tratada 
como uma actividade humana que seja intersubstituível com a actividade 
teorética sobre o mundo da arte, nem com a vicissitude da criação artísti-
ca ou literária. Os três domínios têm obviamente muitos pontos de con-
tacto, mas são, a nosso ver, inteiramente discerníveis no que concerne aos 
respectivos objectos de investigação. A tese visa a discussão estética, o 
que significa que pretendemos diferenciar a experiência estética, por um 
lado, a possibilidade de comunicação dessa experiência, por outro, e a 
passagem da comunicabilidade a um plano de viva altercação, quando a 
vontade de partilha de um lance estético se faz acompanhar de reivindica-
ção de assentimento do outro da discussão, situação que coloca inadverti-
damente o proponente do juízo, sob a expectativa de preenchimento de 
um vasto conjunto de requisitos. Ao exigirmos o assentimento estético de 
outro participante numa discussão, trazemos de súbito à colação um acto 
paralelo e não deliberado, uma estranha promessa que implica a respecti-
va satisfação segundo as mais em diversas modalidades. Não o tendo 
antecipado de antemão, o proponente de um lance estético, transformado 
em objecto de discussão, vai estar sujeito à regra interpessoal da escuta 
recíproca, e logo, à devotação involuntária ao outro da discussão. Reivin-
dicando assentimento externo e não o obtendo, ou obtendo-o muito parci-
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almente, a comunicação pode transitar para uma troca argumentativa num 
campo particularmente difícil para o realizar – devido à ambiguidade do 
homo aestheticus que ora se mostra disponível para a discussão, ora para 
a disputa –, e a espontaneidade judicativa compromete-o com regras in-
desejadas de coerção externa que passam a exigir de si respostas às se-
guintes promessas tácitas: (a) explicitação inteligível da argumentação; 
(b) adequação da inteligibilidade do discurso ao objecto visado para que 
possa perdurar o interesse na disputa sobre o objecto visado; (c) respeito 
recíproco pela intuição que ambos possuem das especificidades do domí-
nio e das ambivalências subjectivas que caracterizam este género de dis-
cussão; (d) promoção do outro a interlocutor competente para a escuta e o 
entendimento do lance produzido, logo, para assentir e dissentir com 
propriedade; (e) disponibilidade para a contra-pretensão externa, pois, 
não se discute a partir de pressupostos de dissimetria locutória. Ou seja, 
aquilo que inicialmente parecia manifestação judicativa sob a forma de 
um juízo reivindicado de generalizável, a partir de uma experiência de 
prazer, desprazer ou ambas combinadas, revelou-se um envolvimento 
sobrecarregado de exigências que dificilmente se compatibilizam com a 
liberdade tendencialmente ilimitada, anteriormente ressentida, e que qui-
semos tornar ainda mais irrestrita ao pretendermos comunicar universal-
mente esse estado subjectivo transbordante. A estética é, como temos 
vindo a observar, o domínio mais focalizado nesta dissertação e é assu-
mida no seu sentido mais lato, isto é, como actividade que se exerce a 
partir de condições de possibilidade humanas atinentes à esfera do sensí-
vel, quando a mesma é referida enquanto estética de apreensão de qual-
quer fenómeno, seja este natural ou cultural. Ou então, como actividade 
que exige a co-presença de outras esferas de reflexividade para além da 
sensível, como seja a possibilidade de fazermos uso de categorias tenden-
tes a dar uma forma proposicional e discursiva ao objecto estético que 
nos interpela, determinando o sujeito da enunciação a um compromisso 
ambivalente que implica a apresentação de um juízo dúplice, na medida 
em que o mesmo se compõe de uma dimensão estética e dramatúrgica, no 
que diz respeito à vivificação do ânimo, e à subsequente apresentação 
numa discussão. A esta segunda acepção damos a designação de estética 
judicativa, e a mesma implica a primeira, isto é, a estética da apreensão 
em viva confluência com a exigência proposicional, e inter-reconheci-
mento ético por parte dos participantes que se envolvem numa altercação 
estética. Se a primeira acepção padece de um nítido eco kantiano, deri-
vando substancialmente da “Estética Transcendental” desenvolvida na 
primeira Crítica deste autor, a segunda, continuando devedora do legado 
kantiano, afasta-se do mesmo, pois aspira a conciliar juízos não concilia-
dos por este autor, a saber: a possibilidade de tornar co-funcionais a con-
templação estética e a tarefa cognitiva. Como sabemos, em Kant a fruição 
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pura de um objecto estético não se coaduna com o exercício cognitivo 
pelo facto deste metamorfosear de imediato a dimensão estética em algo 
que se deixa determinar, deixando por isso de pertencer à actividade da 
faculdade de julgar no seu pendor reflexionante. Em relação à impossibi-
lidade desta combinatória, o nosso autor é muito claro em múltiplas pas-
sagens da Crítica da Faculdade de Julgar, designadamente quando sepa-
ra o acto de “discutir” do acto de “disputar”, atribuindo ao segundo, ou 
seja, à possibilidade de disputar, um propósito cognitivo e um enlace 
argumentativo, ambos baseados em conceitos determinados. Sabemos 
que em certas passagens da 3.ª Crítica Kant se refere ao modo de apresen-
tação pública de juízos estéticos puros “como se” (als ob) estes fossem, 
por analogia, juízos demonstráveis, e logo, teóricos e não estéticos. Ou 
seja, no que diz respeito à altercação estética, a maneira de a realizar para 
dar conta da “voz universal” escutada na câmara transcendental do sujeito 
da enunciação desenvolve-se com um sentido de reivindicação híbrido, 
por se apoiar nos mecanismos de comunicação da produção teórica. Con-
tudo, não estamos autorizados a verificar aqui quaisquer traços de hibri-
dez entre o plano estético e o teórico, quando se trata de classificar a ob-
jectividade de ambos os enunciados. Ora, o nosso desiderato é justamente 
realizar um alargamento possível do domínio da estética, com todos os 
riscos que o mesmo envolve, de forma a que o mesmo possa congregar a 
apresentação ao outro da discussão de estados subjectivos tendencialmen-
te autênticos, que requerem observação intersubjectiva de veracidade, e, 
simultaneamente, o uso de argumentação conducente à apresentação de 
“pretensões criticáveis à validade” específicas sobre os símbolos estéticos 
visados por dois ou mais interlocutores. No fundo, e pela mão de Haber-
mas, ousaremos trocar a reiterada “reivindicação universal” kantiana para 
os juízos estéticos, pela exigência habermasiana da procura dos melhores 
argumentos sobre uma determinada concreção estética, posto que esta 
deve arrancar em nós um testemunho que, sendo tendencialmente predi-
cativo, traz em si a perplexidade de se confrontar com situações e objec-
tos que apresentam extractos passíveis de trabalho linguístico, e outros 
que resistem ao envolvimento da linguagem devido à sua incessante opa-
cidade.  

 
2. Motivos que sustentam o recurso continuado a determinadas po-

sições de Habermas. Como é afirmado num determinado momento da 
tese, Habermas não se constitui como um autor central na investigação de 
temas estéticos. Todavia, ocupa um lugar destacado na reflexão aqui con-
duzida, devido, justamente, ao contributo decisivo que nos traz sobre o 
problema da filosofia da comunicação e a tarefa argumentativa, desen-
volvendo na Teoria da Acção Comunicacional um quadro alargado de 
actos intersubjectivos desde os mais instrumentalizadores, àqueles que 
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funcionam com a “expectativa complementar de comportamento” do 
outro da discussão, de maneira a promover entre dois sujeitos judicativos 
um reconhecimento mútuo no que concerne aos respectivos lances sobre 
um determinado tema do mundo subjectivo, social ou objectivo. Esta 
“luta pelo reconhecimento” (Axel Honneth) das “pretensões criticáveis à 
validade”, assente na esperança de uma razão situada e urdida intersub-
jectivamente, permite o surgimento de estratos de entendimento tenso e 
consensual, sempre em aberto, num horizonte de ética discursiva que 
meta-regula, a partir do interior da própria práxis conflitual e comunica-
cional, todos os lances produzidos a propósito de um tema visado por 
dois ou mais sujeitos. Por outro lado, Habermas só concebe a expectativa 
de entendimento em estreita correlação com aquilo que designa de solo 
do mundo da vida (Lebenswelt), conjunto orgânico, sedimentado e abis-
sal, de manifestações ora remotas ora próximas da acção discursiva, e 
também abissal devido a esta duplicidade sempre em aberto. Trata-se, 
assim, de uma instância ante-predicativa, pré-dada e pré-lançada no espa-
ço público da discussão, à qual vamos a todo o instante buscar o “bónus” 
de todos os saberes pressupostos e das certezas pré-existentes a um acto 
comunicacional entre dois ou mais participantes. Ora, como este mundo 
da vida, para além de ser conservador ao nível do estrato mais profundo, 
aquele que o autor designa de “saber de pano de fundo”, é também uma 
força elíptica e desreguladora quando se transforma de saber aproblemá-
tico em disrupção a tematizar, e logo, a constituir-se como saber proble-
mático para dois agentes discursivos, isso significa que pende sobre toda 
a procura de consensualidade uma sombra promotora de estados críticos, 
ampliação da necessidade dialógica e alargamento da auto-reflexão. Será 
a partir desta noção de mundo da vida que irromperá a hipótese por nós 
lançada de um homo aestheticus que é ambulante, bulímico e irruptivo, 
três características que acompanham o entusiasmo e a incandescência dos 
juízos estéticos que reivindicam assentimento e partilha junto do outro da 
discussão estética. Derivará desse fundo abissal – que constitui para o 
homem uma certeza imediata, mas implícita, e um poder totalizante da 
experiência –, que o homo aestheticus urdirá os lances estéticos que vi-
sam uma forma intensa de partilha segundo a ambivalência de dois im-
pulsos co-presentes: o impulso dialógico, e o seu contrário, em caso de 
dissentimento estético parcial ou total. É nesse fundo abissal, o mundo da 
vida – que se pode tornar fragmentariamente problematizável pelos dois 
sujeitos da altercação –, que se encontra a reserva estética inexpugnável 
da qual emerge a força incoercível dos juízos estéticos, sempre que não 
partilhados nos moldes previstos por um interlocutor para uma aceitação 
externa à sua esfera única de pertença. Aquilo que acabamos de afirmar 
constitui uma síntese breve da adaptação do legado habermasiano aos 
nossos propósitos. Porém, refira-se que a eticidade do discurso, ou dito de 
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outra forma, a expectativa de ultrapassagem da dissimetria judicativa, 
ínsita nos actos comunicacionais, e combinados por nós com os “actos 
dramatúrgicos”, para usar uma expressão de Erwin Goffman, constitui 
outro tema aqui reconduzido, assim como um conceito alargado de racio-
nalidade, distinta da razão na modernidade, e ainda, a própria ideia de 
modernidade como projecto inacabado, noção na qual nos apoiamos para 
efectivar a recondução parcial de Kant no que concerne ao conceito de 
sociabilidade insociável, a recuperação de Feuerbach e a “porosidade” do 
eu, assim como a ideia de que este “eu” por vezes é um arrendatário da 
câmara da sua interioridade, e ainda a revisitação de Husserl, por inter-
médio da noção de Lebenswelt e do conceito de intersubjectividade. Para 
finalizar este ponto, uma referência ao excurso prolongado que realizá-
mos a propósito da crítica acérrima que Habermas faz no texto O discur-
so filosófico da modernidade a Nietzsche e a Heidegger. Os motivos pe-
los quais nos empenhámos em trazer à colação, no espaço de dois sub-
-capítulos, um conjunto de obras destes dois autores, prendem-se com a 
necessidade de explicitar como ambos terão dado um contributo decisivo 
para a dimensão estética, existencial e fenomenológica do homo aestheti-
cus contemporâneo, independentemente dos seus projectos de erosão da 
modernidade, do teor dessubjectivante dos seus posicionamentos, e tam-
bém, designadamente em Heidegger, independentemente do modo como 
este pensa a função da linguagem, fora de preocupações de mediação e 
intercompreensão argumentativa, tal como sustenta Habermas, apelidando-
-o de “ensimesmado” que se põe à escuta de poderes pseudo-sacrais para 
iniciados que se deixam reivindicar pela “autoridade aurática” do ser. 

