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Resumo 

É reducionista afirmar que a estética tem como função 

reflectir sobre a possibilidade de construir mundos de prazer estético, em 

confronto com o "mundo em geral". Neste caso. a estética estaria 
desenraizada da atitude sensitiva e cognoscitiva que define a presença 

quotidiana no mundo. 

A existência é um percurso de vivincias e cada vivência é um 

acto individual, particular e contingente, é certo. mas que resulta da 
possibilidade - que se quer livre - de sentir, de pensar. de criar. 

Assim, quer o mundo da realidade visível, quer o mundo dos 

pensamentos e dos sentimentos, enquanto referincia. enquanto poder de 
sugestão. podem mover o indivíduo a configurar a sua esfera de acqão 
privada, que não 6 sem consequências. também no plano da 
intersubjectividade. 

O argumento que mais justifica a reilexão sobre a experiência 
estética é de ordem antropológica: como campo de convergência de 
intencionalidades. essa experiência faz interagir a realidade interior e a 
realidade exterior, aproximando-as e mantendo-lhes a independência. A 
experiência estética não é só  rnanifestaqão de ser no mundo, de  
participacão nas suas figuras e revelacões: conduz para dentro, para 
universos externamente silenciosos, para o privado, o íntimo em toda a sua 
nocturna latência. 

Sendo a experiência estética fundamental na construqão de 
um património biográfico, pensamos que cabe no âmbito da educacão 
considerar o alcance dessa experiência, assim como o da experiência 

artística, que distintamente caracterizamos. 
Um tema central prende-se com a reflexão acerca do estatuto 

ontológico do ser humano - entendido como consciência-corpórea - o que 
nos conduziu para a problemática dos valores, designadamente dos valores 

estéticos. 
Neste sentido, procuramos também interpretar de que ordem é 

o eidos da educacão, o que nos situa na esfera da sua teleologia. 

Nesta reflexão de tracado filosófico, entendemos que a 

fenomenologia é um dos movimentos que, teórica e metodologicamente, 

permite pensar, com maior profundidade, as questões que aqui colocamos. 



Abstract 

It is reductive to assert that aesthetics has, as its function to 

reflect on the possibility of constructing realms of aesthetic pleasure, in 
confrontation with the "world in general". In this case, aesthetics would be 
displaced from the sensitive and cognoscitive attitude that defines daily 

existence in the world. 
Existence is a succession of experiences and each experience 

is an individual act, private and fortuitous, granted, but that arises from the 
possibility - desirably free - of feeling, of thinking, of creating. 

Thus, both the world of visible reality and the world of 

thoughts and feelings whilst reference, whilst suggestive power, can move 
the individual to delineate hislher own sphere of private action, which is 
not without consequences, on the level of intersubjectivity as well. 

The argument that most justifies reflection on aesthetic 
experience, is of an anthropological nature: as a convergence area of 
intentionality, this experience makes interior reality and exterior reality 
interact, bringing them together and upholding their independence. 

The aesthetic experience is not only the manifestation of 
being in the world; of participating in its figures and revelations; it leads 
inwards, to externally silent worlds, towards the private, the intimate in all 
its nocturnal latency. 

As the aesthetic experience is fundamental in the construction 
of a biographic patrimony, we think that it is within the ambit of education 
to consider the reach of this experience, as well as that of the artistic 

experience, that we distinctly describe. 
One of the central themes lies in the reflection on the 

ontological statute of the human being - understood as a corporeal- 

conscience - which leads us to the question of values, namely of aesthetic 
values. ' 

To this end, we sought also to interpret the order to which the 

eidos of education belongs, which places us in the sphere of its teleology. 
In this study of philosophical character, we understood 

phenomenology to be one of the movements that, theoretically and 

methodologically, allows the points presented here to be thought about in 

greater depth. 



Introducáo A 

Uma reilexão que pretende trazer a problemática da 

experiencia estética para o âmbito da 2duc;iqio. confronta-se com a 

orande in ter royqao do nexo entre esses domínios. Antes de 2 

qualquer procedimento aprofundado, estavamos convictos de que 

essa interrogacão teria de ser colocada no plano simultaneamente 

específico c abrangedor da condicão de ser humano. Para tanto seria 

preciso encontrar a referência mínima r: essencial que permite dizer 

ser humano. 

A fenomenologia é o procedimento metodológico de 

maior adequacão para assentarmos a reflexão da nossa temática. 

Principalmente porque a fenomenologia não se reduz a uma 

metodologia entre uma multiplicidade de metodologias viáveis. A 

fenomenologia é também uma filosofia, aliás profundamente 

influenciadora do pensamento contemporâneo.  Perante a 

fenomenologia adoptamos duas atitudes: 

- a primeira que designamos por epistemológica, 

caracteriza-se pela descricão fundamentada da f i losofia  

fenomenológica de Husserl; 



- a segunda a que chamamos crítica caracteriza-se pelo 

abandono do pensamento filosófico husserliano em sentido estrito. 

mas conservando o seu profícuo alcance como método. Sisnifica 

ainda, que partimos de conceitos da fenomenologia, mas 

alargando-lhe o alcance e a consequencia. Estamos a referir-nos 

particularmente aos conceitos de "intencionalidade" (Ii~tentionalitiit) 

e de "vivência" (Erlebnis). Com ri aprosimaqão da fenomenolo_oia i 

filosofia de hlerleau-Pontv. colocamos o ponto de partida da 

dissertação: o entendimento do ser humano como consciencia- 

corpórea. O indivíduo 2 uma consciencia existencial; liga-se as 

estruturas do mundo atravis do seu ser corpóreo. que 2 o correlato 

de todo o campo das percepcões possíveis. O indivíduo não fica 

preso a pretensa cegueira dos sentidos nem circunscrito a uma 

racionalidade desincarnada. Falar de consciincia-corpórea i 

tematizar a descrição dos fenómenos previamente presentes i 

percepção. colocando o corpo como figura central na captaçio de 

um logos que é inerente ao mundo da vida. A experiência originária 

ou perceptiva não é um acto, mas uma situação ontológica, pela qual 

se dá a unidade natural e pré-tética do mundo e do indivíduo como 

corpo. 

A caracterizacão do indivíduo como consciência- 

corpórea liberta a consciência e o corpo da longa vassalidade com 

que as perspectivas dualistas os apresentam. Com efeito, o processo 

de desobjectivaçáo do corpo e de fenomenologizaçáo da consciência 

mostra como o campo da existência humana se funda na relação 

dialógica do sujeito com o mundo. Assim a pergunta "o que é o 

corpo?" dará lugar à pergunta fenomenológica "como se vive a 

corporeidade e quais as suas características fundamentais?" 



Ao longo deste trabalho procuramos responder a esta 

interrogacio e na abrangência do seu espectro abordar e pensar as 

relacões da experiência estética com a actuaqao educativa. 

A ligação da educaçao à fenomenologia 6 também 

matéria de reilexão detalhada, progressiva e recorrente em ordem à 

explici taqio do nosso tema,como novo folêgo para o 

autoconhecimento e heteroconhecimento do ser humano. Descrever 

o significado de e-~periência corno vii2iicia para [irna c*o~isciê~zcia- 

corpóren no iimbito da condição humana. em sentido lato e no 

âmbito educativo, em sentido estrito. constituiu a nossa conviccrto e O 

nosso obstáculo. De facto. à medida que fomos penetrando na 

temática por nós escolhida, deparamos com a dificuldade de 

encontrar referèncias que satisfizessem o estímulo que nos conduzia 

para as espicies bibliográficas que pareciam aproximar-nos do 

cerne do assunto desta dissertacão. 

Considerando isoladamente os très grandes filões que 

exploramos - fenomenologia, educacáo, estética - não foi 

particularmente complexo traçar um universo conceptual 

fundamentador. Para o efeito percorremos as bibliotecas dos 

principais centros de investigaqão portugueses e as bibliotecas de 

universidades estrangeiras, recorrendo às possibilidades da pesquisa 

informatizada. No congresso Modernization and Ed~lcational 

Reforms organizado pela universidade de Waseda (Tóquio) em 

Janeiro de 1992 tivemos a favorável ocasião de contactar com ideias 

acerca da educação vindas dos mais diversos pontos de investigação 

internacional. De relevar é também a frequência no ano lectivo de 

1993-1994 da universidade alemã de Heidelberg onde participamos 

no seminário de Fenomenologia no Departamento de Filosofia e nos 



seminários de História da Pedagogia e de Filosofia dos Valores no 

Departamento de Ciências da Educacio. Ainda na Alemanha tivemos 

também a oportunidade de fazer algum levantamento bibliogrrífico 

nas bibliotecas das universidades de Colónia, Frankfurt e Tubingen. 

O Professor Dr. Wolfgang Mitter. director do "Deutsches Institut 

fu r  Internationale Padagogische Forschuns"  sugeriu-nos a 

importância de consultar. no âmbito da pedagosia, específica 

bibliografia alemã. 

E. no entanto, uma solidão filosófica foi sentida quando 

pretendemos fazer a hermenèutica desses très srandes domínios. 

segundo o ânzulo por nós intuído. S ã o  sostariamos de omitir que 

foi tambim esse o estado de alma que. 2nvolveu a reflex50 e a 

redacciio do trabalho que agora apresentamos. 

X tarefa parecia simultaneamente prometaica e 

labiríntica. Decidimos circunscrever teoricamente o problema que 

fez desenrolar a investigacão e incidir menos nas suas componentes 

pragmáticas ou técnicas. Não fazemos a história curricular da 

"educação artística" ou da "educacão estética" no sistema de ensino 

português nem avaliamos as eventuais experiências que nesse 

domínio tenham sido feitas. Não se trata de considerar menor uma 

reflexão dessa ordem. Procuramos antes fundamentar  uma 

concepção de experiência estética de modo exaustivo e consistente 

para que, um futuro empenhamento na aplicacão daquilo que o 

universo da estética e dos valores estéticos implica para a totalidade 

da experiência estética, não vacile nem no plano argumentativo nem 

no plano da convicção. 



Não apresentamos um sistema completo, perfeito, 

solucionador; rangemos e inquietamo-nos acreditando contudo, na 

possibilidade dos eventos da autotranscendência. 

A dissertacão estrutura-se em sete capítulos, 

encadeando-se o conteúdo de cada capítulo no capítulo seguinte, 

segundo uma lógica de progressão em espiral. 

No primeiro capítulo - A coinple- idade de apelos r10 

mundo - caracterizamos a fenomenolopia husserliana como filosofia 

e como profícuo procedimento metodológico e chegamos à definição 

do ser humano como ser de vivências. a partir da descricrio do 

carácter das relaqóes da consci2ncia com o objecto visado por si. Em 

consequGncia da nossa premissa 5 deduzida a qualidade de uma 

consciência em lipaqáo concreta e efectiva com o mundo. 

No segundo capítulo - As co17dicões de e-cistêizcia - 

traqamos o perfil do ser que constrói, que aloja. que exterioriza esse 

mundo vivido. Brevemente passamos pelas componentes 

anatomofisiológicas, sublinhando a importância da organização 

nervosa e da complexidade cerebral. No campo psicofisiológico a 

sensibilidade é considerada como a capacidade de receber os 

estímulos exteriores ao organismo através das células nervosas, que 

enviam os impulsos para zonas do cérebro sob a forma de sensações. 

Sendo comum a referência à sensibilidade como a faculdade de 

sentir, detivemo-nos numa reflexão acerca do que significa a 

multiplicidade das sensações - que justificadamente designamos 

preferentemente por percepções - no desencadeamento de estados 

afectivos e criativos do indivíduo. Recuperar o corpo, a 

sensibilidade, as paixões é defender uma dimensão de interioridade 



em que possa fundar-se a construção de um universo de 

exterioridade diferenciado. 

Assim, no capítulo terceiro - '4 dirnerzsio prúsica da 

conscisrzcia-corpórea - interpretamos o desprezo pela interioridade 

como consequência de uma concepçáo lucrativa das coisas. O 

colossal desenvolvimento da sociedade tecnológica estende a lógica 

da estandardizaçáo e da eficicia em que se baseia o indivíduo 

singular - 2 em comunidade. Assiste-se h funcionalizaqão da pessoa. 

tornando-a uma peça de uma engrenagem - gigantesca e não podiamos 

deixar de questionar a debilitacão da dimensáo propriamente humana 

e o modo como o indivíduo se torna cada vez mais emoliente. 

Está-se longe do optimismo do século XIX, vivendo-se 

num ambiente de profundo mal estar c ansiedade. Como interpretar 

contemporaneamente o imperativo categórico socrático do "conhece- 

te a t i  mesmo"'? O que significa uma existência humana concreta? 

Estas interrogações conduziram-nos à insistência na complexidade 

mediante a qual o ser humano se vai fazendo sob as condições 

expectantes do espaço e do tempo. É o retorno à problemática da 

intencionalidade. 

No capítulo quarto - A essência da consciência e a 

actuacão educativa - depois da fundamentação filosófico- 

metodológica em que alicerçamos a nossa reflexão e da explicitação 

do paradigma antropológico de que partimos, analisamos os nexos 

entre a consciência-corpórea e a legitimidade da actuação educativa. 

Perguntar pela legitimidade da educação é equivalente a querer saber 

como 6 que a educabilidade é uma categoria antropológica. A 

educação começa quando o código biológico é insuficiente para 

garantir a sobrevivência do ser humano. Ao nível da presença 



humana no mundo mais imediata, está a obrigacrlo de inventar 

destrezas e de interpretar sinais de que se dão informacrlo atravks de 

uma atitude que podemos já designar por educativn. A actuaçrlo 

educativa pode estar presente de modo diferenciado nos factos 

educativos. mas um eidos educacional tem de estar pressuposto. 

O método fenomenológico será especificamente aplicado 

à educacrio. de modo a delinear ;i essência (eidos) de educacao. Do 

ponto de vista fenomenológico a pergunta pela essencia da educaqão 

é independente do tipo de educacrio que existe e independente de 

existir ou não educaqão no mundo. Fenomenologicamente colocamos 

a percunta - ao nível do que 6 educar. do que 2 a finalidade da 

educacl?o. O entendimento da relaqão do ser humano como ser de 

intencionalidade com o eidos educativo, à luz do universo 

fenomenológico. é gerador de uma transformaqao teorética no plano 

humano e no plano educativo e estamos em crer que essa 

transformacão teorética só conseguiria uma plena coerência, 

conduzindo a transformaqões no plano da praxis. 

O entrelacamento do carácter da consciência-corpórea 

com a actuacão educativa implicou ainda. a proposicão e a reflexão 

sobre os valores. 

O capítulo quinto - Os valores estéticos - decorre da 

abordagem que foi feita no capítulo anterior sobre a experiência 

axiológica. O pensamento kantiano aparece como exemplar pela 

ordem de questões que levanta ao tratar da estética. A sensibilidade 

sendo a faculdade que permite o desenrolar do processo cognitivo e 

as formas apriori do espaqo e do tempo - condições da sua 

possibilidade - é para nós, motivo acrescido para pensar as 

possibilidades vivenciais da consciência-corpórea. Ao colocar a 



temática dos valores estiticos fundamentamos o rlrgumento de que a 

arte nrlo se identifica necessariamente com o belo. que integra 

tambim nas suas formas o feio, o trágico e o cómico. o 6pico e o 

dramático e que o prazer estético pode dar-se com qualquer desses 

géneros. 

No capítulo sexto - A dime~zsíio esttr'ticn do ser lzurnano - 

mostramos que a estética não se identifica com teoria de arte nem 

tem como finalidade as questões do belo e do feio e. sendo assim, as 

interrogacões b de vizinhanja ou afastamento acerca das suas relações 

com a arte nrlo colidem com as considerações especificas sobre a 

essência da arte que são do foro da teoria da arte. É reducionista 

afirmar que a estética tem como funçio fundamental retlectir sobre 

a possibilidade de construir mundos de prazer tstético como 

confronto ao "mundo em geral". Neste caso. a estética estaria 

desenraizada da atitude sensitiva e co~noscitiva - que define a presença 

quotidiana no mundo. Consideramos a estética numa dupla 

perspectiva: - a epistemológica, que a circunscreve como domínio de 

reflexão da possibilidade e da legitimidade de se enunciar um tipo de 

vivência. que se designa como vivência (experiência) estética; - a 

fronética (de phroizesis), que a refere como a experiência senso- 

perceptiva que mais estreita a ligacão do indivíduo (consciência- 

corpórea) consigo próprio e com o diferente de si. Ao reflectirmos 

sobre a estética, segundo esta dupla perspectiva, abriram-se um leque 

de questões de que não nos alheamos: o objecto artístico, o juízo de 

gosto, o prazer estético, a educacão artística, a educação estética ... 

Depois do ciclo em que pensamos as relações da estética 

com a educacio, do ponto de vista teórico e do ponto de vista da 

praxis vital, chegamos à constatacão de que a dimensão estética é de 



absoluta essencialidade para a condição do ser humano. Por 

conse~uinte ,  no capítulo sétimo - A arte c. o dc.ser~i~olvirner~to 

hurnn~lo - defendemos a tese de que a educaçrio nio pode escamotear 

a experiência estética enquanto expediente de um refinamento dos 

sentidos e do movimento do corpo. que é consequentemente um 

refinamento de interioridade e de ideias. A experiência estética 

participa na compreensão do ser humano como ser de desenvoltura 

física e mental. A educação recuperando este tipo de experiencia 

contribui para criar condicóes de libertacrio do indivíduo. A 

educacrio artística participa no desenvolvimento dessas condicóes. até 

por uma característica intrínseca da arte: com a arte relacionamo- 

nos não apenas como autores. mas tamb6m como intirpretes ou 

como espectadores. 

A atitude estética restitui ao indivíduo a concepção de 

uma existência que não assenta em rupturas ontológicas: sujeito e 

objecto não são pólos estranhos um ao outro: a intencionalidade liga 

a consciência-corpórea ao mundo, entendido como horizonte de 

horizontes. O ser humano tem o poder de transportar o bem e o mal, 

a vida e a morte, o desejo e a concrecão. a linguagem e o silêncio, a 

coexistência e a solidão. 

Este trabalho que fundamentamos na filosofia, procura 

despertar a actuação educativa para uma antropologia das 

percepcões, tomando como referência a experiência estética. O tema 

que tratamos na dissertação parece-nos pertinente e actual, 

designadamente ao nível da actual reforma educativa. Com efeito, a 

educação ao reflectir sobre a experiência estética não está a fazer um 

tratado de estesiologia, mas a contribuir para a criação de condições 

que possibilitem um outro comportamento humano e uma outra 



hermenêutica do mundo. A educacão não pode negligenciar a 

axiologia da consciência-corpórea nem deixar i espera as 

percepções, as emocões, os afectos ... na ligacão especular do visível 

e do invisível. 

Procuramos tambim salientar que as artes ao criarem 

"outros mundos", transportam em si a liberdade de manifestação do 

diverso. Evidenciamos a crenca na "emigracão interior", não 

enquanto fuga de um mundo real em proveito de um mundo 

imaginário, sem consequências reais. mas como "pode vir a ser". 

Perguntar até que ponto vai a lucidez humana em ordem a poder 

salvar-se a si própria dentro da sua efemeridade 6 uma pergunta de 

fundo da educacrio. Colocamos uma convicção de princípio: é 

necessário estabelecer uma conexão íntima entre os universos da 

intencionalidade (imanente. invisível) e da praxis (transcendente, 

visível) no plano da experiência do quotidiano, para que se recupere 

a capacidade de comoção. 

No percurso das perplexidades. das indagações, das 

intuições, das ideias ... latentes ou expressas neste trabalho, contamos 

com a presenca científica e humana absolutamente fundamental do 

Professor Doutor Filipe Rocha. 

Agradecemos à Universidade de Aveiro a dispensa de 

serviço docente que possibilitou a estada em Heidelberg, assim como 

ao Senado desta Universidade o apoio financeiro possível. 

Pelos diversos modos como os Amigos revelaram o seu 

poderoso incentivo, fica o desejo de que se mantenham sempre por 

perto. 



CAPITULO I 

A COMPLEXIDADE DE APELOS NO MUNDO 

Todo o Iiomem leva dentro 
de si a possibilidade de (altmenrar o peso rnerafisico da ferra 

Ortega y Gasset 



1. -4 reducão fenomenológica 

O pensamento filosófico moderno ao perspectivar o 

cogito como fundamento da reflexrio. define-se como filosofia do 

sujeito e da subjectividade. Porém. não podemos aceitar 

acriticamente as formulacões que a trridiqrio filosófica dá ao cogito. 

ou seja. é preciso reflectir sobre aquilo que o cogito é e as 

implicaqões em que se cruza. A interpretacão do cogito como 

princípio fundante é o que alguns chamam de princípio de 

imanência. O equívoco desta denominacão radica contudo, no facto 

de que ao perder-se a comensurac$ío do cogito com o mundo, não há 

verdadeiramente imanência. 

Se a filosofia para comesar apela para a "minha 

experiência de sujeito consciente "atribui-se ao cogito o sentido geral 

e vago de ter consciência. Mas, não se pode falar de consciência sem 

que se tenha em conta aquilo de que ela é consciência, isto é, a 

consciência só pode ser compreendida pelo reenvio necessário à 

fonte das suas significações. Neste caso, não se admite apenas o 

cogito como ponto de partida, mas a unidade do cogito cogitatzlm. 

Uma descrição do cogito implica, portanto a concepção 

de um sujeito humano definido e promovido pela posse efectiva e 



progressiva do mundo em que se move. Comegar pela admissáo de 

um sujeito vazio, de uma tabula rasa "supóc: que um sujeito já 

existente de facto (porque se interroga) assiste ri sua própria entrada 

no mundo. E. sem dúvida, conhecemos a resposta clássica a esta 

dificuldade: a reflexão retoma do zero uma experiência pré-reflexiva 

em vista de a fundar e não em vista de a negar" (De Waelhens. 1961, 

35 -46). 

Trata-se de ter em conta a experiencia pré-retlexivri e 

assim. fazer um exame do sentido ou dos sentidos que nocóes 

fundamentais da obra da reflexão (sujeito. objecto. o valor da 

realidade do nosso conhecimento. a natureza desta realidade ou deste 

conhecimento) têm na linguagem enquanto esta traduz uma 

experiência espontânea e acessível a todos. 

De facto. há experiência central do fenómeno da 

linguagem ou seja. há uma compreensão natural. implícita e pré- 

filosófica de certos termos que a reflexão usa. A filosofia tem que 

clarificar esta compreensão fundamental, o que é afinal. limitar-se a 

ser fiel a esta característica do homem, que é nele estarem ligados 

existir e compreender. 

H u s s e r l l  trouxe uma filosofia preciosa para o 

pensamento ocidental, designadamente pela importância do método 

Edmund Husserl (Prossnitz, Morávia 8.4.1859- Friburgo de Brisgónia 26.4.1938) 
é um filósofo de língua alemã, descendente de família judaica. Comecou por 
frequentar Astronomia na  universidade de Leipzig (1876). A necessidade de uma 
preparacão de base para  o conhecimento desta ciência levou-o a estudar 
matemática, primeiro em Berlim e depois em Viena, onde se doutorou em 1882 com 
a tese Contribuicão para o Cálculo das  Variacões. Formado em matemática 
interessou-se pelo problema da fundamentacão dessa ciência. Esse objectivo 
implicou o estudo da filosofia. De tal  modo Husserl ficou fascinado por esse saber 
que acaba por dedicar-se-lhe exclusivamente, preocupado em estudar a sua 
fundamentação. A fenomenologia surge como ciência fundamentadora de todo o 
conhecimento, mantendo célebres repercussões nos nossos dias, nos mais 
diferenciados domínios do saber. Husserl náo publicou em vida a maior parte da 
sua obra. A publicação começou a efectuar-se a partir de 1950 pelos Arquivos de 



fenomenológico. Com efeito, é largo o espectro de aplicação desse 

método e, de tal modo, que os sequazes husserlianos não ortodoxos 

não deixam de manifestar as consequências particulares desse 

método, para além da filosofia transcendental husserliana. 

É Husserl quem emprega o conceito "fenomenologia"2 

para significar a sua filosofia e o seu método de pensamento. Uma 

das caracteristicas fundamentais deste método é o processo de 

"redução", para através dele atingir as essências, quer dizer, a 

evidência rigorosa dos fenómenos. Aparentemente, este não é um 

objectivo novo na filosofia. Abstraindo da terminologia específica de 

Husserl, parece estarmos perante uma filosofia dentro da iiiilia da 

tradição intelectualista, na esteira do pensamento grego. 

Qual é então, a grande novidade introduzida por Husserl 

no pensamento ocidental? Antes de tudo, no radicalismo com que 

sustém as suas teses e no modo como as conduz às últimas 

consequências: Husserl. insiste no carácter desse radicalismo e na 

crença de poder começar desde a origem, conquistando uma relação 

nova com "as coisas mesmas", a partir de um método que deve ele 

próprio, ser modificado totalmente. Num caderno pessoal, pode ler- 

se uma nota datada de 25 de Outubro de 1906, em que ele afirma que 

Husserl em Lovaina, na  colecção Husserliana dirigida por H.L.van Breda.Das 
suas obras destacamos Logische Untersuchungen - Investigações Lógicas - (1900- 
19011, Ideen zu  einer reinen Phanomenologie und  phanomenologischen 
Philosophie - Ideias p a r a .  u m a  Fenomenologia Pura e u m a  Filosofia 
Fenomenológica - (vol.1 - 1913, vols.11 e I11 em Husserliana IV e V em 1952) 
Vorlesungen zur Phanomenologie des inneren Zeitbewusstseins - Licões sobre a 
Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo - (19281, Erfahrung und Urteil - 
Experiência e Juizo  - (1939), Cartesianische Medi ta t ionen - M e d i t a ç õ e s  
Cartesianas - (Husserliana I, 1950), Die Krisis der europaischen Wissenschaften 
und die transzendentale Phanomenologie - A Crise das Ciências Europeias e a 
Fenomenologia Transcendental - (Husserliana VI,  1954). 

"Fenomenologia" sendo um conceito ligado ao pensamento de Kant (1724-1804 1 
e de Hegei (1770-18311, parece ter sido criado por Johann Heinrich Lambert (1728- 
1777). 



se não conseguisse clarificar completamente as ideias de significriçáo, 

de essência, de mitodo e fazer uma crítica da raz30 "ser-lhe-ia 

verdadeiramente impossível viver". De Husserl fica para lá da 

vivência íntima e profunda da reflexão, o rigor da fenomenologia e 

do seu profícuo mitodo que utilizaremos. 

Husserl defende que é preciso encontrar o que está para 

além do "comportamento naturalístico" do homem. O homem 

comum quer conhecer as coisas do mundo. quer conhece-las para as 

usar, gozar. manipular, possuir ..., mas esse comportamento não 6 o 

mais adequado para conhecer a essencia das coisas. Para conhecer as 

essências das coisas 6 necessário que o homem se liberte da esfera 

dos interesses práticos que regem a vida de todos os dias e da própria 

actividade científica. considerando as próprias coisas como puros 

objectos de contemplação. Deste ponto de vista. ri existência das 

coisas deixa de ser importante. Efectivamente 5 fundamental para o 

indivíduo, enquanto vive a sua vida quotidiana saber se uma coisa 

existe ou não, mas para o que contempla o mundo (o filósofo) o que 

é fundamental acima de tudo é saber a essência da coisa. O filósofo 

deve prescindir da constataçáo da existência ou da não existência da 

coisa. Por necessidade dos fins do anfangende Plzilosoph, isto é, do 

filósofo que decidiu realizar um processo de fundamentação 

absoluta, é preciso pôr o mundo entre parêntesis. 

Pôr fora de circuito o mundo (físico e psicofísico) não 

significa negar o mundo, mas interditar todo o juízo de alcance 

espacio-temporal. Ficam também "postos fora de circuito" os 

produtos da civilização, obras técnicas e de belas-artes, ciências, o 

estado, costumes, direito, religião, todas as ciências da natureza e do 

espírito. 



Tudo "isso1' que fica "entre parêntesis". aparece ao 

filósofo sob a forma de fenómeno, isto i. de puras essencias que se 

manifestam como tais 2 consciência do eu. 

O fenómeno não é uma simples aparência para lá da 

qual se revela uma realidade mais profunda. ou seja. não S o que 

aparece em oposiçáo à coisa em si, ao númeno. não é. portanto. um 

simulacro. De igual modo, a filosofia fenomenológica não 6 um 

fenomenismo: não pretende reduzir cada objecto a aparència 

fenominica ou a ideia ou a representaclio. O fenómeno 6 o ser 

mesmo. significa a manifestacão da essencia. da verdadeira natureza 

das coisas. 

O fenómeno abrange todo o dado intencional que seja 

consciente. 2 a denominação mais generalizante para tudo o que 

estiver ilzterzcioizalmente presente i consciência. O método ou 

processo fenomenológico é aquele através do qual o fenomenólogo se 

coloca em condicões específicas, de modo a que a coisa se possa 

apresentar na sua verdadeira natureza. 

O fenomenólogo apoia-se sobre casos empíricos, 

particulares, mas o resultado da descriçáo não é empírico: procura- 

se a estrutura ideal, essencial do fenómeno que se descreve, a 

estrutura apriori, metaempírica. A essência é independente do 

exemplo de que se parte, é um dado intuitivo apriori, objecto de uma 

intuição fenomenológica. Não se pode afirmar que esta estrutura 

essencial seja retirada por abstracção de casos empíricos; trata-se de 

qualquer coisa de diverso que os fenomenólogos chamam de redução 

eidética . 

A fenomenologia ao defender que se procure captar o 

sentido íntimo das experiências, não deixa de colocar na origem de 



todo o conhecimento, antes de qualquer reflexáo, o ser que 

experimenta o mundo da vida. É a partir dessa experiencia inicial 

que o processo fenomenológico pretende captar as essências. 

Se náo nos limitarmos a viver apenas a experiencia e 

extrairmos dela sentido e significado (i essa a funcio da intuição 

eidética), as experiências podem adquirir significacão universal, 

intersubjectiva e absoluta. Suponhamos que ouqo uma sonata. Se 

conseguir destacar da minha experiencia tudo o que ela implica e 

tematizar o que me foi dado viver naquela altura. descobrindo nessa 

experiência algo independente das condicões que me levaram a esse 

concreto. chego a alguma coisa que náo i s in~u la r .  que não i 

contingente e que i a essência dessa sonata. 

A intuicão eidética 6 a principal regra do mitodo 

fenomenológico: é preciso ir para as coisas mesmas, ou seja, é 

preciso "ver" intelectualmente essas coisas. Segundo os 

fenomenólogos, no fundo de todo o verdadeiro conhecimento está 

uma intuiqão: um conhecimento directo. mas não uma captação 

exaustiva do objecto. Intuir é fazer uma enunciacão interna, 

intelectual do fenómeno. 

A partir da "posição entre parêntesis" ou epoché da tese 

natural acerca da existência do mundo, este torna-se um fenómeno, 

apresentado em toda a sua pureza e genuinidade. De facto, realizada 

a epoché não se fica perante um puro nada, mas antes, perante o eu 

transcendental com o conjunto dos estados vividos e dos objectos 

intencionais correlativos, quer dizer, a universalidade dos 

fenómenos, a vida da consciência pura com o mundo objectivo todo 

inteiro, tal como ele existe para mim e enquanto existe para mim. 



O domínio transcendental 2 constituido pelo eu, pelos 

seus estados vividos, pelos cogitata qua cogitata. 

A epoché husserliana encontrou um universo novo e 

infinito da existência. O que há a fazer 6 a explicitacão desse domínio 

da experiência transcendental do eu. 

Ser i  no plano da experiência transcendental que a 

fenomenolo_~ia poderá tomar posse do seu objecto próprio. o 

fenómeno puro. isto 6 ,  não mundano. 

No plano da consciência pura ou transcendental, as 

vivencias mantem somente a relaqão pura do sujeito. completamente 

purificado. ao objecto, apenas significado. Neste momento. o eu puro 

apresenta-se como um espectador desinteressado e imparcial com 

capacidade para apreender o que se lhe apresente como vivència 

consciente. Para Husserl só a consciência pura. por definicio, a 

consciencia não mundana, onde se dá o fenómeno puro, é a 

consciê/zcia de; o de é dado também absolutamente. correspondendo- 

lhe um cogiratzrm indubitável, uma vez que se dá na imanência da 

consciencia (cogito). É com a noção de fenómeno puro que se atinge 

o nível fenomenológico transcendental e a partir daqui, que se 

desenrola a filosofia husserliana. 

Suspendendo a atitude natural pela qual o sujeito se 

entrelaça no mundo e aí se perde como parte dele, a redução 

descobre o sujeito como fundamento do mundo. Mas, de que modo é 

que o sujeito pode realizar essa qualidade ontológica? 

O que parece é que a reduqão fenomenológica retira o 

sujeito do mundo, desincarna-o, dobra-o sobre si próprio e 

enclausura-o solipsisticamente. Pensemos porém, que a suspensão da 

relação do sujeito com o mundo não é necessariamente um ponto de 



chegada. Com efeito, pela redução, pode aparecer precisamente a 

importância desse regresso, porque afinal o que a reducáo mostra 6 

a nossa importância de "ser- no- mundo". 

Com a redução, Husserl procura libertar a consciência 

das implicacões psíquicas e psicológicas, ficando purificada enquanto 

veículo de objectividade. Porém, a redução não S completa nem pode 

ser completat porque não somos espírito absoluto ou puro. A 

radicalidade da reducão é, precisamente o meio de tomar consciência 

da nossa relacáo indestrutível com o mundo. isto i, de fazer aparecer 

o mundo e o seu brotar imotivado. A reducão fenomenológica como 

Husserl a perspectivou é impratic5vel. porque o sujeito puro ou 

consciência. assim, desejavelmente purificada, não daria sequer lugar 

a sujeitos constituintes de "carne e osso". Podemos então perguntar 

até onde é praticável a reduqão fenomenológica e até onde se justifica 

a sua accão metodológica. 

Se nos inspirarmos no processo metodológico de 

Husserl, "indo às coisas mesmas", isto é, ao mundo, o que 

descobriremos é um mundo que é vivido. Por conseguinte, se 

Husserl recorre à idealidade para compreender a facticidade - pela 

redução eidética reduz-se o fáctico ao eidético, ou seja, ficamos com 

a essência das coisas - é preciso admitir, contudo, que a verdadeira 

mostração do mundo, em toda a sua densidade, é impossível de ser 

apreendida na pureza do conhecimento. A percepção do mundo é, 

antes de tudo, o reconhecimento da inesgotabilidade do mundo e 

consequentemente da impossibilidade de ser abarcado pelo sujeito, 

que com ele vai estando familiarizado. 

Assim, a redução tem uma enorme consequência como 

método, na medida em que faz realçar o facto de que os dados que 



nutrem a actividade do sujeito só se alcancam em situação. Segundo 

Merleau-Ponty o mal entendido de Husserl está no facto de. para ver 

o mundo, ter rompido a nossa familiaridade com ele. 

Da incompletude da reducáo fenomenológica aparece o 

fenómeno do mundo da percepcáo. esse mundo originário que 6 o 

mundo da experiência". "Há um mundo" ou melhor "há o mundo", 

desta tese constante da minha vida nunca posso dar inteiramente 

justifica~cio" (blerleau-Ponty, 1945. XII). Até onde nos leva uma 

afirmas50 desta'? 

Explicitemos um pouco mais detalhadamente este tema. 

que é pleno de alcance no pensamento husserliano e no pensamento 

que. de um modo mais ou menos fortemente vincado. enraiza na 

fenomenologia. 

O conceito de reducáo fenomenológica não S de 

concepqáo unívoca ao longo da obra de Husserl. 

A consideracão genérica de reduqão na fenomenologia 

significa, como já foi dito, a suspensão do juízo sobre a realidade de 

alguma coisa. 

Ao fazer a descrição da atitude fenomenológica Husserl 

afirma nas Investigacões Lógicas - a publicacão desta obra marca na 

história do pensamento o surgimento da fenomenologia, no sentido 

restrito - a importância primordial de pôr fora de circuito, de 

neutralizar (ausschalten) todas as percepções empírico-científicas em 

ordem ao seu objectivo de encontrar um princípio incondicionado 

onde assentar uma ciência rigorosa.3 

0 artigo "Philosophie als strenge Wissenschaft" - "A filosofia como ciência de 
rigor" - que apareceu na revista Logos em 1911 é bem claro quanto ao desejo de 
Husserl em transformar a filosofia num saber indubitável, isto é, na ciência 
rigorosa que procurava. 



Para dar sentido ao que designou por voltar "às coisas 

mesmas" ( Z L ~  deiz sachen selbst), Husserl fez apelo à intuição directa, 

isto 6, o campo do conhecimento válido, é aquele que se dá 

intuitivamente de maneira originária. 

A compreensão desse processo implica a referencia à 

epoché. o regresso aos actos onde a presenca intuitiva da coisa se dá 

e, sem dúvida. uma análise da intencionalidade. 

Como já justificámos. a superas50 da atitude natural 

faz-se pelo processo da epoché, que permitirá que a consci2ncia 

descubra que ela 6 que é doadora de sentido (Sirtrzgebe~ide). 

Analisando a importância da epoch6 diz-nos Pierre 

Thkvenaz que a epoché "não é um artifício para eliminar a ilusão e o 

erro e inserir-nos no ser. mas um meio de neutralizar a nossa fé 

natural no mundo(...). Esta colocaçiio fora de circuito. não diz 

respeito à relação comigo mesmo como em Descartes. mas à minha 

relação ao mundo( ...) ela modifica a nossa relação ao 

mundo.comprometendo-nos mais profundamente na relação com ele. 

Abre um novo domínio de experiência (o transcendental), desvela 

simultaneamente o sujeito transcendental (como condição de 

significação do mundo, como constituindo o sentido do mundo e 

visando a unidade do seu sentido) e o sentido em si mesmo" (1952, 

20). 

Por conseguinte, a epoché em Husserl, ao mesmo tempo 

que faz aparecer a estrutura essencial da consciência fenomenológica 

que é intencionalidade, desvela o sentido do mundo. 

O que é a intencionalidade? É uma propriedade da vida 

psíquica do homem, é o objecto de uma percepcão interna? 



Husserl não apresenta a intencionalidade como uma 

propriedade descritiva das experiencias psíquicas, mas como a 

totalidade concreta da relação sujeito-objecto. X intencionalidade, 

considerada estritamente, niío se aloja nem no interior do sujeito nem 

no exterior, nas coisas. A coisa tomada como fenómeno 6 tanto um 

momento da intencionalidade como o eu que representa e que julga. 

A intencionalidade S a relação mesma. e por isso. não 6 atribuível 

nem à consciencia nem 5 coisa: 6 a dimensão primordial no interior 

da qual se distinguem o "exterior" e o "interior". Deste modo, a 

analítica intencional de Husserl conduz. em virtude de uma 

necessidade interna. para uma concepqso que distingue não só cada 

coisa das outras. mas também o objecto do sujeito. 

Uma vez que Husserl entende a coisa como fenómeno, 

isto S. como momento estrutural da intencionalidade? como seu 

objectivo da intencionalidade e contudo. como inseparável do pólo 

subjectivo, chega-se à afirmacão da intencionalidade como processo 

no qual. uma eventual oposição sujeitoiobjecto é superada na 

totalidade da "vida intencional". Ao que chamamos normalmente as 

coisas é o que para Husserl são os produtos da constituicio. A 

constituicão das coisas é efectuada pelos actos intencionais - podem 

distinguir-se vários actos intencionais, como as percepções, as 

representações, as experiências do outro, as intuições sensíveis, as 

intuições categoriais, os conhecimentos intuitivos ... - que por sua 

vez, são também constituidos: à constituicáo do objecto corresponde 

a constituição dos actos intencionais pelos quais os objectos se 

constituem. ' Estes actos constitutivos que traduzem a actividade de 

um sujeito são o que torna possível que o objecto se manifeste, 



embora não criem ou constituam à maneira de uma obra de arte, o 

objecto em questáo. 

Mas de que natureza é a consciencia que realiza todo esse 

processo'? Se por um lado, a consciência deve ser o absoluto. no seio 

do qual se vem constituir todo o ser transcendente. a consciencia i 

também algo de real e assim, de intramundano: a consciencia pode 

perder o seu carácter de imanència pura e revestir as formas da 

transcendência. 

Consideramos importante. dar um breve esclarecimento 

sobre a distincio entre actos transcendentes e actos imanentes. a 

partir de dois ângulos de análise. alicercados um no outro. 

desiqnadamente - pela referência ao seu ser c ao seu modo de doacáo. 

Se o transcendente 6 a coisa tomada em si mesma. se é 

um ser de ordem espacial que. sendo objecto da percepção, se 

apresenta em "esbocos", por "perspectivas". o imanente é uma 

vivência. que nunca se dá perspectivisticarnente. embora possa dar-se 

incompletamente. É que a vivência é. por essência. um fluxo; a 

vivência caracteriza-se por algo que não somente está aí e dura no 

interior da visada perceptiva, mas que já aí estava, antes que essa 

visada se orientasse nesse caminho. O fluxo total da vivência, é uma 

unidade impossível de captar mediante a percepcão, uma vez que 

fluimos conjuntamente. 

Por estas razões fundamentais pode afirmar-se que a 

consciência participa na transcendência em sentido material; que tem 

um entrelaçamento com a realidade material psico-física e que, por 

essa relacáo empírica ao corpo, se torna uma consciência humana e 

animal de ordem real, situando-se no espaco e no tempo naturais. 



Tomando a consideraçio da consciCncia neste ambito, 

adverte Husserl, que se mantém perante ela, uma atitude psicológica, 

em que se visa, dentro da orientaçio natural, esta ou aquela vivência 

como estado de consciência de um indivíduo. Efectivamente. 

embora as vivências fossem reduzidas. permanece mundana a 

consciência: exclui-se o dubitável transcendente. mas as vivencias, 

mesmo reduzidas e as essências nela implícitas. na medida em que 

não são conteúdos de actos. possuem uma vinculacão mundana. A 

este nível só podemos falar de reducio psicológica. Deve fazer-se, 

portanto. uma nova operacio sobre a consciencia psicologicamente 

reduzida. de modo a purificá-la e a todos os seus actos. 