 
3. Justificação para o recurso a duas categorias centrais no percur-

so filosófico e fenomenológico de Husserl: O mundo da vida e a intersub-
jectividade. Husserl proporcionou-nos a oportunidade de pensar a catego-
ria da Lebenswelt, o mundo da vida, na sua formulação original e 
reconduzida mais tarde por Habermas, sendo que, devido à relevância 
que a mesma nos sugere, optámos por apresentar as diferenças com que 
surge caracterizada em ambos, para de seguida a agilizarmos no âmbito 
estrito da estética, a partir de diversos exemplos engendrados para esse 
fim. Foi ainda a este autor que religámos a categoria da intersubjectivida-
de, reservando para o mesmo um espaço prolongado de incidência na 
nossa investigação sobre a constituição do outro na esfera de pertença de 
um sujeito particular, acompanhando as modalizações da consciência 
intencional para a assimilação por analogia do outro, no pólo insubstituí-
vel da egologia individual, mas fenomenologicamente fundante da alteri-
dade do não-Eu. Por fim, entrevendo a possibilidade de uma comunidade 
intermonádica que se pode alargar indefinidamente até à admissão de 
comunidades distantes ou futuras em inter-constituição incessante. 
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4. O sentido da necessidade de apresentação de um conjunto de “de-
finições” nos primeiros capítulos do trabalho. No interior do texto depa-
ramo-nos com a definição de estética, de símbolo, de homo aestheticus e 
de mundo da vida. Tratar-se-ia, obviamente, de um excesso, se a defini-
ção destes termos se pautasse por uma auto-ilusão de circunscrição de 
todas as implicações que dimanam de conceitos tão densos como aqueles. 
O objectivo, voltamos a afirmar nestas linhas, consiste tão somente na 
apresentação de uma definição de carácter provisório, e logo, sempre em 
aberto, para acomodar novas problematizações dos mesmos. Pretende-se, 
ainda, que funcionem como definições de partida, que a nosso ver, con-
tribuem para a identificação mais rápida do nosso posicionamento sobre 
os temas estéticos desenvolvidos.  

 
5. A aparente dicotomia expressa no título sobre a discussão estética. 

A escolha do título Intersubjectividade e abismo na discussão estética, 
pode, aparentemente, indiciar uma divisão paroxística, “uma guerra civil 
interna” como afirma Antero de Quental a propósito da agonística do 
ânimo e das faculdades humanas que o compõem. Contudo, a noção de 
abismo é desenvolvida, assim presumimos, a partir de um desígnio de 
reciprocidade entre o abismo interpessoal e a necessidade dialógica de 
apresentação pública de juízos estéticos. Para a explicitação desta reci-
procidade, avançamos com diversos contributos, entre os quais deve ser 
referida a diferença estabelecida por Husserl entre abismo real e abismo 
intencional, sendo que o abismo real entre dois sujeitos é um dado feno-
menológico incontornável, mas o abismo intencional é superável e passí-
vel de dar lugar a um enlace intermonádico: “Experiência é consciência 
original, e de facto, geralmente afirmamos, na experiência subjectiva que 
fazemos de outro homem: o outro é ele próprio perante nós em ‘carne e 
osso’. Por outro lado, este estar aí em ‘carne e osso’ não nos impede de 
admitir de imediato que, falando com propriedade, nem o outro Ego em si 
mesmo, nem os seus processos subjectivos ou aparições em si mesmas, 
nem nada que pertença à sua própria essência, aparece dado originaria-
mente na nossa experiência. Se assim fosse, se aquilo que pertence à pró-
pria essência do outro fosse directamente acessível, seria um mero mo-
mento da minha própria essência, e no limite, ele e Eu seríamos o 
mesmo.” (Husserl, Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die 
Phänomenologie, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1995, §50). Esta afir-
mação reitera, de facto, a impossibilidade de aceder ao outro na experiên-
cia directa do que lhe é intrinsecamente próprio e insubstituível. Contudo, 
é possível conceber e fazer a experiência de uma acessibilidade indirecta, 
conseguida por intermédio da nossa vida intencional, e neste caso, o 
abismo não separa nem impede a criação de elos intersubjectivos. Capto 
o outro no campo da minha percepção e preparo-lhe todos os horizontes 



  Dissertações 173 

de acomodação a partir da função co-apresentativa, “penetro profunda-
mente nos horizontes daquilo que lhe pertence” (Ibidem, §56) contudo, 
“se, «realmente», qualquer mónada é uma unidade absolutamente cir-
cunscrita e fechada, todavia a penetração irreal, penetração intencional de 
outrem na minha esfera primordial, não é irreal no sentido do sonho ou da 
fantasia.” (Ibidem, §56). Ou seja, se “realmente” só posso ter a experiên-
cia directa e plena do que ocorre no meu corpo e no horizonte de todas as 
minhas sínteses cinestésicas, e se a co-apresentação do outro não o traz 
“em carne e osso” ao meu ambiente primordial para aqui se naturalizar, 
todavia, uma vez aceite que toda a nossa vida é intencional e que ter 
consciência é sempre ter consciência “de” qualquer coisa sob a dinâmica 
de um fluxo envolvente, a constituição do outro (primeiro como “nature-
za” e organismo, e de seguida como pólo psico-físico) enquanto acto 
intencional, é absolutamente real e actuante. 

 
 

JOSÉ MARIA SANTANA CASELAS, Poder e insubmissão. Política e Éti-
ca em Michel Foucault, Dissertação de Mestrado em Filosofia (Ética e 
Política), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2006. 

 
Partindo da concepção não jurídica de poder em Foucault, procura-

-se dar conta do percurso arqueológico e genealógico que determina o 
político e o ético. Impõe-se deslindar a vontade de saber que incide nos 
discursos, que deriva da dupla faceta da sujeição: um poder que se exerce 
sobre o sujeito mas que o forma igualmente a partir do interior. 

Analisar os procedimentos de sujeição nos discursos e nas práticas, a 
sua visibilidade, problematizar o acontecimento que individualiza e nor-
maliza o sujeito e o constitui nos vários domínios da experiência: a medi-
cina, a psiquiatria, a criminologia, a sexualidade. De que modo o biopo-
der se apropria e medicaliza o sujeito nessas práticas? De que dispositivos 
se serve e que identidades produz? Questionar as práticas divisoras e 
discriminantes que escrutinam politicamente o corpo e instituem saberes, 
que produzem uma verdade. 

O itinerário foucaultiano percorre a anatomia política do corpo até 
ao momento em que a arte de governar se estende à regulação das popu-
lações, que toma a si a vida como alvo do poder. Esse momento biopolíti-
co acarretará uma abordagem do poder noutros moldes e uma nova for-
mulação da resistência. 

Sobre esta problemática há que edificar uma nova possibilidade ética. 
A ética do cuidado de si surge, assim, como resistência, uma insubmissão e 
uma redefinição do estatuto de uma subjectividade autoconstituinte. 

Como pensar uma ontologia histórica de nós mesmos à luz de uma 
atitude crítica, que questiona os limites do poder/saber? O que Foucault 
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nos propõe é uma recusa de formas de governamentalidade que é, ao 
mesmo tempo, uma indocilidade reflexiva. 

 
 

IRENE PINTO PARDELHA, Percepção e memória sensível em Maurice 
Merleau-Ponty, Mestrado em Filosofia (Estética e Filosofia da Arte). 
Orientação: Isabel Matos Dias Caldeira Cabral e Irene Borges Duarte, 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2008. 

 
A dissertação de mestrado Percepção e memória sensível em Mauri-

ce Merleau-Ponty visa, através do pensamento fenomenológico merleau-
-pontiano, conceber uma análise da percepção e da memória enquanto 
actos descritivos da facticidade do humano. Fá-lo em dois momentos, o 
primeiro dedicado ao estudo da percepção e o segundo à elaboração de 
uma teoria da memória sensível no pensamento do autor. 

Na primeira secção, elabora-se primeiramente uma análise da crise 
da razão como cisão do universo do saber, oferecendo-se uma «perspecti-
va terapêutica» que atravessa as temáticas husserlianas da redução e do 
regresso à Lebenswelt. A crise é aqui estudada na intersecção do plano 
filosófico e do psicológico através da ideia de cisão ou de esquizofrenia 
da totalidade do universo do saber. A sua solução aponta para o enraiza-
mento do conhecimento na experiência perceptiva, antepredicativa e pré-
-conceptual. Quando o fenomenólogo francês defende que a percepção é 
uma função quasi-orgânica, quasi-psicológica, ele resgata-a aos precon-
ceitos clássicos do empirismo e do intelectualismo, para fazer dela a aber-
tura primordial às modalidades de ser do mundo e da consciência. Admi-
tir que, através dela, as coisas se dão em pessoa ou em carne e em osso 
não significa, contudo, que elas desocupem o lugar que habitualmente 
ocupam no mundo, para se virem constituir em mim. Para que a trans-
cendência do mundo possa ser respeitada pela dinâmica reflexiva é ne-
cessário que a consciência seja desapossada do mundo, ou seja, que ela 
deixe de ser «consciência de mundo», que ela se transcenda a si própria 
no acto de significação e que deixe de possuir qualquer riqueza interior 
latente. Neste sentido, a reflexão – como reflexão-sobre-um-irreflectido – 
não pode ser fundada numa síntese intelectual, que articularia os dados da 
espontaneidade perceptiva do corpo com os de uma passividade conscien-
te ou inconsciente. 