Por reilexão e exclusão das posicões transcendentes. a 

visada volta-se para a consciencia pura 2 absoluta e descobre então a 

percepcio própria aos actos da consciencia, aplicada agora a uma 

vivência absoluta. Neste processo de reducáo - designada 

transcendental - encontramos o eu puro que mantém. através de 

todas as alteracoes reais e possíveis das vivências. uma identidade 

absoluta que não permite considerá-lo como parte ou momento real 

das próprias vivências. Com a reducáo transcendental podemos 

ascender ao campo imenso da consciência transcendental, revelando- 

se afinal a consciência como uma transcendência no domínio da 

imanência. 

É com o texto Ideias para uma fenomenologia pura e 

uma filosofia fenomenológica que a fenomenologia se apresenta com 

o absoluto objectivo de  chegar à esfera mais recôndita da 

consciência pura. Com essa finalidade processa-se a descrição das 

estruturas a priori da consciência, a partir da correlação noesis- 

noema. 



Nos fenómenos subjectivos (expericncias vividas) 6 

necessirio distinguir a direccão para o objecto (por exemplo, o 

perceber, o recordar, o imaginar), que Husserl designa por noesis e 

o objecto considerado pela reflexão, nos seus vários modos de ser 

dado (por exemplo, o percebido, o recordado. o imaginado), que o 

filósofo designa por noema. O noema 6 o elemento objectivo da 

experiência vivida. mas não é o próprio objecto. que i a coisa. Por 

exemplo: o objecto da percepcão 6 um edifício. mas o noema da 

percepcrio 6 o conjunto dos predicados e dos modos de ser dados pela 

experiencia subjectiva: o edifício iluminado. não iluminado. grande. 

pequeno. percebido. recordado. etc. O objecto constitui um pólo 

(noemático) em volta do qual vêm orientar-se e reagrupar-se os 

noemas da experiência vivida. Os noemas podem ser vários e 

diversos. o pólo-objecto permanece único. 

Confirma-se a diferenqa radical entre o modo de ser da 

consciência e o modo de ser da coisa: enquanto esta se dá à 

consciência através dos fenómenos subjectivos (perceber, recordar, 

imaginar) - a percepcão da coisa é transcendente -, a consciência dá- 

se, pelo contrário a si própria, sem qualquer intermediário - a 

percepcáo da consciência é imanente. 

Tanto o noema como o sentido são ideais e não se 

podem confundir com o s  "elementos" da consciência, 

designadamente a noesis e os dados hiléticos (são estes que apontam 

para o noema, em cujo núcleo se apresenta como elemento 

polarizante o objecto intencional). O sentido não tem realmente valor 

de conhecimento a não ser que seja preenchido intuitivamente e só na 

medida em que o for. 



A fenomenologia reitera a sua forma de intuicionismo de 

princípio. O modo de preencher o sentido é a presenca. que podendo 

n50 ser do plano da percepção, se funda numa presenca perceptiva. 

O sentido que visa algo é substituido por um sentido preenchido 

intuitivamente. ou seja, a fenomenolooia .-. aponta para a importância 

de "algo sionificado" u se transformar em "aloo .-. intuido". Sendo assim, 

parece legítimo afirmar que a fenomenologia colocou o mundo "fora 

de circuito". para lhe desvelar o sentido (que aparece ou 6 

constituido na imanência do cogito). 

Outra designacão para consciGncia 2 a de vida-que- 

experimenta-o-mundo. Por consesuinte. - justifica-se afirmar que 

pelo processo da reducão transcendental se apresenta uma nova 

re la~ão  entre o eu e o mundo: e se não se dá uma relac5o directa ao 

mundo. possibilita-se uma relacão intencional. que capta o mundo 

como fenómeno na sua realidade imanente à consciência. É no plano 

transcendental que a fenomenologia possui o seu objecto próprio: o 

fenómeno puro. "Puro significa não mundano. (...) A consciência, 

sempre definida a quaisquer dos níveis fenomenológicos como 

"consciência de", é agora absolutamente dada" (Morujão, 1969, 36). 

Nesta linha de pensamento assume toda a inteligibilidade 

a afirmação de Husserl num curso inédito dado em Gottingen no ano 

de 1909 de que a fenornenologia "põe fora de circuito a realidade do 

céu e da terra, do homem e dos animais, do eu próprio e do eu 

alheio - mas, retém,por assim dizer, a alma, o sentido de tudo isto" 

(Morujáo, 1969, 39), assim como a frase lapidar de Meditações 

Cartesianas : "é preciso perder o mundo, gracas à epoché, para o 

recuperar seguidamente na auto-reflexão universal" (Morujáo, 1969, 

39-40) . 



O conceito de reduçáo fenomenológica adquire um 

carácter abrangente. quando tambim o momento intencional passa a 

ser integrado na consciência. Agora nada fica de fora do reino de 

uma subjectividade transcendental. isto 6. de uma consciência pura. 

Deste modo. a consciência torna-se imanência intencional e a reducão 

que se torna transcendental tem consequências não só rnetodoló,oicas. 

mas ainda ~noseológicas e ontológicas. 

.A epoché caracteriza-se por uma radicalidade máxima. 

ao ser colocado o todo do real na imanincia intencional. 

Com o termo fenomenologia pretende-se então designar 

toda a depuracrio do aparente em ordem h intuiqrio das essincias 

( TVeserzsciic~rl). 

Com Husserl, por enquanto. 2 na consciência como 

subjectividade transcendental pura. que está a fundamentação do 

mundo e do indivíduo, nas suas manifestaqões práticas e teóricas. 

Atingindo a esfera egológica absoluta. aspira-se à possibilidade de 

uma descricio universal. 



2 .  O compromisso como ser de um comportamento 

Trata-se de ter em conta que a compreensrlo n io  pode 

ser interpretada como uma operacno do entendimento ou da razão no 

sentido da tradicáo racionalista. mas como modo de ser de um 

comportamento. O que implica uma filosofia do sujeito entendida 

como filosofia do comportamento'? 

"Se o sujeito 6 inseparável de um mundo enformado e 

investido por si, é para a figura que o sujeito dá a esse mundo-e 

através da qual se dá a ele próprio-que devemos olhar de modo a 

decifrar este sujeito e elevá-lo à dignidade que lhe é adequada" (De 

Waelhens, 196 1, 58). 

Já só podemos ser conduzidos por uma concepcão de 

razão e de saber que se funda na natureza essencialmente finita e 

incompleta da reflexão, isto é, a razão não é entendida como um 

processo definido independentemente dos elementos sobre os quais se 

exerce. 

A obra da razão não pode ser concebida como a extensão 

de uma perfeição já definida nela própria, ou seja, como dominadora 

da realidade que apenas lhe é exterior provisoriamente e na medida 

em que ainda não a atingiu. 



Nega-se. então, a possibilidade de um saber originário'? 

Lancemos um olhar à obra daquele que fundou o "movimento 

fenomenológico". 

A fi losofia husserliana ao  empreender uma 

fundamentacrio absoluta das ciências aponta a radicalidade 

fundamentadora do saber filosófico. O pensamento de Husserl 

apresenta-se assim como uma filosofia fenomenológica cuja 

afirmacio paradigmática é, como vimos. zz1 drn Scrclrerz selbst! 

Torna-se fundamental esclarecer o conceito "coisa" que. 

segundo Husserl. tem uma significaciio. num plano prévio a qualquer 

elaboracão científica e ao da própria vida quotidiana. X coisa 6 .  na 

filosofia fenomenológica, fenómeno. 

Ya acepcáo do senso comum. fenómeno são as coisas 

com as suas propriedades. as suas relacoes tal como se apresentam 

imediatamente na experiência sensível. É também desta experiência 

que o investisador das ciências naturais parte: é condicão para o 

exercício do conhecimento teorético que os objectos naturais sejam 

experimentados. Experimentar neste sentido significa ter consciência 

do objecto natural como corporalmente dado. Neste caso, não 

haveria objectos como objectos para o sujeito cognoscente se eles não 

lhe aparecessem, isto é, se o sujeito não tivesse deles "fenómeno" 

algum. Porém, ao investigador das ciências naturais interessam as 

propriedades objectivamente possíveis a determinar pelo trabalho 

científico. Já o conteúdo desses fenómenos é considerado como 

puramente subjectivo e até relativo. 

Deste modo, aquilo que permanecer no campo do 

duvidoso ou presumível, não possuirá base para ser designado com o 

estatuto de coisa científica. 



O fenómeno natural implica para a actividade científica, 

a característica de concordância. isto i. a capacidade de doaçiío 

objectiva. Assim, ficam de fora da esfera da análise das ciências 

naturais, as componentes que, na percepcáo normal, são passíveis de 

subjectividade. 

Trata-se de repensar agora a importância dessas simples 

aparências, que parecem ofuscar o que interessa objectivamente 

determinar e que será caracterizador da coisa 011 fenómeno. 

O que acontece se se alargar L o conceito de fenomeno 

para os fenómenos de recordacáo (recordaqões reais e falsas). 

fenómenos de sonho e de fantasia. fsnórnenos de imagens (sejam 

fotografias. L pinturas e outras imagens artísticas) e se se alargar 

também o conceito de fenómeno na própria esfera dos dados da 

percepcáo'? 

Neste caso, a nocão de fenómeno altera-se muito e com 

ela a nocão de experiência. O cientista distingue entre as qualidades 

primeiras (geométrico-físicas, objectivas) 2 as qualidades segundas 

(sensíveis, subjectivas). O sensível é apenas o sinal de um "x", 

substrato de determinações materializáveis e objectiváveis. 

Na atitude natural descubro um mundo de realidades 

face a mim. Que mundo é este? Como o capto? Tenho um corpo e, 

entre outros corpos, introduzo-me no mundo através da experiência 

sensível, proto-experiência (Urerfahrung) a partir da qual todos os 

outros vão haurir grande parte da sua forca. 

No texto das Investigações Lógicas fica em primeiro 

plano o problema da "constituição", que passará a ser um dos 

problemas fundamentais da fenomenologia. Nas Investigações 

Lógicas interessa a Husserl a constituicão dos objectos ideais, que 



posteriormente será ampliada a outros âmbitos objectivos. O 
* 

primeiro ponto de apoio são as Lições sobre a ferroríier~ologia da 

corlsciêrzcin iilterria do tempo. O que interessa a Husserl agora 6 a 

investigacão fenomenológica dos actos simples que subjazem a todo o 

conhecimento de ordem superior, antes de tudo a percepciio e mais 

precisamente o seu estudo do ponto de vista da temporalidade. 

Husserl mostra como presente. passado e futuro se constituem 

mediante a percepc30, a retens20 e a protensão. X percepqao como 

impressão originária caracteriza-se como algo L. que constantemente 

faz surgir o "agora". Sem percepq5o não haveria agora e muito 

menos passado ou futuro. 

As Ideias para Lima jèrrorner~o1ogia prirn e rirna jilosofia 

ferrornenológica constituem a primeira intenqio de uma zxposicio 

sistemática da fenomenologia, dos seus métodos. dos seus problemas 

e especialmente da essência da consciência por ela descoberta. 

Husserl situa-se no prolongamento de Descartes, 

pretendendo que a fenomenologia transcendental seja o acabamento 

do radicalismo cartesiano. A radicalidade consiste em reportar-se 

para lá do "primeiro", a partir, por assim dizer, do zero e a 

encontrar a primeira verdade. 

As ikíeditações Cartesianas podem considerar-se como 

meditações de "primeira filosofia" e obra fundamental em ordem ao 

objectivo husserliano de conseguir a sistematização da sua filosofia, 

impulsionado pela ideia da filosofia como ciência rigorosa. 

Husserl introduz uma nocão fundamental: a de 

perspectiva (Absclzattung ). Cada coisa material só pode dar-se por 

perspectivas, isto é, segundo diferentes pontos de vista, o que 

significa incompletamente. Uma coisa (material) 6 necessariamente 



dada sob simples modos de aparecer (El-sclleirzrrr~gsweiserz). Assim. 

todo o ser contraposto a um eu, só se manifesta segundo perspectivas 

(absc/zattende Ersclzeinungerz). Daí que esse ser seja necessariamente 

transcendente. A imanência é um outro modo de dar-se, 

designadamente o modo de dar-se das vivencias. que se d i o  

absolutamente. Husserl prescinde da existência das coisas externas. 

ou melhor coloca-as entre parêntesis. porque as coisas são sempre de 

apreensão problemática. 

Com base num ente mundano será impossível elaborar 

uma filosofia que se possa apresentar como ciência rigorosa. Como 

já dissemos. Husserl pretende conquistar um frlizdnrn erz tum 

nbsolr~trun et ir~concussum para o filosofar ou seja uma evidência 

apodítica. 

Com Husserl a filosofia como saber autêntico não 

encontra na vida natural do mundo o modelo da sua tarefa. A 

transcendência i fonte de toda a dúvida e deve ser afastada de tal 

propósito. 

Na atitude natural da consciência esta encontra-se voltada 

completamente para o mundo das realidades. O mundo conforme a 

esta atitude natural é um mundo que se estende indefinidamente no 

espaco e possui um desenvolvimento indefinido também no tempo e 

que é descoberto pelo sujeito mediante uma experiência, isto é, 

segundo os diversos dados da percepção sensível. 

Com efeito, para nós, a facticidade é a dimensão que nos 

faz consortes de tudo o que entendemos por realidade e que é 

inseparável da marca do ser humano como ser de intenção, quer 

dizer, como ser que não se fecha na realidade imanente de si 

próprio, mas que é capaz não só de visar a própria realidade, mas 



de se revelar nela. O corpo náo 6 facticidade pura, isto i, supressão 

de sentido: só a supressão da ligasao total ao mundo permitiria ao 

corpo não transcender da realidade própria do seu corpo. Porém, o 

corte radical e total com o mundo só 6 possível com o corte radical e 

total da humanidade de cada um. 

Essa situação só 6 concebível com a morte. quando o 

corpo deixa de ser o meu corpo. Caso contrário. o corpo i presenca 

no mundo. Mesmo situacões-limite como a náusea ou a dor. que 

parecem revelar o corpo na sua facticidade pura - o corpo enquanto 

n50 sirnificante L.. - acabam por revelar a capacidade significante do 

corpo. Tanto assim 6 ,  que a náusea e a dor têm um "sentido" pelo 

suporte que delas é o corpo. Se apontamos a dor e a náusea como 

exemplos que pareciam mostrar a facticidade pura. a retlexão parece 

ser o outro pólo. revelador da imanência pura. capaz de nos colocar 

em presenca de uma visada pura de sentido e capaz de libertar de 

toda a facticidade. Mas, mutatis mzrtni2dis. poder-se-á conduzir o 

pensamento como fizemos para a facticidade pura: a consciência não 

é imanência pura. 

De facto, enquanto comportamento e enquanto práxis, a 

consciência revela-se fáctica. Por conseguinte, não nos referimos ao 

ser humano separadamente, como corpo e consciência, mas como 

uma unidade em que o corpo é capaz de significar e a consciência é 

capaz de sofrer. Corpo e consciência não se adicionam, não se 

justapõem, não se misturam, são dialecticamente uma unidade. 

As coisas corporais "estáo aí" para mim, "presentes" 

quer me ocupe delas, quer não. De igual modo, os seres animados e, 

entre eles, os outros homens. Não é preciso sequer que os objectos 

reais estejam no campo da minha percepcáo; para mim estáo aí, 



articulados com os objectos percebidos ou presentes de maneira 

intuitiva. As actividades espontâneas da consciência remetem para 

este mundo em que me encontro e que me rodeia. 

Trata-se de explicitar como se dá essa troca do sujeito e 

do mundo precisando os dois termos da relagao. Se se entender que a 

coisa coexiste com outras coisas, mas nio as transcende, porque não 

tem horizonte e o mundo não está nas coisas. mas no horizonte delas 

e, por outro lado, que a consciencia pura não integra a experiência 

nem se compromete nela. será difícil subscrever que "um projecto e 

uma interpretacio do real são possíveis. (...) porque eu estou ligado 

a esse real num sentido radical" (Merleau-Ponty. 1953. VI). 

Será. pois, com Merleau-Ponty que se assiste à 

elaboracão de uma doutrina da consciência comprometida. Essa tese 

fundamental é defendida a níveis diferentes em A Estrutura do 

Comportamerzto e em Fenomenologia da Percepcão. 

A nocão de consciência comprometida já está implicada 

na crítica interpretativa da experiência científica. Uma crítica 

minuciosa das doutrinas clássicas da sensacáo e do mundo psicológico 

em geral, assim como um estudo sistemático da corporeidade como 

modalidade fundamental do ser-no-mundo é feita por Sartre em O 

Ser e o Nada. O filósofo introduz ainda no existencialismo 

contemporâneo, a importante distincáo do corpo-para-mim e do meu 

corpo-para-outro. 

Para compreender estas teses é preciso enquadrá-las na 

ontologia sartriana: esta ontologia sublinha com um empenhamento 

nunca diminuído, a oposição - já não dialéctica, mas radicalmente 

inconciliável - do en-soi e do pour-soi. Assim, encontra-se 



restaurado no seu princípio, o dualismo cartesiano da substância- 

pensante e da substancia-extensa" (Merleau-Ponty, 1953. 6). 

Efectivamente, o pour-soi e o e??-soi estão radicalmente 

separados e a consciência não está no mundo, porque não se 

compromete no que percebe nem colabora na sua percepção. É 

precisamente a colaboração e o comprometimento que dão ao 

conhecimento sensível uma dimensão de permanente e interno 

inacabamento e um carácter de ser em perspectiva. Ao estabelecer- 

se uma dialkctica da percepqão não k porque esta dialéctica seja o 

modo inerente da consciência se relacionar com as coisas. mas antes. 

porque sem essa dialéctica não haveria vida da consciencia. que se 

cristalizaria em coisa, em en-soi. 

Sob a perspectiva hermenêutica em que se procura 

evidenciar as experiências mais simples. aquelas que nos permitem 

dizer que estamos num mundo, necessariamente vemos ligadas a 

problemática da subjectividade e a do corpo. 

Apesar da consideracão do eu-próprio como realidade 

corporal, esta assenta num estatuto de existência que transcende o da 

simples coisa. A própria psicologia clássica, ainda que bastante 

limitada quanto ao problema da corporeidade própria, apontava sem 

o querer que o estatuto do objecto não convém ao corpo próprio: o 

meu corpo, ao contrário de todos os outros objectos não deixa nunca 

de estar presente, eu não me posso separar dele. Tomemos como 

exemplo, o caso da "ilusão dos amputados": todas as explicações 

propostas para esse fenómeno assentes na noqáo de corpo como 

objecto falharam; o "membro-fantasma'' torna-se pelo contrário, 

inteligível se considerarmos o corpo como a nossa maneira de estar 

no mundo. 



O mundo que foi constituído pelo meu corpo permanece 

o mesmo mundo, ainda que eu tenha perdido a possibilidade de o 

manejar como outrora. Eu estou comprometido num certo mundo 

físico e interhumano que continua a chamar-me. O fisiológico e o 

psíquico ligam-se mutuamente, na medida em que reintegrados na 

existência não aparecem como a ordem do "em-si" e a ordem do 

"para-si". mas ambos se orientam para um mundo no qual o homem 

se entrelaca pelo seu corpo. 

O objecto só é objecto perante nós. porque pode ser 

observado. quer dizer. situar-se no universo dos nossos dedos ou do 

nosso olhar. Caso contrario. seria como uma ideia 2 não estaria 

presente como uma coisa. Justamente o objecto tem zste particular 

atributo de poder ser afastado e até de desaparecer do meu campo 

visual. isto i. a sua presenca é de uma tal ordem que permite uma 

ausência possível. O corpo distinguindo-se do caderno ou do relógio 

está sempre na minha presenca. Contudo. dizer que o corpo está 

"sempre perto de mim, sempre aí para mim é dizer que nunca está 

verdadeiramente perante mim, que eu não posso despojá-lo sob o 

meu olhar. que ele permanece à margem de todas as minhas 

percepcóes, que ele é "comigo"" (Merleau-Ponty, 1945, 106). 

Os objectos exteriores mostram-me um dos seus lados e 

escondem-me os outros, mas eu posso escolher o ângulo que prefiro 

ver. Aparecem-me em perspectiva, mas eu posso escolher o aspecto 

particular que obtenho em cada momento. O corpo-próprio é uma 

permanência primordial e é por ele que observo os objectos 

exteriores, que os toco, que os inspecciono, que giro à volta deles. 

Ao meu corpo, não o observo na totalidade. Enquanto o meu corpo 

vê ou toca o mundo, o meu corpo, enquanto meu, não pode ser 



visto nem tocado. Deste modo, temos de avançar mais na 

argumentação que distingue o corpo dos outros objectos, 

designadamente que o corpo não é um objecto exterior, manifestando 

a particularidade de estar sempre presente. O corpo que não S 

objecto. S ci possibilidade dos objectos se apresentarem. 

O corpo não é objecto e só o facto de poder ser tocante- 

tocado torna-o distinto dos objectos. Fazer a experiencia do corpo- 

próprio i comunicar com o mundo. com o corpo, com os outros. 6 

fundamentalmente estar com eles e não apenas ao lado deles. Sendo o 

corpo condicão de possibilidade da constituicio do objecto. não i ele 

mesmo objecto. O corpo 2 o sujeito da percepcão; 6 por ele que se 

enraiza ;l consciència no mundo. 

O estatuto de mediador do corpo. entre a consciência e o 

mundo remete para uma dialéctica entre uma vida pessoal e uma vida 

anónima que conduzem a uma pensabilidade do corpo fora do 

parâmetro que S a dimensão do "para si". O corpo próprio não é um 

amálgama mecânico de orgãos, a sua unidade dá-se pelo esquema 

corporal. uma estrutura que me permite conhecer a posicáo correcta 

dos meus membros. O corpo não é "pura coisa", nem "pura ideia", 

integra o "em-si" e o "para-si", o percebido e o acto de perceber. 

Esta característica que o coloca como intermediário permite que o 

corpo não pertenca só a uma ordem, quer ela seja física, psicológica 

ou psíquica. 

A primeira abertura existencial ao mundo, o primeiro 

contacto a partir do qual se estruturam os posteriores actos de 

reflexão faz-se pelo "sentir". Para o empirismo, os sentidos são 

meros meios: os estímulos causam certos estados no sujeito, as 

sensações, que são afinal o impacto do mundo exterior sobre o 



homem. Para o intelectualismo S o mundo que se torna correlato de 

um pensamento e por isso só existente para o sujeito que o constitui. 

O empirismo concebe apesar de tudo, intencionalidade: a 

sensacao aponta e significa para lá de si própria, aponta para o 

mundo como plano onde emerge a pessoalidade da minha existencia. 

O corpo i para um sujeito, não apenas. um sistema de posições 

actuais. mas ainda um sistema aberto de uma infinidade de posiqões 

equivalentes noutras orientacões. Por isso. ri esperiencia do meu 

corpo i antes de mais a experiencia do meu corpo próprio no 

mundo. É assim que. o hábito aparece em conesáo com o esquema 

corporal não assentando nem no pensamento. nem no corpo 

objecti~ro. "Habituar-se a um chapiu. a um automóvel ou a um baton 

6 instalar-se neles, ou inversamente. fazê-los participar na 

volumosidade do corpo-próprio. O hábito exprime o poder que 

temos de dilatar o nosso ser no mundo. ou de mudar de existência 

anexando-nos novos instrumentos" (Merleau-Ponty. 1945, 168). 

A intencionalidade motora manifesta o poder de dar 

sentido(Siizr~gebung) ao revelar a correspondência elementar do 

corpo-próprio com as solicitaqóes do mundo que o envolve. Os 

objectos apontam para uma "constituiqão preliminar", para mim 

"mundo pré-constituido", que não tem de se relacionar com um eu 

pessoal, embora seja uma subjectividade autêntica, espontânea - o eu 

natural - que alcança as coisas mesmas ..., isto é, o corpo próprio. O 

corpo como "eu posso" aponta para um saber latente de si próprio e 

do mundo, que é pré-predicativo e pré-objectivo. 

Por conseguinte, como é que a "minha"percepção e, mais 

ainda, o meu corpo próprio se tornam meus, porque é afinal 

enquanto meus que eu os vivo? Se a percepção é uma operação 



anónima conseguida pelo meu corpo, torna-se problemático 

compreender que cada percepção seja única e individual e não apenas 

um processo impessoal que se desenvolve em mim, sem a minha 

cumplicidade. O que é que permite que o meu corpo próprio seja 

realmente vivido como meu, as minhas experiencias perceptivas 

realmente experimentadas como minhas? 

A reflexão de Merleau-Ponty sobre esta questão vai no 

sentido de admitir que o corpo 6 dotado de uma verdadeira funcrio 

de conhecimento. uma espécie de sabedoria latente do mundo. O 

corpo aparece com um poder verdadeiramente interessante. o corpo 

é um sujeito. i um eu natural. O que resulta da experiência vivida 

não pertence ao domínio da consciência tética. mas i intencionalidade 

corporal. E por isso que ter um corpo C dispôr de um mundo sob o 

ângulo v de uma unidade intersensorial. Assim. já podemos saber que é 

o meu corpo, no anonimato das suas possibilidades sensoriais gerais, 

que v i  o azul do céu, porque ele é o verdadeiro sujeito da percepqão. 

O corpo está incrustado de intencionalidade e o pensamento não está 

separado das suas raízes corporais e sensíveis. 

O corpo próprio não é um dos objectos do mundo 

apreendido pelo olhar de um espírito separado: o corpo está ao lado 

do sujeito, é o nosso ponto de vista sobre o mundo, o lugar em que o 

espírito se assume numa determinada situaqão física e histórica. 

O sujeito capaz da experiência perceptiva que não é um 

pensamento transparente a si próprio nem absoluta presença a si 

mesmo, mas um sujeito corpóreo, permite-nos um ponto de apoio 

para a reflexão sobre a consciência estética e a experiência estética. 

O sujeito incarnado surge como um registo aberto, no qual não 

sabemos previamente o que se inscreverá nem o que criará, a não ser 



a certeza de que tudo será gerado dialecticamente na espiral 

"sujeito-corporal no mundo". 

O sensível supõe uma "vaga solicitaçrio", "uma espécie de 

problema confuso", "uma pergunta mal formulada" que eu como ser 

corporal torno manifesto. A mais simples percepcáo de movimento 

implica uma organização do campo perceptivo. Para clarificar essa 

organizacio. é preciso analisar o sujeito que o sustenta, o horizonte 

que o envolve e as trocas do sujeito como corpo próprio com esse 

referido mundo. A percepção exterior e a percepcio do corpo- 

próprio manifestam-se em conjunto. porque são afinal duas faces de 

um mesmo acto. Esta afirrnacao. não quer dizer que o objecto e o 

corpo formem um sistema; isso seria estabelecer um feixe de 

correlacões objectivas e não um feixe de correlacões vividas: a 

unidade do objecto seria afinal pensada e não seria experimentada 

como o correlato do nosso corpo. 

Enquanto as puras significacões, uma figura geométrica 

por exemplo, revelam uma síntese actual de todas as perspectivas do 

objecto, a coisa percebida nunca se dá desse modo, uma vez que não 

se deixa reduzir a um sistema de relações objectivas: cada ângulo, 

cada perfil, solicita novos ângulos e novos perfis como afinal cada 

sentido do meu corpo solicita todos os outros. Esta é a propriedade 

essencial da percepção. A unidade da coisa não está em apresentar-se 

como objecto completamente constituido; em cada aspecto da coisa 

está latente um outro aspecto e outro ainda, isto é, todos os 

momentos se significam uns aos outros numa unidade de existência 

(que vincula todas as possibilidades) cujo outro pólo é a unidade do 

meu corpo. 



Sendo toda a percepção exterior correlativa da 

percepção que tenho do meu corpo, assim como toda a percepc;io do 

meu corpo se actualiza pela percepção exterior. constata-se que se 

aprende a conhecer o corpo. assumindo-o em comunicac;fio com o 

mundo sensível. Parece lúcido, portanto. afirmar que a teoria do 

esquema corporal 6 uma teoria da percepcão. Lembremos que por 

esquema corporal se manifesta ri organizacão inicial, o 

comportamento de base e uma adaptacio espontinea ao mundo. 

O corpo como charneira da existência i depositário de 

um saber pré-objectivo. porque o mundo aqui evocado 6 o mundo 

primordial e ante-predicativo. A experiencia do mundo revela-se 

enquanto somos no mundo pelo nosso corpo. 

Toda a percepçio de uma coisa. de uma forma, de uma 

grandeza como reais implica um sistema de experiência em que o 

meu corpo se realiza e se efectiva. Este sistema de experiência não se 

desvela. porém. perante mim como se eu fosse omnipotente: é 

vivido por mim. a partir de um ponto de vista determinado, ou seja, 

é a minha inerência a um ponto de vista que possibilita a finitude da 

minha percepção e a abertura ao mundo total como horizonte de toda 

a percepcáo. 

A sensação pura não existe, não corresponde a nada que 

façamos experiência, porque as percepqões mais simples assentam em 

relações e não em termos absolutos e porque cada percepção 

elementar está já carregada de sentido. O fenómeno perceptivo 

capta-se sempre entre outras coisas, isto é, faz sempre parte de um 

"campo". Somos inerentes ao mundo e a percepcáo, sendo reveladora 

da minha realidade de ser direccionado para o mundo e de nele estar 

imerso, exige uma reflexão de radicalidade que não se oriente pela 



explicacrio das causas últimas, mas antes pela busca de um sentido 

que manifesta essa dialéctica do experiencial e do educativo. 

O mundo fenomenológico 6 apresentado como o plano 

em que os perfis se entrelaçam e as nossas experiências são vividas. 

O seu carácter fáctico define um inaccibamento que caracteriza a sua 

transcendência como impossível de ser apreendida numa unidade 

pensada. Por isso. é a percepção. enquanto conhecimento das coisas 

e do mundo. a apreensão de uma existência. que nio 2 a sua posse, 

mas antes a ligacão com um segmento do mundo que só se dá por 

perspectivas. 

Merleau-Ponty ao sublinhar o sentido imanente ao 

percebido que não pode ser reconstruido por parte do sujeito como 

se fosse inseparável dos dados em que aparece incrustado, realça o 

estatuto de prioridade da consci2ncia perceptiva, em relação a 

qualquer outro grau de significacão. 

A opacidade que resiste à mostracão de um sentido de 

uma vez por todas, oferece um fundo legítimo para a interpretação 

do fenómeno estético. 

A percepção comporta relaqóes e um tipo de organização 

de conhecimento que procuraremos explicitar. 

Posso afirmar que é verdade que o cubo tem uma outra 

face que não vejo no momento, mas pelo ângulo da percepção, a 

fórmula "é  verdade" não corresponde ao que me é dado na 

percepção, que não me dá verdades como a geometria, mas antes 

presencas. Por isso, o lado que não é visto, é considerado como 

presença e não digo que a face do cubo que não vejo existe, como 

digo que a solução do problema existe. A face escondida é presente à 

sua maneira, está no meu horizonte. Eu posso ver o cubo e não 



apenas do lado que está voltado para mim, mas tambim do outro 

lado, bastaria que estendesse a mão para o voltar. 

O que quer então dizer "eu percebo"'? 

Antes de tudo, não se pode tratar a percepção como um 

acto intelectual. porque este acto prenderia o objecto ou como 

possível ou como necessário e afinal o objecto na percepcão "real" 

dá-se com a soma interminável de uma série de perspectivas em que 

cada uma lhe diz respeito e em que nenhuma a esgota. A síntese 

perceptiva 2 conseguida por aquele que pode delimitar nos objectos 

certos aspectos perceptivos e ao mesmo tempo ultrapassá-los. 

E o corpo que assume um ponto de vista. enquanto 

campo perceptivo e prático: a coisa percebida não 6 uma unidade 

ideal possuida pela inteligência como, por exemplo. a nocão 

oeométrica 6 uma totalidade aberta no horizonte de um número 3 

indefinido de perspectivas. 

A percepção é compreendida como referência a um todo 

que vai sendo atingido por sucessivos procedimentos, sobre os quais 

procuraremos reflectir neste trabalho. 

Comecemos por colocar o problema "das minhas 

percepjóes" segundo três hipóteses: 

-consideradas como simples sensações; 

-consideradas como actos de inteligência; 

-consideradas presentes não enquanto verdadeiras para 

toda a inteligência, mas enquanto reais para todo o sujeito que 

partilha a minha situação. 

Genericamente, parece-nos que na primeira hipótese, 

"as minhas percepções" vistas como simples sensações, aparecem 

como privadas, isto é, como fundamento de solipsismo; na segunda 



hipótese. se "as minhas percepções" são ideias. en táo mantenho-me 

ao nível de um mundo que tem existência ideal. A terceira hipótese 

parece ser aquela que é coerente com uma nocrio de síntese de 

horizonte, fundamentando a presença de um outro. que esta em 

princípio aberto i s  mesmas coisas que eu. 

Retlectir é simultaneamente ver e dizer. o que prova 

uma íntima conexão entre a visáo e a linguagem. O próprio da 

visibilidade 6 comportar o não-visível. porque i inevitável que para 

ver uma coisa as outras fiquem na penumbra - a definicio de 

encontro implica a distância - mantendo-se porém. no horizonte. 

como possibilidade e apelo. O mundo dá-se numa relacáo visível- 

invisível. justamente porque o mundo recebe a propriedade de ser 

visível pelo facto de ser também invisível. O que aparece dá-se a 

partir da invisibilidade: na mesma experiência há  aparicão e 

desaparecimento, sendo pela percepq5o que a coisa se dá e se 

esconde. 

Ver é tocar as coisas com o olhar. Por conseguinte, 

constatamos que quando sentimos a realidade tangível pelas mãos, 

também descobrimos a realidade visível com os olhos em 

movimento. A visão que é palpação pelo olhar insere-se ela própria 

na ordem do ser que revela, isto é, a visão não pode ser estranha ao 

mundo que olha: vemos as coisas com o detalhe da sua 

individualidade, mas tambkm todas na sua globalidade, quer em 

aproximação, quer recuando como horizonte, para permitir a visáo. 

As coisas não são cristalinas, transparentes, manifestam-se com 

opacidade, na medida própria em que a visão não é uma operação do 

espírito que transformaria o mundo numa representação. Ver 

significa muito mais que ter visto qualquer coisa, significa 



frequentar o mundo ... estar aberto segundo os próprios horizontes do 

percebido. 

Ligada à densidade da visiio aparece uma outra dimensiio 

fundamental: a palpaçiio táctil. O tocante e o tocado sobrepõem-se 

um ao outro, recruzam-se num movimento em que os ângulos do 

tocante se incorporam no universo do tangível: se a minha mão sente 

uma textura 6 porque ela própria pode ser tocada do exterior. E 

como se dá para o nível da visão e da palpaciio. dá-se com outros 

níveis perceptivos. que articulando-se dinamizam um movimento que 

integra em espiral os níveis uns nos outros. 

De que modo pode aparecer zsse envolvimento comum? 

De que modo poderá exprimir-se o pacto complexo entre um sujeito 

definido como corpo-próprio e um mundo definido como fundo ou 

horizonte? 

Aponta-se a importância da captacão da fugacidade dos 

momentos. da subtileza das perspectivas, dos sinais das coisas numa 

textura sempre a decifrar. Realçam-se os contrastes, aparecem as 

tensões que tornam indubitável a contingência, definindo o clima 

entre esses dois pólos, que o nascimento e a morte formam. 

A fenomenologia mostra que não se pode compreender o 

homem e o mundo a não ser a partir da sua facticidade, onde são 

manifestas todas as experiências antepredicativas, as co-implicações, 

as interacções, as influências dialécticas entre o sujeito e o mundo; a 

consciência espacializa-se, temporaliza-se, forma-se, explicita-se 

criativamente. 

O homem incarnado, como ser finito e inacabado tem a 

sua existência marcada pela cadência da passagem. Não se trata 



necessariamente de uma marcha de errância: trata-se de seguir na 

experiência da existencialidade, segundo o apelo que a anima. 

Mas esta imediatidade a que nos conduz o estudo da 

sensaç50, da experiência do corpo, o reconhecimento dessa unidade 

mais original e anterior ao pensamento objectivo e que só pode ser 

vivida, o que 6? 

A existência como adesão ao mundo 6 o reconhecimento 

de que o ser humano se caracteriza por uma abertura à 

transcendência do real, a uma transcendência que está para alim de 

toda a subjectividade. A partir desta arcrumentaqio. - a existência 6 

afirmacfio da realidade do ser humano como realidade que escapa i 

categoria de coisa, porque i essencialmente abertura ao mundo, isto 

i. intencionalidade. 

Dizer esta prioridade do existencial e definir o homem 

como ser em situacão é descobrir todo o dinamismo da 

intencionalidade enquanto caracterizadora do nosso ser. 

Ser-em-situação é ser passível de sofrer influências, de 

ser poroso. Dizer "eu existo" é colocar um dado inicial que não é 

esgotado no "eu penso" ou até no "eu vivo", porque quer dizer "eu 

experimento", envolvência de definicão em superlativo, porque eu 

não sou simplesmente para mim, eu exprimo-me, eu empresto-me 

alteridade. "Ser-em- situação" é marcar a existência como princípio 

fundador, julgando pela existência o valor de qualquer relação 

vivida. 

Que consequências terá a admissão deste princípio na 

ordem da problemática educativa? 

A educação não é apenas uma aprendizagem teórica de 

conhecimentos, é antes de mais, a possibilidade de aprender a 



reflectir em profundidade sobre si próprio. sobre o sentido da vida 

entre as suas múltiplas tensões, conilitos, contradic;ões, internas e 

externas. "Ser de lonjuras, projecto sempre inacabado. o homem tem 

a vida toda para se construir. O período de aperfeiçoamento e 

autoconstrucão não se limita, pois. à meninice. infância e 

adolescência, mas vai do nascimento até à morte. Em rigor. 

portanto. náo existe idade adulta no sentido etimológico do termo. 

isto i. a era do homem feito, inacabado, chegado ao seu máximo" 

(Rocha. 1984. 345). 

X afirmacão "eu sou" não pertence a uma intencáo de 

transparência para si próprio, porque "eu sou" È uma afirmacão de 

ser que não se esgota no plano do sujeito-objecto e que se liga à 

minha condicão de ser no mundo. Esta afirmacio de individualidade 

do sujeito tem consequências ao nível da actuacão educativa, na 

medida directa em que pode fundamentar uma pedagogia nova, 

designadamente pela renúncia a uma pedagogia de massas ou do 

aluno médio. Esta importância atribuida à individualidade e à 

unicidade do existente não se prende obrigatoriamente com 

isolamento ou misantropia. 

A preciosidade da interioridade prende-se à 

possibilidade de conseguir um maior enraizamento no mundo e uma 

comunicação com os outros mais profunda e intensa. Trata-se, 

portanto, de reflectir sobre essa adesão e essa presença do sujeito 

incarnado, na realidade que o envolve, isto é, trata-se de fazer uma 

fenomenologia da experiência vivida e das suas ligações com a 

formação do indivíduo, nomeadamente da sua formação estética. 



De que modo será relacionável neste sistema de 

experiência a espontaneidade, o processo educativo-formativo, a 

criatividade? 

A experiência da coisa com o seu carácter de 

intersensorialidade - as percepcões particulares de um determinado 

orgáo (visuais, auditivas, tácteis) são traduzidas na linguagem de 

outros orgãos - mostra como o meu corpo inteiro está mergulhado 

na lógica do mundo como fundamento e horizonte das minhas 

percepções: ter um corpo 6 possuir todas as destrezas para aderir a 

esse mundo originário. 

Esta crença na coisa e no mundo não pode. porém, 

significar uma síntese acabada: nenhum dos ângulos sob os quais 

perspectivo o mundo o esgota: os horizontes permanecem sempre 

abertos, na medida em que cada perspectiva reenvia pelos seus 

horizontes a outras perspectivas. O mundo fenomenológico não é um 

objecto em si mesmo nem a totalidade dos objectos. mas o campo que 

inclui o número ilimitado de todas as perspectivas. A sua unidade 

não é uma unidade pensada, mas uma unidade vivida assente numa 

estrutura espácio-temporal que nos envia para uma obra inacabada, 

para uma exterioridade ilimitada que caracteriza finalmente a sua 

transcendência. 



3 .  ,A marca do espaco e do tempo 

X fenomenologia como ciencia intuitiva apriórica. 

puramente eidética. mostra a estrutura do eicios universal do ego 

transcendental e por isso, estuda as leis essenciais e universais que 

determinam o sentido possível de toda a proposicão empírica alqada 

ao plano transcendental. Deste modo. todas as experiências. todos os 

hábitos e todas as unidades constituidas que fazem parte do meu ego - 

e numa análise eidética, de um ego em geral - têm uma dimensão 

temporal e participam no âmbito das formas temporais universais. 

no qual todo o ego se constitui para si mesmo. 

Pelas leis formais da génese universal e a partir de uma 

específica estrutura noético-noemática constituem-se o passado, o 

presente e o futuro. Essas três formas fundamentais da 

temporalidade são os modos do fluir temporal do ego. O universo do 

vivido que caracteriza o conteúdo "real" do ego transcendental só é 

possível pela forma universal do fluxo, que designa a forma mais 

geral de todas as formas particulares dos estados vividos. 

A génese egológica dá-se na unidade de uma história: o 

ego assume uma propriedade permanente nova com todo o acto que 

efectua. Se me decido, a decisão permanece sempre minha. O acto de 



me decidir escoa-se, com certeza, como se passa com qualquer 

vivência, mas essa decisão permanecera, pertencendo-me sob ri 

forma de hábito (qualquer actuação da génese activa se mantém 

passivamente formando o hábito). A possibilidade dos hábitos virem 

ao ego. dá-se devido ao fluir temporal e 6 nessa medida que se pode 

falar de uma biografia transcendental do eu. 

Como reiterar a transcendentalidade do ego. com a 

definição do ego como consciência-corpóreg 

Seguiremos na senda da fenomenologia como método de 

pensamento. mas defendemos que cada esperiência da realidade se 

insere num contexto de realidades mais vastas. isto i. cada realidade 

6 simultaneamente co-realidade. intesrando-se num horizonte 

interior e ~sxterior, no imbito do horizonte mais vasto que é o 

mundo. 

O ego, ao deixar de ser perspectivado na sua 

transcendentalidade, aparece imediatamente como um ser de 

contigência. cuja atmosfera da sua experiência existencial se extrema 

entre esses dois pontos que são o nascimento e a morte. Por 

consequência, o que se torna lúcido 6 encontrar a ligacão dos 

horizontes temporais com o campo efectivamente perceptivo. 

É pela temporalidade que se explica a opacidade do 

mundo e na temporalidade que se enraiza a opacidade do sujeito: a 

nossa biografia nunca se torna totalmente transparente mas, enquanto 

se exprime pelo corpo não se fecha no instante, implicando sempre 

uma história. A percepção é um acontecimento temporal; a síntese 

perceptiva é uma síntese temporal. O inacabamento, a 

impossibilidade de síntese total são fundamentais para a concepqão do 

ser como tempo. A temporalidade, permitindo-me abandonar os 



limites do presente, amplia os horizontes e possibilita-me a projecção 

nas múltiplas ordens da experiência. 

Afirmamos que o tempo passa ou desliza: afirmamos o 

curso do tempo. Mas a mudança supõe um lugar onde me coloco 

para poder assistir ao desfilar das coisas; não se podem situar 

acontecimentos sem alguém a quem eles se refiram: o tempo nasce da 

minha relacão com as coisas. É no meu campo de presença. no 

sentido amplo. que eu confronto o tempo e que eu aprendo a 

conhecer o curso do tempo. Assim. quando evoco um passado 

longínquo. reabro o tempo, colocando-me no momento em que ainda 

tinha um horizonte de futuro como horizonte de passado. 

O tempo objectivo 6 o tempo do mundo, o tempo da 

natureza. no sentido das ciências da natureza: o tempo a que nos 

estamos a referir 6 o tempo das experiências fenomenológicas; o 

tempo em que os diferentes momentos temporais se confirmam uns 

aos outros. se implicam uns nos outros. experimentando a mesma 

referência: a subjectividade. 

Se a consciência do tempo fosse feita de estados de 

consciência que se sucedem, seria preciso uma nova consciência para 

ter consciência desta sucessão, e assim por diante. Somos forçados a 

admitir que há tempo para mim, porque eu tenho um presente; um 

momento do tempo assume individualidade quando chega ao 

presente. Só há tempo para mim porque estou situado, isto é, porque 

me descubro já comprometido. O ser-para-o-mundo manifesta uma 

abertura que é também temporal e o corpo é o meio geral e 

particular de ter um mundo: é pelo corpo que se dá uma 

sedimentaqão dos saberes adquiridos. 



Se se entender o passado e o futuro apenas como 

conceitos desligados da ordem fáctica das nossas percepções, 

devemos renunciar a compreender o devir do tempo vivido. Uma 

sucessão de acontecimentos descontínuos não faz um tempo: presente, 

passado e futuro devem ser pensados na unidade do seu surgimento e 

da sua diferenciação. O tempo faz tudo chegar ao presente: o 

presente como campo de presença liga-se na sua essencia com um 

passado e um futuro. O tempo do mundo que justifica o tempo 

objectivo como sucessão de momentos. anuncia um tempo mais 

intenso: o tempo vivo como subjectividade. 

O mundo comporta fissuras. lacunas pelas quais o tempo 

da subjectividade se escapa: as relaqões temporais tornam-se relacões 

de intersubjectividade e o mundo um intermundo. A esta 

problemática voltaremos mais tarde ao retlectirmos sobre a questão 

da experiência estética. 

Pelo facto do sujeito não estar insularizado num 

momento do tempo, o movimento do despojamento do tempo não 

fica nunca completamente acabado. O tempo pessoal abre um futuro 

precário, marcando a minha qualidade de contingente. Um tempo 

acabado - só se pode contemplar um tempo acabado - apenas é 

registo de tempo. Só um sujeito desincarnado - um sujeito sem vida 

perceptiva - poderia ser contemporâneo de todos os tempos, viver o 

presente puro, a posse absoluta de si. 

O tempo é a possibilidade da instituição, na medida em 

que a instituição se caracteriza pelo nascer constante do pensamento, 

que é a abertura para o mundo. A subjectividade, como facto 

existencial implicado nos actos da consciência radica, por isso, na 

expressão da nossa corporeidade mundana que é a temporalizaçáo. O 



trânsito do tempo faz emergir o tempo no espaco: pode dizer-se 

mesmo que a estrutura "passado-presente-futuro" est5 subjacente à 

estrutura "aqui-ali-acolá" e que a síntese temporal esta subjacente i 

síntese espacial. 

Consequentemente, também em relaciio à espacialidade 

não pode afirmar-se que o corpo está simplesmente no espaço com os 

objectos. Fazer a experiência do meu corpo como origem do meu 

acesso ao mundo. 6 tratá-lo num aqui fundamental. o que me impede 

de o ver entre as coisas, como uma árvore 2 vista entre as rírvores da 

floresta. 

O espaco do corpo está separado do espaco em que estão 

as coisas. pelo menos as coisas segundo o estatuto de objectividade 

com que a ciência as descreve e as explica. Efectivamente, o nosso 

corpo habita mais o espaco do que está contido nele. 

O corpo que não é perspectivado como objecto, 

determina um tipo especial de espacialidade. que se manifesta 

fenomenologicamente como espacialidade não de posição, mas de 

situacáo: o corpo próprio manifesta-se para as suas tarefas; o meu 

corpo como postura, face a uma tarefa por realizar, determina-se 

por um "aqui", a partir do qual se projecta no mundo, não 

designando uma posição em relação a outra, mas a origem da 

realização de uma tarefa. Deste modo, a coisa e o mundo são dados 

como partes do meu corpo, numa conexão semelhante àquela que 

existe entre os diferentes componentes do meu corpo. 

A espacialidade não é pois tematizada, não é projectada 

como uma ideia, pelo contrário, é vivida com todas as 

potencialidades do nosso ser corporal no mundo. O contorno do meu 

corpo é uma fronteira que as relacóes do espaço num sentido comum 



náo atingem. Para mim, o meu corpo não é tamb6m um conjunto de 

orgáos justapostos no espaco: eu conheço a posiqão de cada um dos 

meus membros, por um esquema corporal em que todos estáo 

envolvidos. 

Se de facto, o meu corpo tem perante si figuras sobre 

um fundo, é porque ele é polarizado pelas suas tarefas, é porque 

existe para elas. É que não haveria para mim espaqo se eu não tivesse 

corpo. O espaco corporal e o espaqo exterior formam um sistema 

prático em que o espaco corporal 6 o fundo sobre o qual aparece o 

objecto como finalidade da minha ;icq;io. Um movimento 6 

apreendido quando o corpo o integrou. isto i. quando o incorporou 

no seu "mundo". Mover o seu corpo i. pois. visar através dele as 

coisas. 2 deixá-lo corresponder à solicitaqao das coisas que se exerce 

sobre ele sem qualquer representacio. 

A sensibilidade não consiste na vivència de qualidades 

soltas; as sensacões dão-se com uma fisionomia motriz, envoltas 

numa significacão vital. Este aspecto faz-nos perspectivar o modo 

como o "lado perceptivo" e o "lado motor" do comportamento estáo 

intimamente ligados. O sensível antes de se dar com o meu corpo, 

apresenta uma solicitacão não definida, a que eu reajo como ser 

corpóreo. Digamos que a minha atitude isolada não é suficiente para 

fazer perceber algo, mas se há  percepção é porque o meu corpo 

responde à solicitação do sensível com uma atitude significante 

específica. 

Na experiência vivida eu não possuo de modo global a 

síntese dos aspectos da coisa e muito menos a síntese de todas as 

coisas. Trata-se, pois, de acabar com a crença num universo 

completamente explícito, como totalidade de objectos inequívocos. 



As coisas dão-se como correlatos da minha entidade psicofisiológica. 

mas possuem um interior que jamais será exaurido de uma só vez. 

A espacialidade do corpo 6 o despojamento do modo 

como cada um se realiza como corpo. A grande questão é saber 

como a presença a mim próprio me lança para fora de mim. isto é, a 

questão de saber acerca da minha acqão e acerca da experizncia do 

outro. 

Fundando a análise do estatuto do corpo na experiência 

da espacialidade e da temporalidade. compreendemos que o corpo 

não tem o estatuto da coisa e que o espaqo de imbricacão (por 

oposiqrio ao espaco objectivo de justaposiqáo) que caracteriza a 

espacialidade corporal, relaciona os diversos domínios sensíveis 

precisamente através do corpo. 

O privilégio e a angústia do homem como membro da 

realidade é que define a própria existência. Há uma "presenca no 

corpo" e uma "presenca do corpo no mundo" que impedem a 

confusão do corpo efectivo com a facticidade, assim como a exclusão 

fora do corpo, de toda a dimensão de transcendência ou de 

consciência. 

Em experiências como a náusea e a dor procurou ver-se 

uma experiência da revelação-limite do corpo como facticidade pura; 

tratar-se-ia de uma corporeidade totalmente não-significante e que 

perderia qualquer indicação de transcendência. Se a náusea e a dor 

tendem para a manifestação do corpo como facticidade pura e para a 

supressão do sentido, acompanham-se de uma destruição 

correspondente e progressiva do ser-no-mundo. Ser a sua dor, 

abandonar-se completamente ao sofrimento dito físico, é destruir o 

mundo, dissolvendo-o num corpo que se torna apenas carne. 



A supressáo total do  mundo para mim só 6 realizável 

com a abolicão total da minha humanidade na morte ou num estado 

d e  insensibilidade total.  "Contra a filosofia digestiva do  

empirocriticismo, do neokantismo, contra todo o "psicologismo", 

Husserl não se cansa de afirmar que não se pode dissolver as coisas 

na consciência. Vêem esta árvore, seja. Mas, estão a vi-Ia no próprio 

lugar em que está: i beira do caminho. no meio do pó. só e retorcida 

pelo calor. a vinte léguas da costa mediterrânea. Não poderia entrar 

na vossa consciiincia. porque não 6 da mesma natureza que ela" 

(Sartre. 1947. 32). Para Husserl a consciiincia e o mundo surgem 

simultaneamente: exterior por essincia. o mundo é por essiincia 

relativo a ela. É que Husserl considera que a consciincia C um facto 

irredutível que nenhuma imagem física pode representar. "Excepto, 

talvez. a imagem rápida e obscura do estouro. Conhecer é "estourar 

para". para a l im de si. para o que se não é. por aí fora. Ser é 

estourar no mundo. é partir dum nada de mundo e de consciência 

para subitamente se-estourar-consciência-no-mundo. A necessidade 

que tem a consciência de existir como consciência de outra coisa 

diferente dela" (Sartre, 1947, 32). 



4. O mundo da vida 

A conferência A Crise da Humanidade Europeia e n 

Filosofia apresentada em Viena, por Husserl. em 1935 pode ser 

encarada como um efectivo testamento da imensa e profunda 

confianca de Husserl no destino racional do homem. 

Jan PatoCka juntamente com Eugen Fink e Landgrebe 

são das figuras filosóficas que mais próximas estiveram de Husserl 

nos Últimos tempos da sua vida. Aliás, são Patoçka e Landgrebe que 

pronunciam o elogio fúnebre de Husserl no Círculo Filosófico de 

Praga. 

~ a t o t k a  escreve o seu trabalho de habilitação a partir de 

uma das temáticas nucleares da filosofia de Husserl, nomeadamente a 

Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, isto 

é, sobre a temática do mundo da vida. 

Antes, porém de centrar a reflexão nessa obra 

analisemos a circunstância de A Crise da Humanidade Europeia e a 

Filosofia. No prefácio a este texto, Stefan Strasser define o momento 

histórico em que essa conferência de Viena foi proferida, através de 

alguns factos. Em 1928 Husserl é colocado na reforma e desde 1929 



é afastado de toda a actividade pública de ensino; o seu sucessor é 

Martin Heidegger. 

A partir de 1930 torna-se claro para Husserl que a linha 

de investigação adoptada em Ser e Tenlpo por Heidegger não 6 a sua. 

Em 1933 com a tomada do poder pelos nacional-socialistas, Husserl 

dá conta da situação histórica, apontando o perigo da humanidade 

europeia que tinha perdido o significado da herança espiritual da 

antiguidade grega. A consciencia de crise torna-se numa 

interrogacio sobre o sentido da própria humanidade. Por 

conseguinte. esta consciência de crise "con~~ida  i reafirmas50 de uma 

missáo. mas de uma missão que. por estrutura. 6 uma missa0 para 

todos. uma missáo que desenvolve uma história" (Ricoeur. 1956, 

37). 

Do ponto de vista pessoal. a conjuntura histórica em que 

viveu Husserl repercutiu-se no facto de ser interditada ao filósofo, 

desde 1934, toda a actividade académica. toda a manifestação 

pública, assim como a impressão de quaisquer escritos por causa da 

sua raça judia. 

É no cruzamento das oposiqões entre as nações europeias 

que Husserl faz a evocação da herança cultural que é o bem comum 

dos homens do ocidente. 

Nesta conferência, Husserl analisa o tema da crise 

europeia, atribuindo ampla importância à ideia de humanidade 

europeia, quer do ponto de vista da filosofia da história, quer do 

ponto de vista do sentido teleológico. Diz Husserl que "cegos pelo 

naturalismo (mesmo se o combatem por palavras), os sábios 

especialistas nas ciências do espírito salvaguardaram-se até de 

colocar somente o problema de uma ciência universal e pura do 



espírito e de se interrogarem sobre uma ciência eiditica 

(T/Veseizslehre) do espírito e as leis absolutamente universais sobre o 

plano do espírito e de lá se proporia atingir uma explicação científica 

num sentido absolutamente conclusivo" (Husserl, 1977. 25-27). 

Para Husserl o tema da situacão actual da Europa 6 um 

problema que diz respeito ao domínio de uma ciência pura do 

espírito, portanto 6 tributário de uma história do espírito. "O que -5 

que caracteriza a figura espiritual da Europa?". -5 a pergunta que 

neste ponto da re-flexão o filósofo levanta. 

No sentido espiritual. a Europa significa - " 2  unidade de 

uma vida. de uma acçio, de uma criacão de ordem espiritual. 

incluindo os fins. os interesses, os problemas e os esforços, as obras 

que emergem de uma intencão, as instituicões. as organizacões. Os 

indivíduos aí trabalham no quadro de múltiplas sociedades de graus 

diferentes. no seio de famílias. raças. nações, todas ligadas 

internamente pelo espírito e reunidas na unidade de uma figura 

espiritual" (Husserl, 1977, 29). 

Torna-se claro que cada figura espiritual se situa no 

âmbito da história universal. Numa perspectiva retroreferente, a 

continuidade da história conduz-nos à antiguidade, à proto-história 

(Urzeit) e precisamente neste processo aparece a humanidade como 

uma via única que envolve homens e povos e que aparece ligada 

somente por traços espirituais. Por isso, seja qual for a hostilidade 

mútua das naqões europeias elas são atravessadas por um laço interno 

que está para além das diferenças, designadamente as nacionais. O 

telos espiritual da humanidade europeia direcciona-se ao infinito, ou 

seja, é uma ideia infinita em que o futuro espiritual procura 

ultrapassar-se. 



Com efeito, articulada com a exigência de tornar 

inteligível a história (como história fenómeno) está a reflexão sobre 

o conceito de teleologia da razão e a convicção da possibilidade do 

nascimento de uma interioridade e de uma espiritualidade novas para 

uma humanidade futura, porque "a crise da existência da Europa só 

tem duas saídas: ou a Europa desaparecerá tomando-se cada vez mais 

estranha à sua própria significação racional, que é o seu sentido vital 

e cairá no ódio do espírito e na barbárie: ou então a Europa 

renascerá do espírito da filosofia, graças a um heroísmo da razão 

que ultrapassará definitivamente o naturalismo" (Husserl, 1977, 103- 

105). Husserl afirma que esta reflexão não assenta numa 

interpretacão especulativa de historicidade. mas antes numa forca 

consciente, livre de preconceitos. 

A conferência de que estivemos a tratar, é seguida em 

Novembro de 1935 de um ciclo de conferências no "Círculo 

Filosófico de Praga" sobre o entendimento humano. 

Em 1936 publicam-se pela revista Philosophia de 

Belgrado as duas primeiras partes de A Crise das Ciências Europeias 

e a Fenomenologia Transcendental 4. O grupo da Krisis contém o 

primeiro esboço da conferência de Viena, o texto integral da Krisis e 

outros textos não destinados a publicação com reflexões de Husserl 

sobre os mesmos temas. 

Walter Biemel no artigo em que analisa as fases do 

desenvolvimento da filosofia de Husserl (Biemel, 1958) aborda esse 

texto, considerando-o definidor da última fase do pensamento de 

Husserl. É importante saber qual a especificidade temática que se 

trata na Krisis para se afirmar a abertura de outro caminho no 

A terceira parte inédita é duas vezes mais extensa que Krisis I e 11. 



pensamento husserliano, uma vez que aí se encontram temas que 

estão já presentes na fenomenologia. desde o artigo Logos ,  

nomeadamente a discussão com as ciências, isolando a especificidade 

fundamentadora da filosofia, a aspiração à verdade ripodíctica, a 

questão da epoché ... 

A novidade está na intenqão husserliana de uma 

interpretacão da história e na consideraciío de que corresponde à 

essência da filosofia, um confronto temático de tal natureza. 

Necessariamente levanta-se a questiio do sentido de uma 

história universal e da sua explicitaq50 no interior da fenomenologia 

husserliana. Esse sentido náo se dilucida no plano dos factos. mas 

funda-se numa ginese ideal do histórico, que se resolve numa 

história do saber como história primordial. No $j 15 da Kris is  

intitulado "Reflexões sobre o método implicado pela natureza 

própria das nossas consideracões históricas" (Husserl, 1983, 81) 

Husserl marca precisamente a oposiqáo do seu método com o dos 

historiadores, sublinhando a importância fundamental da procura de 

uma teleologia. "Nós tentamos libertar a unidade que reina através 

de todas as posiqões históricas de fins, através da oposiqão e da 

solidariedade das suas transformações (...). O olhar não parte do 

exterior do facto: como se o devir temporal no qual nos tornamos 

nós próprios não fosse senão uma simples sucessão causal exterior; o 

olhar procede do interior" (Ricoeur, 1986, 34). 

É deste modo que a apreensão da unidade teleológica da 

história se liga à dimensão de profundidade da interioridade. Impõe- 

se agora explicitar o que significa essa teleologia que, como 

propriedade essencial da história filosófica, não é um conceito 

metafísico, antes se deve perceber no domínio do fenómeno 



histórico. Na realidade, há tima intencionalidade interna que constitui 

a unidade da história. Em sentido rigoroso. o que unifica 

teleologicamente a história do saber 6 a ideia de ciência. o que 

reforça a convicçrto de elaborar uma filosofia como ciencia de 

justificaqtio última. 

No entanto, se noutras obras. Husserl fala de um ponto 

de partida radical da filosofia rompendo com toda a tradicão 

filosófica. a partir da Krisis, o filósofo abre para uma interpretacrio 

em que essa filosofia pressupõe a história do pensamento, entendida 

como história da revelacão progressiva do sentido da filosofia como 

ciencia risorosa. Porém. esta teleolosia da história apresenta fissuras 

no seu processo. 

Xa Gpoca moderna em que a ideia de ciência avança para 

uma racionalidade mais elevada, a ideia de razão não domina o seu 

próprio fundamento, o mundo da vida. permitindo o apogeu do 

objectivismo, o que é gerador de crise. 

Para dilucidar esta problemática da teleologia impõe-se 

seguir a ordem fenomenológica da interpretação husserliana da 

história a partir da situação actual. Esse tempo actual é de crise 

radical da humanidade europeia, o que traduz uma crise do sentido 

da humanidade. A própria existência da filosofia encontra-se 

ameaçada e para ser salva exige uma tomada de consciência histórica. 

Perante a crise da existência europeia que, segundo o 

filósofo, só tem duas possibilidades de saída - a ruína com o 

alheamento do sentido racional da vida ou o renascimento a partir do 

espírito da filosofia - Husserl aparece como defensor da segunda 

alternativa, afirmando uma filosofia rigorosamente fenomenológica: 

a fenomenologia como realização do saber filosófico, entendido 



como ciencia rigorosa, define o saber como fenómeno histórico por 

excele-ncia e a história do saber como a história primordial. 

Como constatamos, esta última fase do pensamento de 

Husserl presidida pelos trabalhos sobre a Krisis representam um 

novo comeco. um outro ponto de flexáo no pensamento husserliano: 

a plasticidade. a abertura do mundo esperiencial a qualquer 

transformacão. o estar-em-movimento. o pressuposto da 

possibilidade da historicidade. as operacoes constitutivas que 

possibilitam precisamente esse mundo vital, a perspectivacão de um 

novo discurso da razão em ordem a um novo humanismo. 

Afirmar que a fenomenologia pertence ao passado e que 

o seu interesse se situa na esfera de um interesse arqueológico i um 

argumento que refutamos. A fundamentacão da nossa conviccáo em 

relacáo à eloquente herança da fenomenologia. em ordem à 

formaçláo humanistica do ser humano. será feita a partir da 

recuperacão não só do método fenomenológico, mas ainda dos 

conceitos que consideramos pertinentes para essa finalidade. É, 

portanto, na esteira da fenomenologia que iremos encarar a temática 

educativa e a sua relação com a experiência estética. 

Comecemos por lançar a nossa reflexão sobre um 

conceito fundamental que imputamos à fenomenologia: o conceito de 

mundo da vida (Lebenswelt). 

A temática do Lebenswelt ,  embora seja central nas 

reflexões últimas de Husserl, não é específica deste período. 

Podemos afirmar que esse conceito aparece já no primeiro volume 

das Ideias.. . , através da expressão de "mundo circundante natural" 

(natiirliche Umwelt), que é já uma forma antecipada do conceito de 

Lebenswelt. 



O mundo de que Husserl fala é o mundo que entra pelos 

sentidos, que não é apenas um mundo de coisas, mas também um 

mundo de valores, um mundo de bens, um mundo para a praxis. 

É corrente a crítica de que Husserl subjectivou, 

psicologizou o mundo percebido. Porém, na realidade. 6 preciso ser 

mais rigoroso. Husserl ao introduzir todo um sistema de experiência 

falando de Umwelt, referiu-se a um mundo diferente do mundo da 

ciincia constituida. das coisas puras. O filósofo fala do contacto 

primordial. do solo da experiência. O conhecimento apaga esse 

contacto originário. esquece esse relevo ontológico. negligencia a 

abertura ao mundo, acabando por definir e defender um mundo 

objectivo e homogéneo. 

Apesar da temática do mundo da existência concreta, 

aparecer em obras de Husserl como por exemplo, Filosofia Primeira 

(3. vol. 192311924), Psicologia Ferlome~zológica (1 925) ou em 

Experiência e Juizo (1930), é de facto em Krisis que o autor mostra 

como a desorientacão do homem não é apenas de ordem teórica ou 

epistemológica, mas também de ordem prática. A crise do saber 

revela uma crise da humanidade. 

No capítulo I1 da Krisis -"Elucidaçáo da origem da 

oposicão moderna entre o objectivisrno fisicista e o subjectivismo 

transcendental" - Husserl reflecte sobre as mudanças que se operam 

na modernidade sobre a ideia de filosofia e a ideia de ciência. Na 

realidade, nesta época a razão definindo toda a sua força pelo 

conhecimento matemático da natureza e do mundo em geral, avança 

pela ordem do espírito com a mesma motivação metodológica, 

fazendo do espírito uma realidade natural, um objecto no mundo. No 

entanto, esta concepção objectivista do mundo é ingenuamente 



parcelar; de facto, 6 absurdo atribuir ao espírito uma realidade 

natural como se fosse um apendice dos corpos. 

Esta ingenuidade que caracteriza a ciencia objectivista. 

ao tomar o mundo objectivo pelo sistema total do ser não dá conta 

que a subjectividade que cria a ciencia não se domina por nenhuma 

ciência objectiva. Numa perspectiva objectivista. ao excluirem-se os 

factores subjectivos da metodologia das ciencias da natureza e ao 

considerar-se que devem ser estudados pela psicologia, não se 

percebe que o fundamento permanente do campo de trabalho, onde 

as questões adquirem sentido 6 o ambiente vital. 

Se a ciência matemática da natureza 6 uma ticnica 

extraordinária e enquanto criacão marca um ;rande triunfo do 

espírito humano. ao ter esquecido o ambiente vital, esqueceu também 

o sujeito que a criou, impossibilitando uma interpretacáo do mundo, 

para além do carácter objectivo com que o dota. 

Husserl apela para uma racionalidade que se situa no 

espírito e que é capaz de apreender a sua essência fundamental sob os 

aspectos da intencionalidade. Sobre esta nocão assentaremos também 

a reflexão, procurando mostrar a sua operacionalidade no âmbito 

que nos propomos estudar. 

Quando Husserl refere que o ser objectivo das ciências é 

o correlato de uma ideia teleológica (Zweckidee), defende a 

permanente intencionalidade do  devi^-5- 

A reflexão sobre a teleologia da  razão como fundamento da estrutura eidética da 
história vai operar uma subtileza no pensamento husserliano. Apesar da análise 
sobre a história não alterar a s  teses fenomenológicas, vai abrir a tendência da 
passagem do plano fenomenológico para o da "construção metafísica". O telos não 
é histórico - o que afasta o puro historicismo das doutrinas das visões do mundo - 
nem imanente a própria história, aparecendo em textos da  época da Krisis cada vez 
mais numa direcção teísta como um ser  independente da razão subjectiva e 
identificado com Deus. Se  contudo, esta temática "metafísica" acontece no 



Husserl referindo-se ainda à idealização das ciências na 

modernidade - Galileu recolheu as ideias platónicas e transferiu-as 

para a natureza. ao supor um ser ideal matemitico - denuncia a 

importância de perceber que há qualquer coisa anterior às ciencias 

da idealidade. Essas só têm sentido na medida em que se reportam às 

suas origens - que não estão nas formas ideais. como afirmavam os 

platónicos. Os primeiros motivos encontram-se na experiência pré- 

científica. Conhecer leis permite obter previsibilidade. mas essas leis 

aplicam-se a esse mundo vivido, circundante. que 6 o Utnwelt. O 

mundo previamente dado, o Lebenswelt 6 o horizonte de todas as 

induqões significativas. 

"Substituindo-se o mundo da vida pela natureza 

idealizada. não é possível avaliar os problemas do primeiro. por 

serem subjectivos. A ciência objectiva não pode captar o mundo 

vivido. o Lebenswelt, porque precisamente o oculta. Com razão 

Husserl denomina Galileu um génio que descobre e encobre: 

entdecker und verdeckender Genius" (Morujão. 1988, 373). 

Com a fenomenologia do Lebenswel t  declara-se a 

importância originária das evidências recolhidas no mundo da vida. 

Que ciência poderá ser então a do mundo da vida? 

Terá que ser uma ciência cuja função seja captar o 

carácter particular do mundo da vida, não o transformando, portanto 

em mundo científico. Husserl chega à noção de uma ontologia do 

mundo da vida - mundo entendido como envolvendo toda a 

experiência intersubjectiva - em que todas as estruturas que essa 

ontologia conquistar serão pertença de qualquer Lebenswelt factual, 

quer se trate do mundo circundante do papua ou do mundo do 

domínio da fenomenologia transcendental, a grande passagem é aberta pela 
reflexão husserliana sobre a história. 



homem europeu, tendo em conta, evidentemente, as inevitáveis 

diferenqas entre os seus mundos circundantes. 

De qualquer modo, a ontologia de que fala Husserl não 

pode ser entendida como uma ontologia tradicional que se orienta 

para um a priori objectivo. A ontologia que Husserl propõe dirige-se 

para um a priori que diga as condicões de possibilidade de um 

mundo como histórico. O método fundamental será ainda o da 

reduqio: colocar entre parêntesis os processos da ciência objectiva. 

obtendo as invariantes aos diversos círculos factuais de cultura. 

X _arande heranca de Husserl e da fenomenologia 5 o 

reconhecimento de que a consciência que adquirimos das coisas não 

se limita ao seu conhecimento. 

Husserl o perpétuo comecador (Arígefa~iger)  descobre 

que está afinal a caminho. em situaqão, e que nunca se pode deixar de 

comecar. 

Husserl coloca novamente nas coisas o horror e o 

encanto: restitui-nos o mundo dos artistas. Quebra-se o solipsismo, 

porque afinal as coisas é que se revelam a nós. No fim de contas tudo 

está fora, até nós próprios estamos fora de nós próprios: fora no 

mundo, entre os outros. Não é em nenhum refúgio que nos 

descobrimos: é na rua, na cidade, no meio da multidão, coisa entre as 

coisas, homem entre os homens. 

Inevitável é o regresso ao interior para que tudo isso que 

está fora no mundo não passe epidermicamente, mas se integre nos 

tecidos que estão a ser urdidos. Os regressos são provisórios, mas 

são fundamentais. De novo, aponta-se para uma situacão de síntese 

(que não é de compromisso): a transcendência e a imanência têm de 

ser consideradas por um método dialéctico. 



A filosofia explicita o diálogo que os homens 

estabelecem entre eles e com a natureza - debrucando-se sobre uma 

experiencia que não se torna sua posse absoluta - e não parece que 

possa pretender dominar o conjunto da experiência humana tal como 

é vivida, porque o todo nunca está concluido. 

A filosofia só se pode compreender pela sua relação 

dialictica i não-filosofia ou ainda mais explicitamente. a unica 

estrutura universal que pode ser enunciada 6 a filosofia como 

reflexão duma experiência não filosófica. 

O que acontece é que se dá uma relacáo dialéctica entre 

a reI'lex5o filosófica e a experiência não filosófica. porque a verdade 

não se pode apresentar sob a forma de um puro saber. É que nem a 

verdade nem a humanidade do homem simplesmente são; instituem- 

se, o que quer dizer que elas aparecem através de uma relaqão real. 

mas também vivida do homem às coisas. ao outro. 2 natureza. 

A filosofia supõe uma razão fora dela, já em decurso e 

existente. Por outro lado, se a filosofia se torna um elemento da 

experiência total e tende a sair de si para orientar a obra efectiva da 

racionalização em curso em todos os domínios da experiência. 

também a não-filosofia se refere à filosofia e se deixa, de um certo 

modo, enformar por ela. 

Esta perspectiva coloca a filosofia simultaneamente para 

além do dogmatismo e do relativismo. O afastamento do dogmatismo 

dá-se porque a filosofia não dispõe mais de nenhuma ideia apriori da 

razão que se imponha dominadoramente; o afastamento do 

relativismo acontece na medida em que uma teoria da razão, que dá 

conta das "variações" da razão e que mostra como essas "variações" 

contribuem para o sentido da unidade da experiência humana, prova 



que o verdadeiro não se torna o falso, se pode sempre ser mais 

verdadeiro. 

Trata-se de  compreender pelo contacto com a 

experiiincia humana e a sua história, a racionalidade que o homem 

progressiva e infinitamente institui pela sua existência. na meditação 

de si próprio, na relaçáo com as coisas e na transformacão delas. nas 

suas relacões com o outro, no devir da comunidade. na actividade 

política, na contemplação, na criacão estética. 

A existência da nossa interioridade i a marca da 

invisibilidade do indivíduo. Como pode ser conhecido isso que 6 

próprio de mim'? Mas há alguma realidade verdadeira e 

irredutivelmente interior'? Não se tratará de algo ilusório. apenas 

mantida por uma metafísica ilusória'? Não 6 o mito da interioridade 

um produto da cultura ou da ignorância em que estamos em relação 

a uma infinidade de factores que nos constituem e nos determinam 

sem saber'? Não será o ser humano apenas um fenómeno que pode 

ser totalmente exteriorizado e observado, de modo que não exista 

nenhuma exterioridade irredutível? 

A experiência mais comum mostra-nos. à força de 

frequentar os homens, que pouco saberíamos deles se não se 

procurasse a compreensão do que são interiormente, pelo modo 

como exteriormente se manifestam. As expressões do rosto, a 

mímica, as atitudes mais incontroladas: a respiração, a tonalidade da 

voz, assim como tantos outros signos indicam carácter, 

temperamento, intenções e sentimentos ... isto é, são sinais de 

interioridade. 

Mas como dizia Cícero de Catilina "o que há de mais 

banal do que simular para  dissimular"? Com efeito, sobre o hiato 



entre o que somos e o que parecemos, funda-se a misiria das 

suspeitas. todas as decepções, todos os equívocos, toda a falácia. 

É então a interioridade um segredo tão inviolável'? Não 

será a existência, esse obstinado dinamismo da interioridade na 

exterioridade e vice-versa numa relaçso pendular de desejo de 

realização? 

Considerando que esse desejo 6 infinito, nenhum homem 

pode acabar de exteriorizar a sua interioridade e rt r-es cogitnr7.s 

torna-se afinal uma res volerzs que procura escapar às suas próprias 

fronteiras. 

Afirmamos contudo, a importância da visão do mundo e 

a importância em aprender a vê-lo. Uma verdadeira retlexão deverá 

"dar a ver" o olhar que nos impregna com as coisas e com o mundo, 

às quais estamos ligados e das quais estamos desligados. 



5. A relação intencional 

Como temos vindo a analisar. 2 redutor continuar a 

procurar a fonte da intencionalidade apenas na subjectividade; 6 o 

comportamento o verdadeiro portador desta intencionalidade. Parece 

portanto, impossível uma experiência de subjectividade pura, isto é, 

de pura imanência. 

De facto, se a reflexão 6 capaz de nos colocar na 

presenja de uma pura visada de sentido e se o acto de reflectir nos 

liberta de toda a facticidade para nos fazer coincidir com um sentido 

puro, também é verdade que a reflexão só se institui como reflexão 

sobre um irreflectido com o qual reaparece a facticidade que se 

pretendia eliminar. 

Por conseguinte, uma conclusáo parece impor-se: ao 

falar do homem, não podemos referir a consciência e o corpo como 

se fossem componentes isolados, porque falar do corpo significa 

dar conta de que a consciência vive as vicissitudes desse mesmo 

corpo. 

Ao pensar a estrutura do Lebenswelt fomos conduzidos à 

nocáo muito particular de consciência perceptiva. 



Na percepçáo externa vemos uma face ou perspectiva do 

objecto; percebemos essa face integrada num horizonte. O objecto, 

por seu lado, possui também um horizonte que lhe corresponde. A 

percepçáo oscila entre a finalidade de dar o objecto em carne e osso 

(leibhaft) e a impossibilidade de a concretizar. Neste movimento 

permanente de conhecido e desconhecido (vorz Bekanrztheit und 

Unbekanntlzeit) o horizonte do sentido do ser do objecto - horizonte 

interno - estará sempre em aberto, como possibilidade de novas 

experiências. Mas, ao objecto corresponde ainda um segundo 

horizonte - horizonte externo - tambkm ele aberto e infinito, em 

relaqáo com outros objectos (mit-Objekte~z). Cada objecto. envolvido 

por um horizonte interno e externo. participa numa rede de 

horizontes. que as diversas objectividades entretecem. O horizonte 

dos horizontes é o mundo. 

O conceito de horizonte revela-se de uma intensa 

fecundidade: a palavra, o acontecimento, a intervenção ficam 

investidos de uma significaqão mais ou menos alargada, mais ou 

menos consequente, para além do seu universo operativo imediato. 

O mundo participa de uma abertura infinita (endlos) e 

o indivíduo participa dessa abertura, na medida em que é mundano, 

isto é, enquanto ser no mundo. 

O mundo da vida apresenta-se, portanto, como 

fundamento e como cenário de toda a possibilidade de acção do 

indivíduo. O mundo da vida é o mundo da história e da 

subjectividade, da tradição e da inovacáo; é afinal a trama de todo o 

sistema de relações intencionais entre complexidades. 



Ao eu que está no mundo chama Husserl "vida que 

experimenta o mundo" (Welterfalzerzdes Leben). Que importância 

tem o indivíduo na amplitude desse mundo'? 

Ao sujeito estão reservadas todas as possibilidades de 

interpretação e de significação, a partir do próprio estatuto que lhe 

advém de ser consciência intencional e experiência perceptiva no 

tempo. 

É assim que, enraizados no mundo da vida. vamos 

procurar definir um sistema de correlaccões triansular entre a 

intencionalidade, a experiência estética e a educacáo. 

Trata-se também de compreender a atitude do eu que 

decide conhecer o mundo; esse mundo anterior às teorias (vor aller 

TIzesis). O primeiro elemento intencional diz respeito ao sujeito 

incarnado. As possibilidades motoras do meu corpo e as capacidades 

ou deformaqões perceptivas estão inscritas na percepqão primordial. 

A consciência perceptiva não é uma alquimia mental, é global e total. 

O eu posso (iclz kann) é o poder de organizar os dados perceptivos a 

cada passo. 

Husserl  fa la  de  uma s íntese  de transição 

(Úbergangssynthesis), mas é o corpo como eu posso que faz essa 

transição. Cada percepção é um momento da unidade carnal do meu 

corpo; as coisas integram-se no funcionamento total do meu corpo, 

movem certos movimentos, certas cinestesias. A relação do eu ao 

meu corpo não é a relação do eu puro ao objecto. O meu corpo 

também não é um objecto, mas uma organização: eu organizo com o 

meu corpo, através da percepção, a minha frequência pelo mundo. É 

pelo meu corpo e com o meu corpo que eu habito o mundo. O meu 

corpo sente. Diz Malebranche que se a mão que toca qualquer coisa é 



a direita, então a mão esquerda aparece em passividade. Supondo que 

a mão esquerda também começa a sentir tornando-se tocante, nota-se 

que o modo de sentir da mão esquerda é diverso. 

Este exemplo simples, levanta com pertinência a questão 

das possibilidades de relação do corpo com o mundo. Podemos 

afirmar que o meu corpo é uma coisa-origem e que da sua 

localização procedem todos os lugares. O corpo realiza também uma 

espécie de acto de sujeito sendo a norma da percepção (uma espécie 

de Rechtsgrund ). Mas será o meu corpo, enquanto individualidade, 

o único pressuposto da percepção'? "A solidão de onde emergimos 

para a vida intersubjectiva não B como a da mónada. É apenas a 

bruma de uma vida anónima que nos separa do ser e a barreira entre 

nós e o outro é impalpável" (Merleau-Ponty, 1960, 311-212). Por 

mais translúcidas ou mais opacas que os filósofos considerem as 

barreiras entre o eu e o outro, o que podemos afirmar é a nossa 

pertença ao mesmo mundo e que, a partir desse pressuposto, 

entendemos que antes de  tudo a intersubjectividade é 

intercorporeidade. 

A percepção de mim pelo outro é correlativa da 

percepção do outro por mim. É preciso, portanto, encarar o sujeito 

corpóreo (Subjektleib) inserido num mundo cultural (Kulturwelt), o 

que significa encarar a co-subjectividade, ou o mesmo é dizer, a co- 

corporeidade. 

Anterior a todas as percepções está o mundo primordial 

como Erfahrungsboden (à letra, chão de experiências): plano de 

onde brota a possibilidade de significar e assim, plano do logos 

estético, multiplicidade de experiências e de .heterogeneidade. 



A fenomenologia husserliana. depois de aplicar o método 

das reduções, faz a apresentação do eu puro com os seus correlatos 

intencionais, isto é, o eu puro como sujeito último de todas as 

constituiçóes. Mas, se tudo está em correlação com o acto de um 

sujeito, defende-se afinal um idealismo transcendental. Porém, é 

preciso reabilitar o mundo da doxa com toda a sua capacidade de ser 

eloquente e de se deixar tornar ainda mais eloquente. A esfera 

profunda das intencionalidades primordiais engendradas pelo acto do 

eu, pomos como princípio, a atitude natural de um sujeito corpóreo, 

que percorre e discorre pelo mundo, fazendo-se significar. 

Pelo mundo liga-se ao outro e, pelo seu ser mesmo, 

eleva esta relação à ordem do para si, mas sem a tornar seu objecto 

temático. O que quer dizer que o sentido 2 manifestação, para mim, 

de  um certo modo de ser-no-mundo e,  simultaneamente, 

reconhecimento do outro; o sentido é portanto essencialmente 

encontro. 

De facto, tal como o meu corpo, como sistema das 

minhas relacões com o mundo, funda a unidade dos objectos que eu 

percebo, também o corpo do outro, enquanto portador de condutas 

simbólicas, propõe-me uma comunicacáo, atribuindo aos meus 

objectos a dimensão de serem integrados num nível de 

intersubjectividade. 

A crença originária na abertura do mundo implica, 

portanto, também a abertura ao outro. A existência manifesta-se 

como itinerário, como aventura no mundo e como tensão perante o 

outro. Cada sujeito é um sistema aberto sobre o campo da presença 

intersubjectiva, isto é, da co-presença. 



O cogito ao desvalorizar a percepçáo do outro, 

acentuava o facto do eu ser apenas acessível a si próprio, definindo- 

se "eu próprio" pelo pensamento de si. O outro torna-se uma palavra 

vã e essa situação só será alterada quando a minha existência não se 

reduzir 2 consciência que tenho de existir. quando afinal envolver a 

minha incarnação e a possibilidade de uma situação histórica. 

A questão é precisamente saber como é que o eu pode 

aparecer no plural, como podemos formar uma ideia genérica do eu. 

como podemos saber que há outros eu. como 6 que a consciência que 

está no modo do eu, pode abrir para o modo do tu. O primeiro dos 

objectos culturais a partir do qual se dão todos os outros, 6 o corpo 

do outro como portador de um comportamento. 