Por outro lado, se o corpo é o sujeito de percepção, ele é também 
abertura que se instaura aquém de todas as dicotomias realçadas pelas 
teses empiristas e intelectualistas. Neste sentido, na segunda parte, procu-
raremos explicar como o corpo em Merleau-Ponty supera a teoria ainda 
subjectivista do pensamento do Leib husserliano e se impõe, ele mesmo, 
como sujeito de percepção e de horizontes – entendendo-se aqui por hori-
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zonte, o universo de uma experiência possível, i.e. por um lado, aquilo 
que se estende para além do meu corpo e que o envolve; e, por outro lado, 
aquilo que se afunda nele como experiência passada. É a partir destes 
pressupostos que se torna pertinente a fundamentação de uma memória 
sensível no pensamento do autor da Phénoménologie de la Perception. 
Uma memória que fundada a partir do corpo serviria de fundo a todo o 
gesto actual de percepção. Pois, se a percepção nos dá as coisas em pes-
soa e, se através do movimento, o corpo tem poder de desfalcar aparên-
cias perceptivas, ele institui-se também como corpo mnésico. A articula-
ção entre percepção e memória sensível pode, neste sentido, ser 
compreendida a partir de uma síntese do próprio movimento em acto e 
em potência, ou seja, a partir de uma «síntese de transição». Em suma, a 
síntese da experiência no corpo pode servir de fundamento para um novo 
tipo de filosofar que não ignora a atitude ingénua da percepção quando 
converte o mundo em tema. 

 
 

MARIA MARGARIDA FRANCISCO MADUREIRA, Arte e Criação de 
Valores em F. Nietzsche e O. Wilde, Dissertação de Mestrado em Filoso-
fia (Estética e Filosofia da Arte), Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 2008. Orientação: Adriana Veríssimo Serrão. 

 
Depois de uma primeira leitura dos seus textos, somos levados a crer 

que Nietzsche e Wilde se conheceram pessoalmente ou, pelo menos, que 
trocaram ideias, conceitos, perspectivas. Até ao nível da sua vida pessoal 
ambos revelam uma invulgaridade e excentricidade. Nietzsche não só foi 
um conceituado académico, como condutor de ambulâncias, para dar um 
exemplo, e Wilde escandalizou a sociedade vitoriana do seu tempo, atra-
vés da criação da sua pose de dandy e da sua orientação sexual. Mesmo 
em termos de convicções políticas, ambos perfilham a crítica à pretensa 
uniformização que a democracia do seu tempo requer: para Nietzsche a 
uniformização e igualdade democrática não permitem o advento do ho-
mem raro e excepcional, do Sobre-homem, e para Wilde essa igualdade é 
meramente retórica, aparente, apenas corresponde a uma forma de garan-
tir e contribuir para o acentuado desnivelamento social da época vitoria-
na, na qual o dandy tende a não poder sobressair. 

Mas não é somente na vida, como também na obra, que encontramos 
sinais de excentricidade, senão vejamos a paridade de linguagem utiliza-
da nas suas obras: Wilde utiliza o wit, a ironia, o humor inteligente, críti-
co e mordaz. Nietzsche, por seu turno, pensa por rasgos de pensamentos 
ao invés de utilizar largas cadeias de conceitos segundo a habitual forma 
da exposição académica e abstracta. O seu pensamento é intuitivo, tal 
como em Wilde, processando-se por imagens. Ambos têm uma enorme 
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capacidade de criar símbolos. As suas ideias fundamentais têm a forma 
de «iluminações», sendo que os aforismos de Wilde e Nietzsche são ex-
tremamente expressivos e elucidativos. No entanto, não existem provas 
de que alguma vez os dois autores se tenham conhecido pessoalmente, 
nem tão pouco há registos de que um tenha lido a obra do outro. O que 
torna, então, possível esta sua afinidade conceptual?  

Adianto, na minha dissertação, uma hipótese teórica: talvez essa afi-
nidade seja explicável pelos escassos dez anos de diferença que mantêm 
entre si, já que Nietzsche nasce a 15 de Outubro de 1844, em Röcken, no 
Saxe e Wilde, a 16 de Outubro de 1854, em Dublin, Irlanda, falecendo 
ambos em 1900, Wilde apenas três meses depois de Nietzsche. Sob esta 
perspectiva, Nietzsche e Wilde tornam-se, sem dúvida, filhos do espírito 
da época, e como tal se compreende que possam apresentar temáticas de 
reflexão análogas. Mas, afinal, que temáticas são essas? Terão, realmente, 
Nietzsche e Wilde projectos estéticos semelhantes? Será que Oscar Wilde 
concretiza através da sua vida e da sua obra as propostas conceptuais 
preconizadas por Nietzsche? Será que ambos propõem um novo critério 
de valoração para a arte dos finais do século XIX? E, em caso afirmativo, 
que analogias se podem, afinal, estabelecer entre os dois?  

Foram estas as questões que inicialmente me surgiram e que, a pos-
teriori, tentei investigar de forma sistematizada. Para tal, e devido à ine-
vitável extensão de um trabalho crítico e comparativo como este, subdi-
vidi a minha investigação em cinco temas distintos, a saber: 1º capítulo: 
Criação de Valores; 2º: Arte e Decadência; 3º: A Autonomia da Arte; 4º: 
Vida, Natureza e Arte; e, por fim, no capítulo quinto a análise da catego-
ria de Indivíduo. Criei ainda um quadro bioblibliográfico que me ajudou 
a catalogar mentalmente os mais importantes acontecimentos culturais, 
filosóficos e literários do século XIX. 

As principais conclusões que cheguei foram as seguintes: 
 
I – Em primeiro lugar, em ambos os autores existe a necessidade e 

urgência duma revaloração dos valores. Em termos conceptuais ambos 
propõem antes de mais, a defesa duma estreita e intrínseca relação entre 
arte e vida.  

O termo Umwerthung aller Werthe, é possibilitante de múltiplos 
sentidos indicadores do caminho original nietzscheano. Contudo, na nos-
sa língua, não existe uma tradução que esgote a totalidade do seu univer-
so. O termo Umwerthung designa, aqui, a mudança irreversível e com um 
carácter de não reciprocidade, operado numa substância [perspectiva 
científica], ou utilizado num sistema ideológico, de crenças e valores 
[perspectiva filosófica] e é neste sentido que o projecto de revaloração 
dos valores, nos dois autores, deve ser entendido. A Umwerthung ou re-
valoração nietzscheana exige que se assente, por fim, os valores nos ins-
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tintos, nas sensações, no abolir da crença na antinomia dos valores sobre 
a qual repousa o platonismo, valorando como meros preconceitos, noções 
opostas como bem/mal, essência/aparência, justo/injusto, que constituí-
ram o fundamento da racionalidade ocidental.  

A mesma necessidade de criação de valores que assente num novo 
critério de valoração no campo da arte, é perfilhado por Oscar Wilde. A 
paixão wildeana pelo decadentismo enquanto corrente estético-literária, a 
criação de uma nova estética, bem como um novo conceito de homem: o 
dandy e a sua nova concepção de artista: o crítico, correspondem ao seu 
projecto de revaloração dos valores e a garantia de autonomização da arte 
e do artista face à moral. 

As críticas quer de Nietzsche, quer de Wilde aos valores, devem, as-
sim, ser entendidas, de forma uníssona, como a exigência duma revalora-
ção do ponto de vista do observador, da interpretação, da perspectiva 
apreciativa sobre os valores, sendo estes, meramente, objecto passivo 
dessa mesma valoração que tentará colocar, nas últimas décadas do sécu-
lo XIX, a tónica no desejo, no egoísmo, nas sensações e nos instintos, 
revalorando os valores transcendentes “do além” ou “do outro mundo” 
em valores “corpóreos”, “terrenos”, plenos de vida. 

 
II – Em segundo lugar, a revaloração do espírito dionisíaco: O pro-

jecto wildeano apesar deste não o declarar, corresponde, na realidade, a 
uma revaloração – no domínio da literatura –, do espírito dionisíaco – 
perdido com a socratização da cultura ocidental moderna – instinto estéti-
co esse que é, igualmente, exortado e defendido na filosofia nietzscheana. 

Se para Nietzsche a revaloração da arte só será possível com uma 
nova aliança e equilíbrio entre espírito apolíneo e dionisíaco, para Wilde, 
expoente máximo do movimento decadentista do fin de siècle, Dioniso é 
o verdadeiro espírito, a grande força a recuperar na arte da modernidade, 
rejeitando de forma consciente, os princípios lógico/racionais herdados 
quer do Século das Luzes, como do Imperialismo Vitoriano. O artista 
decadente procura libertar-se do progresso, do poder crescente do meio 
científico, promovendo pelo contrário a superioridade do artista face à 
sociedade que o rodeia, o culto pela beleza, a busca de um mundo para 
além do seu, baseado no oculto, no isolamento e autonomia do eu, na 
afirmação do individualismo, no derrubar de qualquer moralidade no 
campo da arte.  

Fazer da vida uma obra de arte, dizer sim à vida na sua totalidade, 
como se propõe Oscar Wilde, é representá-la dionisiacamente. O movi-
mento decadente do século XIX da Europa, assim como o esteticismo de 
cunho nitidamente wildeano, vulgarmente apelidado de «dandismo dos 
sentidos», realiza essa ultrapassagem, esse revolvimento e derrube dos 
velhos valores, caracterizando-se, em termos vivenciais, pelo culto da 
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pose, da exaltação do corpo, da procura do prazer, do desregrado, da pai-
xão, do desejo. Deste modo, não serão os valores wildeanos de temática 
decadente afinal, valores similares que Nietzsche reclama para a sua nova 
filosofia? Não têm Wilde e Nietzsche, em comum, o facto de não só recu-
sarem obedecer às normas morais, sociais e estéticas do seu tempo, como 
também de proporem novos valores à arte? Não será a estética wildeana, 
uma possível corporalização da visão nietzscheana, esgotando-se, desta 
forma a aparente não conciliação entre ambos? Estou a crer que sim. 