Na base desta argumentação está o poder fundamental 

que eu tenho de ser sujeito das minhas experiências, que não é 

separável da minha inserção no mundo. A partir do momento em 

que o corpo vem formar entre o sujeito puro e o objecto um terceiro 

género de ser, o sujeito perde com certeza a sua transparência. Eu 

tenho o mundo como indivíduo inacabado através do meu corpo; 

tenho a posição dos objectos pela do meu corpo ou inversamente a 

posição do meu corpo pela dos objectos, numa implicação não 

somente lógica mas real, porque o meu corpo é movimento para o 

mundo e o mundo ponto de apoio do meu corpo. 

Experimentando esta inerência da minha consciência ao 

meu corpo e ao mundo, a percepçáo do outro e a pluralidade das 

consciências não apresenta já dificuldades intransponíveis. Se a 

minha consciência tem um corpo, porque é que com os outros corpos 

não poderia acontecer a mesma situação? 



A evidência do outro torna-se possível na medida em que 

eu não sou transparente para mim mesmo, ou seja, enquanto o outro 

reside no mesmo mundo que eu e faz parte do campo fenomenal em 

que eu estou ligado pelo meu corpo. Se o corpo do outro não é um 

objecto para mim nem o meu para ele. se  ambos são 

comportamentos, a posição do outro não me reduz à condição de 

objecto no seu campo, nem a minha percepcão do outro o reduz à 

condicão de objecto no meu campo. Enquanto tenho funções 

sensoriais, um campo visual, auditivo. táctil. desenvolvo uma 

interacjao com o outro. 

Há, porém, um objecto cultural em particular que vai 

desempenhar um papel importante na percepcão do outro: a 

linguagem. Na experiência dialógica constitui-se entre mim e o outro 

uma plataforma comum, na medida em que o meu pensamento e o 

pensamento do outro se situam numa operacão comum de discussão, 

fazendo aparecer o outro não como um simples comportamento, mas 

como interlocutor. 

A pergunta caracteriza a possibilidade de pensar pela 

dialéctica que propõe, a partir da exposição de uma negatividade: um 

saber que não se sabe e que se quer saber. Na realidade a 

conversação que pretende explicitar o sentido de uma coisa, começa 

por abrir uma fisssura nessa coisa através de uma pergunta cuja 

essência é necessariamente a abertura deixando a descoberto a 

questionabilidade do que se pergunta. 

A conversação é uma referência de não dogmatismo: o 

sujeito mais experimentado pode ser o mais radicalmente não 

dogmático, porque consciente dos seus limites sabe que não domina o 

tempo nem controla a realidade. A experiência da conversação 



comporta em si o reconhecimento da finitude e dos limites dentro 

dos quais se dão as possibilidades de realização das expectativas do 

indivíduo. A experiência dialógica da linguagem é capaz de abrir 

para novas experiências que não são obrigatoriamente ensinamentos. 

A natureza e a função da linguagem são testemunhos da própria 

natureza enigmática do sujeito. 

A complexidade e especificidade da relação entre palavra 

e sentido e a própria a relação de todo dialéctico entre pensamento e 

linguagem são por si mesmo, objecto de estudo e de reflexão. 

Procuramos apenas evidenciar o facto de que, na 

palavra, encontramos também o modo de significacão da relacão 

intencional, enquanto sentido incarnado - a palavra veicula o poder 

de significação do corpo - como encontraremos esse poder na 

relacão que globalmente designamos como estética. 



A questáo que me importa 6 a de saber até que ponro devemos 
agarrar-nos a realidade I...), para que a kumanidade 
náo se reduza a uma palavra oca ou a um fantasma. 

Hannah Arendt 



1. A consciência-corpórea 

O corpo entendido sob o ponto de vista de uma qualquer 

entidade abstracta não existe. O corpo não 2. corpo sem apsyclztr'. sem 

o pizerlrna. Ao utilizarmos a noção de consciência-corpórea, sabemos 

que se trata de uma expressão que, se for encarada com toda a crueza, 

parecerá reducionista. É uma escolha - desgraçadamente escolher é 

recusar - que pretende apontar para a experiência unitária do carácter 

bio-psico-antropológico do ser humano. 

Não é igualmente nosso pressuposto consagrar um valor 

hierárquico à consciência ou ao corpo, se bem que "colecções de 

prescricões e proibições de vocação religiosa ou profana; descricão de 

usos ou costumes, correspondências epistolares, escritos de 

artistas( ...) nos transmitam através das épocas, os povos e as 

categorias sociais, um testemunho mais ou menos fiel sobre o lugar 

do corpo e os cuidados que se ministram ao corpo, sobre as suas 

imagens e formas ideais, sobre os conselhos para abordá-lo" 

(Maisonneuve, 1984, 10). 

Como a outra face podemos usar do mesmo argumento 

em relação à consciência. 



. Das múltiplas abordagens possíveis à expressão 

"consciência-corpórea", dedicaremos a nossa. do ponto de vista do 

mundo ocidental e da contemporaneidade, em perspectiva axiológica. 

Trata-se de perspectivar a consciência-corpórea em ordem a realçar o 

ser humano como entidade complexa para os outros, mas antes de 

tudo, para si próprio. É pelo entendimento axiológico do corpo- 

consciência, que procuramos o eidos da educacão. 

Que tipo de presença desempenha o corpo no cenário dos 

encontros quotidianos? Que tipo de fenómeno é o corpo no seio da 

nossa cultura em tempo de crise'? Que sentido tem perguntar, de 

seguida. que fenómeno é a educacão no seio desta mesma cultura? 

Será legítimo propor que a relação com o corpo, quer com o corpo 

próprio, quer com o corpo dos outros participa de um conjunto de 

modelos. desejos e interesses, que de igual modo se relacionam com a 

educacão? 

Antes de tudo, parece-nos dever considerar a condição do 

corpo, o seu estatuto e significado ao nível das experiências e dos 

valores que actuam na nossa cultura ocidental e contemporânea. 

Historicamente, assiste-se a uma posição de 

espartilhamento do corpo, apesar das atitudes dionisíacas que a 

atravessam. Quando o corpo não é basicamente espiritualizado, 

aparece encarado com profunda suspeita. Nos períodos de maior 

restrição ao corpo, este chega até a ser considerado raíz de perdição e, 

consequentemente, de proibição. 

O que será o corpo como vivência existencial, como 

sujeito primordial que sente e pensa, como fenómeno de parceria com 

as questões de educação? 



Nietzsche aparece como figura pioneira na reabilitação 

do corpo, ao confrontar a contemplaçáo apolínea com o fulgor 

dionisíaco. Dionísio inspira uma transmutaçáo, enquanto representa a 

exaltação da vida perante atitudes de resignação pusilânimes. 

Senhor de crítica feroz e extremista, Nietzsche defende 

uma regeneração do corpo, num tom de apologia que balança entre o 

desejo e o ascetismo, que dificulta o entendimento acerca do estatuto 

de facto da corporeidade . 

Freud, Groddeck, Reich contribuem para a exploracão 

do corpo como cruzamento de pulsões - com todo o imaginário de 

significacão que isso implica - e de interdicões culturais. que entram 

em contlito gerador de campos de tensão. 

Freud devolve a sexualidade ao corpo - nas suas 

múltiplas variedades de desejo e de significacão - o que provoca 

escândalo numa situacão habituada a ocultar a importância dessa 

dimensão. Por outro lado, o corpo e a sua sexualidade quebravam as 

regras tradicionais relativas ao uso e conduta do corpo. 

Se Freud e a psicanálise são de importância incontestável 

para o reconhecimento de repressões do corpo e da existência de 

tabus sexuais, provocando a revelação do que estivera sempre oculto, 

não podemos negligenciar outras correlativas consequências. 

O psiquiatra inglês Suttie denuncia o tabu da ternura e a 

existência de uma necessidade e de uma aproximação de amor inicial 

que é de ordem socioafectiva, que colocam os seres numa ordem de 

comunicação, anterior ao aparecimento do desejo sexual. No caso de 

um nível inicial de ausência ou de debilidade das manifestações 

físicas dessa ternura, o sujeito desenvolve um estado de reserva 

afectiva, o que pode tornar-se numa situação perturbadora do 



desenvolvimento da sua consciência-corpórea e da intercorporeidade. 

Este tabu de ternura, leva a que muitos indivíduos se limitem a 

relações formais ou funcionais, desconhecendo a expressão vária do 

corpo. 

O retorno ao tema do corpo torna-se pertinente na 

contemporaneidade na proporção em que se espera que qualquer coisa 

surja capaz de romper a crise axiológica actual. Por conseguinte, o 

retorno ao corpo implica o retorno às questões fundantes da educriçáo. 

que são questões antropológicas. 

Geralmente coliga-se o corpo ao sentir e entende-se que 

abordar o tema do corpo que sente é permanecer no plano inferior do 

sensorial. Subrepticiamente, mantém-se a tradicional atitude do 

dualismo alma e corpo, em nome de um discurso que insiste em 

separar a emoqão de existir com a vivência corporal. 

Mais grave, talvez ainda, é desenvolver meios de modo a 

que a vivência corporal faça parte dos mecanismos manipulados da 

emoção de viver que, como já se está a ver, não é uma emoção de 

viver na sua singularidade, mas uma remoção de viver. Lembremos 

que a conquista de uma maior liberdade do corpo próprio - e por 

conseguinte da capacidade pensante própria - permite que cada 

indivíduo integre na sua experiência corporal outras formas de 

apreensão da realidade, o que por si só já exprime a ideia de 

diversidade de sensações e de pensamentos. 

Experimentar a corporeidade na multiplicidade dos seus 

recursos é contribuir para o desenvolvimento de indivíduos menos 

atrofiados mentalmente. O advento do corpo-plenário para além de 

negar o dualismo da alma e do corpo, plasticiza as relações 

instrumentais de cada um consigo próprio e com os outros: a 



egotização da vivência corporal é redutora do processo comunicativo 

em toda a ordem das expressões do corpo. E contudo, "os seres vivos 

são no fundo hedonistas. Geneticamente, sentem-se obrigados a tratar 

de ser felizes, procurando prazeres e evitando sofrimentos e dores. E 

isto desde a mais modesta amiba unicelular até aos mais refinados 

mamíferos sociais. Mas, especialmente os primatas superiores, entre 

os quais, consideramos os seres humanos" (Calvo, 1992, 13). 

Porém, se o equipamento somático dos seres humanos S 

semelhante ao dos mamíferos superiores, há uma diferença específica, 

da qual derivam consequências fundamentais ao nível próprio do 

balanço entre os prazeres e os desprazeres: o desenvolvimento do 

córtex cerebral. 

E se em relação ao "sistema de regulaçáo hedonista não 

há diferenças de hardware entre os seres humanos e o resto dos seres 

vivos (pois todos somos feitos da mesma pasta: cromossomas, 

neurónios e hormonas), há e muito significativas, diferenças no seu 

software: a programação genética do sistema de controle cerebral do 

hedonismo é muito diferente no nosso caso, em comparaçáo com os 

nossos parentes biológicos mais próximos" (Calvo, 1992, 15). Com 

efeito, o córtex cerebral permite o controle das nossas emoções, o que 

não acontece entre os outros mamíferos, dominados pelo seu 

património neurológico e hormonal. 

Para o ser humano o prazer e a dor estão em relação com 

uma indeterminada plasticidade das percepções: genericamente 

podemos considerar que tudo pode causar prazer ou dor. Aliás, uma 

mesma percepção pode potencialmente causar-nos tanto prazer como 

dor, sem que para isso tenhamos que comportarmo-nos num ou 

noutro caso de um modo determinado. Para o ser humano a 



possibilidade de separação entre o estímulo e resposta acaba por ser o 

cerne da diferença específica. 

A complexidade das nossas emoções e a susceptibilidade 

de serem tanto quanto possível submetidas à chamada força de 

vontade não pode permitir que sejam consideradas inexistentes ou 

irrelevantes. As emoções são ambíguas e contraditórias, estratégicas e 

problemáticas, o que gera grandes dilemas de explicitacão. 

Se os seres vivos não humanos não têm a liberdade de 

eleicão, porque estão obrigados à conducão automática pelas suas 

emocões, o ser humano, embora dispondo de regulaçáo neurológica e 

hormonal para o seu comportamento, tem ainda o poder de enfrentar 

essa regulação, sobrepondo-se a ela ou até neutralizando-a. 

Não há, porém, um princípio definidor dessa tarefa. Por 

isso é que os mecanismos de manipulação encontram a este nível, 

mais singular, um terreno profícuo à sua perfídia. É ao nível 

primordial das percep~óes  que a acção livre e valorizadora pode 

manifestar todo o seu potencial e é a esse mesmo nível que pode ficar 

cerceado. 

Se o ser humano pode até dar-se ao luxo de ignorar as 

suas emoções, hipoteticamente actuando como se elas não existissem, 

esse luxo não pode ser tomado sem custos emocionais. 

Além disso, parece estranho poder ignorar-se a imensidão 

de percepções e de sensações, que aparecem - ocasionalmente - e que 

nos provocam emoções. A grande questão está em saber de entre 

essas percepções, quais são aquelas para que o indivíduo está 

desperto. De que percepções se pode ser consciente, de modo a poder 

escolhê-las, usufrui-las, retê-las? Que emoções está o indivíduo 

preparado para receber ou para rejeitar, isto é, que destrezas 



desenvolve o indivíduo de modo a ultrapassar ou resistir aos 

mecanismos de manipulação das suas "escolhas" ? 

Referindo-nos aos afectos? queremos chamar a atenção 

para uma fenomenologia pessoal, que coloca em relação as condições 

endógenas e exógenas, já que o indivíduo não está separado por 

sectores que só comunicam por marcação atempada. 

Apontar o mundo dos afectos é, acto contínuo, sugerir o 

mundo das emoqões e dos sentimentos, o que significa interrogar 

acerca das ramificações somáticas e psíquicas. O modo como se 

interpenetram essas ramificações é processual e caracteriza a vida 

afectiva de cada um , o mesmo é dizer a sua vida particular e as suas 

manifestações internas e externas. 

G. Vico propõe uma fenomenologia do desenvolvimento 

orgânico da afectividade, que não pode ser entendida com rigidez, 

mas acima de tudo como um esquema-modelo. Sigamos a seguinte 

cronologia: 

1"no - tem uma importância fundamental o tipo de 

relação que se estabelece entre a mãe e o filho. O núcleo familiar é 

importantíssimo na definição da confiança de base, fundo de 

construção da personalidade. 

2"3hnos - a criança continua a relação com as figuras 

parentais e nessa relação vai adquirindo os sentimentos elementares 

de carácter moral e de autonomia. 

4"5%nos - travessia da fase ed@ica, caracterizada pelos 

conflitos resultantes da atracção pelo progenitor de sexo oposto e pela 

hostilidade pelo do mesmo sexo. Assiste-se a um desenvolvimento 

progressivo das relações interpessoais, em conjunto com a maturidade 

das capacidades linguísticas e cognitivas. A criança parece incapaz de 



descerltral--se e de se colocar a partir do ponto de vista do outro. 

Erikson considera que nesta fase se configura a aquisição da 

iniciativa. 

6Q-11%nos - fase de latência, em que se nota uma certa 

estabilização das pulsões psico-sexuais e uma reestruturação da 

conflitualidade. A criança é capaz de sociabilização, de 

aprendizagem e de estabelecer relações de companheirismo. 

Lentamente assiste-se à dissolução do egocentrismo da fase anterior 

devido. entre outros factores, ao pensamento reversível ou operatório 

concreto. Dá-se um desenvolvimento da vida moral através da 

experimentação de regras e de normas requeridas pela vivência em 

grupo. Fase de produtividade e das primeiras manifestações 

autoeróticas que preanunciam o período da puberdade. 

12"l jQ anos - crise da puberdade e primeira 

adolescê / ic ia ,  que se caracteriza pela procura da identidade. 

Simultaneamente dá-se o desenvolvimento e o desequilíbrio corporal 

e sexual. A vontade de experimentar a sexualidade é sentida na 

ambivaiência da procura da identidade e na dispersão pela intimidade 

com o outro. 

16"18%nos - período da segunda adolescência em que 

se afirma a considerada crise da adolescência. Aparece com maior ou 

menor dramatismo e sofrimento o desejo simultâneo de estar sózinho 

e com os outros. O jovem parece interessar-se e dedicar-se à 

especulação filosófica. "Para Erikson, alguns jovens afirmariam una 

típica modalidade de "ritualizar a vida por si próprios, desde si e 

contra os adultos". O adolescente revela uma constante motivação a 

eleger entre estas quatro direcções: regresso à infância, entrada directa 



no mundo dos adultos, pertença à comunidade e isolamento" (Vico, 

1990,594-595). 

No desenvolvimento do mundo dos afectos individuais 

não se pode dispensar a ressonância afectiva do mundo exterior ao 

indivíduo, não só aquele que se relaciona com a família ou com os 

contactos mais directos e próximos, mas ainda aquela que provém do 

ambiente geral e anónimo. 

A grande questão é que todas as relações em que o 

indivíduo se move interferem no desenvolvimento das suas pulsões, 

sentimentos, cogniçáo e emoções, isto é, na emergência da sua 

possível singularidade não só ao nível da experiência existencial 

concreta, mas também ao nível do plano histórico-cultural. 

Não deverá a educação reconhecer a profunda 

importância destes factos e actuar conformemente? "O aluno leva 

para a escola todo o seu eu: o eu que aprende a ler e a fazer contas, o 

eu físico, o eu social e moral; o eu condicionado pela família, pelo 

ambiente, pelo grupo e amigos; o eu da sua personalidade" (Vico, 

1990,598). 

A referência fundamental aos afectos faz recordar toda a 

importância que temos atribuído ao corpo, como matriz privilegiada 

para o desenvolvimento e expressão desses afectos. Neste sentido, 

não podemos deixar de apontar a importância do desejo, justificada 

pelo facto de um comportamento desejante ser um comportamento de 

individualizaçáo: o indivíduo está em relação com as suas 

capacidades e com as suas experiências e não acaba nelas. Esta 

atitude é reveladora de  uma intencionalidade associada a 

componentes afectivas e emotivas, preparatórias do desenvolvimento 

de uma acção a realizar: "O desejo situa-se entre a fruição e a 



necessidade, o proveito e a perda. A satisfação de uma necessidade 

conduz ao reforço, base das teorias da aprendizagem. O desejo tem, 

igualmente, o lugar central na psicologia freudiana, fundado sobre a 

necessidade e a experiência de satisfação. Mas, mais do que 

necessidade, é talvez a ausência, antecipação ou simulação da 

necessidade, que se  desenvolve no desejo e o coloca em 

continuidade" (Vincent, 1986, 159)l. 

Sem pretendermos explicações exaustivas sobre as 

traducões somáticas do comportamento desejante, 6 de nosso 

entender, ao nível de uma reflexão antropológica e axiológica, 

chamar a atencão para a marca activa do desejo em contraste com os 

posicionamentos desérticos que o pretendem negar. Em que medida, 

porém, a educação deve levar em linha de conta a importância do 

desejo? 

Georges Bataille apresenta a constitui~ão do desejo no 

ser humano fundada no binómio "recompensa-prazer": "Mas se é 

verdade que o trabalho é a origem, se é verdade que o trabalho é a 

chave da humanidade, os homens, a partir do trabalho, afastaram-se 

inteiramente, com o tempo, da animalidade. Mas não foi só no plano 

do trabalho que eles se desenvolveram: é no conjunto da sua vida que 

eles fizeram corresponder os seus gestos a um determinado fim. 

Humanamente, a conjugação dos amantes ou dos esposos, só teve um 

sentido; o do desejo erótico: o erotismo difere do impulso sexual 

A espera enquanto característica do desejo pode ser vista através da actividade 
eléctrica do cérebro: no electroencefalograma do homem, pode constatar-se a presença 
de uma onda negativa na região frontal que acompanha a espera antecipadora de 
uma acçáo. Registando a actividade eléctrica das células no interior do sistema 
nervoso central, observa-se que certas regiões são particularmente solicitadas na fase 
preparatória dessa acçáo. 



animal, na medida em que é, em princípio, do mesmo modo que o 

trabalho, uma procura consciente(...)" (1964, 75) de uma finalidade. 

O binómio "recompensa-prazer", a partir da referência ao 

trabalho e ao erotismo, como fundador do desejo, destrói a imagem 

que associa desejo a instinto - a intervenção das funções cognitivas do 

ser humano separam-no do animal - assim como aquela que liga 

desejo exclusivamente a sexualidade. O desejo relaciona-se antes de 

tudo com a finalidade a atingir, baseada na recompensa ou no prazer a 

conseguir. 

Um outro elemento característico do desejo é a 

necessidade. Os psicólogos designam este estado interno como 

motivação, como uma tendência forte para a realização de um 

determinado acto. 

Entendendo o prazer como recompensa para o indivíduo, 

então temos de o considerar como um dos motores de aprendizagem, 

que não podemos negligenciar. 

Jean Didier Vincent distingue três dimensões a ter em 

conta quanto ao prazer, a saber: 

- a dimensão extracorporal que é representada pelos 

objectos de desejo e de repugnância,isto é, pela atracção ou repulsa 

que os objectos exteriores (ou, por dilatação, os fenómenos 

exteriores) exercem sobre o sujeito; 

- a dimensão corporal, na medida em que o binómio 

prazer-desprazer tem consequências de ordem orgânica; 

- a dimensão temporal que lança a temática do papel da 

educação e da aprendizagem na aquisição do património individual 

dos objectos (ou dos fenómenos) de prazer. 



A dor, por seu lado, não é apenas um estado afectivo, é 

ela mesma uma sensação. 

"O mundo e o meu corpo coexistem bem; a prova é que 

eles entendem-se para fazer-me sofrer" (Vincent, 1956, 225). "As 

situações oferecidas pela vida são, além de tudo, complexas. Não há 

percepção dolorosa que seja pura e desprovida de contingência 

histórica.Toda a dor é percebida em função do que a envolve - espaço 

corporal e extracorporal - e no que a precede. por vezes muito longe 

no passado - espaço temporal" (Vincent. 1956. 339). Constatamos 

como a dor 6 um elemento do vivido, um sinal da ligação corpórea 

com o mundo que, contudo, não aparece como a finalidade dessa 

ligação, uma vez que conduz ao apelo do seu contrario. 

Em relação a uma hierarquizaqão dos prazeres, aparece 

uma interessante classif icaqio num artigo não menos 

interessantemente designado Homo Faustzls (Calvo, 1992, 21). 

Segundo esta espécie de ordem de nobilitação dos prazeres, à luz do 

critério que vai do simples ao complexo, encontrariamos na sua 

simplicidade ou, até mesmo na sua boçalidade, os prazeres 

fisiológicos ou naturais. São prazeres primários, directamente 

relacionados com os sentidos, designadamente com as percepções 

sensoriais mais imediatas: visão, ouvido, olfacto, gosto e tacto. "E, 

segundo o clássico reducionismo dos moralistas puritanos, só a isto se 

limitaria o hedonismo: à mais míope dependência instintiva dos mais 

baixos apetites corporais, como são a luxúria, a avidez, a gula (ou se 

se quiser, a sensualidade, a voluptuosidade, a obscenidade) e a viciosa 

adição ao consumo de qualquer classe de estupefacientes (tabaco, 

álcool, drogas, pornografia, etc)" (Calvo, 1992, 21). 



A redução do hedonismo a este "materialismo corporal" 

impede o interesse por outros prazeres de maior complexidade que 

podem ser considerados, segundo o critério adoptado, de segunda 

ordem e que podem designar-se por artificiais ou culturais. Nesta 

esfera deparariamos com todos os produtos construidos pelos seres 

humanos, com a intenção determinada de que sejam agradáveis ou 

excitantes. "A única diferença entre o natural e o artificial é o desenho 

humano. Mas uma vez que os seres humanos aprenderam a desenhar 

objectos para seu próprio prazer, logo deram conta de que esse 

mesmo prazer estético, especificamente provocado pelos produtos 

desenhados com esse único objectivo (produzir prazer), era 

igualmente extraível do resto dos objectos naturais não desenháveis" 

(Calvo, 1992, 22). 

Por outro lado, a própria confrontacão entre o que é 

natural e o que é artificial não é linear, não só porque essas duas 

ordens de realidades são feitas da mesma matéria-prima, mas até 

porque o considerado artificial não retém toda a capacidade criadora 

do ser humano. 

O autor de Horno Faustus considera que simultaneamente 

aos produtos artificiais se dá a realização de outros factos, que, sendo 

resultado espontâneo e involuntário dos nossos actos, são capazes de 

afectar os estados emocionais. Estes prazeres nem naturais nem 

artificiais, mas espontâneos, constituem a terceira ordem de prazeres. 

"E consistem em todas aquelas consequências gratificantes dos actos 

humanos que não tendo sido realizadas com o objectivo de agradar 

nem de gostar, conseguem fazê-lo: a carícia espontânea, o olhar de 

surpresa, o golpe de humor, a feliz ocorrência, a inesperada 

felicidade" (Calvo, 1992, 23). 



Nós gostariamos de alargar o sentido desta terceira ordem 

de prazeres, pela oportunidade que ela permite de pensar o alcance do 

involuntário. De qualquer acção humana - da ordem dos prazeres 

fisiológicos ou da ordem dos prazeres artificiais - desprendem-se 

subacçóes espontâneas e até involuntárias, que têm sempre 

consequências ao nível dos estados de prazer. 

A partir destas subacções - afinal parece não haver 

acções incólumes - deve perceber-se a importiincia e a lucidez de que 

devem revestir-se as duas primeiras ordens de prazeres. 

Se considerarmos que "o hedonista não só nasce, como 

deve fazer-se" (Calvo, 1992, 24), abrimos o vasto campo da educação 

sensorial, isto é, da aprendizagem da sensibilidade e do seu universo, 

que pode ser dos mais subtis e refinados. X aprendizagem dos 

prazeres e da sensualidade pode tornar-se um dos processos 

educativos mais complexos e simultaneamente mais compensadores, 

na medida em que essa aprendizagem envolve toda a história pessoal 

e apela a uma amplitude de sinais e experiências. 

A aprendizagem dos sentidos pode transformar-se numa 

manifestação magnífica e insaciável das possibilidades da 

consciência-corpórea. 

O que significa para cada ser humano o seu corpo? 

Esta pergunta implica um método de aproximação, que 

tenha em conta o carácter do corpo como lugar de pulsões e de 

desejos e de paixões e de sentidos. Sendo assim, pode-se ser mais ou 

menos favorável à força significante do corpo, mais ou menos 

interessado em reconhecer-lhe a importância, mas ninguém parece 

poder permanecer indiferente às suas manifestações. 



O que significa, portanto, esse corpo, quando digo o meu 

corpo? O que significa o corpo do outro quando eu lhe estendo a mão 

ou lha recuso? 

Pode dizer-se, sem grandes esforços especulativos, que é 

impossível compreender o facto corporal sem interrogar o ser do 

homem. A própria noção do outro é inequívoca pela experiência da 

sua corporeidade: o outro apresenta-se ao meu olhar. Poder-se-á 

compreender o ser do indivíduo sem interrogar a sua corporeidade'? 

O indivíduo não é uma abstracção, nem o corpo é uma 

massa amorfa; existe num mundo, corporalmente. Consideramos que 

qualquer reflexão será votada ao fracasso se não partirmos já do 

pressuposto de que o corpo humano é um organismo envolvido numa 

psyché. Quando nos referimos ao corpo estamos também a pressupor 

a referência a conduta humana de que o corpo é portador. A 

existência corporal tem de ser encarada como unidade originária, a 

partir da qual se podem detalhar os elementos. Ser corpóreo é estar no 

mundo, se bem que a presença no mundo possa exceder os limites do 

próprio corpo. 

A crispação da corporeidade transforma a minha relação 

com o mundo, na medida em que altera a minha experiência do 

próprio mundo. A fadiga, a doença, a dor provam que o meu corpo 

não é um orgão passivo ou de relação espontaneamente dócil com o 

mundo. E se a fadigawé uma experiência de banalidade quase 

quotidiana, a dor influencia mais radicalmente a totalidade da 

presença 2. Na base deste argumento está a convicção de que o meu 

Não nos referimos à problemática da dor do ponto de vista da pormenorização 
clínica; trata-se do ponto de vista da vivência. 



corpo é uno com a minha realidade e de que a realidade é sentida 

através do corpo. 

A dor é perturbadora desse equilíbrio. porque a dor não 

pertence ao estado de relação primordial com o mundo. Claro está que 

me posso resignar à sua presença, posso até aceitar viver com ela - o 

que não quer dizer aceitá-la na sua realidade, mas antes suportá-la - 

mas saberei dessa presença perturbadora. A dor é uma realidade 

estranha que me diminui, na relacão imediata em que me torna 

constantemente consciente de um maior número de limitações às 

minhas possibilidades que, por si só, nunca são infinitas. 

Na situação de dor o elemento mais inquietante é que o 

corpo torna-se o pólo das minhas preocupac6es. Essa centralidade do 

corpo não é de modo nenhum inócua de consequências: é que ao 

tornar-se o pólo da minha ansiedade e perturbasão, altera 

profundamente a minha existência. 

A questão da dor coloca uma outra questão importante: a 

da temporalidade. Se a dor passa, ela tornar-se-á um parêntesis na 

minha existência: pode ter-se ficado aterrado por algum tempo, mas a 

presença no mundo é reinstalada. Se a dor permanece e apesar de não 

se ficar completamente esmagado por ela, o estado de entorpecimento 

dificulta o chamamento do "depois", que é ainda a questão 

fundamental da esperança. O tempo prende-se com a experiência 

pessoal que situa o presente de um momento em relação com um 

antes e um depois. 

O prazer, ao contrário, é facilmente considerado familiar. 

O prazer, mesmo que não o reconheça, nunca é efectivamente um 

desconhecido. O prazer faz experimentar uma satisfação global, não 



só na medida em que sinto o meu corpo, mas ainda porque coincido 

plenamente com ele. 

Estar instalado no mundo é ser fundamento de uma 

relação de opacidade-transparência: "Deixar-se ir e agir, estar aberto e 

fazer abrir-se o mundo, ir ao encontro e poder esperar, comunicar na 

familiaridade, eis a habitação humanan( Chirpaz, 1958,43). 

As emoções manifestam a vulnerabilidade do frágil 

equilíbrio entre a consciência-corpórea e o mundo. "Como a 

experiência emocional, a experiência sexual revela-me que não sou 

um simples espírito, um pensamento que poderia usar o corpo para 

dizer ou exprimir qualquer coisa. Não me sirvo do meu corpo para 

exprimir por mimica o meu desejo, faço-me corpo exprimindo um 

desejo que i. eu próprio. Fazendo-me corpo confiro um sentido a cada 

gesto, contudo não posso transformar em gesto significante a 

totalidade da minha corporeidade. A presença experimenta de novo 

que o seu corpo é também um ser orgânico e que não pode ser tornado 

totalmente significante" (Chirpaz, 1988, 75). 

Afirmar a importância do corpo próprio é mais do que 

argumentar acerca de circunscrição orgânica, ainda que complexa: é a 

forma gerúndia de cada indivíduo viver. 

A prática axiológica não é incólume ao tipo de 

aprendizagem que cada um desenvolve, designadamente à 

aprendizagem dos sentidos. 

Estamos portanto a considerar que os sentidos não são 

apenas auxiliares do pensamento, mas que participam activamente em 

todas as explicitações do ser humano: há mais continuidade entre 

paixão e razão do que descontinuidade. A sensibilidade implica 

designadamente a problemática do livre arbítrio. 



O facto de uma mesma experiência provocar prazer ou 

sofrimento depende de ser livre e voluntária ou forçada e obrigatória. 

Por conseguinte, parece lícito afirmar que não pode haver prazer sem 

liberdade e que, se o prazer se aprende, igualmente a liberdade é um 

fenómeno que se prende 5 educaçio. É a aprendizagem da 

sensibilidade com as suas vicissitudes desconcertantemente 

surpreendentes que nos permite viver hedonisticamente - tenhamos 

em conta a reflexão sobre a ordem dos prazeres que apontámos - a 

nossa relação no mundo. 

O registo mental dos prazeres pessoais faz parte do 

património pessoal, mas tem repercussões sociais, pelo facto imediato 

de que as próprias relações sociais se enraízam no contexto dessas 

experiências. Não podemos deixar de levantar a questão dos medos 

sociais dos prazeres: "o hedonismo é metaforicamente entendido 

como uma epidemia incontível perante a qual se deve erguer uma 

inultrapassável barreira moral como mecanismo de defesa 

terapêutica" (Calvo, 1992, 57). Não entrando pelo ângulo da caça às 

bruxas dos puritanismos, procuraremos reflectir nesta temática, a 

partir do postulado de que o prazer não é apenas uma questão de 

devassadora quantidade, mas uma questão de salutar qualidade. 

Assim, iremos defrontar este assunto, integrando-o no universo da 

axiologia corporal. 

Para que não se tenham reservas em enfrentar 

lucidamente a problemática da sensibilidade e da consciência- 

corpórea é importante perceber que o acto livre tem repercussões - 

não há acções sem consequências - e que, se o prazer é susceptível 

de provocar ressacas físicas e morais, é também o domínio que a 

acção humana persegue e onde tem interesse em demorar-se. 



2. A hermenêutica dos sentidos 

O limite espacial da experiência estesiológica do corpo 

próprio é a superfície da pele. Se alguém toca na minha pele 6 afinal 

a mim enquanto sujeito que também toca: as sensacões cutâneas 

manifestam o duplo carácter de estabelecerem relacões com o exterior 

(relações objectivadas) e relacões com o próprio corpo (relações 

somatizadas). "Apesar do sujeito não ser um objecto espacial, 

actualiza-se num determinado local do espaco, ou seja, no seu 

organismo. Essa relação pertence a um campo que Husserl denomina 

"somatologia". A relação somática entre sujeito e organismo tem um 

aspecto motor (cinematológico) e um aspecto sensorial 

(estesiológico). Os limites do "meu" organismo são dados, por um 

lado, pelo facto de eu me poder movimentar enquanto sujeito de 

forma imediata e, por outro lado, pelo facto de eu sentir 

imediatamente um contacto com o meu organismo. Por fim, existe 

ainda uma terceira relação do sujeito com o organismo, que não se 

distingue da relação com outros corpos. É a percepção do organismo 

como objecto externo no reino dos objectos corpóreos" (Hensel, 1966, 

95). 



É a possibilidade do "para dentroVdo corpo que dá uma 

complexidade à organicidade: a capacidade de se subjectivar e de se 

objectivar dá versatilidade ao modo como o indivíduo pode habitar o 

seu organismo. "Essa unificação com o próprio organismo, da qual os 

animais nada sabem, mas apenas sentem que se trata do seu próprio 

organismo e o controlam de forma imediata,não se aplica ao homem. 

O homem ganha , com o passar dos primeiros anos da sua vida uma 

relação ao organismo, é forçado a aguentar, pela sua posição erecta, 

um equilíbrio arriscado, bem como a manipular ou instrumentalizar o 

seu organismo como o seu próprio corpo. Isso leva tanto a heróicas 

actuações de autocontrole como também aos deslizes mais ridículos. 

O homem está em luta com o seu corpo, mesmo quando sabe que se 

trata do seu próprio organismo que o está a atrapalhar. 

Enquanto organismo eu sou um objecto externo que 

atrapalha ou dá lugar a outros corpos,e que me obriga, diversamente 

da autopercepção do meu organismo à percepção e avaliação de 

distâncias e espessuras" (Plessner, 1977, 29). 

O existir-como-corpo-próprio implica a circunstância 

(mais ou menos pessoalmente conflituosa) da actuação. A grande 

questão está em reflectir sobre que substrato fundo essa actuação: 

actuo como se fosse apenas um organismo deixando-me manipular e 

ignorando a ligação a um "para dentro" ou actuo como um organismo 

que sendo corpóreo é capaz da acção livre e valorizadora? 

A sensorialidade coloca toda essa problemática 

axiológica, na medida em que constantemente o ser humano é 

obrigado a situar-se perante a multiplicidade de impressões e de 

sensações que exigem uma tomada de posição. Desta forma, fica 

aberto um vastíssimo campo de virtualidades que podem ser 



configuradas, se para isso concorrer a actuação criativa do ser 

humano. 

A cristalização das relações do mundo perceptual e do 

mundo das actuações, conduz a um primarismo de comportamentos, 

desejos e intenções. 

Os sentidos participam conjuntamente na construção do 

universo perceptivo, que é um universo de interperceptividade. 

E, contudo, falta uma "hermenêutica dos sentidos". 

Efectivamente, uma reflexão que "englobe a actuação, a fala e a 

configuração, uma "poética" do comportamento humano que entenda 

de forma radical a percepção, não pode ficar sem uma hermenêutica 

dos sentidos "( Plessner, 1977,37). 

Quando nos referimos à organicidade não nos queremos 

referir apenas a ser corpo, mas ainda a ter corpo. Os sentidos 

enquanto sentidos de distância ou de proximidade, modalidades de 

corporificacão ligadas ao aspecto animal, modalidades cinestésicas, 

tácteis, gustativas, olfactivas, térmicas, modalidades da dor ou do 

prazer ...p articipam na constituição de estados de espírito ou de 

humor, possuem um papel decisivo no nosso sistema vital e no 

sentido que damos às circunstâncias envolventes. 

É importante pensar as modalidades fundamentais da 

concretização da corporeidade, encarando-a como uma realidade 

muito particular e que nenhum meio cultural pode afastar como se 

fosse apenas uma realidade biológica. 

Plessner conclui que "se a nossa existência física não 

fosse uma existência, isto é, um comportamento em relação a 

condições, mas sim um simples acontecimento sem sentimentos, 

então não haveria nenhuma hermenêutica, nem dos sentidos 



superiores nem dos inferiores (...). O tema pode ser variado desde a 

corporificação do actor ou do dançarino até ao realce de cobrir-se ou 

mostrar-se com roupas ou jóias, desde os hábitos de comer e beber até 

às técnicas de concentração, de autocontrole e libertação do corpo, 

desde o jogo mais simples até ao desporto altamente especializado ..." 

(1977, 35). 

A hermenêutica dos sentidos - dos superiores e dos 

inferiores - deve apontar para muito mais longe do que qualquer 

"sentido dos sentidos" em termos biológicos. Os sentidos não podem 

ser entendidos isoladamente. Só o seu entendimento como um todo 

permite dar conta da sua importância ao nível da conduta humana, 

nessa ligacão interminável ao corpo, desde o riso e o choro às maiores 

excentricidades ou comedimentos. 

A sensomotricidade é o conceito revelador do modo do 

posicionamento dos sentidos no organismo: não podem ser vistos 

isoladamente, mas como fazendo parte de um todo e dando acesso à 

unidade do organismo que os abrange. Os sentidos participam no 

campo de acção acessível ao ser humano e naquele que ele próprio 

cria . Por conseguinte, actuam não só ao nível afectivo-emocional, 

mas também gnóstico e ético. 

O entendimento do ser humano como capaz de vivenciar 

o seu próprio corpo implica o entrelaçamento das sensações 

cinestésicas e viscerais com os universos imaginário-simbólicos, 

espirituais, artísticos ... estéticos. O princípio fundamental das 

possibilidades humanas é o princípio da unidade das suas destrezas 

e das suas intenções: lembremos que ter corpo e ser corpo são a 

mesma coisa o que, genericamente, é a afirmação de que a cada 



elemento gnóstico corresponde um elemento sensitivo e afectivo e 

vice-versa. 

Os sentidos são fonte de conhecimento, o que se revela 

na dependência das sensações e das percepções, das condições de 

funcionamento dos orgãos sensoriais respectivos. A nossa 

preocupaçáo pelos sentidos não é uma questão da psicologia 

sensorial, dos processos e das funções de conhecimento visuais, 

auditivos, tácteis ... nem uma preocupaçáo secreta em fazer uma 

estesiologia. Temos a intenção de fazer uma análise dos sentidos e das 

suas solicitacões em ordem a compreender as capacidades que essas 

modalidades permitem ao ser humano, ou seja, uma intencão de 

ordem compreensivamente antropológica. 

Antes de tudo uma pergunta simples: a que campo de 

experiência do mundo externo nos permitem chegar os sentidos? A 

tendência para o sensualismo aponta que o conhecimento está nos 

sentidos, encontrando reforço para a sua tese no tratamento 

indiferenciado das sensações, uma vez que apesar da função 

específica de cada sentido, a função genérica é alimentar o 

pensamento, mantendo-se como um caminho de "fora " para "dentro". 

A capacidade do ser humano para a ideação e para a 

abstracção; como possibilidade, considerada independente dos 

sentidos,contribui para considerar os sentidos como capacidades nada 

prioritárias. A defesa de uma interiorização reforçadora dos aspectos 

fundamentalmente internos da consciência mais contribui para a 

desvalorização de qualquer reflexão sobre os sentidos. 

Uma reflexão que pretenda avançar no domínio da 

problemática dos sentidos implica o entendimento do ser humano 

como um organismo vivo. O alcance dos estudos experimentais da 



fisiologia comparada é recente, mas ganha importância no 

entendimento dos orgãos sensoriais como ligação de aspectos internos 

e externos de repercussão ao nível da interioridade. Uma reflexão dos 

sentidos é uma reflexão sobre as possibilidades ou as 

impossibilidades da magnitude pensante e actuante do ser humano. 

Considerando que um organismo se apresenta como uma 

unidade planificada, é preciso ter em conta que a sua estrutura 

anatómica, o seu sistema de funções, o ambiente, a circunstância, a 

situação interagem num plano que exige uma tomada de posição 

acerca da importância dos orgãos dos sentidos. 

Trata-se de recuperar para a antropologia filosófica, o 

significado do corpo, reconhecendo-lhe também as dimensões de um 

organismo vivo, que uma tradição de filosofia cartesiana pretendeu 

apagar ou até ignorar. 