Outra analogia possível de ser estabelecida entre os dois autores, diz 
respeito às suas críticas ao realismo e ao romantismo. Com efeito, Wilde 
não atribui qualquer valor à arte que não seja puramente formal, a art 
pour l’art é o mote, apenas se procura a criação de um mundo de beleza 
privado de qualquer justificação externa ou mimética. Em Nietzsche es-
sas duas correntes estético-literárias correspondem apenas a um culto da 
forma e da racionalidade apolínea. 

Para tal propõem a revaloração da arte, uma vez que a exclusão do 
elemento dionisíaco e a racionalização da tragédia foram as principais 
responsáveis pela decadência da arte da modernidade. Para ambos a arte 
grega continha em si o seu próprio valor, pois ao perspectivar o mundo a 
partir de si própria, explicava o real duma forma puramente estética e não 
moral. Nietzsche escreve em defesa O Nascimento da Tragédia Ou o 
Mundo Grego e Pessimismo, baptizando esta obra de “doutrina dionisía-
ca” e Wilde faz a apologia dos gregos em várias das suas obras nas quais 
se destaca o Crítico como Artista, na qual a arte grega é encarada como a 
única forma de recuperação da liberdade e da autonomia da estética dos 
finais do século XIX. 

 
III – Em terceiro lugar, o reclame da amoralidade e autonomia da ar-

te: Não só o trágico como também a amoralidade e a autonomia são ca-
tegorias estéticas presentes nas obras dos dois autores. Wilde [recusando 
o dogmatismo, preconceitos e valores da época vitoriana], proclama a 
liberdade da arte e do artista face à moral e à política [nomeadamente no 
que respeita o cristianismo e o sistema ideológico democrático da sua 
época], aproximando-se, também neste ponto, da exigência de amoralida-
de e de autonomia da arte e do artista perante a sociedade, perspectiva 
defendida, igualmente, pela filosofia nietzscheana. 

A revaloração dos valores, em geral e, dos valores estéticos, em par-
ticular, não se faz apenas pela negativa, não se processa por mera rejeição 
do socialmente estabelecido. Não é pura negação ou um estar contra a 
sociedade britânica ou alemã, não é um estar e um agir contra a moral 
cristã, não é imoralidade. Pelo contrário, implica e exige, sim, um olhar 
que esteja acima ou sobre elas, isto é, acima ou sobre os valores que 
vigoram na Europa no final do século XIX.  
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IV – Em quarto lugar, o projecto de naturalização da arte, tarefa le-
vada a cabo por Nietzsche e o projecto de estetização da natureza, reali-
zado por Wilde que são, afinal, propósitos semelhantes. 

a) arte como natureza: Com efeito, ambos questionam a tradicional 
dicotomia que opõe, em termos antropológicos, natureza e cultura, vida e 
arte. Para Nietzsche a natureza, a vida, não tem causas ou fins, é moral-
mente “indiferente”, sendo sobretudo dionisíaca, é devir universal, exis-
tência sem culpa, trágica, é vida que não necessita de aprovação, sendo 
«indiferente» a qualquer juízo de valor. Esta indiferença da natureza sur-
ge aos olhos do homem como crueldade, ausência de valores e por isso 
mesmo, será amoral, podendo a moral ser encarada como anti-natura. 
Para Nietzsche, a natureza é constituída por dois princípios: apolíneo e 
dionisíaco. Sendo que estas duas forças artísticas brotam da natureza, e 
apesar de o homem as imitar, são indiferentes à sua interpretação. Nie-
tzsche realça, sobretudo, não apenas o antagonismo entre o apolíneo e o 
dionisíaco mas sim a aliança entre estes dois princípios metafísicos, ou 
seja, a reconciliação entre as duas pulsões estéticas da natureza. A nature-
za é então concebida por Nietzsche como um jogo trágico de forças em 
conflito apreendida apenas pelo olhar único da arte, nomeadamente da 
tragédia grega. O trágico enquanto princípio cósmico permite decifrar a 
«essência» da natureza e obter por fim, a sua compreensão.  

A arte pode ser, igualmente, ela própria dionisíaca [música] ou apo-
línea [pintura; poesia]. A música enquanto actividade simbólica e não 
imitativa é superior à arte apolínea. Natureza e arte coincidem, a arte é a 
verdadeira natureza. A arte é uma actividade natural, a moral e o raciona-
lismo socrático é que são anti-naturais. A arte possibilita e expressa a 
verdadeira natureza do homem enquanto sobre-homem e da vida enquan-
to amoralidade. O homem estético é o sobre-homem e a verdadeira arte é 
a música. Se a “natureza ainda não maculada por alguma forma de co-
nhecimento” designa o espírito dionisíaco, pode inferir-se que é próprio 
da natureza ser trágica, artística e, sobretudo que, através deste instinto 
estético puro que existe tanto na natureza, como na arte, decorrerá a in-
tenção de naturalização da arte. 

b) a vida como arte: Por seu turno, Wilde, de forma análoga à con-
cepção nietzscheana, apresenta a natureza como “carente de desígnios” e 
“cruel”, ou seja, sem valorização moral, sem as causas ou fins que a ciên-
cia e a razão lhe tentam impor. 

Porém, saliente-se que se para o filósofo alemão a noção de natureza 
é sinónimo de vida e arte, para Wilde os conceitos de natureza e vida 
opõem-se à noção de arte. E isto não só porque apenas pela arte a nature-
za não estetizada ganha vida, como também porque para Wilde, a noção 
de vida engloba, paradoxalmente, quer a natureza, isto é a realidade ob-
jectiva, quer a sociedade. Assim, a noção de arte coincidirá, exclusiva-
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mente, com as noções de cultura e de artificialidade, o que vai ao encon-
tro do critério de valoração decadentista. A verdadeira arte, não imitativa, 
será aquela que dita regras à vida.  

A «mentira», o acto de «contar belas coisas não verdadeiras é o pro-
pósito da arte», defende Oscar Wilde no Declínio da Mentira. Com efei-
to, à semelhança de Nietzsche, o escritor encara a arte como mera verda-
de perspectivista, não absoluta, ao contrário da postura dogmática e 
universal que a moral e a religião impõem ao homem moderno. Tal como 
Nietzsche, Wilde valora o papel da originalidade, criatividade e imagina-
ção em detrimento da capacidade mimética da vida. Deste modo, é con-
sensual em ambos os autores de que a melhor forma de arte é aquela que 
seja mais abstracta e que quanto mais imitativa for a arte, mais decadente 
será. Daí a música ser, para ambos, o modelo de todas as artes. 

Identificando o instinto dionisíaco com a arte, será através deste que 
a arte pode dar «formas belas» à vida e à natureza, decorrendo assim a 
estetização da natureza e da vida. Somente através da visão estética con-
figuradora do mundo, a vida, a natureza se revela e se torna ser, pois ape-
sar de Wilde não afirmar que o instinto estético seja a verdadeira nature-
za, defende, porém, que esta só existe através dele. A arte «não exprime 
mais nada senão a si própria», é livre criatividade, pura representação. 
Para Wilde o instinto dionisíaco identifica-se com a arte, uma vez que 
este simbolizando o desmedido, o desregrado, coincide com a criação e a 
imaginação própria da arte. Através deste instinto estético puro, a arte dá 
«formas belas» à vida e à natureza, tais como a música ou formas artísti-
cas mais abstractas «através das quais pode realizar a sua energia» decor-
rendo assim a estetização da natureza e da vida. 

Para Wilde, a existência dos objectos depende da representação rea-
lizada pelo sujeito. Se o «olhar» é ainda uma apreensão demasiada vasta 
do real, o «ver», o «reparar» implica uma actividade selectiva de um de-
terminado objecto em função do interesse estético do sujeito. Na consti-
tuição da natureza, da vida enquanto objecto estético, a beleza não está no 
que é observado, no que é visto, mas naquele que vê, isto é, no olhar que 
ao isolar o objecto lhe confere sentido estético.  

Em ambos os autores, o artista perspectiva o mundo a partir de si pró-
prio, não do outro, da sociedade ou da moral. A arte está para além e do 
mal. A beleza é perspectivista. A natureza não pode ter nenhum papel na 
constituição do objecto estético, pois ele é fruto da actividade mental, artís-
tica, do sujeito. A estética é, tal como em Nietzsche, fundadora de todo o 
conhecimento, configuradora da vida, da realidade, do homem e do mundo.  

 
V – O reclame de um novo conceito de indivíduo: Outra analogia que 

se pode estabelecer entre os dois autores prende-se com a sua noção de 
indivíduo. Se para Nietzsche a cultura ocidental está dominada pelos valo-
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res próprios do homem fraco, «de rebanho», será urgente fazer a revalora-
ção do conceito de «homem», para que a decadência possa ser superada.  

A mesma necessidade de revaloração da noção de «indivíduo», é 
sentida na estética de Wilde, uma vez que para ambos os autores, o ho-
mem do fim de século é incapaz de aderir à vida na sua totalidade, nega-
-se a si próprio, pois que descura a sua realidade sensível, corpórea, ani-
mal, procurando na transcendência, noutro mundo, afinal, inexistente, a 
consolação e a forma de vingança deste mundo. 

Precisando de se conferir um novo sentido à vida, revalorar os valo-
res e ultrapassar, dessa forma, o niilismo e a decadência, caberá ao ho-
mem no final do século XIX, a grande tarefa da sua auto-superação e de 
uma nova auto-criação na qual se recupera a visão dionisíaca que os gre-
gos tinham da vida humana.  

O novo homem nietzscheano, o Übermensch designado por sobre-
-homem ou supra-homem será aquele que permitirá a revaloração dos 
valores uma vez que diz sim à vida na sua totalidade, no que ela tem de 
agradável e de trágico. Não sendo criador de um novo Deus, é o criador 
dum novo homem e, por conseguinte, possibilitante da criação de uma 
arte nova, isto é, não decadente. A revaloração do conceito de homem 
para a noção de sobre-homem implica o estar sobre ou para além da he-
rança moral, religiosa e metafísica da cultura ocidental moderna, não 
significando, de modo algum, o simples retorno a uma animalidade nua e 
crua. No entanto, o sobre-homem está, em certos aspectos, mais perto do 
animal do que os humanos, uma vez que «permanece fiel à terra» e não 
nega mas, pelo contrário, valoriza o seu próprio corpo, os instintos, o 
desejo, as paixões, isto é, o lado dionisíaco da vida. Esta concepção de 
natureza humana é igualmente defendida por Wilde. 

Por seu turno, Wilde através da persona do dandy revalora, tal como 
Nietzsche, a natureza corpórea, os sentidos, a sensibilidade estética do 
homem. De forma análoga ao supra-homem, ao exaltar não só o espírito 
como o corpo enquanto afirmação positiva da vida e enquanto arte, ao 
salientar a importância do irracional e dos instintos, o dandy revalora-se 
no próprio Dioniso. O novo homem wildeano, o dandy, representando a 
oposição entre arte e sociedade é o único indivíduo que terá a coragem de 
rejeitar os valores burgueses que imperam na sua época, o único que terá 
a capacidade de romper com os valores instituídos pela sociedade do seu 
tempo. Criticando a industrialização da cultura e a sociedade de consumo, 
o dandy pretende destacar-se da sociedade massificada e tornar-se, origi-
nal, diferente. É precisamente essa capacidade de fazer da própria vida 
uma arte, de forma narcísica, egoísta, amoral e livre, bem como a capaci-
dade de romper com os valores instituídos pela sociedade que Wilde ad-
mira e acha irresistível a persona do dandy, razões pela quais este repre-
sentará o seu novo conceito de indivíduo, tanto na vida como na arte. 
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À semelhança de Nietzsche, o indivíduo wildeano porque está para 
além do bem e do mal, estará igualmente para além da noção de pecado 
cristã. Assim, o dandy rejeita qualquer culpa ou medo do castigo eterno e 
por conseguinte a esperança e crença numa recompensa eterna. De nada 
lhe serviria a consolação da vinda do «reino de Deus» se até lá vivesse 
em sofrimento e auto-negação. A arte não se dirige ao intelecto, nem às 
emoções, mas sim ao temperamento artístico do homem. Viver a vida 
através da liberdade da arte será assim o leitmotif do novo indivíduo wil-
deano. 

Para encerrar esta já longa exposição, realçava que muito ficou ainda 
por dizer e que este trabalho foi ambicioso na quantidade de temas abor-
dados, tendo ficado de fora, por exemplo, a possível comparação entre a 
noção de artista em Nietzsche e a noção de artista enquanto crítico, em 
Wilde. Cada um dos capítulos mereceria por si só, uma análise ainda 
mais aprofundada que, certamente, resultariam noutras teses de mestrado 
ou doutoramento.  

 
 

MARIA MANUELA MORAIS DA CRUZ FERREIRA, Denis Diderot. Uma 
Estética do corpo musical. Dissertação de Mestrado em Filosofia (Estéti-
ca e Filosofia da Arte), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
2008. Orientação: Adriana Veríssimo Serrão. 

 
Grande é a poesia, a bondade e as danças… 
Mas o melhor do mundo são as crianças, 
Flores, música, o luar, e o sol, que peca 
Só quando, em vez de criar, seca.” 

Fernando Pessoa, Liberdade 
(In Poesia de Fernando Pessoa, Lx., Ed. Presença,  

Introdução e Selecção de Adolfo Casais Monteiro, 2006, p.108.) 
 
Tomando como pretexto o poema recém-lido, podemos encontrar 

nas “flores”, no “luar” e no “Sol” da Natureza, nas “crianças” e na “bon-
dade” humanas, na “poesia”, nas “danças” e “na música”, artes do Ho-
mem, sinais fecundos de uma crença justificada na tripla intimidade cria-
tiva destas realidades que se entrecruzam e abraçam, evitando correr o 
risco de tropeçar no “pecado-falta” que as corrompe e desindividua: a 
anti-natural-humana e artística infertilidade que se compreende, dificil-
mente, através de conceitos como os de uma aridez ou de uma “secura” 
inventivas.  

A nossa dissertação acompanhou de perto o fenómeno da fecundida-
de criadora e criativa identitária da Natureza, do Homem e da Arte. Er-
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gueu-se a partir do diálogo silencioso e reflexivo com Denis Diderot, 
filósofo de uma mundividência espiritual setecentista, plena de novidade 
e de inquietação profunda acerca do desnudamento essencial desta tríade, 
bem como de uma arquitectónica argumentativa inaugurada pela busca 
pessoal de uma fundamentação para a sua Estética singular que, compro-
metidamente, se assumiu ancorar no corpo e daí a animação da presente 
tese que, radicou no gesto conceptual de o vestir filosoficamente com 
uma musicalidade ontológica, cuja seriedade compreensiva do real posto 
em questão, descativa-a da concepção mundana e superficial de uma es-
crita de sons construída para a satisfação exclusiva da necessidade de 
agradabilidade sensitiva humana, alicerçada na fútil e na “seca” falha de a 
entender como uma simples fonte de divertimento e de fruição passageira.  

Em primeiro lugar, a musicalidade em geral sempre nos impressio-
nou: quando “crianças”, no inocente acto de brincar e de escutar a melo-
dia ritmada de uma bola saltitante, de uma pedra caída nas águas de um 
riacho, nas caixas de música quase mágicas para o nosso adormecer, no 
cantar nocturno de nossas mães, no chorar e rir confusos que nos assalta-
vam diariamente. Com a maturidade racional, essa surpresa foi atenta-
mente encaminhada para a musicalidade específica da natureza e do cor-
po humano natural, sobretudo, pelo mistério da excedência fundamental 
que lhes é familiar, excedência esta simbolizada pelo fenómeno físico da 
propagação sonora, em que os sons com as suas ondas características 
invadem, do interior para o exterior e vice-versa, a história da mesmidade 
e da alteridade, como se de um toque universal, invisível e multiplicativo 
se tratasse, pela partilha em crescendo de sensibilidade, de energia, de 
animação e, por vezes, de consciência vital ao sujeito e ao objecto toca-
dos e tocantes. Por outro lado, este toque ondulatoriamente tocante, sim-
plesmente natural ou analogicamente humano, sempre nos levou de mãos 
dadas para o plano virtual da Arte, “criatura humana” que replica estes 
incontáveis toques protagonizados pelos inumeráveis dedos dos Artistas 
da Humanidade Inteira, dedos estes que poderiam pertencer às mãos de 
qualquer um de nós, se uma organização psicofisiológica de feição rede-
senhasse o nosso ser genuíno. Consequentemente, estes dedos-outros da 
mão do Artista pressagiam as impressões digitais da sensibilidade univer-
sal-natural que se propaga a todos os “corações”, incluindo o pulsar da 
matéria infinitamente pequena que designamos por moléculas e átomos. 
Estes dedos da mão do Artista criam novos mundos e “cosmogonias” que 
parecem desentranhar-se, genialmente, do ventre criador e sentinte da 
humanidade, pela natureza mais expressiva, observadora e vulcânica, em 
comunicabilidade, do seu fragmento de sensibilidade e do seu tacto rico 
em razoabilidade. 

A musicalidade da natureza apresentou-se-nos multiforme e ubíqua, 
desdobrando-se, por exemplo, no canto de um rouxinol, no clamor do 
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vento e do mar, na cadência da chuva, no carpido grave de um trovão, no 
silencioso desabrochar de uma flor, no “cair” não ruidoso da noite em que 
o luar amanheceu ou na visita diária do nosso Sol energético que, sempre, 
nos embalou de mansinho. Pôde reencontrar-se, mais uma vez, na plural 
sonoridade do corpo humano, como é o caso da nossa voz que tanto emite 
sons para falar, cantar ou gritar, como para rir agudamente ou chorar 
gravemente. Esta musicalidade irrompeu-nos, igualmente, dos confins da 
carne humana: desde o coração e os seus batimentos, passando pelo respi-
rar, em que a inspiração e a expiração quebraram um certo silêncio, até à 
fome desencadeada pela fricção das paredes do estômago, tornando-o 
barulhento. 

A própria estrutura do nosso corpo revelou-se-nos, por si e em si 
mesma, musical: desde alguns dos seus elementos, como as cordas vocais 
vibrantes, o martelo e o tímpano ou membrana auditiva que nos permitiu, 
desde sempre, ouvir o mais recôndito e longínquo sussurro, até alguns 
dos seus mecanismos internos e externos, como a emissão de som produ-
zido pela voz, passando pela sua recepção ou interpretação no ouvido. 
Deste modo, os sons ou ondas sonoras, as cordas, as vibrações, os bati-
mentos, os “martelos”, entre outros, resumem a vocação do nosso corpo 
natural para a música que, por sua vez, enquanto forma de Arte, imita 
aproximativamente esta natureza e este corpo desvelados. 

Partindo de todo este conhecimento relacional geral, espécie de 
“princípio motor” para a nossa investigação, lançámo-nos na “indústria” 
de sustentar solidamente a nossa tese anunciada, subdividindo o seu de-
senvolvimento em três momentos ou unidades polifónicas articuladas. As 
boas razões foram retiradas da releitura das obras significativas do nosso 
autor, como, por exemplo, A Conversa entre D’Alembert e Diderot e O 
Sonho de D’Alembert (1769). A primeira despertou-nos renovada e espe-
cialmente para a excelência ou virtude compreensiva do som, visto que 
D. Diderot criou uma teia de ligações metafóricas entre o nosso corpo e o 
cravo. Nesta obra em que somos livros e leitores da nossa essência ímpar, 
poderemos repensar-nos do seguinte modo: “O instrumento-filósofo é 
sensível; é ao mesmo tempo o músico e o instrumento. Como sensível, 
tem a consciência momentânea do som que emite; como animal, tem a 
sua memória. Esta faculdade orgânica, ligando os sons entre si mesmo, aí 
produz e conserva a melodia. Suponde um cravo com sensibilidade e 
memória, e dizei-me se ele não saberá, se não repetirá em si mesmo, os 
ares que vós haveis executado sobre as suas teclas. Somos instrumentos 
dotados de sensibilidade e de memória. Os nossos sentidos são tantas 
outras teclas que são dedilhadas pela natureza que nos envolve, e que se 
dedilham frequentemente umas às outras; e eis, no meu ponto de vista, 
tudo o que se passa num cravo organizado como vós e eu” (D. Diderot, 
Entretien entre D’Alembert et Diderot, in Oeuvres Philosophiques, Paris, 
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ed. Garnier, édition de Paul Vernière, 1980, pp. 273-274). Fascinou-nos, 
também, o seu escutar religador dos seres da natureza como se pode cons-
tatar nas próximas passagens: “porque, enfim, esta sensibilidade […], se é 
uma qualidade geral e essencial da matéria, é preciso que a pedra sinta.” 
(D. Diderot, Entretien entre D’Alembert et Diderot, in Oeuvres Philo-
sophiques, p. 258) ou ainda: “A serineta é de madeira, o homem é de carne. 
O canário é de carne, o músico de uma carne diversamente organizada; mas 
tanto um como o outro têm a mesma origem, a mesma formação, as mes-
mas funções e o mesmo fim.” (D. Diderot, Entretien entre D’Alembert et 
Diderot, in Oeuvres Philosophiques, p. 278).  