Para o homem o significado dos sentidos não é limitado 

à função informativa, mas diz respeito imediato ao modo de ser das 

sensações. Ver, tocar, ouvir, cheirar, ter prazer, ter dor ... são vivências 

para o homem. A sensação pura é um constructo de teorias do 

conhecimento fundadas, acima de tudo, na possibilidade do ser 

humano abstrair, pensar, "desligar-se" de si, parecendo tornar-se 

latente de si próprio. 

É a ambivalência dos dados da experiência e da sua 

contextualização espacio-temporal onde ganha muitas possibilidades: 

faz vibrar sentimentos, pensamentos, emoções, gostos. Vivemos com 

os nossos sentidos, voltados para todas as coisas, ainda com a 

capacidade não só de sentir, mas de "ter sensações" e de se 

aprofundar nelas. 



Genericamente afirma-se que cada modalidade de 

sensação, como ver, ouvir, cheirar está associada a um orgão 

determinado, isto é, cada um dos orgãos é específico para uma 

qualidade particular. "A pluralidade total dos sentidos foi até agora 

considerada poucas vezes como objecto de pesquisas dentro da área 

da Fisiologia sensorial; o motivo deve estar principalmente nas 

grandes dificuldades que existem em conceber uma representação 

compreensível dessas configurações totais" (Hensel, 1966, 39). 

Cada modalidade sensorial está associada a um orgão 

sensorial específico; a intermodalidade refere-se a fenómenos como a 

audição de cores, à associação de sons a cores ou também a odores o 

que, segundo estudos de Hornbostel, é um fenómeno de alguma 

generalização e suficientemente independente da volição. Existe uma 

afinidade intermodal de qualidades experienciadas, que se liga a 

outras modalidades. Poder-se-á afirmar que essa afinidade intermodal 

deve ser de caóticas consequências. Contudo, para além da 

coexistência de diversas qualidades não prejudicar a sua precisão, há 

que ter no horizonte a concepção do corpo humano como uma 

unidade funcional, cinestésica e muscular. "Força é ao mesmo tempo 

vontade e informação sensorial, espontaneidade e receptividade. Para 

perceber a força é necessário manifestá-la activamente; a magnitude 

da força "externa" torna-se consciente através de tensões "internas" da 

mesma magnitude, seguindo o princípio "actio-reactio" (Hensel, 

1966, 92). 

A percepção do meu organismo é a percepção de uma 

unidade corpórea, cuja "objectivaçáo" assume uma importância 

particular ao nível da pessoa, ou melhor, ao nível da primeira pessoa: 

o corpo-próprio não é totalmente "objectivável", embora o indivíduo 



possa conseguir distância em relação a si próprio, às coisas e até às 

sensações. 

Continuando a defender a presença latente dos dados 

cinestésicos e sensoriais, a grande questão é saber quais as 

potencialidades específicas que o indivíduo como pessoa ganha 

através dos sentidos. Qual o valor da informação que se obtém pelos 

sentidos? 

O ser humano não se compraz com a organização factual 

dos sentidos, porque nela pressente a passagem de significação. 

No quotidiano, as percepções estão expostas à 

compreensão ou à condução do entendimento, que reprime 

eventualmente o que lhe é desfavorável ou pouco usual ou que se 

deixa fascinar pelo inusitado dessas percepções. A esse mesmo nível 

assiste-se a uma hierarquização das percepções e dos sentidos. 

A visão e a audição parecem assumir as posições 

cimeiras, herdadas quando o homem assume a posição erecta - o 

andar bípede exige do olho e do ouvido uma acutilância nova -: 

"visão e audição tornam-se agora verdadeiramente sentidos de 

distância" (Strauss, 1960, 231). 

A posição erecta faz retrair a importância do olfacto e do 

cheiro, fundando a visão e a audição como sentidos de distância e, por 

essa razão, sendo considerados como orgãos com uma subtileza, que 

não é reconhecida ao tacto, que oferece o "objecto" que já está 

próximo. 

A visão e a audição enquanto sentidos da distância são 

percepções fundamentais, que preparam o contacto físico com as 

coisas. Por outro lado, a metáfora particular da visão define a atitude 

que se refere ao conhecimento e nessa medida assume uma excelência 



na ligação do sujeito à coisa. Afirma-se que a coisa aparece, que se 

mostra, o que sugere a representação de uma faculdade que permita 

encarar isso que se mostra. 

A audição, sendo um sentido da distância, é de tipo 

diferente da visáo. Ao olhar - até uma certa distância - vemos 

qualquer coisa, que está próxima ou distante de nós. Na audição, o 

momento da distância tem outra carga cognitiva: em vez de próximos 

ou afastados, os sons penetram, estabelecendo uma relação cognitiva 

diferenciada daquela que a visão transmite. O som volta ao ouvido. 

Cada um pode ouvir-se a si próprio. 

Sentir não é um mero resultado de uma situação 

objectiva, mas representa um estado subjectivo, dependente do que se 

passa entre o corpo e o meio exterior. No acto de sentir está manifesta 

uma difusa sensibilidade orgânica, que sugere o modo pelo qual a 

sensibilidade permite estabelecer uma relação dos sentidos uns com 

os outros. 

Quanto mais diversificado for o contacto com o mundo, 

mais agudamente os sentidos serão despertos e mais intenso é o 

reflexo íntimo daquilo que está de fora. As experiências dos sentidos 

reiteram a subjectividade da consciência-corpórea: dentro fica o que 

sentimos. 

Outro assunto será estudar o modo como se processa o 

circuito dos actos dos sentidos e o estado interno de existência desses 

actos corporais. Não parece ser de difícil aceitação que há uma 

espécie de predisposição virtual que conduz os sentidos para 

determinados universos de sensorialidade a que correspondem 

determinadas emoções. Na cumplicidade dos orgãos dos sentidos com 

a actividade psicológica, pensamos que a "paixão do mundo" permite 



um espectro inesgotável de matizes e que o âmbito dessa 

cumplicidade pode estar sempre em expansão. 



3. A paixão do mundo 

Cada emoção representa uma manifestacão do ser no 

mundo. A paixão do mundo é a paixão dos laqos que a subjectividade 

isolada não consegue desenvolver e de que precisa para subsistir: "os 

laços de uma mãe e de seu filho, dos irmãos, das irmãs, dos amantes e 

dos esposos(...), as devoções a uma instituicão ou a uma ideologia, as 

crenças, os partidos e as pátrias(...). Encontramos tracos vivos nos 

contactos corporais que materializam o laço: aperto de mão, abraço 

ou o abrazo dos mediterrânicos, beijos, leito partilhado, lisonjas e 

carícias inventadas para assegurar conforto e protecção ao longo da 

"travessia"" (Vincent, 1986, 343). 

A paixão do mundo é, no nosso entender, a corrente de 

ligações - que se tecem ou que se rompem - de que o sujeito depende 

e que têm sempre consequências na sua existência. A complexidade e 

a fundamental importância dessas ligações a nível intersubjectivo 

mostram -se na medida em que têm de ser mostradas. 

Se a afirmação "sou porque estou emocionado e porque 

tu o sabes" (Vincent, 1986, 359) é plena de significação, então 

estamos em crer que a paixão do mundo é um assunto profundamente 

humano e de pleno direito no universo da educação. 



O mundo em que vivemos é um "mundo de propensões" 

(Popper, 1991, 20) e o ser humano como ser de educabilidade - ser 

capaz de auto e heterotransformação - pode ser o grande protagonista 

dessa realidade. 

"Em física, propensões são propriedades de toda a 

situação física e por vezes mesmo da forma particular pela qual a 

situacão se transforma. O mesmo se aplica às propensões na química, 

na bioquímica e na biologia. 

No nosso mundo real em mutação, as situações, e com 

elas as possibilidades, e como tal as propensões, estão em constante 

mudanca. Elas podem certamente alterar-se se nós ou qualquer outro 

organismo pre fer i rmos  uma possibilidade a outra: ou se 

descobrirmos uma possibilidade onde nunca tínhamos visto uma 

antes. A nossa própria compreensão do mundo altera as condições do 

mundo em mutacão; e o mesmo fazem os nossos desejos, 

preferências, motivações, esperanças, sonhos, fantasias, hipóteses, 

teorias. Mesmo as nossas teorias erradas alteram o mundo, embora em 

regra as nossas teorias correctas possam ter uma influência mais 

duradoura. Tudo isto significa que o determinismo está simplesmente 

e r r a d o ;  todos os seus argumentos foram definhando e o 

indeterminismo e o livre arbítrio tornaram-se parte das ciências físicas 

e biológicas" (Popper, 1991,29-30). 

O conceito de propensão a partir da noção antropológica 

de ser humano como consciência-corpórea, passível de educabilidade, 

pode ter vastíssimas e desejáveis consequências. A grande premissa é 

a defesa de que as experiências pessoais - incluindo toda a pleiade de 

emoções e pensamentos, enquanto virtuais elementos de actuação - 

participam activamente nesse estado de propensão. O futuro é aberto 



e a minha acção não é gratuita para esse futuro. A temática da 

propensão introduz o amplo espaço da possibilidade e a possibilidade 

tende à concretização de novas formas, elas próprias geradoras de 

novas possibilidades. "Tudo isto significa que as possibilidades que 

ainda não se concretizaram são de certa forma reais. As propensões 

numéricas que atribuímos às possibilidades podem ser interpretadas 

como a medida deste estado de uma realidade ainda não concretizada. 

uma realidade em construção. (...) Não são os empurrões de trás, do 

passado que nos impelem, mas sim a atracção, o apelo do futuro e das 

suas possibilidaes concorrentes, que nos atraem e nos seduzem." 

(Popper, 1991,33). 

O arrojo de uma teoria da propensão, assente na força de 

um conceito como o de possibilidade, problematizada no âmbito da 

educação, insuspeitadamente corrobora a reflexão acerca de uma 

antropologia dos sentidos, tal como a temos vindo a propôr. Somos de 

opinião que é preciso redimensionar o conceito de educabilidade e 

nesse sentido a importância das artes. Para tanto, começamos por 

propôr uma reflexão a partir de cinco crenças básicas que orientam a 

acção educativa 3 : 

1- A afirmação de que o pensamento conceptual exige 

o uso da linguagem assenta na concepção de que a linguagem 

desempenha no processo cognitivo não só um papel fundamental, mas 

até insubstituível ou único. Adam Schaff afirma que "quando 

adoptamos o ponto de vista monistico, recusamos a afirmação de que 

a linguagem e o pensamento podem existir separadamente e com 

Referimo-nos a conferência apresentada por Elliot W. Eisner no Simpósio 
Internacional "Desarrollo Humano y Educación" realizado na Faculdade de Educação 
da Universidade Complutense de 28 a 30 de Outubro de 1991. 



independência entre si. Desde logo, referimo-nos a um pensamento 

especificamente tzurnano, por outras palavras, um pensamento 

conceptual. Assim, afirmamos que no processo de cogniçáo e 

comunicçáo, pensar e utilizar uma linguagem são elementos 

inseparáveis de um todo. A integraçáo é tão perfeita e a 

interdependência tão precisa que nenhum dos dois elementos podem 

dar-se jamais independentemente, numa "forma pura". Precisamente 

por este motivo as funções do pensamento e a linguagem náo podem 

tratar-se separadamente, nem digamos contrapostas entre si" (1973, 

1 18). 

Efectivamente, Schaff não é o único a suster o lugar 

destacado da linguagem no domínio da cogniçáo. Lembremos Piaget, 

J. Bruner, Whorf, Sapir e o modo como a linguagem é responsável 

pela construção do conhecimento da realidade. 

A linguagem tendo ainda o efeito de abstracção e de 

norninalizaçáo da informação que é dada por outras formas 

"inferiores" de conhecimento, assim é introduzida no curriculo escolar 

como necessidade de cogniçáo e conceptualização, excluente dessas 

outras formas de conhecimento. 

O que acontece com "aqueles que trabalham em arte - 

aqueles que compõem música ou se dedicam à pintura,por exemplo"? 

(...) Com frequência, o estado com que se apresenta uma determinada 

actividade é tão repentino, que a linguagem não tem ocasião de 

aparecer; por exemplo, naqueles que improvisam uma peça musical, 

na dança, ou num determinado exercício que se realiza na pista de 

atletismo. A linguagem em todas estas actividades sempre chega 

tarde, é muito mais lenta" (Eisner, 1991, 18-19). 



Eisner, que critica a postura dos que assumem a 

linguagem como condição insubstituível para pensar, considera-a 

responsável pelo seguinte equívoco. 

3- A experiência sensorial i considerada cognitivamente 

inferior: Platão 6 o filósofo de referência imediata. quando pensamos 

numa hierarquizaqio das funqões cognitivas. De facto. para PlritrTo as 

formas mais abstractas de conhecimento - capazes de a lcan~ar  as 

verdades superiores - são consideradas mais importantes e as 

sensitivas - mais lizadas 2s artes - são situadas num grau inferior. 

Acerca da funcáo e qualidade das percepqóes em termos 

cognitivo-existenciais temos vindo a tratar quando nos referimos à 

antropolosia dos sentidos. Parece inequívoco o que se aprende do 

mundo através dos sentidos e o modo como essa forma de experiência 

participa na construcão de um conhecimento? que embora 

diferenciado do conhecimento linguístico, é uma hermenêutica 

insubstituível do mundo: queremos dizer a forma artística e todos os 

matizes e subtilezas que através dela abrimos no mundo. A 

experiência liga-se à vida e à morte e desse modo emana da 

consciência-corpórea. 

Acerca da argumentacão de que a percepção não é um 

facto cognitivo, teriamos que remeter para a definição do que é então 

um facto cognitivo e desse modo não sairíamos de uma teia, 

propositadamente tecida. Entretanto apontamos a opinião de R.  

Arnheim, que afirma que "por cognitivo entendo toda a operajáo 

mental implicada na recepção, armazenamento e processamento da 

informacão: pe rcepção  sensorial,  memória, pensamento, 

aprendizagem. Usar assim esta palavra entra em conflito com uma 



ideia a que muitos psicólogos estão acostumados e que exclui a 

actividade sensorial da cognição, o que reflecte a distinção que 

pretendo eliminar. Portanto, devemos ampliar o significado dos 

termos " cognitivo" e "cogniçáo" para incluir a percepção sensorial. 

De modo similar não vejo maneira de separar o qualificativo de 

"pensamento" do que ocorre na percepção. Não parece dar-se 

processo mental no que não apareça na percepção sensorial, pelo 

menos ,em princípio. A percepçao visual é pensamento visual" (1969, 

21). 

Quase estranha parece a indiferença com que os sentidos 

e as percepções têm sido colocadas no âmbito das relações a que 

temos chamado cognitivo-existenciais e por conseguinte a negligência 

a que se tem votado o seu refinamento: "Como podemos separar 

mente e matéria, corpo e espírito, carne e pensamento" (Calvo, 1992, 

171). 

3- A inteligência exige o uso da lógica: afirmar a lógica 

como condição necessária para o exercício da inteligência é restringir 

o conhecimento às formas de conhecimento que assentam 

fundamentalmente na consistência lógica, isto é, o tipo de 

conhecimento que se baseia na "afirmação literal". O que dizer do 

tipo de conhecimento extra-lógico, como é o caso, por exemplo, da 

poesia, no uso que faz da linguagem? O que dizer dos produtos da 

racionalidade humana que significam a partir da utilização de 

procedimentos extra-lógicos, como é o caso de muitas manifestações 

artísticas? 

"Qualquer ideia que ignore o necessário papel da 

inteligência na produção de obras de arte, baseia-se numa 



identificação do pensamento com o uso de um tipo de material, signos 

verbais e palavras. Mas, pensar efectivamente desde o ponto de vista 

das relações entre as qualidades exige uma disciplina do pensamento, 

tão severa, como o é pensar em termos de símbolos verbais e 

matemáticos. Mais, ainda, como as palavras podem manipular-se 

facilmente de modo mecânico, a produção de um trabalho realmente 

artístico exige provavelmente mais inteligência que a necessária na 

maior parte dos assim chamados pensamentos, a que se dedicam 

aqueles que se orgulham de ser "intelectuais" (Dewey, 1958,46). 

A racionalidade e a lógica, estando intrinsecamente 

associadas, atrofiam o mundo das relações humanas, que se expressa 

de mútiplas formas. Para apreciar uma sonata, uma escultura, uma 

catedral, um drama ou uma comédia ...p recisamos de aplicar o 

procedimento do tipo da "afirmação literal"? 

Não será fundamental e até de certo modo urgente 

reconsiderar a natureza da inteligência humana a partir da 

problematização da axiologia corporal, a que já nos referimos? 

Se aqueles que estão comprometidos com a educação 

continuarem a defender a impossibilidade de falar de inteligência 

artística, mantendo dissociados o pensamento e a percepção, sem 

querer, estarão provavelmente a contribuir para afastar o pensamento 

pedagógico do restauro necessário e contemporâneo de uma 

subjectividade golpeada. 

4- A não implicação e a distância são necessárias para a 

compreensão da verdade: é na linha do que afirmámos anteriormente 

que temos que situar a denúncia de Eisner, designadamente a 

polarização entre as emoções - associadas platonicamente a amarras e 



pesos que dificultam a ascensão para o conhecimento verdadeiro - e 

a razão - associada a conceptualização e objectividade (e porque não 

dizer, frieza?). 

Consequentemente,  perante os sentidos e os 

procedimentos a eles associados, define-se uma atitude, que se não é 

de menosprezo, é seguramente de indiferença ou suspeita. "A não 

implicação e a distância têm as suas virtudes, mas são princípios de 

eficácia limitada no âmbito do conhecimento, equivocando-se quem 

considera que devem presidir a todo o conhecimento possível" 

(Eisner, 1991, 24). 

5- O método científico é o único caminho válido para a 

generalizacão: a possibilidade de desenvolver um conhecimento 

capaz de validade científica, implica que se sigam determinados 

procedimentos particulares, especificamente ligados ao universo 

epistemológico da investigação própria das ciências físicas e 

matemáticas. 

Partindo desta concepção apertada de "generalização" e 

de conhecimento, o artístico fica de fora dessa concepção. Quando 

muito, as artes são consideradas um saber, mas não propriamente 

conhecimento. 

Porém, a "visão das propensões permite-nos encarar de 

uma nova forma os fenómenos que constituem o nosso mundo. O 

mundo já não é uma máquina causal - pode ser visto agora como um 

mundo de propensões, como um processo de possibilidades que se 

vão concretizando e de novas possibilidades que se revelam.( ...) O 

mundo da física é, sabemo-lo há algum tempo, indeterminista. 

Durante muito tempo foi encarado como determinista.( ...). Lancemos 



uma rápida vista de olhos à evolução química. Especialmente na 

evolução da bioquímica, sabe-se que qualquer novo composto cria 

novas possibilidades para novos compostos a formar, possibilidades 

essas que anteriormente não existiam" (Popper, 1991,31-32). 

Parece, assim, que a ciência ou as artes não devem ser 

perspectivadas sob o ângulo da hierarquização do "conhecimento". 

Pelo contrário, são universos de acção humana em ordem a saber do 

mundo, e de si próprio. Cristalizar em velhas crenças é não poder 

partilhar da afirmação de que "o nosso mundo de propensões é 

inerentemente criativo" (Popper, 1991, 33). 

Posto isto, gostariamos de retomar a nossa temática 

acerca das condições de existência e da paixão pelo mundo. 

Como sabemos, nós, mortais falíveis e, contudo, sistema 

bem complexo, vamos constituindo a nossa individualidade a par com 

a indeterminação. O ser humano vai-se substituindo na medida em 

que é um centro de actividade, capaz de movimentar circunstâncias, 

capaz de ser actuante. A capacidade de actuação é simultaneamente 

necessidade de actuação: o ser humano é inacabado. 

A marcante característica processual do desenvolvimento 

do ser humano torna-o um ser de aprendizagem ou de aprendizagens, 

um ser que tem a tarefa quotidiana de viver. É nesta perspectiva que 

situamos a problemática da acção livre e da acção valorizadora do 

homem. 

O ser humano não permanece em suspenso na vida: é a 

sua capacidade de aprender e de criar que expressam o mundo 

praticamente ilimitado das significações e dos valores. 



De que modo, porém, pode o indivíduo dar conta dessas 

significações, tornando-se ele próprio capaz de se vincular a esse 

mundo? 

Refutado fica "o empirismo clássico, a teoria-balde do 

espírito que diz que nós obtemos conhecimento abrindo simplesmente 

os olhos e deixando os "dados" oferecidos pelos sentidos, ou 

oferecidos pelos deuses, encaminhar-se para um cérebro que os 

dirige" (Popper, 1991, 67). 

O ser humano não vive sózinho nem a sua natureza 

psicobiológica lhe permite subsistir sem estabelecer encontros (e 

desencontros) com os outros seres humanos. O ser humano para 

desenvolver as suas capacidades específicas precisa da vinculação 

social com os seres da sua própria espécie. E aqui novamente ao 

sublinharmos a sua essência como ser de aprendizagem, estamos a 

chamar a atenção para o papel fundamental da educação. 

No contexto do mundo ocidental assiste-se a uma 

sociabilidade que assenta na interiorização de coacções e no recuo 

da espontaneidade, na interiorização de comportamentos que são 

aceites socialmente e na repressão dos que devem estar fora do olhar 

(ou do juízo) público. 

A civilização liga-se a um processo de contenção dos 

sentidos e da espontaneidade, justifica normas e proibições, separa as 

esferas do comum e do privado. Até que ponto a interiorização de 

todos os argumentos da sociabilidade acabam por minar a esfera 

íntima - os afectos, os desejos, os prazeres ... - é também um tema que 

nos parece merecer todo o interesse reflexivo. 

"A legitimação psicológica do autocontrole ergue 

poderosos muros entre os homens, não já entre os seus corpos (como 



as normas que regiam os prazeres no código da civilidade), mas entre 

as suas almas (...). Como o atleta que se deve rigor e disciplina, o 

homo clausus é um corredor de fundo de si mesmo" (Calvo, 1992, 

197). 

O que se nota é que o processo civilizacional avança cada 

vez mais por dentro do núcleo de privacidade, na medida em que as 

coacções exteriores forem arrastando consigo aquilo que no indivíduo 

é mais espontâneo ou criativo. Quanto mais enraizador for o 

estoicismo contemporâneo mais perto se fica de uma moderação de 

interesses e mais altos serão os muros - invisíveis - entre os 

indivíduos. 

Que não se deduza das nossas palavras a justificação do 

desenfreio individual como se o indivíduo fosse um ser de 

omnipotência ou de solidão. O que questionamos é o rumo para que 

nos conduz uma sociabilidade defensiva ou, até pior, uma 

sociabilidade do freio e da suspeita. 

Relevante parece ter em conta que o ser humano 

enquanto ser inacabado é uma tarefa para a sociedade - o homem não 

vive só entre coisas, mas entre outros homens que não pode coisificar 

- e é também uma tarefa para si próprio - o homem não é para si um 

ser de repouso ou de passividade. Do intercâmbio pendular entre o 

individual e o social decorrem atitudes, actuações que têm sempre 

auto e hetero consequências: o ser humano é obrigado a viver "com " 

OS homens e "entre" eles a reconhecer a sua semelhança e a sua 

diferença. 

Podemos ainda perguntar pelo critério que permitirá 

estabelecer a fronteira da legitimidade ou da ilegitimidade do prazer. 

Se lembrarmos o que já dissemos quanto à acção livre perceberemos 



que só é legítimo o prazer compatível com a liberdade pessoal. É 

contraditório o prazer imposto coactivamente, pois para além de ser 

uma impossibilidade prática, é um contrasenso lógico. Por outro lado, 

se não se pode ter prazer contra a vontade própria, isso quer dizer que 

deveremos ser livres para não ter prazer ou para não querer tê-lo. O 

direito ao não prazer - por mais estranha que esta afirmação possa 

parecer - faz parte da acção humana e deve ser reivindicado. 

Uma limitação ou, mais ainda, uma objecção frontal à 

legitimidade do prazer próprio dá-se quando, para atingir prazer 

pessoal, se obriga o outro a ser mediador desse prazer mesmo. 

A grande questão está em reflectir sobre o modo pelo 

qual a acção livre do indivíduo se forma, para que não estejamos a 

confundir o lúdico e o lúcido e a consequência da acção livre perante 

esses diferentes estados. Estamos a referir-nos aos mecanismos que 

podem ser de formação ou de manipulação da atitude perante o prazer 

pessoal. 

A pertinência desta questão começa no facto da 

fragmentação social se reflectir numa fragmentação do eu que, 

tornando-se de uma permeabilidade inequívoca, se afasta do seu 

centro próprio e da possibilidade de reconhecer essa mesma 

fragmentação e permeabilidade. Partindo da situação concreta de ser 

no mundo, supomos que o indivíduo historicamente singular é uma 

abstracção: o indivíduo pertence a diversos contextos - com diferentes 

exigências - a diferentes grupos de referência - eles próprios 

fragmentados e de diversa ordem de significação. 

A questão profunda coloca-se ao nível da capacidade de 

resistir à amalgamização do eu. Referimo-nos à preparação 

individual para resistir à fragmentação e à ambivalência resultante da 



distanciação do seu próprio centro. Esta é uma preocupação sobre a 

formação do ser humano, enquanto é ser de presença no mundo. 

Temos de admitir que em tempo de crise como é a 

contemporaneidade, a ética é sincrética, as normas relativizam-se, as 

situações são de uma extrema incoerência, alterando-se a partir de 

estratégias de conveniência. Parece que o triunfo da massificação 

sobre o ser singular é tão poderoso quanto irreversível. Esta 

vertiginosa actuação do colectivo sobre o individual precisa para se 

manter, entre outras, de duas condições fundamentais: 

- a prostração da sensibilidade em ordem à 

homogeneizaçáo dos desejos e dos prazeres; 

- a aniquilação da atitude crítica em ordem à dissolução 

na vontade comum. 

Mais condições que possamos juntar vão no sentido de 

mostrar a hábil manipulação do ser humano, assumindo por vezes a 

malvadez de conseguir fazer parecer que essa instrumentalização 

resulta de interesses e expectativas pessoais. A ética é sincrética 

pretendendo abranger a vida de todos os membros, prescrevendo-lhes 

as "intenções". 
f 

Assistimos a uma organização social que sustenta uma 

rede de relações debilitadas, desvanecidas pelo consumo e pelo 

desempenho de uma função muito específica nessa organização. 

Como possibilitar que a individualidade se possa manifestar? Ou 

melhor, como possibilitar que o ser humano desenvolva essa 

individualidade para a poder reivindicar? 

"Sabendo que não se diz nada, todo o mundo incluiu na 

sua agenda a busca de felicidade. (...) A felicidade tem essa saborosa 

ambiguidade das coisas inúteis: como não é nada, só serve para nada, 



e esse nada, longe de nos afastar, comove-nos para a sua posse,coisa 

que alguns conseguem e que marca o seu gesto para sempre: são os 

satisfeitos, essa trágica condição final de toda a busca de felicidade 

consumada. A felicidade, sendo nada, é exequívelexpressa a 

definitiva desolação de toda a busca no espelhismo do seu logro. Uma 

forma de morte" (Calvo, 1992, 123). 

O prazer é diferente: "Ao prazer, com efeito, 

reconhecemo-lo como um bem primeiro e conatural, precisamente por 

ele não elegemos todos os prazeres, se bem que há ocasiões em que 

duvidamos de muitos, quando deles reverte para nós um mal maior. 

Também muitas dores consideramos preferíveis aos prazeres quando, 

depois de muito tempo a sofrê-las, nos acompanha um maior prazer. 

Certamente todo o prazer é um bem pela sua conformidade com a 

natureza e, contudo, nem todo o prazer é elegível; assim como 

também toda a dor é um mal, embora nem toda a dor tenha sempre 

que evitar-se. Convém julgar todas estas coisas com o cálculo e a 

consideração do útil e do inconveniente, porque nalgumas 

circunstâncias servimo-nos do bem como de um mal e, vice-versa, do 

mal como de um bem" (Epicuro, 1974,126). 

Este confronto de opiniões permite levantar a questão 

fortíssima do estado de conformação e da desolação existencial a ele 

ligado. Esse estado dos seres de alma vencida e trivial e que não 

sabem que o são e a condição dos que não veneram a neutralidade 

nem se deixam motivar pela luz portátil dos satisfeitos, lança a 

questão do signo do tempo - e da mudança - ao nível da condição do 

quotidiano. Recuperar a complexidade da consciência e a 

inefabilidade do prazer, é eleger a versatilidade que pode 

caracterizar o homem vivo. Ou se trata de desenvolver um ser 



humano com destrezas capazes de dispor por si próprio de si próprio 

ou se trata de postular um ser humano agarrado aos vínculos do 

estereótipo e à manipulação do colectivo, isto é, no fundo, ou o ser 

humano escolhe a dignidade ou o insulto dela. 

O que pretendemos, em resumo, trazer ao umbral da 

discussão é o modo como deve ser entendido esse binómio complexo 

da interioridade-exterioridade, o que para nós é uma questão 

premente da reflexão antropológica. 



Estamos sós com tudo o que amamos 
Novalis 



1. A intencionalidade como práxis 

Lembremos a distinção aristotélica entre poiesis e 

praxis. A poiesis refere a fabricação de um objecto, é uma acçáo 

produtora que fica realizada quando a acçáo acaba. Constrói-se um 

instrumento musical - o violoncelo, por exemplo - e a acção fica 

concretizada, é o limite (peras) da acção poiética. Aristóteles chama- 

lhe o movimento imperfeito do imperfeito. 

A prax is  é o movimento perfeito do perfeito, não 

apontando directamente a um objecto nem é imposto 

obrigatoriamente de fora. Trata-se de uma acção que subjaz à 

capacidade energética do ser humano existir e que não se esgota 

quando o objecto está construído. Apraxis  é uma acção imanente e 

transitiva do sujeito, que reverte em favor do sujeito, uma vez que a 

finalidade da acção não é a produção ou a transformação de algo, 

mas a realização ilimitada das possibilidades do sujeito. "Vistas as 

coisas deste ângulo, a verdadeira e radical energia não será 

obviamente "a do petróleo" ou "a nuclear" (necessárias), mas a 

energia que emana do próprio sujeito, ou seja, a sua capacidade 

insuspeitável de pensar e de agir livremente, criativamente, 

inovadoramente" (Cantista, 1985, 189). Esta afirmação conduz à 



necessária repensabilidade das potencialidades criadoras da liberdade 

humana, ao reconhecimento dessa força como superação de situações 

instrumentalizadoras a que pode conduzir "uma razão de meios" 

(uma razão reificante e de eficácia) e à definitiva recusa da separação 

entre teoria ou razão (vida) teórica e acção ou razão (vida) prática. 

O conhecimento puro ao verificar-se como identidade abstracta 

separa o sujeito e o objecto e, deste modo, se se verifica uma 

presença cognoscitiva, impede-se que o conhecimento "se informe" 

de uma dimensão existencial. 

Quanto mais profundamente estiverem ligadas essas 

duas dimensões, mais sentido terá a realidade. Sem praxis o 

indivíduo é um fantasma. Para que essa praxis  se realize é 

imprescindível operacionalizar a intencionalidade da consciência, 

essa possibilidade de "dar-se conta" que a consciência manifesta. Se a 

reflexão fosse puramente cognoscitiva, puro conhecimento, não 

haveria como resultado o "dar-se conta". Parece-nos importante 

apontar para uma razão processual que supõe simultaneamente 

distância e desejo. Este facto não se liga apenas com a constatação de 

que não me conheço a mim próprio perfeitamente, mas com o 

fenómeno de que não posso converter-me em puro conhecimento: da 

auto-transparência não é possível mais do que o ideal. 

Para não perder o sentido do mundo, há que considerar 

que há vários modos de "dar-se conta", tantos modos como a 

múltipla intencionalidade da consciência. Por isso, o prático diz-se de 

muitas maneiras (admitamos entretanto a não-identificação do 

prático com o utilitário). Por outro lado, não é a mesma coisa ver e 

ouvir e passar a desejá-lo. Quando desejo tenho uma atitude já 

prática, numa certa amplitude de sentido. Desejar não é nenhuma 



abstracção, embora não seja também plenamente terminal, pois exige 

uma practicidade de realização. Consideremos ainda o facto de que o 

homem vive uma certa abstracção permanente, enquanto afastado da 

sua realização plena (praxis plena), que consideramos impossível. 

Este é o sentido simultaneamente trágico e brilhante da existência. 

Do ponto de vista da psicologia selectiva confirma-se que é 

biograficamente que as acções de um sujeito são significantes em 

ordem à construção desse "tema de vida" que é o desenvolvimento de 

"si", individuando desafios e oportunidades de acqáo, ou então 

criando-os. 

A experiência da solidão permite estabelecer uma 

relação de independência em relacão aos outros. Isto, representa um 

pressuposto essencial para a iniciativa autónoma e para a 

originalidade no campo da ciência, da arte e para o desenvolvimento 

da cultura humana. 

O modo de estabelecer estas ligações, de dizer as 

experiências naturais, orienta-se para a filosofia como hermenêutica, 

como instauração de sentido que a existência humana procura para si 

própria e para as coisas, nessa relação de reciprocidade que se 

chama mundo. 

Estando conscientes da fragilidade das teorias humanas e 

de como as formas do espírito especulativo são transitórias, 

acreditamos no logos heraclitiano, fogo sempre vivo e fecundo. 

O pensamento fenomenológico, mais do que um apoio 

metodológico, permite-nos instaurar uma densidade reflexiva a 

partir dos seus argumentos fundamentais. 

A razão fenomenológica é, no seu fundamento último, 

faculdade de sentir, de receber, de perceber. 



Para Husserl a filosofia tem uma orientação que 

considera legítima, porque a consciência define-se pela 

intencionalidade: fazer um retorno às coisas mesmas. 

De facto, se  a consciência é consciência do que lhe 

aparece e se através da experiência se estabelece um contacto da 

consciência e da coisa então a consciência diz o que as coisas são para 

si. A tese da intencionalidade da consciência ao dizer que a 

consciência é visada das coisas e que, por isso, é necessariamente 

diferente das coisas, ela é também indiferenciada do conhecimento 

que é esta visada mesma. Também para Hegel, o conhecimento não 

pode ser concebido como uma ponte entre a consciência e o que não 

é ela; a consciência é movimento para um absoluto definido como 

posse plena e pura de si numa reciprocidade pendular do interior e 

do exterior, da matéria e do espírito. Esse absoluto é a própria 

consciência e o modo que parece conduzi-la para fora de si própria 

é, afinal, realização de si. Esse movimento de realização assenta num 

desenvolvimento mediado por uma série de estados e figuras ao 

longo das quais a consciência se transforma progressivamente. 

Uma fenomenologia da consciência verdadeiramente 

conseguida torna absurda uma fenomenologia da consciência como 

simples interioridade vivida e oposta à realidade olhada, apontando 

a fenomenologia como uma antropologia fenomenológica, cujo facto 

fundamental é a experiência como encontro e coexistência. Esta 

antropologia fenomenológica nunca poderá ser também hegeliana, na 

medida em que para Hegel a antropologia fenomenológica é uma 

fenomenologia do espírito, isto é, o devir da consciência no homem e 

o devir do homem no mundo só são inteligíveis como realização de 

uma totalidade. Por isso, dá-se em Hegel uma concepção 



contraditória da experiência. A fenomenologia hegeliana mostra que 

uma colocação em presença da consciência é inaceitável e que a 

experiência é o devir da consciência nas coisas; nega o carácter 

íntimo da experiência, isto é, a experiência como facticidade 

constante não pode ser apreendida por uma filosofia da totalidade, 

tornando-se incoerente a ideia de uma experiência em que o encontro 

deixasse de existir. 

A experiência humana pauta-se pela abertura real a uma 

presença mediatizada pelo ser que também permite a visada 

intencional dessa presenca e do seu mediador. 

Sendo, nesta sequência, a filosofia a penetraçio 

necessária nas experiências naturais da realidade do ser-no-mundo, 

procurando dar-lhes inteligibilidade e fundamentação, é necessário 

reivindicar para essa hermenêutica o conceito de experiência- 

dialéctica. Este conceito é também fundamental, porque pode 

estimular novas perspectivas de intervenção educativa e em toda a 

estruturação do processo pedagógico. 

A afirmação de que é preciso voltar às "coisas mesmas" 

procura tornar possível o encontro pelo qual o ser humano contacta 

com as coisas, como se fosse pela primeira vez. 

A fenomenologia crê poder rejeitar a sedimentação de 

séculos e recomeçar desde a origem uma relação nova, originária e 

imediata com as coisas. "As coisas mesmas", eis o leit-motiv, 

interpretado como sendo o dado, o imediato, o intuicionado, 

aparição na sua concreção sensível. 

A expressão "aparecer" significa o surgimento das coisas 

na abertura do mundo. Tudo o que é finito toma o seu lugar no 

"espaço-intervalo" e no "espaço-tempo", aí encontrando a sua 



precária estabilidade. Aparecer significa estar em relaçáo com os 

outros. Deste modo da "coisa mesma", o olhar fenomenológico desce 

à relaçáo concreta. A relaçáo sujeito-objecto, com todas as suas 

estruturas noético-noemáticas, esclarece-se numa relaçáo concreta e 

minuciosa. 

A análise intencional é o procedimento da 

fenomenologia husserliana que permite colocar em relaçáo "interior" 

e "exterior", sem pertencer a nenhum dos termos. Husserl não fez da 

intencionalidade uma mera propriedade descritiva das experiências 

psíquicas, mas ligou-a com a totalidade concreta da relaçáo sujeito- 

objecto. No fundo. a intencionalidade desenvolve um estilo de 

questionamento de grande alcance: a consideração dos sentidos 

escondidos das coisas que se insinuam no "aparecer". A 

fenomenologia sugere uma atenção infinitamente subtil do espírito, a 

presença de um olhar agudo e arguto sobre a trama das ligações 

intencionais. 

Mais originariamente do que tudo, do que todos os 

sujeitos e objectos, há o mundo. A intencionalidade é a operação de 

abrir o homem ao mundo. Este é o drama da fenomenologia: o 

drama da intencionalidade da consciência. 

Com efeito, parece ser possível estabelecer um 

paralelismo entre a intuição profunda de certos pensadores com a de 

certos artistas: o drama do ser humano confrontado com a sua 

condição e a procura de sentido para ela. 

Só o homem no mundo pode descobrir a estranha 

inquietude da existência. 

Este modo de encarar o ser humano sublinha o poder 

criativo do ser humano e muito particularmente o seu poder de 



autocriação. O homem é um ser de possibilidades, designadamente a 

possibilidade de criar o valor que ele próprio é. O homem ao criar 

constrói-se. Esta qualidade exerce-se não apenas no plano da 

materialidade técnica, mas também no plano científico, filosófico, 

artístico. No sistema das relações comigo próprio e com o mundo, 

sou portador de condutas simbólicas, atribuindo às minhas acções a 

dimensão de serem integradas num nível de intersubjectividade, a 

partir de uma situação. 

Mas o que significa falar da situacáo. da realidade não 

propriamente opaca, mas não totalmente translúcida em que o ser 

humano está envolvido? Até que ponto a situajão é uma 

oportunidade, um obstáculo, um estímulo. uma prisão? 

A situação é uma realidade concreta. nem absolutamente 

física, nem absolutamente psíquica que aponta os limites e o campo 

de acção para o ser humano. A reflexão sobre o lugar que eu ocupo 

no mundo conduz a reconhecer-me como exposto, como aberto a 

uma realidade "outra-que-eu", com a qual me relaciono, isto é, 

descubro-me envolvido em situações materiais, psíquicas, espirituais, 

as quais influencio e pelas quais sou influenciado. A minha situação 

não se reduz à consciência que tenho dela nem é susceptível de se 

objectivar totalmente. Se fosse inteiramente objectiva para mim, 

deixaria de ser minha. A minha realidade fundamental é estar em 

tensão constante com o mundo, sem poder escapar à necessidade de 

estar sempre em situação. 

Em relação à existência não nos podemos abstrair e 

colocarmo-nos num ponto exterior para a observarmos. O corpo 

enquanto meu não se deixa reduzir a um aspecto ou a uma 



coordenação de aspectos ligados entre si; a incarnação é dotada de 

uma espessura vivida. 

O meu corpo não me é interior na acepçáo que a 

filosofia idealista dá à interioridade, isto é, numa significação de 

pureza - no modo como o pensamento se volta para si próprio e se 

pretende totalmente transparente- nem na acepção de uma relação 

com o meu corpo por analogia com a minha relacão com os 

instrumentos. 

Dizer "sirvo-me do meu corpo" não traduz a verdadeira 

relação que tenho com o meu corpo; deverei afirmar "eu sou o meu 

corpo", porque qualquer coisa nega em mim a exterioridade do meu 

corpo em relajão a mim próprio. Como poderei comunicar a 

comunicacão com o meu corpo, se é um instrumento diferente de 

mim próprio? Através de um outro instrumento? Seria impossível 

tratar o corpo como instrumento sem imaginar um outro corpo com 

poderes ou virtualidades, para o qual as disposições mecânicas do 

meu corpo-utensílio seriam simples actualizações, isto é, só posso 

pensar o meu corpo como instrumento, segundo a condição de 

apontar a existência logicamente primeira de um corpo que não é 

instrumento. 

Concentrando esta situaçáo num particular, dar-se-ia a 

seguinte situaçáo: para me referir ao meu corpo tratando-o como 

instrumento adopto a posição de uma "terceira pessoa" que aparece 

num plano de "desincarnação ideal". Mas, sendo assim, acabariamos 

num processo de regressão infinita que nos parece que só poderá ser 

resolvida se esse corpo que coloco com poderes sobre o corpo- 

utensílio, for o meu corpo não "instrumento". Dizer o meu corpo é, 

de certa forma, dizer "eu próprio", é colocar-me para além de toda a 



relaçáo instrumental, é repugnar a ideia do meu corpo como 

qualquer coisa que eu utilizo. Com efeito, sempre que refiro uma 

relação entre eu e o meu corpo como instrumento chego a essa 

contradição de uma regressão infinita. No limite da consideração do 

meu corpo como "objecto" está o meu cadáver, isto é, o meu corpo 

imobilizado, objectivado, o que já não sou. 