As razões fundamentais buscadas e as conclusões ressentidas em il 
vibratto no nosso corpo-cravo foram escutadas como se de três vozes em 
coro se tratasse.  

Assim, a primeira voz “ressentida” foi a de uma natureza em acção e 
em reacção, liberta de Deus, do Homem e de uma biografia acabada. A 
amoralidade e a incorrecção seriam os pressupostos da sua criação inin-
terrupta de formas materiais harmoniosamente consonantes, ou de uma 
variedade de alterações na ordem ou melodia subsistente, presentes nos 
casos das irmãs siamesas, dos corcundas ou dos monstros, seres inúteis e 
desarmoniosamente dissonantes, aos nossos olhos ainda mais obnubila-
dos, do que aqueles do autor, pelo “sofisma do efémero” que pretende 
compreender com leis demasiado humanas as mutações vibrantes inespe-
radas, moleculares e atómicas, necessárias à viabilidade intrínseca natu-
ral. Assim, esta natureza prenhe de consonâncias quebradas por dissonân-
cias, relembra uma verdade musical: de facto, um ouvido escuta com 
maior comprazimento uma melodia que se faz e refaz de dissonâncias. 
Esta voz natural sensibilizou-se com a presença audível de uma sensibili-
dade transversal à matéria eterna, passiva ou inerte, no caso dos minerais, 
e activa, nos restantes casos, bem como pelo seu toque energeticamente 
criador ou demiúrgico contínuo que lhe permitiu compor, transpor, au-
mentar ou diminuir e como que unir entre si os seres naturais dos reinos 
vegetal, animal e humano. De salientar ainda que, durante o seu gesto 
criador pautado por uma revolução ou fermentação molecular e por uma 
geração espontânea quase explosiva em energia vibratória, ilustrada pelo 
tubo de ensaio de Needham, laboratório dos ateus, não faria qualquer 
sentido aceitar a explicação da genealogia animal através da germinação 
preexistente, negadora do segredo de todo o ser natural que é expansão e 
transformação, tão-só a epigénese, pois só ela acedia a uma narração mais 
fiel da essencialidade natural em geral e da construção do ser animal em 
particular, desde o embrião que, absurdamente, não estaria pré-feito ou 
totalmente formado num átomo do adulto progenitor.  

O entendimento religante de Diderot admitiu a circularidade perpé-
tua de todos os seres, sem lhes reconhecer uma essência particular. O 
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autor evocou, para tal efeito, a imagem surpreendente do mármore, que 
quando reduzido a pó e em contacto com o húmus, se soube transmutar 
em carne e ainda a imagem de uma pedra sentinte, significando que o 
sentir não foi, não é, nem será, um privilégio exclusivo da humanidade. 
Para além disso, não escondeu o seu desconhecimento face à passagem 
natural do reino mineral para o reino vegetal, contrariamente à passagem 
do reino vegetal para o reino animal que o filósofo retratou, reactualizan-
do a metáfora bucólica do enxame de abelhas, metáfora que ensinou ser a 
vida animal o produto do trânsito vital da associatividade vegetal para a 
unidade contínua orgânica, atravessada pela simpatia. De facto, com as 
pesquisas médicas e os avanços conquistados em áreas como a fisiologia 
e a biologia seria possível reiterar estas ideias e estender esta sensibilida-
de activa até ao reino vegetal, como se pôde comprovar com o pólipo de 
Trembley, pólipo cujo poder regenerador, funcionou como mais uma 
evidência científica a favor do transformismo universal e da emancipação 
natural.  

Concluindo, a voz da natureza diderotiana ou a sua unidade polifóni-
ca sensível foi caracterizada pelo seu toque tocante, em que a actividade e 
a passividade, sempre se interligaram nos diversos reinos vitais que esta 
soube trazer à existência, permitindo provar a sua estrutura musical pecu-
liar que se desenrolou e, conjecturalmente, se desenrolará nesta dialéctica 
entre os actos de tocar e de ser tocado.  

A segunda voz encheu-se de uma sensibilidade consciente e reminis-
cente de si e da sua história pessoal, limitada por uma sociedade determi-
nada e por uma organização psicofisiológica singular: reconheceu-se, atra-
vés do seu timbre, a voz do homem-cravo, obra natural originária do 
enamoramento entre o corpo e a alma, agora reunidos pela mesma carne 
sensível e apartados da sua desunião substancial a que certa tradição plató-
nico-cartesiana os votara. O homem, como qualquer outro animal, foi 
compreendido como um tecido de fibras e de nervos, uma espécie de man-
to sentinte que cobria os órgãos, possibilitando a comunicação entre eles e 
o cérebro e entre o cérebro e as restantes partes do corpo. Estes fios resso-
nantes, primeiramente cativos de uma sensibilidade em forma de teia de 
aranha, foram, de seguida, aproximados das cordas vibrantes de um cravo 
musical, porque assim como as cordas quando beliscadas pelo plectro es-
tremeciam, emitindo, de seguida, um som vibrante e descontínuo, do mes-
mo modo estas teclas ou fios de carne, quando tocadas pela natureza, pela 
sociedade, pelo outro homem ou por si mesmo, produziam, numa não anó-
nima subjectividade íntima e ressonante, uma cadeia associativa ou amoro-
samente simpática de sensações, de ideias ou de memórias, aparentada à 
precipitação de dois seres ou corações. Assim, o continuum sonoro humano 
explicou-se com esta sensitividade idêntica à de uma caixa de ressonância 
musical que, passivamente, vibrou e que, activamente, fez vibrar, quando 
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um outro continuum sonoro vibrante a atingia com a sua vibração, efeito 
inegável da dialéctica reflexiva universal unida ao toque vital, persistente-
mente redescoberta pelo autor. Contudo, qualquer unidade polifónica hu-
mana trazia consigo a estabilidade e a instabilidade, a consonância e a dis-
sonância. Tradicionalmente falando, a doença aparecia como uma 
dissonância ou alteração à saúde que consistia num desconcerto ou barulho 
composto dos órgãos, que se interligavam de uma forma menos simpática, 
sendo a sua cura representativa de uma resolução consonante encontrada 
ou de uma orquestração orgânica possível. Do mesmo modo, a dor e a pai-
xão reescreveriam uma nova harmonia perdida pela alteração do ritmo 
comum do pulso e do coração, metonímia do homem completo. O próprio 
sonho enquanto adormecimento provisório da consciência foi apreendido 
como uma pausa no continuum lógico da humanidade, assaltada, por vezes 
pela sonoridade do ilógico que, também, constituía a sua essencialidade. 
Neste sentido, o pulsar da própria sexualidade e da gestualidade apresen-
tou-se como a segunda voz do corpo ou voz primitivamente ilógica, visto 
que a voz socialmente aceite seria a voz do discurso verbal, oral ou escrito. 
Sequencialmente, para Diderot, só o plano social moldou verdadeiros 
monstros dissonantes como, por exemplo, os celibatários-religiosos, visto 
que a natureza nunca criou obras contrárias a si mesma, à sua energia ex-
pansiva e fecunda, obreira do homem plural. 

A terceira voz eclodiu do toque estético, prendendo-se com a pro-
blemática constitutiva e configuradora deste cosmos perfectível e fecundo 
de autoria humana. Este toque teve origem numa relação específica do 
homem com a natureza, a sua morada ontológica, e/ou com a sociedade, a 
sua habitação convivencial. A sua especificidade foi encontrada, pelo 
nosso autor, no simples reconhecimento perceptivo-subjectivo (belo per-
cebido) da teia de relações objectivas naturais ou mimeticamente trans-
postas pelo artista para a obra de arte, relações estas identificadas pelas 
ideias de origem, arranjo, simetria, mecanismo, proporção e unidade (be-
lo real). O ser belo via, assim, a sua possibilidade de reconhecimento 
humano sediada numa operação judicativa em que a sensibilidade e o 
entendimento de um sujeito musical concreto concordavam, consonante-
mente, com a vibração real da sua alteridade, remetendo para a noção de 
uma adequação entre sujeito e objecto, idioma da verdade. O mundo ar-
tístico, biografia da sensibilidade humana musical não podia ser, contudo, 
reduzido ao plano da verdade, mas ao horizonte mais amplo do verosímil. 
De facto, o homem, criatura natural e produto desta fecundidade, podia 
eternizar a sua breve existência, se fosse dotado de uma organização ge-
nial que favorecesse a harmonia, ainda que precária, entre o diafragma ou 
órgão da emotividade ilógica dissonante e a cabeça ou cérebro, símbolo 
da regulação lógica consonante. Deste modo, só o homem interiormente 
bem organizado poderia deixar uma marca indelével do belo natural no 
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mundo verosímil da arte. O artista foi, pois, concebido como o criador de 
“reflexos” ou de imitações do real. “Reflexos” estes pautados por uma 
contribuição subjectiva do artista incapaz de traduzir fielmente o real na 
sua obra, como um retrato estático. Esta dificuldade ligou-se à sua fecun-
didade e criatividade inesgotáveis e à necessidade de apresentar uma 
coisa num plano-outro-mediato que não condizia com o plano-mesmo-
-imediato em que a coisa fora dada. Imitação poiética, invenção de mode-
los ideais, de técnicas prometaicas e de cores, traços, formas, sons, pala-
vras, entre outros, que substituíssem a carne, o sangue, a seiva e a 
sensibilidade comum audível, tornaram-se os denominadores comuns da 
prática do artista pincelado por Diderot. Sintetizando, o artista diderotia-
no escutou-se a si mesmo com uma musicalidade acrescida e multiplica-
tiva, pelo seu repetido gesto criador de formas, imitação esbatida do po-
der criador e formal da natureza, sua mãe, princípio e fim da obra-cópia 
expressiva e ressonante da primeira. O paradigma do som foi aplicado a 
todas as artes, signos de excedência. Assim, por exemplo, a pintura passa-
ria a pincelar na tela o claro-escuro, a luz e as trevas, o conforme e o dis-
forme, as consonâncias e as dissonâncias que se poderiam apontar na 
reunião apaziguante das cores inimigas ou contra-academistas, como 
seria o caso do vermelho e do branco. O teatro passaria a reabilitar o po-
der gestual ilógico ou pantomímico do nosso corpo, invadindo de sentido 
mudo cada movimento, cada olhar e cada expressão do rosto, cada mo-
mento em que o silêncio ou a interrupção-pausa de um discurso verbal 
diziam variadíssimos “mundos-outros” ricos de significação. Por fim, a 
música reiniciada pelas mutações da natureza e da sensibilidade comum, 
aprendeu a reproduzir com um baixo-contínuo labiríntico aquilo que se 
assemelhava à sonoridade da alteridade e da mesmidade que sempre nos 
serpenteou, entre os sons agudos e graves, entre os sons consonantes que 
pacificam e os sons dissonantes que espelham a subversão da ordem da 
natureza e do nosso sentir que, nem sempre se expressaram ou expressa-
rão de forma ordeira ou geometricamente igual. Diderot convidou-nos, 
assim, a escutar reflexivamente, a nossa natureza sensitiva e a saborear, 
contemplativamente, os frutos e ensinamentos da nossa afectividade esté-
tica, chave possível para o reencontro quase “celeste” do humano com a 
natureza, porque como reafirmou Feuerbach: “Ele é o único que a pura 
visão das estrelas envolve em sublime deleite […]; é o único cujo ouvido 
se encanta com os cantos dos pássaros, o soar dos metais, o murmurejar 
das fontes, o sussurrar do vento […].” (L. Feuerbach, Contra o Dualismo 
de Alma e Corpo, de Carne e Espírito, in Filosofia da Sensibilidade. Es-
critos (1839-1846), Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lis-
boa, 2005, p. 200). 
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IGOR CALDEIRA, Ética Empresarial – uma fundamentação teórica, Dis-
sertação de Mestrado em Filosofia (Ética e Política), Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, 2009. Orientação: Adriana Veríssimo Serrão, 