Parece legítimo que a afirmação "eu sou o meu corpo" 

se refira a um tipo de realidade que não se reduz As disposições (por 

muito complexas que sejam) que o corpo apresenta enquanto objecto. 

Eu não sou o proprietário do meu corpo, não disponho do meu 

corpo, porque não posso dispor do que me permite dispor das coisas. 

A objecção de que eu posso dispor do meu corpo, porque tenho a 

possibilidade física de me matar, torna-se imediatamente paradoxal 

na medida em que essa disposição do corpo coincide com a 

impossibilidade de dispor dele; acaba, aliás, por coincidir com ela. 

O meu corpo faz absolutamente parte de mim, eu sou 

com ele numa participação "inobjectivável" que é a base da minha 

condição de ser humano. A noção de participacão, contudo deve ser 

salvaguardada de qualquer conotação com arbitrariedade. Afirmar 

que eu sou com o meu corpo numa participação não pode ser uma 

interpretação de tipo materialista: apontar a identidade de mim com 

o meu corpo conduziria a um acto de anulação do eu, na medida em 

que parecia sustentar que o meu corpo existe por si mesmo. O que 

acontece é que esta relação não pode ser descrita globalmente por 

princípios "científicos", mas apenas por uma reflexão que restabelece 

na sua continuidade uma textura que uma análise de tipo cientista 

quebrou. 



A consideração de que o meu corpo me aparece como o 

instrumento de que me sirvo para receber e emitir mensagens 

mantém uma interpretação que apenas é válida para o meu corpo 

abstractamente pensado, isto é, para o corpo-objecto que é 

indiferentemente o meu ou qualquer outro. Retirando o possessivo 

ao corpo que é meu, considera-se o meu corpo como um corpo entre 

outros. com as propriedades características e inerentes ao corpo, 

abstractamente considerado. Mas, situando-me na representação 

puramente instrumentalista do que eu chamo o meu corpo, 

afirmando "eu sirvo-me do meu corpo", deixo incompleta a relacão 

que eu tenho com o meu corpo. Perguntemos, então, o que designa a 

noqáo de instrumento. 

Todo o instrumento é um meio artificial de estender ou 

de reforcar ou de especializar um poder que pertence ao meu corpo. 

Deste modo, considerando o corpo minimamente possível do 

exterior, sou tentado a conceber o meu corpo como uma espécie de 

aparelho com fins múltiplos, como meu instrumento por excelência. 

Considerando que uma mediação propriamente 

instrumental só é concebível no interior de um mundo de objectos, 

entre corpos em que nenhum é o meu corpo, teremos de concluir 

que o meu corpo não pode ser entendido ele próprio como um 

instrumento, porque com o meu corpo não estabeleço entre ele e eu 

o tipo de intervalo que é fundamental quando trato com um 

instrumento. Se um instrumento prolonga o poder do corpo, está ao 

serviço de poderes que não são eles próprios instrumentais. O meu 

corpo não pode ser tratado como um objecto de ciência; não posso 

tratá-lo como distinto de mim; considerá-lo como um elemento entre 

outros corpos seria entendê-lo como não-meu, seria tratá-lo como 



matéria de conhecimento científico. O meu corpo é o meu modo de 

estar no mundo e não pode ser considerado como um mero 

instrumento. 

Na experiência do corpo-próprio há um dado que é 

universal e que é precisamente estar com o meu corpo numa relação 

tal que o meu corpo aparece como meu. O mundo existe para mim 

na medida em que de algum modo posso agir sobre ele. o que 

também só é possível, porque estou em participação com o meu 

corpo. 

Não posso ignorar que sou pertença de um campo 

transcendental que se abriu para mim desde a minha primeira 

percepção, ou que faço parte de um fluxo de vida inesgotável, do 

qual eu não posso pensar nem o princípio nem o fim. " Não tenho 

apenas um mundo físico, não vivo apenas no seio da terra, do ar e da 

água, tenho à minha volta estradas, plantações, .aldeias, ruas, igrejas, 

utensílios, uma campainha, uma colher, um cachimbo. Cada um 

destes objectos transporta em si a marca da acção humana para a qual 

serve" (Merleau-Ponty, 1945, 399). Este mundo de que fala 

Merleau-Ponty que é o mundo cultural, é interpretado 

analogicamente pela experiência pessoal, que atribui sentido e 

intenção aos fenómenos percebidos por mim. 

Ser fenomenólogo é, portanto, menos comentar Husserl 

e mais voltar "às coisas mesmas". Nesta perspectiva, o tempo não é o 

quadro rígido no interior do qual estamos fechados, mas um dos 

modos de fazer significar a nossa presença no mundo: o mundo da 

experiência é o mundo da vida. Tempo, mundo, finitude cruzam-se 

no modo de interrogar o modo de ser do homem. A solidão do 

indivíduo perante a sua própria morte é a situação existencial que faz 



aparecer a compreensão própria do tempo e do mundo: o homem é 

um ser intramundano; reporta-se à totalidade do mundo e existe na 

sua relação com o mundo. 

Se o trabalho é uma das figuras fundamentais da 

comunidade, das formas sociais da existência, a solidão é a outra 

figura (nocturna) da relação do homem consigo próprio. 

O grande movimento do mundo é o aparecimento de 

novas formas e acções de liberdade, de conhecimentos, de avaliações, 

de projectos, de produções político-técnicas . . .q  ue prolongam a 

finitude do homem no mundo. 

Com o corpo fazemos a transição da solidão às figuras 

fundamentais da presença no mundo. O meu corpo não é um meio, 

não é um objecto, mas antes uma organização. De igual modo a 

consciência perceptiva não é uma alquimia mental, mas o poder de 

organizar as aparências perceptivas resultantes da frequência do 

mundo. 



2. O princípio da intersubjectividade 

A intersubjectividade é intercorporeidade. Trata-se de 

aprofundar o fundamento filosófico-pedagógico do momento da 

intersubjectividade, na medida em que a intersubjectividade constitui 

a condicão da relacão interpessoal, da possibilidade do confronto e 

acima de tudo da pluralidade. 

Esta inquietante questão, de amplas consequências a 

nível educativo, remete para considerajões filosóficas bem definidas. 

A temática da intersubjectividade impõe a definição do 

conceito de eu como sujeito e o pronunciamento do conceito de 

alteridade. Em relação a este ponto, confrontam-se as teorias que 

afirmam a autosuficiência de um eu, ancorado na sua própria 

unidade-identidade, e teorias que defendem a situação de indigência 

do eu e a consequente necessidade de relação com o outro diverso de 

si. 

Na fenomenologia husserliana encontram-se elementos 

que parecem confirmar a autosuficiência do eu, dotando-o de 

carácter solipsístico, necessário e indubitável, enquanto a afirmação 

da existência do mundo seria acidental. 



A essência do ego pertence viver sempre em sistemas de 

intencionalidade e em sistemas de concordância deles, quer 

formando potencialidades estáveis, que podem ser sempre realizadas, 

quer fluindo no ego. O ego não é, no entanto, apenas corrente de 

vida, mas é um eu que permanece idêntico para além da 

multiplicidade das cogitationes. Husserl vai para além da análise que 

estabelecia apenas a relação intencional entre a consciência e o seu 

objecto, a relação entre o cogito e o cogitntum. Nesta relagão só se 

estabelecia a síntese pela qual as multiplicidades da consciência real e 

possível são polarizadas em objectos idênticos e em que os objectos 

aparecem como "pólos". Uma segunda espécie de polarizaqão 

aparece com o "eu" que, como identidade, se relaciona com todos os 

pólos-objectos. Contudo, impõe-se mostrar que este eu central não é 

um pólo de identidade vazio. Pelo contrário: o eu adquire uma 

propriedade permanentemente nova com o acto que efectua e que 

tem um sentido objectivo também novo. "O acto, pelo qual é tomada 

pela primeira vez uma decisão acerca de uma propriedade ou da 

existência de algo, passa, mas eu, de aí em diante, sou e fico um eu 

que se decidiu deste ou daquele modo e assim adquiriu uma 

determinada convicção" (Morujão, 1969, 57). 

Se eu me decido, por exemplo, pela primeira vez, num 

acto de juízo, por um determinado comportamento, este acto passa, 

mas eu sou e permaneço aquele que se decidiu de tal ou de tal outra 

maneira. O acto de me decidir escoa-se, como acontece a qualquer 

vivência, mas pode afirmar-se que essa decisão me pertence 

enquanto habitus. Assim, constituindo-se a si mesmo como substrato 

idêntico das suas propriedades permanentes, o eu constitui-se como 

um eu-pessoa permanente. 



Husserl, do pólo idêntico e substrato dos habitus, vai 

distinguir o ego tomado na sua plenitude concreta e designá-lo pelo 

termo leibniziano de pónada.  -. -. Na qualidade de eu, encontro-me num 

mundo ambiente que "existe para mim" de uma maneira contínua. 

Pelo habitus o objecto em questão pertence-me em permanência. O 

problema da explicitação fenomenológica do "eu" monádico (que 

contém o conjunto da vida consciente real e potencial) envolve todos 

os problemas constitutivos em geral. 

Husserl afirma que "cada um de nós ao meditar à 

maneira cartesiana, foi conduzido ao seu "eu" transcendental pelo 

método da redução fenomenológica, e a este "ego de facto" com os 

seus conteúdos monádicos concretos, assim como ao "ego" absoluto, 

só e único. Eu, enquanto sou este eu, encontro na sequência das 

minhas meditações, formações típicas, apreensíveis pela descrição, 

das quais podemos destacar a estrutura intencional" (Husserl, 1947, 

58-9). 

Se pensarmos numa experiência intencional - a 

percepção, a memória imediata, a recordação - e considerarmos a 

sua estrutura e funções intencionais, notamos que "a nossa descrição 

mantém-se com um tal nível de universalidade, que os seus 

resultados afirmam-se independentes dos factos empíricos do "ego" 

transcendental" (Husserl, 1947, 59). Deste modo a descrição privada 

de toda a relação ao facto dilucida o eidos. 

A fenomenologia como ciência intuitiva apriórica, 

puramente eidética, desvela a estrutura do eidos universal do ego 

transcendental; a fenomenologia eidética estuda o apriori universal e, 

por isso, estuda as leis essenciais e universais que determinam o 

sentido possível de toda a asserção empírica trazida ao plano 



transcendental. Husserl afirma que tem de se elaborar uma 

fenomenologia eidética como unica forma de realizar uma ciência 

filosófica, a filosofia primeira. Depois da referência à ideia do 

método eidético, Husserl vai elaborar os problemas da 

fenomenologia nos quadros de uma fenomenologia puramente 

eidética. 

Porém, todas as experiências, todos os habitus e todas as 

unidades constituidas que pertencem ao meu eu, e numa perspectiva 

eidética, a um eu em geral, têm uma dimensão temporal e participam 

no sistema das formas temporais universais, com o qual todo o eu se 

constitui para si mesmo. 

O universo do vivido que compõe o conteúdo "real" do 

eu transcendental só é compossível sob a forma universal do fluxo, 

que é a forma mais geral de todas as formas particulares dos estados 

vividos. 

Pelas leis formais da génese universal, segundo uma 

certa estrutura formal noético-noemática constituem-se os modos do 

fluxo: passado, presente, futuro. 

É no quadro das leis genéticas que se constituem todos 

os objectos existentes para o eu: imanentes, transcendentes, reais, 

ideais, assim como os sistemas de constituições através dos quais 

objectos e categorias de objectos existem para o eu. 

Uma vez que uma natureza, um mundo da cultura e dos 

homens com as suas formas sociais ... existem para mim, também 

experiências correspondentes são possíveis; independentemente da 

experiência real dos objectos, posso realizá-los e desenvolvê-los num 

certo estilo sintético. 



Os problemas da origem psicológica da "representação 

do espaço", do "tempo", da "coisa", do "número" ... reaparecem na 

fenomenologia como problemas transcendentais com sentido de 

problemas intencionais, designadamente como integrados nos 

problemas de génese universal. 

No domínio de  uma fenomenologia eidética 

absolutamente universal, o eu pode efectuar as variações de si- 

mesmo com uma liberdade tal que deixa de manter a suposição ideal 

de que um mundo de uma estrutura ontológica, que nos é familiar, 

seja constituido pelo eu. 

As formas fundamentais em que se apresenta a génese 

constitutiva são duas: a génese activa e a génese passiva. " No 

primeiro caso, o eu intervém, criando, constituindo, mediante actos 

específicos categoriais que, em sentido lato, se podem designar por 

funções de razão prática e teórica" (Morujão, 1969, 58). Os actos do 

eu mutuamente ligados por laços de comunidade sintética, 

combinam-se em sínteses multiplas e, assim, sobre a base de objectos 

já dados, constituem objectos novos. Em todo o caso, a génese activa 

pressupõe sempre uma passividade: "qualquer efectuação da génese 

activa persiste, passivamente, formando o hábito. Esta génese 

transcendental do hábito só é, portanto possível, graças i 

temporalidade da consciência, por outras palavras, mediante a 

redução da consciência transcendental ao fenómeno primitivo da 

constituição do tempo interno" (Morujão, 1969, 58). 

É possível os hábitos virem ao eu devido ao fluir 

temporal podendo falar-se numa história transcendental do eu. A 

génese egológica realiza-se na unidade de uma história; é a 

sedimentação de uma história. 



A associação é o princípio universal da çénese passiva: 

as suas funções intencionais ligam-se a leis essenciais que tornam 

inteligível toda a constituição passiva, a dos objectos temporais 

imanentes - estados vividos - e a dos objectos naturais e reais do 

mundo objectivo temporal e espacial. 

O conceito de associação é fundamental  na 

fenomenologia transcendental; o antigo conceito da associação e das 

leis associativas era uma deformacão naturalista dos conceitos 

intencionais. É pela fenomenologia que este conceito adquire uma 

significacão completamente nova. A associação envolve um amplo 

conjunto de leis essenciais da intencionalidade que superintendem a 

constituição concreta do eu puro. É só pela fenomenologia da génese 

que o ego se pode entender como um conjunto infinito de funções 

sistematicamente coerentes, na unidade da génese universal, 

adaptadas por isso à forma universal e constante do tempo que se 

constitui ele mesmo, numa génese contínua, passiva, universal e que 

se estende a todo o dado novo. 

Segundo a descrição do anterior quadro cognitivo, a 

fenomenologia aparece como uma teoria transcendental do 

conhecimento,  dist inguindo-se da teoria tradicional do  

conhecimento. 

Ao comparar as duas teorias, Husserl conclui que o 

grande problema da teoria tradicional é o modo como considera a 

transcendência, ou seja, o facto de se manter no plano da atitude 

natural. O eu cartesiano não atingiu o eu puro, porque Descartes 

não alcançou o verdadeiro sentido da epoché transcendental. 



Mas, "qual é este eu que tem o direito de pôr tais 

questões transcendentais? Posso fazê-lo enquanto homem natural?" 

(Husserl, 1947, 70). 

O próprio filósofo responde: "É preciso manifestamente 

efectuar com consciência a redução fenomenológica, para chegar ao 

eu e à consciência susceptíveis de pôr as questões transcendentais que 

dizem respeito à possibilidade do conhecimento transcendental" 

(Husserl, 1947, 70). Para atingir o eu puro e para dilucidar o 

conjunto do seu campo de consciência é preciso reconhecer que tudo 

o que existe para a consciência se constitui nela mesma. Pretender 

apreender o universo do ser verdadeiro. como estando no exterior 

do universo da consciência, é absurdo. porque eles pertencem-se 

essencialmente; e o que é essencialmente ligado é concretamente um; 

um no concreto único e absoluto da subjectividade transcendental. 

A explicitaçáo fenomenológica de mim-mesmo que 

efectuo no meu eu assim como a explicitação de todas as sínteses 

constitutivas do "ego" e de todos os objectos que existem para ele 

toma o carácter metódico de uma explicitacão apriori. Uma 

verdadeira teoria do conhecimento só tem sentido enquanto 

fenomenológica e transcendental. 

Esta fenomenologia universal "é em primeiro lugar uma 

explicitação de si mesmo, no sentido estrito do termo, que mostra 

duma forma sistemática como o ego se constitui a si mesmo como 

existência em si, da sua essência própria; é em segundo lugar uma 

explicitaçáo de si-mesmo, no sentido lato do termo, que mostra 

como o ego constitui em si os "outros", a "objectividade" e em geral, 

tudo o que para o ego (...) possui um valor existencial" (Husserl, 

1947, 72). 



A fenomenologia apresenta-se como um idealismo 

transcendental que é diferenciado do idealismo psicológico e do 

idealismo kantiano. É um idealismo que faz a descrição do meu ego 

enquanto sujeito de conhecimentos possíveis. É uma descrição 

realizada sob a forma de uma ciência egológica sistemática, que tem 

em conta todos os sentidos existenciais possíveis para mim, enquanto 

eu. 

Neste ponto, a fenomenologia pode ter brilhantes 

consequências ao nível da consciência: 

- o eu como universo de conhecimentos, é marcado pela 

autonomia; 

- a intencionalidade do eu parece ilustrar o universo 

transcendental do eu. 

O idealismo fenomenológico é ainda a mostração do 

sentido da transcendência que a experiência dá - a transcendência da 

natureza e a da cultura - desvelando de uma maneira sistemática a 

qualidade da intencionalidade constituinte. 

Afirma Husserl que só aquele que não alcança o sentido 

profundo do método intencional ou o sentido da redução 

transcendental é que pode separar a fenomenologia e o idealismo 

transcendental. Aquele que desconhece o sentido e a função da 

redução fenomenológica transcendental cai no absurdo de uma 

filosofia transcendental que permanece no plano natural. 

Perante estas considerações como é possível imputar à 

fenomenologia contributos de ordem educativa? Permanece o 

filósofo igualmente defensor da secura de uma génese que 

inferioriza o mundo natural, ao ponto de separar dele o 

conhecimento, para manter a pureza desse conhecimento? A 



problemática da intersubjectividade é descurada sempre por Husserl 

em nome do universo transcendental egológico? Até que ponto a 

constituição por génese activa, na medida em que se movimenta no 

campo de possibilidade, releva o tema da intersubjectividade? Como 

é possível que a subjectividade de cada pólo, que supõe uma 

consciência, seja mantida e descubra uma outra consciência, ao 

mesmo tempo análoga e distinta de si mesma? Segundo que 

modalidades é experimentada a existência do outro sujeito: apregoa- 

se a sua morte ou entra-se em relação? 

No âmbito da fenomenologia husserliana dá-se a 

possibilidade de conhecer o outro por analogia. que corresponde à 

possibilidade de entrar em relaçáo com ele através da "Ei~zfiihl~~ng": 

a capacidade de saber sentir, no outro, o que sentiria o eu-próprio se 

estivesse no seu lugar. 

Esta reciprocidade de reconhecimento torna possível a 

dimensão da coexistência e a dimensão fabulosa da transparência- 

opacidade, que se experimenta intersubjectivamente. 

Que consequências tem a Einfiihlung a nível educativo? 

Considerar que o sujeito é passível de educação implica inserir-se no 

seu mundo, na sua biografia, procurando atingir a sua peculiaridade. 

A E in  f u  h l u n g ,  teoricamente, permite realizar uma troca 

comunicativa, assente no duplo respeito, de si e dos outros, 

mantendo a insubstituível originalidade egológica e por consequência 

a esfera de autonomia e de liberdade de cada um. 

Um empenhamento educativo baseado na Einfuhlung 

coloca a questão pertinente relativa à capacidade comunicativa dos 

sujeitos. 



Que consciência posso ter do outro enquanto sujeito 

humano? E, antes de tudo, que consciência tenho de mim, de modo a 

poder relacionar-me com o outro? Que consequências derrama sobre 

mim, o outro? 

A comunicação a nível educativo e genericamente a 

comunicacáo existencial, se não nos quisermos manter ao nível da 

retórica fácil, implica certas advertências. 

Neste ponto tudo depende do tipo de comunicacáo que? 

pelo menos, tencionamos edificar, sabendo à partida que o processo 

de co-realização é complexo. 



3 .  O princípio da solidão 

Nos processos que caracterizam a evolucão cultural, a 

solidão apresenta um particular significado. Por um lado, parece um 

impedimento ao desenvolvimento da cultura. na medida em que os 

indivíduos estando sózinhos não podem intervir activamente no 

desenrolar das ideias e dos valores culturais. Por outro lado, a 

solidão permite ao indíviduo a possibilidade de se tornar longínquo 

da realidade cultural em que vive quotidianamente e gerar novas 

ideias e novos valores que penetrem por dentro essa realidade. 

A solidão aparece com uma peculiaridade própria nesta 

sua dimensão aparentemente contraditória. O indivíduo interage 

activamente com as normas e as regras da sociedade a que pertence. 

Com efeito, recebe do ambiente sob forma de "instruçóes culturais" 

uma série de normas comportamentais, que são típicas da sociedade 

em que vive. 

Numa sociedade primitiva, as crianças aprendem a 

reconhecer ruídos e sons do ambiente natural que os rodeia; na 

civilização tecnologicamente avançada as crianças aprendem a 

distinguir o som do despertador do da campainha da porta. 



O indivíduo ao interagir com as instruçóes da sua 

cultura, aprende a seleccionar graças ao modo como essa informação 

atravessa o seu comportamento. 

Este processo selectivo dá-se quotidianamente durante 

toda a biografia do indivíduo. Nesta perspectiva, a solidão pode 

intensificar este processo, na medida em que limita a intervenção de 

influências exteriores no comportamento pessoal. 

Na realidade, há um solipsismo vivido que não é 

facilmente ultrapassável. Eu não sendo o arquitecto de totalidades - 

nem do mundo natural nem do mundo cultural - inauguro com a 

minha primeira percepção um ser que não se reduz ao que lhe é 

simplesmente dado, porque tudo lhe 6 possível. 

O indivíduo descobre-se como possuidor de um logos 

perceptivo que pode resistir à face anónima do não-eu. Parece certo 

que se o indivíduo renuncia demasiadamente à sua particularidade, 

dissolve-se e perde a comunicação consigo próprio. Pensar o sujeito 

como pessoa pressupóe a ideia de liberdade pessoal e social assim 

como o desejo de uma vida que não fosse esmagada pelos organismos 

colectivos, pela voracidade do nivelamento da mediania, pela 

massificaçáo que, na sua irracionalidade, é capaz de arrancar a alma. 

O meio exterior é uma fissura mais ou menos hostil, 

mais ou menos opaca para o indivíduo ... mas de cujo plano não pode 

prescindir. É, aí no não-eu que também forma as estruturas do seu 

universo pessoal. É num movimento simultaneamente imanente e 

transcendente, numa tensão de interioridade e exterioridade que se 

forma a condição humana. Para não deixar arrastar-se pelo 

movimento anónimo, cremos na necessidade do sujeito saber de si 

próprio, reconhecendo que é corpo porque é consciência e 



consciência porque é corpo. A experiência do corpo e a experiência 

da consciência coexistem num jogo de espelhos mais ou menos 

nítido. A experiência de ser consciência incarnada é uma experiência 

em que não cabe renegar a solidáo entendida, pelo menos, como 

separação dos ruídos exteriores. "As observações do solitário 

silencioso são simultaneamente mais vagas e mais intensas do que as 

daquele que está em sociedade, os seus pensamentos são mais 

pesados, estranhos e nunca isentos de um laivo de tristeza. Imagens e 

percepções que facilmente seriam marginalizadas por um olhar, um 

riso, uma troca de impressões, ocupam-nos mais do que é necessário, 

aprofundam-se no mutismo, tornam-se plenas de sentido, são 

sentimento, emoção, aventura. A solidão amadurece o original, cria 

a beleza e surpreendente, o poema. Porém, cria também o erro, a 

desproporcão, o absurdo, o ilícito" (Mann, 1987, 30). 

O movimento para dentro é temporário. O refinamento 

da consciência perceptiva implica a tensão para a exterioridade. Uma 

vez que o olhar do outro sobre mim, inserindo-me no seu campo me 

despoja duma parte do meu ser parece, quase paradoxalmente, que só 

posso recuperar essa dimensão, estabelecendo relações com o outro: 

"o olhar do outro não me transforma em objecto e o meu olhar não 

o transforma em objecto, a não ser que um ou outro nos retiremos 

para o fundo da nossa natureza pensante, a não ser que troquemos 

um olhar desumano, se cada um sentir que as suas acções não são 

retomadas e compreendidas, mas observadas como as de um insecto" 

(Merleau-Ponty, 1945, 414). A existência é uma permanência de 

regressos e de saídas de si, em cuja doação de sentido cabe a 

importância da suspensão de uma sociabilidade obrigatória. Fazendo 

intervir facticidade e transcendência, poderá ultrapassar-se a 



radicalidade de oposições clássicas do corpo e da consciência ou 

noutra perspectiva, as oposições do sujeito e do sujeito - estar entre 

os outros exige uma disponibilidade que esvazia - e as oposiçoes do 

sujeito e do objecto. O dado sensível, de simples facto ou 

acontecimento da natureza, eleva-se a um sentido, isto é, constitui-se 

em revelação das coisas, em ordenamento das coisas umas pelas 

outras, quando me dirijo para ele e me oriento nele, ou seja, pelo 

meu comportamento perante ele. Aliás, estes dois momentos - o 

aparecimento da res e o aparecimento de um sentido - definem 

apenas uma experiência: a experiência do homem que está no mundo. 

A dificuldade está em encontrar o equilíbrio entre os abismos da 

solidão e os abismos do comunitário. 

De facto, o sendo humano pelo seu comportamento faz 

um mundo em que as coisas acedem ao que são e simultaneamente 

conferem a esse comportamento o sentido de as ter feito, isto é, o 

homem revela as coisas pelo que faz e faz-se a ele mesmo nas 

revelações que constitui. Esta ordenação das coisas em relaçáo umas 

às outras através do homem, supõe um modo particular de ser 

presente; a nossa maneira de ser-no-real combina a presença e a 

ausência: deixar-se ir pelo aparecimento do "objecto" é tornar-se sua 

presa tal como desligar-se dele é um absurdo. Efectivamente, a 

experiência da realidade é inseparável de uma "distância" do sendo 

humano em relação às coisas que a compõem, assim como de um 

projecto de a transformar tornando-a um mundo definidor do 

próprio sendo. 

E novamente nos encontramos com a problemática da 

temporalidade. Se os objectos, as coisas, o ser podem ser presentes 

ao homem, é porque o encontro se torna possível e pode assumir um 



sentido. Por isso, como enuncia o título de uma grande obra da 

filosofia Sein und Zeit (Ser e Tempo) estão intimamente ligados. Não 

é, no entanto, só na ordem teórica que a temporalidade se confunde 

com a constituição própria do eu; o horizonte que abre deve 

englobar toda a possibilidade de comportamento, isto é, o horizonte 

em que o outro se torna susceptível de ser encontrado e reconhecido 

como outro e ainda o que torna possível interpretar tudo o que faz a 

existência do homem: o seu conhecimento, o seu poder de agir, a sua 

liberdade, a sua capacidade de afeição ... 

A temporalização do sendo humano dá-se numa relacáo 

necessária às coisas. Sem procurar definir o que é o tempo, torna-se 

importante falar da ternporalização, na medida em que essa questão 

contribui para encontrar a estrutura ontológica do ser humano. A 

temporalidade afasta-me de mim mesmo, se ser um eu for 

equivalente a um bloqueio, a uma posse fechada e interior, assim 

como ligando-me às coisas não posso coincidir com nenhuma delas. 

O que acontece é que nem o eu nem a coisa podem elevar-se ao ser 

um sem o outro e ambos são momentos de uma estrutura única, a 

presença. É projectando-se, é transcendendo-se que o sujeito "faz" 

um mundo e, fazendo-o, faz-se a si mesmo. O corpo é o primeiro 

presente de toda a presença, é aquilo pelo qual eu posso ser presença 

e presente. E, assim, encontramos mais uma evidência: todas as 

noções fundamentais tomam o seu sentido esclarecendo-se umas à 

outras. De facto, se o homem fosse coisa ao ponto de se confundir 

com as coisas, a procura de sentido não seria da ordem da 

experiência humana. Na presença o ser retira a sua luminosidade, a 

sua universalidade a partir de uma experiência nascente. O homem é 



o sendo que se abre à presença e nesta abertura cava-se nele uma 

negatividade que é a sua finitude. 

Não esqueçamos também, esse reino lodoso do "se": 

"fala-se, diz-se,consta-em suma, o tagarelar e a curiosidade doentia. 

Trata-se da dissolução do ser de cada um no modo de ser dos outros. 

O "se" elimina a responsabilidade que não é de ninguém. Cada um é 

o outro e ninguém é ele próprio: eu sou, mas já não sou eu, no 

sentido de mim mesmo; eu sou os outros sob a forma de "se"" 

(Rocha, 1984, 346). 

Muitas vezes a solidão é evitada e temida, na medida em 

que é considerada uma experiência semelhante à morte. É no 

entanto, necessário reconhecer à solidão uma função fundamental, 

nomeadamente enquanto é um momento importante de elaboração 

pessoal de ideias. 

A experiência da solidão não é necessariamente a defesa 

da suficiência de si. Não é a recusa do outro. Na interioridade cabe a 

demora em si próprio, para ser possível o reconhecimento da 

qualidade ou não qualidade do que é exterior. A experiência de 

solidão (ou de interioridade) constitui um pressuposto de mudança 

cultural. 

Geralmente recorta-se com o conceito de "cultura" 

todas as manifestações da humanidade que se encontram para lá do 

que há em nós de animalidade inferior: o saber, os valores, a 

constituição política, a produção técnica e o culto ... 

O pensamento especulativo esforça-se por compreender 

a consciência como sendo o "lugar" eleito onde se apresenta o 

movimento de um fundo absoluto de todos os fenómenos. 



Para nós a relação é de causalidade circular: a cultura 

fornece instruções comportamentais ao indivíduo que, por sua vez, 

as selecciona, influenciando a própria cultura, aumentando a 

complexidade. 

Tomemos em consideração o caso particular da solidão 

na adolescência. Do ponto de vista da interacção social, este 

momento da vida representa uma fase indefinida, uma fase de 

passagem da infância à idade adulta. Os adolescentes vivem numa 

espécie de "limbo"socia1; não gozam nem dos direitos e privilégios 

das crianqas, nem dos direitos e dos privilégios dos adultos. Por 

outro lado, a adolescência é um momento de geracão de novas ideias; 

é um estado em que se desenvolvem significativas capacidades 

cognitivas. A carência de comunicaqão trans-geracional (típica, 

sobretudo, das sociedades modernas) pode também favorecer o 

desenvolvimento de comportamentos "problemáticos". 

Espontaneamente surge a questão de saber como vivem 

os adolescentes essa situação de solidão. É a solidão uma experiência 

de imobilidade, de separação ou é um momento em que se sentem 

criativos e vivos, disponíveis para pensamentos e acções autónomas? 

Temos dados fornecidos pela psicologia de que o "estado 

afectivo" dos indivíduos é mediamente mais baixo na solidão: os 

adolescentes descrevem-se menos contentes, alegres, sociáveis, 

bem dispostos. Contudo, é possível encontrar na experiência da 

solidão estímulos que tornam aceitável o isolamento, se tomarmos 

em consideração o aumento do nível de concentração em 

determinada actividade e consequente capacidade de expressão e de 

acção individual. 



Tomemos em linha de conta o "paradigma da selecção 

psicológica" entre o cruzamento da informação biológica e cultural 

de modo a enfrentar o comportamento humano. 

A vida pode ser num certo sentido considerada como um 

conjunto de experiências subjectivas: pensamentos, emoções, 

sensações, isto é, toda a informação (não só racional, mas também 

afectiva) capaz de produzir mudanças no nosso estado subjectivo. 

Como definirNexperiência subjectiva"? A focalizaçáo da 

atenção sobre as interrelações dos dados presentes na consciência? 

Digamos que vivemos subjectivamente a nossa existência enquanto 

concentramos a nossa atenção na sucessão de acontecimentos na 

consciência. Qual é o caminho através do qual este processo se 

constrói? 

Estes dados derivam quer de fontes externas ao 

indíviduo quer de fontes internas e representam instruções 

comportamentais. 

Mais especificamente trata-se de instruçóes culturais que 

derivam da memória cultural extrasomática humana (dados que 

provêm do ambiente externo), de instruções culturais intrasomáticas 

(dados que provêm do sistema nervoso central do indivíduo) e de 

instruções genéticas intraindividuais. A experiência subjectiva é 

portanto uma entidade bio-psico-cultural. 

A consciência é afinal o plano de interacção da 

informação proveniente do ambiente com a informação proveniente 

do nosso mundo interno, isto é o lugar do desenvolvimento das nossa 

experiência subjectiva e da sua auto-regulação cibernética. Para tanto 

é preciso introduzir a noção de "si individual". 



Para Csikszentmihalyi o si é informação presente na 

consciência que representa o próprio organismo, enquanto entidade 

que processa informação, com uma intencionalidade para objectivos 

e modelado segundo um sistema retroactivo (de feedback). 

As experiências derivam de um modo complexo da 

interacção entre conteúdos experienciais passados, conteúdos 

experienciais actuais seleccionados da atenção directa da consciência 

e conteúdos experienciais que derivam da acção livre do "si" que 

conhece. 

Quais são os momentos emergentes da experiência 

quotidiana nos quais é possível a activaqão do "si" que conhece; quais 

são as consequências de tais momentos no processo de 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade humana; quais as 

situações culturais que permitem essas "emergências"? 

Estas questões prendem-se com o sistema motivacional 

que sustenta o comportamento humano. Defina-se motivação como a 

focalização da atenção de uma pessoa em relaqão a um objectivo que 

pretende atingir. As motivações endógenas, isto é, as que derivam de 

intenções e finalidades que o indivíduo interpreta como originando- 

se internamente e relacionando-as como uma derivação espontânea. 

As motivaqões exógenas relacionam-se com circunstâncias externas, 

se bem que o papel principal surja das motivações endógenas, porque 

é delas que depende a aceitação das exógenas. 

As motivações endógenas pertencem a um sistema 

aberto, são aquelas que o indivíduo desenvolve autonomamente, isto 

é, aquelas que não podem ser explicadas tendo em conta factores 

determinantes preexistentes quer biológica, quer culturalmente. 

Csikszentmihalyi denomina o estado experiencial que permite a 



emergência de  motivações como "fluxo de consciência". 

Seguidamente procuraremos clarificar as condições formais que 

permitirão essa emergência. 

- a atençáo do indivíduo concentra-se sobre um domínio 

limitado de estímulos, parecendo renunciar ao passado e ao futuro e 

como se apenas contasse o "agora"; 

- o sujeito está completamente envolvido na situação que 

está a viver, abrandando a auto-observasão; 

- há uma valorização interna. imediata das próprias 

acções, que não depende da auto-observação: dá-se uma esperiencia 

"autotélica", que não necessita obrigatoriamente. para surgir, de fins 

ou recompensas externas. O indivíduo segue as suas motivações 

internas, porque "quer" e não porque deve "fazê-lo". 

R e s u m i n d o ,  p o d e r e m o s  c o n s i d e r a r  q u e ,  

fundamentalmente, a situacão de fluxo de consciência se caracteriza 

por implicar um grande investimento de atençáo sobre a situação em 

acto, uma sensação de bem-estar e de satisfação pessoal e um 

empenhamento a que correspondem capacidades pessoais adequadas. 

O fluxo de consciência implica, portanto, um processo dinâmico em 

cujo centro se situam o "si" individual e a cultura extrasomática, de 

que depende o desenvolvimento de ambas, num progressivo aumento 

de complexidade. 

A selecção cultural humana enquanto acumulação 

extrasomática de informação que representa oportunidades de acção 

e de expressão das capacidades individuais são o fruto de uma longa 

linha hereditária. O exemplo mais clássico prende-se com o sistema 

escolástico onde os desafios a afrontar derivam de informação 

transgeracional. 



Nesta fenomenologia da experiência subjectiva reforça- 

se o significado essencial e pessoal da experiência e o significado da 

realidade subjectiva. A teoria do "fluxo da consciência" ( f low 

erlebnis) dá conta da tendência para um contínuo aumento de 

penetração da cultura intrasomática, permitindo tornar mais 

complexa a herança cultural e os desafios que as novas gerações 

herdam. Por outro lado, esta teoria permite colocar a ênfase na 

dimensão "replicante" da consciência e simultaneamente apontar para 

a relação de causalidade circular entre os três paradigmas selectivos: 

o cultural, o biológico e o psicológico. 

De um ponto de vista absolutamente geral t: abstracto, o 

que se transmite de geração em geração? Transmite-se informação. 

O código genético é uma das possíveis formas de concretização da 

informação própria do universo vivente. A cultura sob a sua forma 

intrasomática e extrasomática (esta tem o relevo conforme ao facto 

do homem ser o maior construtor de artefactos do planeta) é um 

tesouro de informação envolvente. 

A informação cultural segue o mesmo princípio da 

informação biológica: em ambos os casos assiste-se ao fenómeno de 

reprodução e de sobrevivência da informação, quer contida no 

organismo, quer nos artefactos. Sublinhemos a importância que os 

artefactos assumem quotidianamente e, desse modo, a força da 

herança cultural e da sua transmissão sob forma de rede de soluçóes 

aos problemas quotidianos. As escolhas, os pensamentos, os 

objectivos individuais são influenciados pelo tipo de informação 

codificada assente no princípio teleonómico da cultura. Por princípio 

teleonómico entende-se a tendência de um qualquer sistema de 

informação em reproduzir-se a si próprio no tempo. 



A regularidade das formas e das estruturas mostra 

como em si estão contidos "projectos", que se expressam sob a forma 

de funções específicas. O princípio de identidade, em síntese, mostra 

que estamos num universo vivente em que assistimos à reprodução 

no tempo de certos projectos. 

Sintetizando o suporte teórico do princípio de identidade 

da selecção cultural, sobretudo no que diz respeito à sua autonomia 

em relação ao processo da selecção genética. podemos afirmar o 

seguinte: 

- os artefactos representam um sistema de informação 

que se reproduz no tempo com regularidade e repetiqão; 

- os artefactos encontram-se fora do "soma" e 

pertencendo ao universo vivente não podem ser confundidos com 

identidade genética; 

- o sistema vivente é composto por duas diferentes 

populações de projectos: os contidos nas gónadas e os contidos nos 

artefactos; 

- estas basilares consideraqões permitem romper as 

fáceis concepções que colocam o sistema hereditário de informação 

cultural como dependente do sistema hereditário genético. A sua 

respectiva autonomia exprime-se no facto de que as suas teleonomias 

são diversas: os dois sistemas têm em comum o facto de tenderem à 

reprodução,  sendo todavia, os conteúdos da reprodução 

necessariamente diversos; 

- o universo vivente tende à reprodução de informação, 

mas separando os sistemas. 

De onde emerge o príncipio da selecção psicológica? Da 

constatação de que nem as gónadas nem os artefactos se reproduzem 



sózinhos'? Existe uma identidade bio-cultural que reproduz genes e 

projectos, nomeadamente o cérebro humano, no qual se encontram 

instruçóes comportamentais genéticas e instruções comportamentais 

culturais intrasomáticas, em conexão. S e  até agora falamos 

fundamentalmente de instruçóes culturais extrasomáticas foi para dar 

espaço a esta entidade. 

"Por selecção psicológica, portanto entendemos, a 

verificação de processos selectivos no cérebro humano, 

independentemente do facto das instruçóes intrasomáticas serem 

oenéticas ou culturais" (Massimini, 1956, 56). a 

Nenhum indivíduo pode sobreviver exclusivamente de 

instruçoes genéticas ou de instruções culturais. A progressiva 

acumulação de memória extrasomática coloca à disposição um 

acervo de informação praticamente ilimitado. O indivíduo pode 

aceder directamente a esta memória dando saltos transgeracionais no 

tempo (pirâmides egípcias ou aztecas, Odisseia, diálogos 

socráticos ...), devido às instruções culturais colocadas nos artefacto 

que podem persistir por milénios com absoluta fidelidade de 

reprodução, sobrevivendo,  inclusivamente às instruções 

intrasomáticas. Por outro lado, o homem pode também destruir e 

modificar a memória extrasomática em poucos minutos (a biblioteca 

de Alexandria, Hiroshima. ..). 

Para uma melhor compreensão do papel da selecçáo 

psicológica e da relação de causalidade entre os três "paradigmas" de 

selecçáo consideremos o seguinte: 

- o sistema nervoso central governa o comportamento 

fenotípico; 



- o sistema nervoso central não pode inventar em cada 

geração, todas as instruções genéticas e culturais: herda-as; 

- o comportamento fenotípico não é só herdeiro passivo 

dos dois sistemas de memória transgeracional; 

- sendo o comportamento fenotípico governado pelo 

sistema nervoso central, consegue que o sistema nervoso central 

tenha um papel passivo e activo no confronto das duas heranças. 

Ao estudar as formas que assume a experiência 

quotidiana constata-se que essa experiência é ponto de chegada e 

ponto de partida da complexa relação de causalidade circular entre a 

herança biológica e cultural que precedeu qualquer ser humano e a 

herança biológica e cultural que lhe sobreviverá. 

O processo de selecção psicológica determina uma 

progressiva mudança no indivíduo, através da acumulação de 

informação diferenciada que participará na individualização de cada 

ser humano, isto é, no desenvolvimento de um "si", na construção de 

um "tema de vida". Mais recentemente, o estudo das funções do 

hemisfério direito do cérebro permite destacar as funções do que é 

sensitivo, intuitivo, atento ao detalhe. 

O cérebro está dividido em duas partes aparentemente de 

género idêntico, que comunicam entre si através do corpo caloso. 

Cada lado do cérebro ocupa-se principalmente do lado oposto do 

corpo. Tanto funcional como anatomicamente sabe-se que há um 

hemisfério maior e outro menor; o hemisfério maior é geralmente o 

esquerdo e o hemisfério menor o direito. Os hemisférios cerebrais 

têm as suas funções próprias; há uma relativa separação dos 

hemisférios em função do tipo de respostas perceptivas para que são 

solicitados. O hemisfério esquerdo assume principalmente a 



linguagem acústica, a expressão oral linguística, a conceptualização, 

a ordenação de categorias e a análise. O hemisfério direito é 

principalmente visual, espacial, sintético, oposicional, holístico. 