 
Ética e empresa são duas palavras que, se não são usadas de forma 

negativa – como crítica da “falta de ética” das empresas – causam ime-
diata estranheza. Fruto de dois milénios de cultura abraâmica (e de crítica 
da “usura”) ou de dois séculos de confronto com os efeitos negativos do 
progresso material nas sociedades ocidentais, certo é que é por hábito 
assumimos que são dois conceitos que se repelem.  

Contudo, a ética e a economia estão ligadas desde muito cedo, e po-
demos mesmo dizer que a economia moderna, fruto do iluminismo esco-
cês, partilha antepassados com a filosofia moral. Concedamos ainda as-
sim que não falamos apenas de economia, mas de uma parte dela; não 
falamos da macroeconomia, espaço de deleite para todas ou quase todas 
as utopias, mas das relações bastante mais mundanas que se estabelecem 
entre os indivíduos e entre as organizações. A aspereza do trabalho e do 
lucro reduzidos à dimensão micro não deixa muito espaço para preten-
sões morais. E, no entanto, se nos recusarmos a introduzir a moralidade 
em tais campos, estamos a pôr uma fatia imensa das nossas vidas no pla-
no da imoralidade ou da amoralidade.  

Aceitando pois que não o podemos fazer, corremos muitas vezes o 
risco de inundar as relações que se estabelecem em torno das empresas 
com concepções estranhas à sua actividade: religiões, ideologias políti-
cas, etc.. Sendo impossível seccionarmos a nossa identidade e impedir 
que as nossas mundivisões se reflictam aqui também, não podemos deixar 
de reconhecer e abraçar a complexidade intrínseca à vida – e portanto de 
saber fazer a devida tradução para cada campo.  

Deste modo, concluímos que as empresas têm de ser alvo de um jul-
gamento ético, que esse julgamento não deve ser um mero libelo contra 
as empresas, e que o mesmo deve pôr em diálogo princípios universais e 
critérios endógenos à actividade das empresas. 

O diálogo afigura-se na presente tese como um conceito polissémi-
co. Pode ser por vezes os processos discursivos correntes que se estabele-
cem entre os sujeitos da ética empresarial. Pode ser, também, o diálogo 
no sentido de uma ética discursiva, centrada na definição de regras para 
os processos discursivos (frisando valores como a transparência, por 
exemplo). Pode, enfim, ser o diálogo como um valor em si mesmo, sendo 
nesse caso essencialmente uma ideia e não já um acto.  

Enquanto acto em si mesmo o diálogo não terá relevância para uma 
fundamentação teórica da ética empresarial, sendo evidente que a aplica-
ção prática da ética empresarial no sentido de uma ética discursiva deve-
ria dedicar não pouco espaço à criação das condições propícias ao diálo-
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go. Não podemos contudo deixar de referir a importância do diálogo 
poliárquico (conforme nos diz Adela Cortina em Ética Aplicada e Demo-
cracia Radical) enquanto processo próprio de desenvolvimento das éticas 
aplicadas (e, necessariamente, da ética empresarial), o que é verdadeiro 
tanto no debate teórico (as equipas pluridisciplinares de que nos fala Ade-
la Cortina) como também na aplicação prática – por hipótese, em encon-
tros e debates entre os stakeholders.  

No que respeita à definição das regras próprias de um processo ar-
gumentativo, também não foi esse o objecto de estudo. Os pressupostos 
da ética discursiva não deixam de ser relevantes. Assim, por exemplo, 
será inaceitável a existência de autocontradição performativa, ou seja, se 
uma empresa se envolver em processos discursivos sob a capa de uma 
orientação ética sem pretender de facto ter em conta a mensagem dos 
interlocutores ou sem ter a intenção de respeitar os enunciados por si 
emitidos. Trata-se de algo implícito, mas não crucial à tese defendida.  

Resta-nos enfim o diálogo como uma ideia. Ideia, desde logo, de 
ponte entre áreas, visões, mundos distantes: entre a filosofia e a gestão. E 
ideia também, aliás, sobretudo, enquanto um procedimento de reflexão 
sobre as soluções justas de um ponto de vista abstracto para situações 
concretas. Adela Cortina define a ética dialógica como uma ética proce-
dimentalista, e é nesta duplicidade entre a acção-debate de uma comuni-
dade real de argumentação e a ideia de um auditório universal (ou comu-
nidade ideal de argumentação) junto do qual as posições de cada membro 
da comunidade real têm de ser previamente validadas, que o procedimen-
talismo da ética dialógica reside.  

O sublinhar da natureza sumamente abstracta do diálogo prende-se 
em grande medida também com a já referida natureza poliárquica de uma 
ética aplicada: nem todos os afectados pelas decisões podem participar no 
debate e contudo todos têm interesses que devem ser tidos em conta. Isto 
é especialmente verdade quando os afectados nem sequer existem entre 
os potenciais membros da comunidade real de argumentação, ou seja, 
quando se discute sobre as implicações ecológicas da acção de uma em-
presa. O debate real na empresa não tem a participação de todos os afec-
tados pelos desperdícios da sua actividade económica (para dar um 
exemplo extremo, os habitantes do nosso planeta de daqui a quinhentos 
anos não podem decidir o que fazer hoje aos resíduos de uma central 
nuclear hoje em funcionamento) mas os seus interesses devem necessari-
amente ser tidos em conta quando se buscam as soluções técnicas e se 
tomam as decisões políticas, sociais ou económicas. 

A necessária duplicidade de uma ética empresarial, a qual nasce da 
junção de dois conceitos tidos por tão afastados e se aprofunda quando a 
abordamos por uma perspectiva dialógica, radicaliza-se quando na pre-
sente tese a assumimos como necessária à pragmática transcendental no 
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que à economia concerne e que a pragmática transcendental é absoluta-
mente necessária para uma fundamentação teórica da ética empresarial, 
na medida em que funde um plano ideal com as possibilidades reais de 
concretização, à luz de uma ética de responsabilidade (ou de responsabi-
lidade convencida ou convicta, nas palavras de Adela Cortina).  

A reflexão a respeito das comunidades de argumentação é obvia-
mente útil para um enquadramento da teoria dos stakeholders. Não obs-
tante, tal é uma perspectiva comum à ética discursiva no seu todo. Pode-
ríamos, por aí, utilizar a perspectiva habermasiana da pragmática 
universal. Contudo, será essa a melhor opção para uma ética empresarial? 
Não – seria uma hipótese para uma abordagem às relações jurídicas, so-
ciológicas ou políticas entre Estado, sociedade e empresas. Mas não 
quando queremos discutir as condições teóricas de possibilidade prática 
de uma ética para as empresas.  

A pragmática transcendental não nos dá em si mesma nada do que 
habitualmente se escreve a respeito da ética empresarial; não nos dá um 
código, nem um conjunto de valores. No entanto, formula um imperativo 
categórico, o qual podemos aproximar ao imperativo categórico kantiano 
na formulação “age de modo a que as consequências da tua acção possam 
ter sido queridas por todos os afectados por ela”. A criação do referido 
imperativo categórico é condicionada na sua aplicação às inevitáveis 
limitações à acção dos sujeitos morais, apresentando-se como uma ideia 
reguladora da razão. Desta forma, remete para esses mesmos sujeitos a 
definição dos mecanismos que permitam aproximar-se de forma gradual a 
essa ideia.  

A separação de Karl-Otto Apel entre uma ética “parte A” e uma éti-
ca “parte B” é mais uma gradação no dualismo já referido, o qual permite 
desta feita clarificar o papel da ética nas empresas ou, poderemos dizê-lo 
com maior correcção, o papel da ética na ética empresarial. Ao passo que 
a parte A é uma reflexão sobre uma ética aplicada, uma fundamentação 
de uma ética aplicada, a parte B é já a própria ética aplicada. Desta forma, 
a perspectiva da pragmática transcendental no plano económico ou em-
presarial não é ainda a ética empresarial, mas coloca balizas e abre o ca-
minho a ser percorrido pelos agentes morais do mundo empresarial.  