Para além da preferência ou predisposição fisiológica de 

cada hemisfério para diferentes funções, colocando-se o problema da 

especialização funcional de cada hemisfério, pode-se também 

perguntar pela lateralizaçáo das funções emocionais. A emoção e os 

estados de ânimo estiveram geralmente associadas às estruturas do 

sistema límbico, situado no núcleo cerebral, mas nos últimos anos 

constatou-se que o córtex do hemisfério direito contribui de um 

modo muito importante para esses estados. J. W. Brown sublinha que 

todas as emoções são mediatizadas pelo hemisfério direito e que 

implicam um tipo de resposta "imediata", que é característica do 

hemisfério direito. Se os processos emocionais implicam funções 

como a organização espacio-visual, a função gestáltica ... é o 

hemisfério direito que nesse processo é mais poderoso. 

Para Sperry o hemisfério direito também possui um eu, 

mas que ao contrário do eu comunicativo do hemisfério esquerdo 

(que possui a capacidade linguística) é mudo, incapaz de 

comunicação por falta de comunicaçáo linguística. Porém, é nele 

que se situam funcionalmente a musicalidade, a capacidade 

geométrica e espacial, compreensão de imagens e figuras, relações 

ópticas e integração temporal. 

A região da fala desenvolve-se geralmente no hemisfério 

esquerdo. Devido a uma grande plasticidade cerebral, se se produz a 

destruição da região da fala antes dos 10-12 anos, o hemisfério não 

dominante poderá suprir esta função e a criança só permanecerá 



afásica durante algum tempo. A função é irreversível no estado 

adulto. 

Embora cada hemisfério receba a mesma informação 

sensorial do meio, processa-a de maneira diferente. O hemisfério 

esquerdo procede de um modo analítico, verbal, numirico, 

sequencial, simbólico, linear, objectivo. O hemisfério direito é 

rápido, complexo, intuitivo, subjectivo, intemporal, totalizador, 

espacial e perceptivo. 

O procedimento do hemisfério direito permite esses 

momentos especiais em que tudo parece "encaixar", sem uma 

ordenação lógica; é também dos seus dominios a capacidade da 

imaginação assim como lhe é fácil a percepçáo da forma de um 

espaço, nomeadamente vazio, o desconhecido, o inominável, o 

estranho, enquanto o hemisfério esquerdo não tem signos para os 

reconhecer, para os nomear e fazê-los coincidir com as categorias 

memorizadas. 

Esta lateralização das funções cerebrais, se tem uma base 

fisiológica, não nega o facto do cérebro humano poder especializar- 

se em contacto com a cultura e com as "recompensas" culturais. 

Na cultura ocidental, genericamente falando, valorizam- 

se as capacidades do hemisfério esquerdo, os procedimentos 

analíticos, verbais e lineares, perdendo-se a oportunidade de 

desenvolvimento dos estilos de aprendizagem próprios do hemisfério 

direito. E se os educadores valorizam nos alunos capacidades como a 

imaginação, a percepçáo, o gosto pelo estético, a capacidade 

intuitiva, não é curricularmente manifesto um reconhecimento 

formal de um modelo de educação que contemple equilibradamente 

as potencialidades de ambos os hemisférios cerebrais. 



O princípio da solidão a que sucintamente viemos a 

referir-nos, mostrou que o entre-tempo da solidão - chamamos 

entre-tempo ao intervalo de tempo entre duas saídas para o exterior 

de si - não é referência específica de almas penadas ou misantrópicas. 

Abel Salazar, citando com minúcia textos de H. Poincaré 

em que este revela os seus processos de criação matemática, 

estabelece paralelismos entre a invenqão matemática e a invençáo 

artística. "A génese da invenção matemática, diz Poincaré (...) é o 

acto no qual o espírito humano parece menos pedir alguma coisa ao 

mundo exterior, em que ele não actua ou parece não actuar senão 

por ele próprio e sobre ele próprio" (Salazar, 1973, 147-8). 

Aos depoimentos de Poincaré poderiamos acrescentar 

outros inumeráveis depoimentos de pintores, músicos, escritores, 

escultores, cientistas acerca do seu processo criativo e constatar 

semelhanças e diferenças. Corroboram-se e bifurcam-se e são o 

pretexto para teorizar sobre o desenrolar dos processos criativos no 

indivíduo. Nós pretendiamos apenas chamar a atenção para a 

importância fundamental do entre-tempo da solidão, não só no 

âmbito das atmosferas rarefeitas das criações geniais ou no âmbito 

genérico das criações, mas também no quotidiano no plano da 

relação do indivíduo consigo próprio, nas suas relações 

intersubjectivas e com as coisas do mundo. A ligação entre o 

trabalho consciente e inconsciente é um movimento de "vai-vem" 

entre o soma, o psíquico, o endócrino, que não deixa de causar-nos 

espanto. 

Os mesmos objectos pelos quais passamos centenas de 

vezes, um dia passam a significar de modo diferente, actuam como 

uma vivência diferenciada de maior ou menor alcance nas suas 



consequências. Parece ser necessário uma comunicação interior, uma 

vez que a identidade pessoal não é uma estrutura fixa e definitiva; 

faz-se numa multiplicidade com rupturas e descontinuidades. A 

libertação da subjectividade precisa do exercício da descontinuidade 

para poder mover-se numa ordem de actos novos. O estado de 

impregnação por aquilo que está de fora não pode ser imposto. 

Parece-nos que terá de ser aceite pelo indivíduo sob a forma de uma 

resolução interior. 

Pensamos ainda que as saídas do entre-tempo são 

fundamentais para a essência do entre-tempo que cada um pode 

desenvolver. É esta interferência que nos permite defender a tese de 

que fruir é criar. O entre-tempo da solidão parece ser propício à 

musculação da carga psicossomática que cada indivíduo transporta. 



... uma filosofia, uma metafísica, uma religiáo e uma tnorul, utno 
ideologia política ou social sno valores aaáálogos aos de itrncr obra de arte. 

literária ou arquitectónicu; valem corno urna esrátua, como itm quadro. 
rrma sinfonia, um poema, um templo; valem como obra constrlricia, corno 

produções fiumanas, como expoenles do setitir profirriclo du viria 
Abel Salazar 



1. Delfim Santos e a pedagogia fenomenológica 

Não é possível encontrar metodologicamente a pureza do 

acto educativo. Defendemos porém, que o acto educativo implica 

sempre duas consciências intencionais. O pressuposto de que 

partimos é o seguinte: o acto educativo tipicamente humano implica 

nuclearmente a possibilidade dessas consciências serem criativas. 

Temos ainda em conta que integramos a criatividade 

desse acto numa perspectiva teleológica. 

Observemos a questão do método. Se recusarmos os 

"ismos" como modelos explicativos, fica o papel fundamental da 

interrogaqão, a preocupação central de levantar problemas, mesmo 

sem saber se podem ser resolvidos. Esta asserção traz consigo 

também a renúncia da ideia de edificação de um sistema. 

Gabriel Marcel afirma que "as palavras "ter um sistema" 

têm em si qualquer coisa que sempre me incomodou. Parecia-me que 

a partir do momento em que temos um sistema, nos preocupamos em 

explorá-lo, em geri-lo e estes verbos que se  aplicam tão bem no 

domínio material, sobre o plano do espírito perdem um pouco o seu 

sentido ou pelo menos arriscam-se a perder a sua natureza" 

(Ricoeur, 1968, 11 7). 



Considerando também nós que enclausurar a reflexão 

num sistema fechado é a negação da sabedoria começamos por 

apontar o primeiro princípio metodológico de que partimos: a 

interrogação. 

Heidegger na sua obra Questions I pergunta sobre a 

possibilidade e a legitimação do discurso. Segundo o  filósofo,"^ 

fundamento - do discurso - repousa sobre a liberdade mesma, 

convertendo-se, esta, enquanto origem, no fundamento. A liberdade 

é o fundamento do fundamento, a razão da razão ... Mas, 

precisamente, porque é esta a base - Grund -, a liberdade passa a ser 

o Abismo - Abgrund - da realidade humana" (1976, 156-157). 

Considerando que o desenraizamento do pensamento 

impessoal nunca permitirá encontrar o ser incarnado, com toda a 

complexidade aí implicada, apontamos o segundo princípio 

metodológico: a existência do ser em situação. 

Inspirando-se em Bockenski (1988) Octavi Fullat propõe 

a esquematização seguinte em relação à metodologia. 

Considerando que o método que procuramos para a 

educação não é compatível com o ideal científico herdado de Galileu, 

mas recusando também a mera doxa, apontamos como terceiro 

princípio: a irredutibilidade do espírito à matéria. 

O método existencial de filosofar que subscrevemos é 

portanto o método fenomenológico. Se  o pensamento objectivo 

expulsa a existência na medida em que realiza a objectividade, a 

crítica do saber procura recuperar essa existência que a objectivação 

(que é a existência perdida) deixou sem lugar. No idealismo absoluto 

o sentir e a existência não têm qualquer relevo próprio; apenas 

figuram num esquema objectivador. A descoberta da existincia 



orienta uma reflexão ordenada à consciência como corporeidade - 

que estabelece distância de si a si, que marca divergência de si aos 

outros - que reputamos de criativa. 

O fenómeno educação implica a busca de um sentido 

para a experiência educacional: o método fenomenológico procura 

na intencionalidade da consciência a essência desse fenómeno. Não 

podemos deixar de referir que um modelo compreensivo ou 

explicativo não é uma presentificação da realidade, mas 

simplesmente uma representação dela, uma via de doação de sentido. 

Com o método proposto procuraremos confirmar ou 

infirmar a hipótese de trabalho, de que é essência da consciência uma 

actuação criativa e que a educação, não só não a pode negar como 

tem consequentemente que a implementar. 

Como não é possível alcançar a realidade tal como 

exactamente é, porque o conhecimento implica sempre distanciação, 

temos que abordá-la sempre inequivocamente "de um ponto de 

partida". 

A confirmar-se essa hipótese de trabalho ficará 

esclarecido que o acto educativo na sua essência é também um acto 

criativo, uma vez que é essência da intencionalidade da consciência 

ser criativa e o acto educativo é um acto da consciência. 

Com este método não pode exigir-se uma investigação 

segundo os critérios científico-naturais; trata-se de uma investigação 

de tipo filosófico. Por outro lado, a educação não é uma coisa, é 

antes uma relajão, isto é, uma maneira de ser e de comportar-se . 

A essência de alguma coisa é um objecto de consciência 

como qualquer outro objecto. Husserl ao distinguir entre o conteúdo 

vivido por uma consciência e o objecto intencional dessa mesma 



consciência, afirma que para nos dirigirmos para as coisas é 

fundamental voltar à consciência que temos dessas coisas. 

Com o método fenomenológico, a educação é conduzida 

ao universo da consciência. Aí  é constituido o "ser-para-mim" da 

educação, que dará sentido à experiência educativa. Estamos, 

portanto situados ao nível do eidos, da essência da educasão, sem 

deixar de considerar que o fenómeno educativo implica o concurso 

das explicações psicológicas e sociológicas . 

Ao nível fenomenológico, procuramos a partir do eidos 

educacional chegar à realidade educativa. Sem voltarmos a insistir no 

nosso propósito, entendemos então da fundamentabilidade de saber 

qual a essência da coisa educativa, de modo a perceber os conteudos 

que deverá revestir o facto educativo. Sendo assim, consideramos 

que a ideia de educação será possibilitadora de uma multiplicidade de 

realizações educativas. Porém, não sejamos de uma omnisciência 

dogmática. O eidos da educação não é pertença de um mundo ideal à 

maneira de Platão: não se trata de uma ideia perfeita, acabada e 

eterna. Trata-se de uma interpretação e de uma busca de sentido para 

os factos educativos, como realidade que está aí e que atravessa a 

percepção e o conhecimento. 

Com o método fenomenológico procura-se o eidos da 

educação, mantendo muito vincadamente a presença da 

subjectividade. O acto da consciência é sempre referência de alguma 

coisa. Com a fenomenologia a importância assenta na possibilidade 

da consciência em aperceber-se de algo. Nesse acto denominado 

intencionalidade, a consciência constitui o objecto enquanto objecto. 

Um conceito consequente de educajão não pode 

negligenciar o ego cogito cogitatum e por isso mesmo exige uma 



demorada reflexão quer sobre o tipo de cogitatum que a consciência 

pode constituir - o "quê" da constuição - quer sobre o dinamismo 

desse processo - o "como" dessa constituição. Com o método 

fenomenológico não pode explicar-se a educação, mas procura-se 

compreendê-la: daí a primeira importância ser dada à realidade 

eidética da educação e só depois à sua realidade fáctica. 

É nossa convicção que ao procurarmos a compreensão 

do fenómeno educativo através do método fenomenológico com uma 

atenção priviligiada à intencionalidade da consciência, estamos a 

procurar compreender o ser humano. 

A fenomenologia teve repercussões de grandioso 

significado na reflexão filosófica do séc. XX, não só a nível europeu 

- nomeadamente em Portugal - mas a nível mundial, designadamente 

nos círculos anglo-americanos e nipónicos (com Hasime Tanabe e 

Satomi Takahashi). 

Na Alemanha há que destacar como centros da 

actividade fenomenológica, Munique e Gottingen, para além de 

Friburgo, cidade para onde se desloca Husserl, de modo a assumir a 

cátedra que lhe era oferecida pela universidade. 

Foi em Munique que as Investigações Lógicas tiveram 

uma recepção entusiástica, compreendendo-se a originalidade e a 

profundidade dessa obra. Do Círculo Filosófico de Munique há a 

destacar figuras como Alexander Pfander, Moritz Geiger (ambos já 

docentes universitários), Adolf Reinach (importante assistente de 

Husserl em Gottingen), Theodor Conrad e Johannes Daubert 

(primeira pessoa, segundo Husserl, a compreender em profundidade 

as Investigações Lógicas). 



No semestre de Verão de 1905 deslocam-se de Munique 

para Gottingen A.Reinach, F.Weinmann, A.Schwenniger e J. 

Daubert inscrevendo-se nos cursos de E. Husserl. O contacto intenso 

de Husserl com os fenomenólogos de Munique concretiza-se, para 

bem do pensamento filosófico do séc. XX, a partir de 1913 com a 

edição conjunta da revista "Anuário de Filosofia e Investigacão 

Fenomenológica", onde serão publicadas obras fundamentais como as 

Ideias I de Husser1,O Formalismo na Ética e a Ética Material dos 

Valores de Max Scheller e Ser e Tempo de Martin Heidegger, entre 

outras. 

Em Gottingen forma-se uma outra geração de 

fenomenólogos, entre a qual se destacam Hedwig Conrad-Martius, 

Edith Stein, Alexander Koyré. 

O tempo de Friburgo é também famoso pelo 

relacionamento que Husserl estabelece com discípulos como Roman 

Ingarden, Martin Heidegger, L.Landgrebe, Eugen Fink, Jan Patocka, 

entre outros. 

Entre nós, gostariamos de destacar o pensamento de 

Delfim Santos pela fundamentação filosófica que enraiza na filosofia 

contemporânea alemã, designadamente no filão fenomenológico e 

existencial. 

Em relação à pedagogia, Delfim Santos aplica o método 

fenomenológico, consentaneamente com o seu entendimento da 

teoria da ciência. 

Iniciando-se no horizonte da epistemologia neo- 

positivista - ligada à sua estada entre 1935-37 em Viena, Berlim e 

Cambridge, como bolseiro da Junta de Educação Nacional - é 

enquanto escreve o texto Situação Valoratiiia do Positivismo que tem 



a possibilidade de ouvir conferências de ~ u s s e r l l  e de Nicolai 

Hartmann, que irão contribuir fortemente para a mudança de 

referência filosófica de Delfim Santos. Com efeito, o filósofo afasta- 

se sucessivamente da linha de orientação dos fiéis de Wittgenstein e 

de Carnap. 

No mesmo ano de 1937 em que regressa a Portugal, é 

nomeado leitor da universidade de Berlim, até ao regresso definitivo 

em 1942. Estes 5 anos na Alemanha permitir-lhe-ão a frequência de 

seminários de Nicolai Hartmann, o conhecimento de textos de 

Husserl e de Heidegger que irão orientar o seu pensamento2. 

Para Delfim Santos o conhecimento é sempre 

conhecimento de algo e resulta de um acto de relação: "O 

conhecimento é sempre conhecimento de algo, no sentido de 

Brentano, e independentemente do que este algo possa ser. Conhecer 

é sempre um acto de relação ou produto dum acto de relação" 

(Santos, 1982, 304). 

A relação de conhecimento implica a presenca de um 

cognoscente e de um conhecido, em correlação. "É perfeitamente 

correcto afirmar-se que não há sujeito sem objecto, porque a 

actividade do sujeito consiste na determinação de objectos; e também 

que não há objecto sem sujeito, porque o objecto, como já deixamos 

dito, é um produto da actividade do sujeito. Assim se manifesta a 

mutualidade existencial do sujeito e do objecto. Às suas relações nem 

Delfim Santos diz ter  conhecido Husserl, quando o filósofo alemão deu a 
conferência em Viena, em 1935, intitulada A Crise da  Humanidade Europeia e a 
Filosofia. 

Dois textos fundamentais de Delfim Santos são escritos neste período, 
designadamente em 1939 Da Filosofia e em 1940 a sua  tese de doutoramento 
Conhecimento e Realidade. 



sempre foi dada esta interpretação, e isto teve como consequência o 

aparecimento de sérias dificuldades no domínio teórico do 

conhecimento. Sujeito independente de um objecto não é nada, e 

objecto independente de um sujeito nada é, porque a sua existência é 

sempre correlativa" (Santos, 1982, 3 15-31 6). 

Para se compreender a problemática cognoscitiva em 

Delfim Santos é preciso ter em conta o tratamento dessa 

problemática no texto de Nicolai Hartmann, Os Princípios de uma 

Metafísica do Conhecimento, no qual o pensador português se 

inspira. 

Sem pormenorizarmos esse assunto - até na medida em 

que não constitui um domínio original - temos no entanto que nos 

deter no conceito de "objecção"- a objektion utilizada por Hartmann 

- na medida em que é esclarecedor da análise fenomenológica que o 

autor desenvolveu. Objecção "é  uma função espontânea do 

pensamento e significa: acto de tornar objecto qualquer manifestação 

da realidade. Se eu objectivo - ou torno objecto - esta mesa em que 

escrevo, significa isto que dirigi para a mesa o meu interesse de 

conhecimento. Acto de objecção é tornar objecto "algo" ainda 

indiferenciado, isto é, com a forma própria e genérica sem a qual 

seria impensável e incognoscível" (Santos, 1982, 315). 

Contudo, a objecção não é omnisciente. No acto do 

sujeito colocar o objecto, há resistências que vêm do lado do objecto, 

designadas por transobjectividade. O sujeito que visa o todo do 

objecto (objiciendum) e que não se satisfaz com o que se torna 

efectivamente objecto (objectum), desenrola nessa intencionalidade 

uma tensão cognoscitiva, que é necessário procurar ultrapassar. "A 

determinação das relações entre o objectivo e o transobjectivo é 



fundamental para o progresso do conhecimento. De certo modo, 

pode dizer-se que o real, antes de ser objectivo, é sempre 

"transobjecto" para o sujeito. O conhecimento consiste na operação 

progressiva de objectivação do trarisobjectivo. Sobre o transobjectivo 

tem o sujeito um "pré-saber" vago e indeterminado, e o verdadeiro 

saber acerca dele só o conseguirá, quando forçar ao máximo possível 

a linha de separação entre o objectivo e o transobjectivo, e diminuir 

a extensão deste" (Santos, 1982, 320). 

Sendo evidente a importância atribuída ao sujeito 

cognoscente e relevante o acento que se coloca na capacidade 

dialéctica de auto-superação dos seus limites, a noção do 

transobjectivo a que a objecção remete, faz supôr a existência do 

objecto independente do sujeito. 

Pela problemática do conhecimento, sujeito e objecto 

entram numa relação dialéctica, no contexto do mundo. "O mundo 

moderno pôs em relevo os produtos da actividade humana e esqueceu 

o homem. E o homem, por sua vez, esqueceu-se de si mesmo. Tiido 

à sua volta o afasta de si e tudo lhe esconde a essência do 

verdadeiramente humano. Vive num esforço constante de 

extroversão. Beleza é para ele a paisagem. Tem como programa da 

sua acção dominar a natureza. Fez da ciência um instrumento de 

domínio sobre os outros. Conquistou o mundo exterior, descobriu 

mistérios da vida, estendeu possibilidades de comunicação, mas no 

momento em que se preparava para festejar a sua vitória na terra, 

alguma coisa lhe disse que, afinal, ela não merecia ser festejada, que 

o seu orgulho era descabido e que, realmente, em vez de vitória, se 

tratava de uma derrota, da derrota de si mesmo. Que sabe ele do 

homem enquanto homem, das energias criadoras que o animam, dos 



sentimentos que o movem, das emoções que o perturbam de tudo isso 

que não teve, até agora, valor científico, mas que no fundo, constitui 

o humano, o verdadeiramente humano? E, no entanto, o homem está 

apenas uma vez na terra, uma unica vez. E esqueceu-se disto" 

(Santos, 1982, 409). 

Esta cogitação de Delfim Santos de raíz profundamente 

antropológica é reveladora de inquietações que abrangem o 

fenómeno educativo. Como temos vindo a afirmar, é do carácter 

eidético da educação a problemática da intencionalidade da 

consciência. Por conseguinte, o algo de que a consciência é ou pode 

vir a ser consciência é também um assunto relativo à educação. 

Delfim Santos aponta para a importância da formação do 

ser humano - e da capacidade activa da consciência - logo que afirma 

que "o homem e o mundo são inseparáveis " (Santos, 1982, 362). 

Notemos ainda que o primeiro texto onde se constata 

uma decisiva inflexão das temáticas ontognoseológicas de cariz 

hartmanniano para uma reflexão de tipo existencialista, inspirada em 

Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger é precisamente 

Fundamentação Existencial da Pedagogia (1946)3- 

Para Delfim Santos o homem é um ser disponível para 

aprender ao longo do processo versátil da existência. "É o homem 

vivo e "em trânsito" que o pedagogo encontra diante de si" (Santos, 

1982, 437). No texto que anteriormente anunciamos, Delfim Santos 

traja um manancial de reflexões sobre pedagogia, procurando 

encontrar a via própria para a pedagogia. Para o autor, essa via não 

Em rigor não podemos deixar de referir artigos anteriores a este livro, 
designadamente A Nova problemática Filosófica de Novembro de 1940 ou Essência 
e Existência em S.Tomás de Aquino do ano de 1944, nos quais o autor começa a 
reflectir sobre alguns conceitos fundamentais das filosofias da existência. 



poderá ser a de uma pedagogia metafísica, nem a de uma pedagogia 

científica, mas a da pedagogia pedagógica, que para esse fim poderá 

recorrer à ciência e à metafísica, mas sem com elas se confundir 

epistemologicamente. A pedagogia "não é uma ciência exacta, mas, 

como qualquer outra referente ao homem, pode ser uma ciência 

rigorosa, e sê-10-á quando não pretender atingir verdades gerais, 

mas, pelo contrário, verdades humanas e, se possível, demasiado 

humanas" (Santos, 1982, 439). 

Constatamos que o ser humano é o fundamento ôntico da 

reflexão pedagógica, da práxis educativa como é da reflexão 

filosófica. 

S e  olharmos historicamente a filosofia ocidental 

constataremos igualmente a presença de elos que os filósofos 

estabeleceram entre filosofia, pedagogia e educação.Lembremos, 

entre outros, Sócrates, Platão, Aristóteles, St. Agostinho, S. Tomás 

de Aquino, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche, Dilthey, Heidegger, 

Max Scheller ... 

Com efeito, implícita ou explicitamente a reflexão 

filosófica abre uma via à problemática educativa, na medida em que 

visa uma questionaçáo de ordem antropológica. "Realmente, o fundo 

sentido do acto pedagógico pode caracterizar-se desta maneira: 

clarificação progressiva do trânsito do estar-no-mundo, como 

situação original, para o estar-no-mundo-para-alguma-coisa" 

(Santos, 1982, 441). 

A perspectiva fenomenológica pela qual Delfim Santos 

encara a experiência vital do indivíduo, permite conceber o princípio 

da existência como aprendizagem e a justificação da educacão em 

ordem à realização desse princípio. "Educar é, portanto, levar o 



homem ao contacto consigo mesmo, ao seu auto-conhecimento, à sua 

autópsia, como diziam os pedagogos renascentistas, numa palavra, à 

busca do único absoluto no horizonte da vida humana: autenticidade" 

(Santos, 1982, 447). Continuando a defender a relação directa entre 

a formação de cada ser humano e o fenómeno educativo declara que, 

se a mais importante finalidade da educação "consiste em estruturar 

os fundamentos da futura personalidade, pode dizer-se que 

aprendizagem é cultura no sentido de desenvolvimento das 

capacidades germinais de cada um. Aprendizagem e cultura, aliás, 

são apenas dois aspectos do mesmo acto pedagógico. Aquele que 

aprende cultiva-se, aquele que se cultiva fá-lo em funcão da sua 

aprendizagem.( ...) Em resumo, cultura é resultado da aprendizagem 

no sentido lato do termo e o móbil que a provoca é a capacidade de 

interrogação que anima o homem" (Santos, 1982, 490). 

Na relação com o pensamento (interrogativo) e com a 

educação, reflectiremos ainda, sobre o papel e o alcance das 

actividades artísticas. 

Que propósitos fundam a intenção de educar para uma 

formação estética? Essa formaqão pode conseguir-se nas instituiqóes 

educativas ou faz-se melhor fora delas? Onde se enraiza a 

importância de desenvolver uma consciência estética? 

Temos vindo a afirmar as artes como formas específicas 

de compreensão do mundo, sendo elas próprias mundos diversos que 

abrem novos ângulos de conhecimento e de intuição. As artes 

apresentam-se ainda, como um outro argumento às formas analíticas 

do discurso, desenvolvendo elas a coordenação de outras formas de 

conhecimento, nomeadamente a agudeza perceptiva, que é afinal 

outro modo de desenvolvimento do pensamento. As artes têm uma 



finalidade semelhante a todos os sistemas simbólicos: ampliar o 

universo conceptual e afectivo do ser humano, fazê-lo apontar "para 

além" de si próprio. Parece assim que as artes, as actividades 

artísticas oferecem já a dignidade suficiente para a interrogação 

acerca da sua conexão com a educação. 

Ao estabelecer a conexão íntima entre educação e 

formação do homem, Delfim Santos tem contudo, presente o 

relativismo da educação: "Não é possível em educação valores 

absolutos ou ideais supratemporais que desconheçam a relatividade e 

limitação do ser humano"(1982, 446). Com efeito, a defesa de uma 

tese contrária colocaria em risco a coerência de um pensamento que 

proclama uma pedagogia existencial como forma de captar o ser 

humano na sua humanidade. 

O contacto com o pensamento delfiniano incentiva a 

busca das conexões entre uma reflexão pedagógica e a presença do 

indivíduo no mundo, colocando-nos mais perto das grandes questões 

que se prendem com o fenómeno educativo. 



2. A legitimidade da educação 

A educação aparece com um lugar importante em todas 

as sociedades. Parece que para a realização humana não se pode 

negar a influência do meio e a influência da educação. Mas o 

educador não pode tudo, além de que a sua influência é diversa de 

indivíduo para indivíduo. "Não proporcionar a um eventual Mozart 

um clima suficientemente propício à sua eclosão; e nem sequer tocar 

com suficiente habilidade os pontos sensíveis da personalidade de 

uma criança, de modo a permitir todos os interessantes 

desenvolvimentos de que ela pode ser susceptível, esse é o receio 

supremo que deve atormentar-nos" (Leif, 1975, 23). 

Constatamos que a possibilidade da educação é limitada. 

E qual a sua legitimidade, isto é, com que direito intervimos na vida 

de um ser humano? Com que autoridade se procura formá-lo, 

orientar o seu desenvolvimento, segundo concepções prévias? 

Parece-nos que a legitimidade da educação só pode ser 

fundada na escatologia que a orientar. Por conseguinte, a reflexão 

filosófica assume toda a importância, ao interrogar-se sobre a 

finalidade da acção educativa. 



Além de tudo, não podendo estar a reflexão filosófica 

desligada das grandes questões do seu tempo - há, com efeito, um 

Zeitgeist -, também as questões de educação têm um carácter de 

contemporaneidade que não pode ou não deve ser iludido. Para nós a 

reflexão sobre questões de educação, é uma reflexão sobre o ser 

humano mergulhado na circunstância da sua contemporaneidade. A 

filosofia, a antropologia e a educação, cruzam-se quando se pergunta 

pelos destinos do homem e da sua acção. "A educação, que é pelo 

menos a transmissão às gerações seguintes do que consideramos 

como válido no património da espécie, e que pode pretender à 

preparação de progressos futuros, é uma obra humana primordial 

que requer um ponto de vista supremo. Uma pedagogia é sempre o 

resultado de uma filosofia; e toda a filosofia tende a completar-se 

numa pedagogia" (Leif, 1975, 25-26). 

A educação sofre as consequências das investigações em 

todos os domínios do saber. Essas investigações e o espírito de 

cultura dominante influem as concepções e os métodos, as tendências 

e as finalidades da acção educativa. 

Do princípio deste século desenha-se o projecto de uma 

formação humana que ultrapasse a formação puramente intelectual, 

que tendências cartesianas acentuam. Reclama-se da educação que se 

consagre à tarefa de desenvolvimento do homem concreto. 

Sabemos que desses ideais até à realidade se atravessam 

tempos sombrios e cruéis, que esmagam grandiosas intenções 

antropológicas, que reagem a concepções de  educação 

fundamentalmente intelectualistas ou espiritualistas, cujos métodos 

não atingem os recursos de cada ser na sua singularidade. 



Nos nossos dias retoma-se a problemática de uma 

educação totalizante, isto é, que não perca de vista a necessidade e o 

valor de uma formação individual. Neste sentido, exige-se perguntar 

de onde tira a educação a legitimidade de sugerir intenções de 

comportamento e de ideias ao ser humano. De um modo implícito ou 

explícito admite-se a legitimidade da educação, a partir da simples 

observação das diversas sociedades. Esta legitimidade reconhece-se 

ainda - salvo contestações de ordem especulativa - na espontaneidade 

da simples existência. Será a legitimidade da educação a constatação e 

o reconhecimento de que as necessidades humanas a exigem? 

Para nos aproximarmos da legitimidade da educação, 

parece-nos importante focar outras questões que se prendem de perto 

com essa temática, como sejam fundamentalmente a consideração da 

finalidade da educação e a escolha dos meios para implementar esses 

fins, bem como a sua eficácia teórica e prática. Com efeito, são estas 

questões que permitem encontrar a inspiracão e as tendências da 

acção educativa. Quais as intenções das concepções contemporâneas 

daeducação? 

Impossível fazermos a aproximacão a essa pergunta sem 

recorrer àWeltanschauung actual e portanto às referências de 

conteúdo vindas da concepção de cultura do mundo ocidental, plano 

limitado de análise, mas no qual nos situamos. Começamos logo com 

o problema de definição de cultura, com o fenómeno contemporâneo 

da chamada crise da cultura e da importância e relação desses 

fenómenos com a educação. 

Permitam-nos partir da seguinte proposta definidora de 

cultura: a cultura é uma tomada de consciência, pelo indivíduo, da 

sua natureza de consciência-corpórea. É ainda a tomada de 



consciência das relações que o ser humano estabelece com os seus 

semelhantes e com o meio envolvente. A cultura suscita, portanto, o 

esforço processual de realização das possibilidades de cada um. A 

cultura é uma preocupação pela existência, uma relação com o 

mundo. Na realização de uma tal cultura, o indivíduo sente-se 

comprometido em dois planos fundamentais, a saber: 

-a realidade interior e a exigência pessoal de com ela se 

confrontar; 

-a realidade exterior e a exigência pessoal de sair de si. 

Ambas as realidades exprimem a inevitável inquietude 

que constitui a prossecução da biografia. É uma tal necessidade que 

nos coloca perante a necessidade de entrar em relação com o mundo 

dos outros ou, pelo menos, com eles compartilhar, na sua 

exterioridade, o mundo unico dos humanos. Estes dois planos 

transportando toda a carga das realizações humanas ao longo dos 

séculos, exige uma constante renovação. 

A educação coloca em questão o problema da cultura, na 

medida em que interfere no plano dessas duas realidades propostas 

como referência de reflexão. 

Na ordem da história do pensamento ocidental, a cultura 

funda-se no pensamento greco-latino e judaico-cristão. Essa 

concepção - complexa - de princípios penetrou, de uma forma mais 

profunda ou mais superficial, as ideias e as actuações de grande parte 

do mundo actual ocidental e não só. 

Contemporaneamente é inequívoca a denúncia de uma 

crise da cultura. "O universo, e todos nós, entrámos vivos na 

simulação, na esfera maléfica, nem sequer maléfica, indiferente, da 

dissuasão: o niilismo, de maneira insjlita, realizou-se inteiramente já 



não na destruição, mas na simulação e na dissuasáo (Baudrillard, 

1991, 195). "A melancolia é essa desafeicão brutal que é a dos 

sistemas saturados. Quando se desfaz a esperança de equilibrar o bem 

e o mal, o verdadeiro e o falso, e mesmo de confrontar alguns 

valores da mesma categoria "(Baudrillard, 1991, 199). Estará, 

portanto, perdida qualquer esperança para o sentido da cultura? 

Sabemos que a condição humana está marcada por um 

progresso da ciência e da técnica que aparece conotado com uma 

dimensão de ameaça para o ser humano. Desse modo, assiste-se a 

uma perversão de finalidades, que se repercute no tipo de relações 

que os indivíduos estabelecem entre si. O princípio de especialização, 

no seu limite, torna os homens estranhos entre si, logo desde as suas 

especialidades. 

Não podemos deixar de ter em conta os benefícios que a 

técnica e a ciência permitem, em ordem às condições de existência, 

permitindo ao ser humano uma certa dignidade material, que o 

liberta para outros interesses, designadamente dando-lhe mais tempo 

para dispor de si mesmo. Parece que a técnica pode dar a 

possibilidade ao indivíduo deste se conhecer, se situar e se pensar a si 

próprio de um modo mais demorado e profundo. No entanto, assiste- 

se a um desenvolvimento "infinito da massa em função da aceleracão 

do sistema. Impasse energético. Ponto de inércia. Destino de inércia 

de um mundo saturado" (Baudrillard, 1991, 198). 

O mundo da educação tem-se tornado um assunto de 

constantes considerações e de constantes reformas, fundando-se no 

argumento basilar de que a educação se relaciona com o ser humano 

e que perguntar pelo destino do homem ou pelo destino da educação 

é uma e mesma questão. Nesta medida, parece que o fenómeno da 



educação, silenciosa e ruminantemente, persegue o ser humano em 

todo  o lugar ,  impondo-se  como fenómeno humano. 

Contemporaneamente enfrentar o significado de educação é antes de 

tudo descobrir a dificuldade em encontrá-lo de uma forma 

abrangente e não preconceituosa. 

A educação é theoria que, no sentido grego, refere a 

visão inteligível ou contemplação racional. 

Porém, o conceito de reflexão, de teorização, o 

conhecimento enquanto tomada de consciência epistemológica é 

pertença do domínio da pedagogia4. 

A educação como phrónesis constitui um saber que se 

refere ao saber-actuar. Neste caso, a educação prende-se com o 

significado do mundo dos valores. 

Estes significados do conceito educação, para além de 

darem conta da polissemia do significante em questão, sublinham a 

sua complexidade. Somos levados a considerar, assim, que todo o 

processo educativo implica uma realidade de actuação da ordem da 

existência do ser humano e de todas as vicissitudes desse processo. 

Só mutilando o conceito de educação se poderia excluir a 

referência "valor": se a educação se liga ao processo dialéctico de 

concretização das possibilidades humanas, o "dever-ser" aparece 

como consequência. Não nos referimos a uma nocão do "dever-ser" 

como imposição, mas antes como o logos subjacente a um processo 

que se afirma ligado ao interesse de libertacão individual. 

Actualmente tende-se a considerar a problemática inerente ao saber pedagógico 
como pertença das designadas ciências da educação, com o objectivo de demonstrar 
no próprio campo teórico, a complexidade do objecto desse saber. 



A liberdade (eleuthería) é para os gregos a condição do 

theorein, da visão inteligível do que as coisas são. A educação para a 

eleuthería ao apontar a theoria como finalidade última, implica a 

satisfação das necessidades vitais, pois só assim será possível a visão 

inteligível e a fruição (eudaimonía). Este sentido da educação supõe 

um carácter de realização progressiva e jamais terminada. 

Com efeito, a pergunta "o que é educar?" atravessa 

pertinentemente cada momento da civilização assumindo diferentes 

figuras sem se absolutizar em nenhuma. Qual a razão dessa 

constância? Porque é que com a história da humanidade segue uma 

história da educação? 

A resposta mais espontânea a estas questões parece ser a 

de que o ser humano precisa de ser educado e a sua educação envolve 

todas as figuras sociais: os professores, os políticos, os juristas, os 

artistas, os cientistas, os tecnólogos, os jornalistas ... Parece, por 

conseguinte, que a educação do ser humano constitui um fenómeno 

de vasta antropogeneização, ligando-se a pergunta "o que é educar?" 

ao significado de "formação". 

Partindo da proposta de que a educação é formação 

teremos ainda que ter em conta duas dimensões, simultanemente 

independentes e interligadas: 

- educar é formar o ser humano ao nível da espécie: 

macro-educacão; 

- educar é formar o ser humano ao nível da biografia: 

micro-educação. 

Para além do que a história nos mostra do que têm sido 

os factos educativos, o ponto nuclear das nossas preocupações é saber 

dos ideais da educação, de modo a que faça sentido a pergunta pela 



intenção de educar. Lembramos a nossa distância de qualquer 

perspectiva escatológica deste fenómeno, uma vez que para nós a 

educação acompanha as metamorfoses do tempo. 

O núcleo duradouro que nos atrevemos a propor quanto 

à idealidade do que é educar é aquele que podemos fundar no 

carácter antropológico de que partimos, retomando a máxima de 

Prótagoras de que o homem é a medida de todas as coisas. 

Se não considerarmos contudo, que "o homem possa ser 

mais do que matéria - física, biológica, psíquica e social - não tem 

sentido falar propriamente de educação ideal, ou de valores - 

valiosos em si mesmos - da educação. Se a consciência é uma ilusão e 

a liberdade um sonho bioquímico, não há mais valores do que 

aqueles que correm no seio de uma sociedade. (...) Nessa suposição, 

a educação é pura objectividade fáctica" (Fullat, 1989, 88-89). 

A afirmação anterior, se bem que sugira uma discussão 

entre uma perspectiva materialista ou espiritualista da educacão - e 

portanto do ser humano - não obriga a uma reflexão filosófica desse 

assunto neste momento. O ponto da nossa discussão é a procura dos 

mínimos ideais que justifiquem a interrogação "o que é educar?" 

Esta interrogação toca de perto a problemática 

valorativa. Com efeito, não só a procura de resposta à interrogação 

levantada, mas tão somente a sua formulação pressupõe uma 

finalidade, que é uma convicção: o apontar de determinados mínimos 

ideais e não outros integrados numa determinada concepção 

antropológica. 

O que é um valor? Em que consiste a sua natureza? E a 

sua importância? Estas questões têm um longo peso histórico, 

cruzando-se de um modo ou de outro com as perguntas fundamentais 



acerca do ser humano ou da condição humana. Diferentes escolas 

filosóficas apontaram diferentes tendências axiológicas, sendo ponto 

central de discussão saber da subjectividade ou da objectividade dos 

valores. 

Se o valor é considerado uma pura categoria mental, tal 

como defende a tendência idealista de carácter neo-kantiano ou neo- 

fichteano, estamos perante uma concepão de ordem profundamente 

subjectivista; 

Se  o valor se baseia nos afectos e nas inclinações do 

sujeito sendo completamente relativos, estamos perante uma 

concepção de tendência psicologizante; 

Se o valor é encarado como mero facto social, que deve 

ser examinado como os outros factos sociais, dizemos que se desenha 

uma tendência de ordem sociológica. 

E podemos prosseguir na apresentação do elenco de 

outras perspectivas: 

-a metafísico-espiritualista que atribui aos valores a 

referência fundamental da actividade humana, na medida em que são 

uma revelação do Absoluto; 

-a neo-positivista que considera os valores meras 

expressões de emoções subjectivas; 

-a esistencialista que defende que os valores são criados 

pela acção livre, sem qualquer norma objectiva absoluta. 

Podiamos ainda prosseguir sem esgotar este argumento, 

sinal da complexidade da sua circunscrição. Com efeito, a pergunta 

"o que são os valores?" implica na busca do seu significado que se 

tenha em conta a noção de contra-valor, de juízo de valor, de 



hierarquização de valores, de heterogeneização de valores, de crise 

de valores ... 

Porém, como não nos orientamos neste momento na 

explicitíição de um tratado de axiologia e ética, permaneceremos ao 

nível da problemática da valorização. 

Com efeito, faremos a epoché do "em-si" do valor para 

nos situarmos ao nível da conexão da vivência da consciência - corpo 

com a captação da importância de um determinado objecto. 

Se  é a partir da clarificação dos pressupostos 

metodológicos que pretendemos prosseguir, somos ainda obrigados a 

prestar uma outra clarificaqão. O ponto de referência de que 

partimos na busca de uma resposta à interrogação "o que é educar?" 

é uma evidência - se quisermos de ordem intuitiva: a dignidade 

humana. 

O grande critério da valorização é a atribuiqão de 

importância. Assim, valorizam-se objectivamente: 

- os fenómenos biológicos; 

- os fenómenos tecnológicos; 

- os fenómenos económicos; 

- os fenómenos políticos; 

- os fenómenos científicos ... 