A pragmática transcendental encontra no conceito de responsabili-
dade pelas consequências dos nossos actos uma base de sustentação. Até 
certo ponto poderíamos dizer que qualquer doutrina ou corrente moral 
tem o seu pendor utilitarista, na medida em que todas pretendem, obvia-
mente, maximizar o bem por ela definido. A questão na pragmática trans-
cendental é que ela não nos diz (ou pelo menos, não o diz directamente) 
qual é esse bem – apenas que há-de ser a posição óptima resultante do 
cruzamento dos interesses de todos os afectados (expressa pela noção de 
consenso). Isto permite que a utilidade no sentido tradicional ou mais 
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vulgar (a económica) possa eticamente ser defensável no seio de uma 
ética que, apesar de tudo é de base deontológica. Segue-se por isso que a 
própria ideia de mercado se torna justa enquanto uma das formas de ex-
pressão dos interesses dos afectados; a um outro nível, o mercado torna-
-se igualmente impossível de rejeitar na medida em que ele contém tam-
bém o princípio fáctico (o mercado, tal qual ele existe e pode existir 
dados os condicionalismos existentes) e a antecipação contra-fáctica (o 
mercado perfeito, inexistente mas que deve guiar os agentes económicos 
racionalmente orientados), tão caros à ética do discurso e à pragmática 
transcendental. Na mediação de interesses e na orientação da conduta dos 
agentes morais não deverá o interesse económico ser o único móbil. Mas 
cada empresário, gestor, trabalhador ou consumidor será mais justo se 
reconhecer a legitimidade dos interesses dos demais, e mais honesto se 
assumir os seus próprios interesses. É sobre estes dois pressupostos que 
se pode fundar uma situação de transparência, crucial para uma comuni-
cação eficaz, um debate não-estratégico na medida em que ultrapassou a 
questão da acção estratégica pela sua reabilitação.  

Quando se buscam consensos, na linguagem utilizada pela ética do 
discurso, estipular um corpo axiológico rígido à partida não é uma opção. 
Será sem dúvida esse um motivo (de forma nenhuma o único, talvez até 
não o imediato, mas ainda assim importante) para que esta corrente recu-
se definir-se em primeiro lugar em torno de valores como a natureza, a 
liberdade, a igualdade, ou qualquer outro. Não que não os pressuponha, 
mas antes que eles seriam um obstáculo à sua aplicabilidade. Procedi-
mentalista como vimos, a ética do diálogo é também, de alguma forma, 
minimalista. E, quando estamos no plano da fundamentação, é justamente 
de uma ética mínima (conceito desenvolvido por Adela Cortina na sua 
obra homónima) que a ética empresarial, enquanto ética pública, necessita.  

Da mesma forma que o próprio Estado moderno teve de evoluir gra-
dualmente (e continua a fazê-lo) para respeitar o espaço público, não se 
limitando a ser a expressão política do domínio de forças socialmente 
mais fortes, em número ou poder, e do seu poder sobre minorias, encon-
trando situações de verdadeira imparcialidade, assim também as éticas 
aplicadas se esforçam por lidar com a dificuldade de transcender para 
além disso as fronteiras de Estados e continentes. Como, pois, pode uma 
empresa que opere em sociedades pós-convencionais, em que toda a en-
volvente favorece ou pelo menos não impede a acção eticamente orienta-
da, agir de uma forma igualmente digna em países regidos por ditaduras 
ou “democracias musculadas”? A tarefa que se apresenta exige ir além 
das leis jurídicas e que as empresas encontrem linhas orientadoras aplicá-
veis a múltiplos contextos culturais e que a eles possam ser moldadas e, 
sempre que possível, expandidas.  



  Dissertações 193 

Sendo seu objectivo regular as relações entre empresas, entre estas e 
outras organizações e as relações que no seio da empresas se estabele-
cem, a ética empresarial não pode ultrapassar o marco característico das 
sociedades pós-convencionais, o seu pluralismo moral, por um lado, e por 
outro a busca de princípios universalizáveis, e não regras predetermina-
das e impostas aos indivíduos. Desta forma, podemos dizer que as empre-
sas terão toda a liberdade para definir as suas próprias regras de conduta, 
mas que se encontram coagidas a respeitar um núcleo de valores univer-
sais tão aplicáveis quanto, em cada momento, o estado moral da socieda-
de em que cada uma delas se encontra o permita.  

A liberdade é a condição sine qua non de qualquer proposta moral 
crítica, fundada na razão e não no costume e nas crenças. Forçosamente, 
uma ética empresarial tem como um dos seus pontos de partida o questi-
onamento da liberdade económica e da liberdade dos indivíduos, especi-
almente no que respeita ao direito de criação de uma identidade colectiva 
e de ser autónoma na definição dos seus próprios objectivos e da sua acti-
vidade e por outro lado ao dever de respeito da integridade dos indivíduos 
que com ela têm qualquer tipo de relação (como consumidores, como 
trabalhadores, etc.).  

A relação entre o conceito de indivíduo e o de empresa é de alguma 
forma genética: a empresa moderna nasce com os empreendedores, com 
os criadores de negócios. No entanto o empreendedores foi perdendo 
relevância à medida que a aglutinação de capital e saber técnico e o apro-
veitamento dos efeitos de escala foram aumentando as dimensões das 
empresas em torno das quais uma fatia crescente da actividade económica 
se foi desenvolvendo. Esta passagem, ainda hoje não completamente 
compreendida, obriga a que pelo menos nestas empresas de grande di-
mensão se ponha de lado as éticas individuais e se construa e fortaleça 
uma ética organizacional que respeite os indivíduos. Assim, sendo certo 
que as administrações de grandes empresas terão sempre um peso decisi-
vo nas orientações éticas das organizações que gerem, estas organizações 
não são delas (um gestor não é, no sentido próprio da palavra, empresário 
ou empreendedor).  

A ética empresarial deve por isso focar sempre o fenómeno da com-
plexidade que marca os seus objectos por excelência, aqueles nos quais 
uma ética pública surge como uma necessidade premente para substituir as 
morais privadas, ou seja, as empresas de média e de grande dimensão. Des-
ta forma, a concretização de uma ética empresarial deve sempre integrar a 
pluralidade de partes interessadas (stakeholders) e garantir a integridade 
dessas mesmas partes e isto tanto na vivência interna dessa ética (zelando 
pelos interesses dos accionistas, garantindo remunerações e condições de 
trabalho dignas para os trabalhadores) como na vivência externa (competi-
ção justa, respeito pelo ambiente, transparência face aos consumidores).  



194  Dissertações 

Estas quatro vertentes (participação dos afectados e respeito por eles, 
no interior da empresa e também face ao seu exterior) e a sua relação com 
o conceito de liberdade remetem-nos tanto para os direitos subjacentes a 
esta liberdade, nomeadamente a auto-regulação das empresas e das acti-
vidades económicas como para os deveres em concreto, a submissão ao 
controlo externo. Tanto na abordagem às éticas aplicadas enquanto um 
núcleo de formação do direito social de Georges Gurvitch, como no con-
fronto entre as perspectivas da pragmática universal de Habermas, jurídi-
ca e sociológica, e da pragmática transcendental de Karl-Otto Apel, filo-
sófica e ética, defendemos que a ética empresarial deve ter como missão 
reduzir o peso do aparato jurídico-estatal numa óptica de libertação res-
ponsabilizadora dos indivíduos e das organizações, em conformidade 
com a defesa de uma passagem no plano social, entre um estádio moral 
convencional e a pós-convencionalidade, ao que corresponde uma trans-
formação das organizações com preocupações legalistas ou orientações 
meramente “responsável” para empresas eticamente emergentes (procu-
rando respeitar direitos fundamentais) ou desenvolvidas (guiadas por 
princípios éticos universais).  

Não se pretende de forma nenhuma negar que o Estado terá necessa-
riamente um papel determinante na regulação da actividade económica. 
Esse legado da modernidade não encontra motivos para ser posto em 
causa. Não obstante, o conceito de modernidade radicalizada de Ulrich 
Beck alerta-nos para a necessidade de não nos fixarmos num modelo que, 
tendo sido revolucionário num dado momento histórico e mantendo ainda 
hoje a sua actualidade, deve ser desenvolvido de forma consequente. Um 
dos motivos pelos quais com tanta frequência se rejeita a ética empresari-
al é justamente a incapacidade de perceber que nem o Estado e o Direito 
podem controlar tudo, nem isso seria desejável. A profusão de leis e a 
complexificação dos sistemas legais, constituindo uma sobrecarga para os 
agentes mais fracos, raramente empecilha aqueles que tenham a força e a 
vontade de lhes fugir.  

Aos instrumentos de regulação legais podem pois somar-se outros, 
desempenhados por organizações não-governamentais, sindicatos e cor-
porações, federações patronais, instituições internacionais. Estes instru-
mentos vão desde códigos deontológicos e éticos e da criação de certifi-
cações de qualidade ambiental ou de responsabilidade social (que pelo 
seu carácter normativo corporizam o conceito de direito social, enquanto 
conjunto de regras para-estatais criadas no seio da sociedade civil) até à 
publicação de relatórios de sustentabilidade ou de balanços sociais.  

Particularmente relevante afigura-se a capacidade de auto-regulação 
das empresas e dos sectores de actividade económica. De facto, a ética 
empresarial viverá mais dessa aplicação diária de princípios levados à prá-
tica que da mera criação de códigos que, sendo sem dúvida úteis, não dei-
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xam de partilhar alguma das fraquezas das normas jurídicas. A auto-
-regulação, ao invés de partir da codificação num plano ideal pressupõe 
que os erros e os abusos realmente acontecem, sendo um suporte para a 
concretização e melhoramento dos princípios definidos em regulamentos e 
códigos e um mecanismo com vista a evitar que entidades estatais tenham 
de intervir sistematicamente para punir comportamentos incorrectos.  

Afirma Adela Cortina em Ética Empresarial – Chaves para uma no-
va cultura empresarial que o facto de a ética ser útil às empresas não 
comporta um carácter negativo. Acrescentamos que isso é positivo. Será 
só se virmos a ética como uma necessidade das actividades económicas 
que ela poderá de facto encontrar a mais ampla aceitação no mundo em-
presarial.  

Essa necessidade e utilidade são habitualmente acentuados pelo fac-
to de uma postura eticamente orientada gerar confiança e uma ligação 
afectiva junto dos consumidores e por isso se reflectir ao nível do consu-
mo dos seus bens e serviços. No entanto, a maior das utilidades talvez 
nem seja essa, dado que os consumidores são orientados por uma plurali-
dade de factores.  

Por outro lado, essa confiança e afectividade levam a que a ética 
empresarial seja vista quase exclusivamente como um mero conjunto de 
actividades de marketing social ou cultural concretizadas em actos de 
caridade ou de mecenato. Sucede que o ethos de uma empresa é o seu 
carácter e o carácter de uma empresa depende da natureza da sua activi-
dade a qual, podemos pressupor, não está ligada nem à beneficência nem 
à promoção das artes. Em ruptura com esta visão e em face de não poucas 
situações que pudemos observar no decurso da actual crise económica 
devemos afirmar que a verdadeira utilidade da ética empresarial será 
permitir uma visão sustentável, de longo prazo de cada organização, que 
a primeira responsabilidade económica das empresas é para com os seus 
proprietários e que a sua primeira responsabilidade social é para com os 
seus trabalhadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