O tipo de fenómenos que apresentamos parecem-nos 

usufruir de uma importância imediata, na medida em que traduzem 

uma relação colectiva e de certo modo anónima entre o ser humano e 

o mundo. Esclarecendo: este tipo de fenómenos referem-se aos meios 

objectivos de multiplicação das possibilidades do sujeito no mundo e, 

pelo menos do ponto de partida da boa-fé, referem-se à possibilidade 

de alcançar os melhores benefícios comuns. 



Contudo, o âmbito de valorização assume os maiores 

matizes e é passível dos maiores conflitos em domínios que apelam às 

idiossincrasias individuais e na medida em que essas idiossincrasias 

têm de entrar em relação entre si. Daí resultam situações de estima, 

de desprezo, de agrado, de desagrado, de paixão, de indiferença que 

implicam uma relação de tendências, de necessidades, de exigências, 

de aspirações ... isto é, de importância tal que não podem ser 

separadas da relação que cada consciência-corpo tem consigo 

próprio. 

Na nossa perspectiva a educação é um domínio de 

cruzamento de valorizações objectivas e subjectivas e nessa medida 

assume uma delicadeza de análise que não pode ser escarnoteada. 

Conservando a evidência da referência da dignidade humana como 

regra de ouro, o que podemos afirmar acerca da finalidade da 

educação? 

Qualquer tratado de educação manifesta uma maneira de 

pensar acerca da realidade, do conhecimento, do ser humano, dos 

valores. Parece legítimo afirmar que qualquer tratado de educação 

revela uma específica filosofia educativa e, por consequência, uma 

específica vertente ético-axiológica, que nós assentamos em 

considerar como acção valorizadora. 

Um momento epistemológico fundamental para a 

interpretação desse fenómeno que é a ligação entre uma visão global 

do mundo e uma concepção educativa é a revolução educativa 

designada pelo nome de Escola Nova. 

Com efeito, no pós-renascimento - tendo em conta, no 

âmbito educativo contestações de Montaigne, Rabelais, Fénelon, 

Rousseau -confluem uma série de elementos que desencadeiam o que 



se designa por uma revolução pedagógica. A linha de alicerce das 

novas orientações pedagógicas é a defesa de uma educação activa, 

dirigida ao aluno concreto, distante de um saber meramente livresco 

e anónimo. 

A revalorização do indivíduo aparece ainda com 

profusão na filosofia e na literatura do séc. XIX, designadamente 

com Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Dostoiewsky, Tolstoi. 

Referindo-nos ainda à filosofia não podemos deixar de ter em conta 

a influência das reflexões notáveis de pensadores como H. Bergson 

ou dos pragmatistas americanos ou dos historicistas alemães. 

Um outro impulso influente na determinação das novas 

ideias pedagógicas dá-se por via do aparecimento e desenvolvimento 

de ciências de duas áreas fundamentais: a psicologia e a sociologia. 

Na linha da psicologia experimental poderemos referir 

W. Wundt 5, Stanley Hall, J. Mc. Cattell, W. James, F Galton, J. 

Ward, Ed. Claparède, O. Décroly, Th. Ribot, J. Charcot, A. Binet, 

P. Janet, Faria de Vasconcelos ... 

Para além da psicologia laboratorial temos ainda qiie 

destacar outras áreas da psicologia, que utilizando outros métodos 

procuram captar o especificamente humano: referenciarnos a 

psicologia da forma (Gestalttheorie) a psicanálise, a caracterologia e 

a psicologia genética, destacando nomes, respectivamente como K. 

Golstein, S. Freud, Alain, J. Piaget. 

No domínio da sociologia temos que destacar A. Comte, 

É. Durkheim, G. Simmel, M. Weber, P. Natorp. 

5 A publicação de L'lntroduction à lrÉtude de la Médicine Expérirnentale em 1865 
por Claude Bernard, onde são apresentadas as diversas fases do método científico - 
que vinha já a ser tentado desde Bacon, Galileu, Newton- aplicado a generalidade 
das ciências experimentais tem consequências importantes para o conhecimento: 
Wundt aplicou-o a psicologia, quando fundou em Leipzig o seu laboratório. 



Os defensores da Educação Nova consideram-na a 

antítese da Educação Tradicional. Cousinet argumenta que a 

Educação Nova "nega tudo o que os tradicionalistas afirmam; o que 

ela defende mais energicamente è considerado inaceitável pelos 

tradicionalistas. Encontramo-nos em pesença de dois princípios 

irremediavelmente opostos(...). A quem se  compromete 

conscientemente na vida da Educação Nova, só lhe resta a solução de 

a ela aderir por completo ou de se afastar inteiramente, não havendo 

possibilidade de participação fraccionária( ...). É um sistema com 

forma própria e que se trata de aceitar ou rejeitar" (Cousinet, 1978, 

10-1 1). 

Assiste-se, com efeito, a uma necessidade primordial de 

sublinhar contrastes, de modo a defender a veemência de uma atitude 

que se quer diferente e superadora do que se considera errado. 

Lembremos É. Planchard quando diz que ao ler os autores da 

chamada Educação Tradicional há "a impressão de que bastaria, para 

progredir, fazer precisamente o contrário do que se fazia antes" 

(Planchard, 1975, 128). 

Porém, não podemos deixar de atender a posições menos 

radicais e porventura mais objectivas, porque mais desapaixonadas e 

mais distantes no tempo, como a de M. Debesse, H. Piéron, G. 

Mialaret, L. Legrand, J. Boutaud ou ainda G. Snyders. Lembremos, 

por exemplo uma afirmação deste último autor: "A partir das 

definições, esclarecimentos e confrontações dos termos em presença, 

a nossa pretensão vai até pensar que se pode abrir um caminho em 

direcção a uma pedagogia moderna que faria a síntese do tradicional 

e do novo- síntese e não confusão" ( Snyders, 1971, 9). 



Para além das rivalidades e discussões entre os 

defensores de uma ou de outra tendência, parece-nos mais fecundo 

recorrer ao método fenomenológico e procurar descrever o 

fenómeno da educação em ordem à sua finalidade. Este propósito 

liga-se de perto com uma outra questão fundamental: o sujeito da 

educação. Sobre este assunto as duas escolas apresentam de raíz 

posições diferenciadas. 

A Escola Tradicional desenvolvendo-se no século XVII, 

sob a influência das ideias jansenistas - "desde o pecado original, o 

homem é completamente incapaz de alcançar o bem" - e da difusão 

que os jesuítas faziam delas nos seus colégios, assenta numa visão 

profundamente negativa da criança. 

Não podemos negligenciar a posição de João Amós 

Coménio (1592-1670) para quem a grande questão educativa não é 

uma definição do sujeito da educação, mas antes um problema 

metódico. Com a sua Didáctica Magna Coménio tem a intencão de 

apresentar um tratado da arte universal que possibilite ensinar tudo a 

todos, isto é um método universal capaz de fundar escolas universais 

e que certamente aparece em contraste com a metodologia 

@)existente na altura. Com efeito, Coménio caracteriza do seguinte 

modo as orientações pedagógico-didácticas da época: 

- "Não havia nenhumas metas fixas, até às quais deviam 

ser conduzidos os alunos em cada ano, em cada mês e em cada dia, 

mas tudo era incerto e duvidoso; 

- Não estavam trajadas nenhumas vias que conduzissem 

infalivelmente às metas; 



- As disciplinas que, por natureza, são conexas, eram 

ensinadas sem atender às suas relações mútuas, mas mantendo-as 

separadas; 

- Raras vezes, em qualquer lugar, as artes e as ciências 

eram apresentadas de modo suficientemente enciclopédico; 

- Utilizavam-se métodos múltiplos e vários: cada escola 

tinha o seu, cada professor tinha o seu, e até o mesmo professor 

usava um para ensinar uma arte ou língua e outro para ensinar outra 

arte ou outra língua- resultando uma baralhação completa; 

- Faltava o processo de instruir, ao mesmo tempo, todos 

os alunos da mesma classe, fazendo-se um esforço inaudito para os 

instruir um por um; 

- E, se eram novos professores, que podia daí resultar 

senão uma nova confusão?; 

- Permitia-se aos alunos, sem que os mestres o levassem 

a mal, possuir, além dos livros de texto, outros livros, na escola e 

fora da escola; e julgava-se que, quantos mais autores folheassem, 

tantas mais ocasiões se lhes ofereciam de fazer progressos, quando 

não eram senão mais motivos de distracção" (Coménio, 1976, 274- 

276). 

Logicamente com o seu método6, Coménio procurava 

obviar a este estado de coisas, apresentando audaciosas alternativas, 

que contudo, não tiveram grande aceitação nos países de maioria 

católica. Coménio pertencia à Fraternidade dos Irmãos Morávios - 

comunidade religiosa inspirada no pensamento de João Huss, 

Remetemos para a síntese que Filipe Rocha apresenta também acerca desta 
temática na sua  obra Correntes Pedagógicas Contemnporâneas, p.19-28. 
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precursor da doutrina de Lutero - e nos países católicos imperava a 

acção dos jesuítas. 

Admirador das ideias humanistas de  L. Vives, é 

influenciado por Bacon, R. Descartes e W. Ratke, mostrando-se 

indiferente ao estudo dos clássicos: " Com efeito para onde 

conduzem a juventude Terêncio, Plauto, Catulo, Ovídio e outros 

semelhantes senão para lugares sórdidos? (...) Que espectáculo lhe 

oferecem senão facécias, galhofas, comesainas, bebedeiras, amores 

baixos, devassidões, enganos e outras coisas parecidas?" (Coménio, 

1976, 389). 

Todavia, se a posiqão de Coménio se apresenta como 

uma vanguarda para a sua época, o tempo relativizará o seu carácter 

progressista, designadamente a polémica entre as perspectivas da 

Escola Nova e da Escola Tradicional. "O educador dirige-se aos 

alunos de braços carregados de tesouros acumulados pelas gerações 

dos homens, os bens da civilização que são as ciências, as artes, as 

técnicas, as morais, e pretende ofertá-Ias às crianças - e só teme que 

os anos de escolaridade sejam demasiado curtos para lhe permitir 

comiinicar-lhes todas essas riquezas" (Bloch, 1973, 128). Esta 

afirmação caracteriza a atitude dos educadores da Escola Tradicional 

em relação ao ediicando: sublinhando as facetas negativas, considera- 

o um ser passivo e incapaz de por si próprio adquirir conhecimentos. 

Educar é ajustar o educando a uma cultura objectiva (K~rltz~i-gut) que 

permita ultrapassar as lacunas da personalidade infantil. Nas mais 

esclarecidas opiniões da época, a criança quando muito, possui um 

conjunto de dinamismos que só podem ser desenvolvidos pela acção 

educativa, que é fundamentalmente a acção do mestre. 



Os defensores da Escola Nova, valorizando as facetas 

positivas do educando, consideram que "a educaçáo não é qualquer 

coisa que se deva inculcar à criança a partir de fora; mas consiste no 

desenvolvimento dos dons que todo o ser humano traz consigo ao 

nascer " (Dewey, 1931, 15-6). Sendo assim, consideram ainda que é 

preciso substituir um sistema pedagógico que acentua os valores do 

professor, por outro que eleja a faceta pessoal e subjectiva da 

educação. 

De referir são ainda as posições de síntese, isto é, 

daqueles que considerando que é um erro extremar posições, 

procuram valorizar as contribuições mais decisivas de ambas as 

tendências. 

Kerschensteiner - que em 1895 inicia nas escolas de 

Munique as suas experiências pedagógicas à semelhança da renovação 

pedagógica desenvolvida por C. Reddie em Abbotsholme, no 

condado de Derby 7 - acaba por dizer que "a educação só terá 

verdadeiro êxito quando, no fim de contas, satisfizer ambas as 

exigências, ou seja, quando o desenvolvimento interior da criança lhe 

permitir, tudo somado, participar nos bens da civilização" (Bloch, 

1973, 17-8). 

Sobre a outra questão proposta para analisar as duas 

escolas - a finalidade da educação8 - os contrastes são de algum 

modo diluídos, na medida em que os grandes cultores da Educação 

Em 1889 neste local Reddie funda um instituto de ensino-aprendizagem de 
carácter inovador a que chama Escola Nova. X sua intenção era pôr em prática as 
teorias do interesse defendidas por Herbart. 

Para além destas duas temáticas de referência poderiamos ter apontado outras 
como a formação ético-moral ou a eficácia metodológica ou as motiva~ões para a 
educaçáo. 



Nova assumem que a pedagogia moderna retomou o fundamental das 

finalidades educativas do humanismo clássico. 

Com efeito, a Escola Tradicional não é uma realidade 

monocromática - lembremos um dos seus brilhantes cultores como 

Coménio - antes vai sofrendo alterações que a tornam numa situação 

pedagógica cada vez mais distante dos genuínos princípios dos seus 

fundadores. Por outro lado, os ilustres defensores da renovação 

pedagógica além de sublinharem mais as diferenças das suas posições 

do que os pontos de contacto, tomam ainda como ponto de partida as 

lacunas e os desencantos da Escola de que se querem distanciar. 

Parece inequívoca uma dinâmica, uma preocupação humanística e 

uma actuação pedagógica diferentes em ambas as escolas. 

Façamos a revisão do posicionamento da Escola 

Tradicional em relação às "questões-amostra" que escolhemos: 

- em relação ao sujeito da educação não se tem em conta 

as peculiaridades individuais e em relação à criança não se considera 

que seja "um ser vivo cujos recursos são, no fim de contas, os 

mesmos que fazem agir os adultos" (Claparède, 1951, 104); 

- em relação à finalidade da educação privilegia as 

aportações exteriores à criança-cultura, valores, programas ... 

- na medida em que defende que a educação deve 

assentar no exemplarismo de comportamentos e de ideias de que o 

passado é testemunha e incentivo. Assim, se "não é fácil sistematizar 

os princípios da Educação Tradicional para poder opor-lhes, taco a 

taco, os da Educação Nova" (Rocha, 1988, 218) não podemos 

esquecer que a Escola Nova afirma a importância de formar "um ser 

livre, liberto dos laços de toda a ideologia, mas capaz de aderir 

ardentemente a um ideal e, pelo menos? tolerante, respeitador da 



opinião alheia; um ser de paz, não por inércia, mas por desejo de 

concórdia; um ser inteligente, aberto, inventivo; um ser social, 

levado à colaboração com outrem por razões ligadas à moral e à 

ciência; um ser comunicativo por ter sabido tirar o melhor de si 

mesmo" (Gilbert, 1976, 107-8). 

Os princípios da Escola Nova aparecem sistematizados 

numa espécie de carta magna 9 redigida por A. Ferrière que funda 

em 1889 o Bureau International des Écoles Nouvelles (B.I.E.N.) 

com sede em Genebra. 

Entretanto, a sociedade ocidental disfruta os tempos 

galantes, leves e soltos da belle-époque. A 1 W r a n d e  Guerra 

encarregar-se-á de destruir os mitos da razão e do progresso, 

obrigando o homem a interrogar-se sobre si próprio e sobre a sua 

acção no desenrolar da história. Essa atitude interrogante alastra 

para o campo da educação: procura-se formar um homem novo, 

capaz de criar uma nova ordem das coisas, assente numa nova ordem 

de interioridade. O desejo de fazer renascer o homem, envolve uma 

concepção igualmente renovada de educação. 

Em 1920 R. Cousinet funda com T. J. Guéritte a 

associação francesa da Educação Nova que "se utilizava da filosofia 

pedagógica de Dewey e de Claparède e ia empregando, à medida que 

apareciam, todas as descobertas da psicologia infantil, era a 

verdadeira herdeira de Rousseau e de Tólstoi, dado o respeito pela 

personalidade da criança, a sua actividade livre, a afirmação de que o 

educador não tem que preparar, nem que formar a criança (o que 

Este documento pode ler-se em Vocabulaire de lrÉducation de Gaston Mialaret 
(1979, 182-4). O texto tem sucessivas redacções, sendo de destacar a que Ferrière 
escreve, em 1915, no prefácio da obra de Faria de Vasconcelos Une École No~~ve l l e  
en Bélgique. 



por vezes, significa deformá-la), mas fornecer-lhe os meios de se 

desenvolver por si mesma" (Cousinet, 1978, 86). 

Em 1921, em Calais, é fundada a Associação 

Internacional da Educação Nova que organiza vários congressos, 

designadamente em Montreux, Heidelberg, Locarno, Elseneur, Nice, 

Joannesburgo, Paris (...) e que pretende liderar esse movimento da 

Educação Nova. Por conseguinte, são aprovados em 1921, em Calais 

sete Princípios de Convergência (Principes de Ralliement), que são 

uma tentativa de sintetizar o espírito desse movimento acerca da 

educação. Esses princípios são os seguintes: 

- "O fim essencial de toda a educação é preparar a 

criança para querer e realizar, na vida, a supremacia do espírito; ela 

deve, por isso- seja qual for o ponto de vista em que o educador se 

coloque- ter em mente, conservar e aumentar, na criança, a energia 

espiritual. 

- Ela deve respeitar a individualidade da criança. Essa 

individualidade não pode desenvolver-se senão através de uma 

disciplina que leve à libertação das capacidades individuais que nela 

existem. 

- Os estudos e, de uma maneira geral, a aprendizagem da 

vida devem dar livre curso aos interesses inatos da criança, isto é, 

àqueles que despertam espontaneamente nela e acham a sua expressão 

nas várias actividades de ordem manual, intelectual, estética, social, 

etc. 

- Cada idade apresenta as suas caracteristicas próprias. 

Importa, pois, que a disciplina pessoal e a disciplina colectiva sejam 

organizadas pelas próprias crianças com a colaboração dos 



professores. Elas devem tender a reforçar o sentido das 

responsabilidades individuais e sociais. 

- A competição egoísta deve desaparecer da educação e 

ser substituida pela cooperação que ensina a criança a colocar a sua 

individualidade ao serviço da colectividade. 

- A coeducação, reclamada pela Liga-coeducaçáo que 

significa simultaneamente instrução e educação comum-exclui um 

tratamento idêntico imposto a ambos os sexos, mas implica uma 

colaboração que permita, a cada sexo, exercer livremente sobre o 

outro uma influência salutar. 

- A Educação Nova prepara, na criança, não apenas o 

futuro cidadão capaz de cumprir os seus deveres para com próximo, 

para com a nação e para com a Humanidade no seu conjunto, mas 

também o ser humano, consciente da sua dignidade de homem" 

(Foulquié, 1971, 159-60). 

Com os horrores, infâmias, crueldades, da 2"uerra 

Mundial a crença na bondade natural do ser humano torna-se um 

princípio destronado. O alcance da educação é encarado com 

cepticismo. O movimento da Escola Nova é considerado demasiado 

teórico e verbalista. A argumentação aproxima-se deste tom de C. 

Freinet: "Desconfiai da verborreia da Pedagogia Nova: bem sabem 

que nenhuma fórmula intelectual ou sentimental vos trará a solução 

definitiva do problema que vos ocupa. O essencial é saber para onde 

vamos detectar com seguranqa, os dinamismos essenciais e 

permanentes que devemos mobilizar, elaborar paciente, metódica e 

progresivamente, os utensílios de trabalho que nos permitirão belas 

colheitas humanas. 



Digam também aos administradores, aos governantes, 

aos eleitos do povo, que esta educação não pode escapar à regra da 

vida; que, ao contrário daquilo que se tem pretendido fazer crer, a 

formação das jovens gerações não é apenas um problema de 

pensamento e de saliva, mas também e - sobretudo - um problema 

financeiro para que as nossas crianças possam preparar-se, não mais 

na terra fria e árida da escola, mas na própria vida, nas técnicas da 

vida que elas deverão amanhã conhecer e dominar. 

A concepção intelectualista da educação, opomos a nossa 

concepção realista que exige, para a formação das crianças, tanta 

solicitude material e financeira como para a fabricação de caçarolas 

ou automóveis, para a alimentação de animais ou a preparação da 

ouerra" (Leif, 1966, 329-30). b 

A esta forma de encarar a educac;ão, de carácter mais 

realista e nitidamente vocacionada para a importância da formação 

social chamou Freinet Escola Moderna. Passemos em revisão a Carta 

Pedagógica, por ele escrita: 

- "artV1" Os membros da Escola Moderna reportam-se 

teoricamente aos princípios, hoje nacionalmente admitidos, da Escola 

Moderna e que são: 

a)Necessidade de adaptar todos os esforços educativos às 

necessidades funcionais (fisiológicas, intelectuais e morais) da 

criança; 

b)Educação e instrução baseadas, antes de mais, na 

experiência vivida pela criança no seu meio, com a colaboração do 

mestre e dos adultos; 

c)Disciplina comunitária e cooperativa, preparando os 

homens livres e conscientes de amanhã. 



- a r t q 2 "  Alicerçados nestas bases teóricas, os Educadores 

da Escola Moderna, que são todos homens práticos, colaboram 

experimentalmente para a melhoria técnica, racional e científica das 

suas condições de trabalho. A partilha comum e a crítica permanente 

dos trabalhos realizados constituem a natureza e a forma, 

essencialmente progressistas das suas realizações. 

- a r t q 3 "  Sem menosprezar as considerações psicológicas 

e sociais da sua pedagogia, os Educadores da Escola Moderna fazem 

incidir o âmago das suas preocupações na análise, melhoria e 

racionalização das condições de trabalho dos professores e alunos, na 

modernização dos locais, dos móveis e do equipamento escolar, nas 

técnicas de trabalho num meio que eles desejam mais bem adaptado 

às necessidades e possibilidades do nosso tempo. 

- a r t V 4 "  Os educadores da Escola Moderna não se 

opõem sistematicamente ao antigo, nem defendem cegamente o 

moderno. São contrários às formas de antigo que dificultam a 

evolução e rendimento do seu trabalho. Mas não esquecem que a 

Escola deve lançar as suas raízes mais profundas e mais 

determinantes no meio material, social, histórico, geográfico, 

folclórico, cuja exploração pedagógica máxima deve ser feita através 

de técnicas apropriadas. 

- ar tV5"  A Escola Moderna é uma empresa cooperativa 

de trabalho, exclusivamente experimental. Não se acha fundada sobre 

nenhum postulado. Não aceita o monopólio de qualquer pessoa de 

boa vontade. Anima-a uma preocupação e um objectivo: formar, na 

criança, o homem de amanhã. 

-ar tV6" Nesta linha, os educadores da Escola Moderna 

rejeitam toda a educação dogmática e autoritária, toda a doutrinação 



e todo o enchimento de cabeças. Denunciam as formas socialmente 

ultrapassadas da disciplina fomal com lições, exercícios, recompensas 

e castigos. Buscam uma disciplina moderna, de índole cooperativa, 

baseada nas preocupações comuns aos mestres, aos alunos e a seus 

pais, de realizar, desde a Escola, formas de trabalho e de vida 

desejáveis por todos os cidadãos livres. 

- artV7" Os educadores da Escola Moderna denunciam o 

ponto de vista reaccionário e inibidor que pretende fazer crer que o 

mestre "se demite" sempre que não actua autoritariamente - como se 

não existisse senão uma forma de autoridade e precisamente aquela 

que tende a desaparecer no plano social. A Escola Moderna põe em 

prática uma disciplina funcional que restitui do educador toda a sua 

dignidade e a eficácia do mais nobre dos ministérios. 

- ar tV8"  Esta re-análise profunda da Escola não poderá 

ser feita por uma substituição brusca e total de um regime educativo 

por outro, mas por avanços metódicos mais ou menos rápidos de 

acordo com as possibilidades do meio e as contingências sociais. A 

Escola Moderna não é senão o continuar do incansável esforço para 

colocar verdadeiramente a instrução e a educação ao serviço dos 

filhos do povo. 

- a r t q 9 "  A Escola Moderna acha-se aberta a todas as 

experiências, sejam elas quais forem, desde que se insiram no quadro 

deste esforço progressista; acha-se aberta a todas as boas-vontades 

dinâmicas que sentem a necessidade pedagógica de ultrapassar o 

imobilismo da escola tradicional. Ela é como uma grande estrada que 

se dirige para a vida e pela qual todos os educadores, cada um à sua 

maneira, devem encaminhar os seus passos. 



- art"0" Escola Moderna, quer pela sua natureza 

experimental, quer pelos seus objectivos, deve impregnar-se, o mais 

largamente possível, de todas as experiências pedagógicas levadas a 

cabo nas várias partes do mundo. Ela é a forma internacional de uma 

preocupação pela criança que não poderia conhecer fronteiras" 

(Mialaret, 1979, 77-8 ). 

Depois do fim do conflito da 2Querra  mundial, assiste- 

se a dinâmicos movimentos de reflexão filosófico-pedagógica, 

política, social, que procuram um amadurecimento do homem, 

recentemente saído de trágicos acontecimentos bélicos. Assim, 

ficamos perante uma diversidade de perspectivas pedagógicas, 

assentes numa filosofia pedagógica que procura realizar e 

desenvolver as ideias da Escola Nova. Essas linhas condutoras de um 

pensamento pedagógico renovado ou correntes pedagógicas 

contemporâneas, como as designa Filipe Rocha, sublinham uma 

dimensão fundamental da educação e constroem toda a sua veemência 

a partir dela. Recorrendo ao mesmo autor, podemos destacar a 

importância da pedagogia activa, a funcional, a da criatividade, a 

lúdica, a da liberdade, a personalizada, a da sociabilidade, a intuitiva, 

a experimental, a da totalidade (Rocha, 1988). 

Mantém-se, contudo, a complexidade das grandes 

questões: a pergunta por uma nova ordem da humanidade e a 

consequente procura de uma nova ordem das coisas não é linear nem 

fácil e mantém-se premente. 

Contemporânea é a pergunta pela compreensão das 

condições de existência do ser humano, num mundo marcado por 

uma facticidade opaca e por um quotidiano banal. Na medida em que 

o próprio ser humano se banaliza, o mundo é cada vez mais o 



domínio da "tagarelice", a perda de universos de interioridade, a 

vertigem do alheamento. 

O mundo torna-se inóspito para as necessidades dos seus 

habitantes, que, porém, só existem no seu seio mundano. É por isso 

que, ciclicamente, se pergunta pelas fundações e que o restauro e a 

renovação se impõem com tanta veemência. 



3. A intençáo educativa como interacçáo 

As questões de filosofia da educação assumem toda a sua 

pertinência nas culturas em crise. O processo da reflexão pedagógica 

exige a problematização da realidade educativa, independentemente 

de pressupostos dogmáticos e independente ainda da parcialidade da 

aplicacão pragmática e normativa, procurando perceber o logos 

inerente à própria vida educativa. 

Assim, trata-se de fazer a distinção metodológica entre a 

filosofia da educação e o domínio da pedagogia como disciplina 

prática e normativa. A filosofia da educação coloca entre parêntesis 

o plano da normatividade próprio da pedagogia prática, uma vez que 

esse plano é condicionado por uma reflexão teleológica dos valores, 

reflexão esta responsável pela organização dos meios concretos para 

operar educativamente. 

Consideramos ainda que, sem colocar entre parêntesis o 

objecto da pedagogia prática, a filosofia da educação não pode 

desenvolver uma reflexão da experiência educativa sem que esta 

esteja implicada por uma normatividade aceite, própria de uma 

cultura determinada. Só com esse procedimento temporário é 

possível atingir os princípios que dominam a multiplicidade dos 



aspectos objectivos, subjectivos, positivos e negativos da experiência 

educativa, isto é, a vária e complexa galeria dos seus aspectos 

fenomenológicos. Esses princípios não pretendem determinar a 

essência da educação, mas a ideia da educação, o que coloca a 

reflexão ao nível da análise teorética da experiência educativa, que 

não deve ser identificada com uma análise de princípios 

aprioristicos. Esclarecendo: não se trata de deduzir de uma ideia 

pura de educação a sua pragmática, mas de procurar a unidade que 

caracteriza o campo educativo e o seu significado, alcance e 

consequência ao nível pessoal e colectivo, isto é , ao nível da sua 

manifestação fenomenológica. 

A educação não aparece como um facto da cultura, mas 

como um momento temporariamente autónomo dessa mesma cultura, 

de modo a que nessa autonomia se possa compreender toda a sua 

complexidade que é tributária de um contexto civilizacional e aí tem 

a sua manifestação. 

Por conseguinte, a reflexão teorética aparece como 

exigência primeira da prática educativa. A reflexão sobre a educação 

ao mesmo tempo que manifesta a idealidade do campo educativo, 

afirma a infinita extensão da sua exigência de ordem prática e da sua 

influência no mundo da cultura. Para que essa determinação se torne 

concreta é preciso que se desenvolva a consciência da problemática 

da educação e das relações específicas que a caracterizam, o 

desenvolvimento da dialéctica implícita ao pensamento pedagógico e 

o quadro de uma gnoseologia e de uma epistemologia onde essas 

questões sejam consideradas. 

A uma mais densa profundidade das questões educativas 

corresponde uma mais vasta exigência acerca da sua pragmática, que 



implica afinal uma reflexão sobre os organismos da cultura. Por 

isso, toda a atenção dedicada ao campo educativo não pode 

estabelecer-se no circuito de um pensamento circunscrito a essa 

temática, mas envolve a situação particular da realidade 

civilizacional. 

Não se trata de representar a educação segundo a 

essência de educação reduzindo-a a uma forma ideal absoluta, que 

seria artificial, mas de a definir tendo em conta as múltiplas formas e 

significados fenomenológicos com que aparece. Sendo assim, não se 

trata de deduzir da pura ideia de educação os aspectos objectivos e 

factuais da educação, mas de os considerar na unidade temática do 

campo educativo, que implica todo um sistema de relações e de 

significados. 

Coloquemos com particular evidência o problema do 

significado da educação na vida pessoal, da função do momento 

educativo na constituição da comunidade social em geral e em 

particular e ainda o modo como as diferentes formas espirituais se 

relacionam com o processo educativo. 

De máximo interesse para uma fenomenologia da 

educação é perceber o modo como a esfera educativa pode aparecer 

ao nível da cultura como um domínio positivo. 

A tomada de posição pedagógica é dependente, em 

última análise, de uma concepção histórica da cultura e da vida, ao 

mesmo tempo que a sua capacidade de intervenção se relaciona com 

a vastidão da esfera da consciência pedagógica. 

A reflexão pedagógica implica uma tomada de posição 

perante os problemas histórico-culturais, acompanhado da 

consciência dos seus fins e da relatividade de tal posicionamento. 



Quanto mais ampla for a visão da problemática educativa, quanto 

mais filosoficamente fundada for a concepção do domínio da 

educação, maior é o sentido de responsabilidades, não dogmáticas, 

mas antes consequentes de intervenção. 

Afirma Schleirmacher que cada um deve ser educado de 

modo que possa tornar-se um elemento activo no sistema concreto da 

vida cultural. A educação coloca o homem no mundo, ao mesmo 

tempo que coloca o mundo perante ele; na síntese inacabada entre a 

espontaneidade pessoal e o dinamismo do mundo situa-se a 

problemática da educação. É porém, a relação - antinómica - entre 

esses dois termos que estabelece a lei de continuidade e de 

desenvolvimento da vida e portanto da problemática educativa 

através dos aspectos particulares da cultura. 

A relacão entre o eu e o mundo cultural longe de 

aparecer como uma síntese harmónica é cheia de tensões: é ainda 

mais profunda a problemática educativa, fundada no conceito de 

relação. 

A questão da relajão nega precisamente como centro 

criador da realidade o "idêntico", considerando pelo contrário a 

realidade como um sistema que implica vários elementos em que 

nenhum depende só  de  si próprio, mas em que nenhum 

simultaneamente dependa só dos outros elementos que não ele 

próprio. 

John ~ e w e ~ l o  considera que cada momento da 

experiência está ligado a todos os outros elementos. A essa ligação dá 

o filósofo o nome de interrelação universal. 

l0 John Dewey (Burlington,Verrnont 20.10.1859-Nova York,1.6.1952), filósofo e 
pedagogo americano, ensinou pedagogia nas  universidades de Chicago e 
Colúmbia(Nova York). Como mestre teve G. Stanley Hall, fundador da psicologia 



No texto Arte como experiência 11 confrontamo-nos 

com os conceitos de interdependência, relação, experiência. 

John Dewey reconhece a importância do olhar e a tarefa 

intensa de aprender a olhar. Olhar implica o envolvimento de toda a 

personalidade tal como aprender a perceber implica a interacção de 

toda a personalidade com as coisas que a circundam. Para Dewey a 

experiência é uma relação entre o eu e qualquer dimensão do seu 

ambiente: é no decorrer dessa acção que o autor define como 

purposeful que a relação se torne significante. Só numa interacção 

não deixada ao acaso do eu com o seu mundo é que é possível fazer 

participar unitariamente emocões e intelecto nessa interacção, que o 

autor reputa de intensa. 

De facto, a separação entre mente e corpo é 

artificiosa e apenas resulta de uma divisão tradicional que teorias 

filosóficas e psicológicas, rigidamente foram perpetuando. A 

experiência reclama contudo uma unidade intencional, que é 

simultaneamente a possibilidade de uma interrelação de totalidade. A 

"base" sobre a qual se estabelece uma nova relação com o ambiente 

---- - 

da idade evolutiva, filiando-se também na corrente pragmatista de Ch. Peirce, à 
qual deu nova configuração: Dewey acentuará o valor instrumental do 
conhecimento para a resolução dos problemas humanos (instrumentalismo). 
Geralmente considera-se o pragmatismo instrumental como a base filosófica do 
seu pensamento pedagógico, que Dewey aplicará a vários ramos do saber como por 
exemplo, a Lógica, a Moral, a Política, a Axiologia. Entre as numerosas obras que 
escreveu, destacamos HOW We Think  - Como Nós Pensamos (1910), School o f  
Tomorrow -Escola do Futuro (19151, Philosophy and Civilization -Filosofia e 
Civilização (1931), Art as experiente -Ar te  como experiência (1934, Problems o f  
Men - Problemas humanos (1946). 

11 Esta obra foi criticada por Romanell que num artigo da revista Journal .of 
~ s t h e t i c s  and Art Criticism vol.VII1949, n.21, pp125-128, aponta uma incoerência 
no pensamento de Dewey, que deriva da distinção entre duas formas ou espécies de 
experiência, que incompatíveis, acabam por dividir a estética de Dewey em duas. 
Dewey remete Romanell para uma leitura mais atenta desta obra, nomeadamente 
para os dois primeiros capítulos, nos quais o autor introduz o leitor na fase 
originária da dimensão estética. 



é o que Dewey designa por hábito. Essa "base", sobre a qual se 

produzem mudanças é dinâmica, porque resulta sempre diferenciada, 

enquanto resultante de experiências diversas. 

Retomemos o olhar e a importância de aprender a olhar, 

vendo o que hábitos antigos niío deixam ver e gozando estados não 

habituados a gozar. Nesta linha de pensamento, Dewey considera que 

a acção purposeful e a educação devem estabelecer estreitas relações 

entre si, na medida em que a educação deve permitir a máxima 

possibilidade das acções se tornarem totalizantes. O autor manifesta- 

se distante das escolas que "substituem a orientação inteligente com a 

formacão de hábitos rígidos e privados de reflexão. Por causa dessas 

insuficiências, a aquisição do saber é transformada numa amálgama 

de simples informações; a memória, em vez de ser aliada do juízo, é 

transformada num seu substituto. Factos e princípios são 

"apreendidos" isoladamente, enquanto no viver inteligente estão 

intimamente ligados uns com os outros, de modo a ser meios activos 

para a compreensão do significado e para o desenvolvimento dos 

valores" (Dewey, 1954, 5). Ligada a uma concepção limitada de 

educação está uma limitada concepção de artel2. Aliás, para Dewey 

estas duas referências - que são formas de experiência - fazem parte 

de um processo amplo e comum, que é o desenvolvimento de 

relações dinâmicas entre o indivíduo e o mundo. 

Ao nível das finalidades, Dewey não distingue sequer 

essas duas experiências, na medida em que são atitudes que 

l 2  Art and Education reune em 1929, pela primeira vez, os artigos "Experience, 
nature and art", "Individuality and experience" e "Affective thought in logic and 
painting". A segunda e terceira edições, respectivamente de 1947 e 1954, integram o 
prefácio de Dewey à segunda edição de 1944 da obra de A.C.Barnes e V.de Mazia, 
The Art of Renoir, já publicada em 1935. 



interagem, ao proporcionarem uma aprendizagem do modo de 

concretizar experiências cada vez mais completas. 

Essa complementaridade pode ser levada ainda mais 

longe se se tomar em consideração a unidade de processos que 

devem participar na formação da acção purposeful. Para Dewey o 

conceito de educação assenta em três pilares fundamentais: 

- a consideração de que cada processo vital resulta de 

uma interacção entre o indivíduo e o seu meio circundante; 

- a convicção de que essa interacção para ser 

significâtiva, não pode admitir atitudes passivas; 

- a crença de que a educação tem um papel relevante no 

desenvolvimento e no incremento da atitude activa. 

A fundar estes três pilares que sustentam genericamente 

o pensamento de Dewey, em ordem à acção purposef~ll está uma 

concepção de educação que não se pode separar da dimensão estética. 

- Uma vez que o autor parte de uma concepção unitária do 

ser humano, não faz sentido estabelecer uma hierarquia das 

capacidades humanas, mas antes estabelecer os meios que 

possibilitem o seu máximo desenvolvimento. Por isso, a dimensão 

estética deve ser considerada contemporaneamente no processo 

educativo. A atitude educativa ao pretender ser globalizante deve 

apelar ao empenhamento de todas as capacidades do sujeito. 

Uma reflexão estética para Dewey é ao mesmo tempo 

uma reflexão pedagógica e a interdependência da estética e da 

educação parece-lhe tão clara quanto a interdependência do intelecto, 

da percepção e dos afectos. Não há descontinuidade entre uma 

actividade lógico-cognoscitiva e uma actividade artistico-criativa, 

como não há descontinuidade entre ciência e arte. 



Para Dewey as barreiras rígidas no âmbito do 

conhecimento têm sempre consequências "fissurantes" ao nível da 

vida do ser humano e particularmente ao nível das considerações 

artísticas. A própria distinção entre arte bela e arte útil e a 

contraposição entre o que pertence ao domínio do instrumental e ao 

domínio do prazer é uma distinção artificial, que resulta de uma 

concepção de arte separada do mundol3- 

Para Dewey a qualidade estética não se  exaure no puro 

prazer estético, mas preside a cada acto da vida. A arte ainda que 

instrumentalizada pelas elites, segundo a opinião de Dewey será 

sempre uma dimensáo que legitimamente pertence a todo o ser 

humano. Ao reivindicar para o plano educativo a presença e a 

valorização da arte, Dewey atribui ao acto educativo a fundamental 

missão de formar indivíduos livres e capazes de pensamento 

autónomo e crítico. Não esqueçamos que para este pensador a 

dimensáo estética é portadora de aperfeiçoaniento e de novos 

conteúdos significativos. De facto, na dimensão artística em si 

mesma, encontra já Dewey razões para a considerar educativa; se a 

liga ao acto educativo é na medida em que defende que a arte e 

educação partilham dos mesmos fins: estar ao serviço da inteligência, 

entendida num sentido lato, ao serviço do  desenvolvimento 

individual. 

Pelas mesmas razões de fundo, nega Dewey o modo 

antitético de considerar arte e ciência, já que são apenas modos 

l 3  Para Dewey essa distinção não assenta apenas numa concepcão estática e , por 
isso, não interactiva da realidade, mas baseia-se na organizacão sócio-económica, 
que filtra a importância dos objectos e das pessoas segundo critérios exteriores e 
particularmente economicista. A qualidade estética quando atribuida apenas a 
objectos de fine art é, para o autor, sinal de uma sociedade fundada na divisão 
rígida de classes e do poder económico, do luxo e do parasitismo. 



complementares de uma mesma manifestação, que é nomeadamente a 

unidade da experiência. Baseado na premissa da unidade 

experiencial, Dewey defenderá que a realidade podendo ser 

observada e fruida de modos diversos, só absurdamente poderá ser 

enaltecida segundo ângulos parcelares: isso é fragmentário, 

dispersivo e irracional. 

Limitar o belo à pintura, à poesia, à música ... é 

convencional. Para o autor cada actividade que produza objectos cuja 

percepção é um bem imediato e capaz de remeter para outras 

percepções e outras referências é já revelador de beleza artística. 

A arte é união de útil e de imediatamente apreciável, isto 

é de instrumental e de contemplativo, o que torna impossível instituir 

uma diferença absoluta entre arte útil e arte bela. O autor critica, 

ainda, o critério baseado na instrumentalidade para estabelecer a 

gradação entre objectos úteis e objectos belos. É comum a afirmação 

de que uma coisa pertence à esfera de utilidade, quando a percepção 

dos seus significados serve para qualquer outra função significativa; 

uma coisa pertence à esfera do belo, quando todos os seus 

significados estão subordinados ao significado da percepção. 

No texto Arte corno Experiência S definido com clareza 

o conceito de experiência estética como experiência espalhada em 

cada momento da existêncial4. 

Nos textos anteriores a Art as Experience, designadamente em Experience and 
Nature e Experience, Nature and Art Dewey insiste na distinção entre o termo 
"artístico" para indicar a produção e o termo "estético" para indicar a fruiçáo. 
Porém, para salvaguardar uma distinção rígida entre os dois fenómenos, o autor 
refere ainda que a experiência estética é, contudo uma espécie de plano de fundo 
comum e, portanto influenciador quer do criador quer do fruidor, que a esse nível 
não se distinguem. 



A concepção de uma fase estética originária e 

inspiradora vai fundar uma concepção de arte como doadora de 

significado à vida quotidiana. Os produtos de arte e toda a expressão 

artística serão desenvolvimentos consequentes e intencionais desta 

concepgão de estética. O que passa então a ser importante é a 

descoberta da plenitude multissignificativa dessa experiência 

iniciática. Para Dewey a arte é um dos resultados dessa 

universalidade sugestiva. Entre a experiência estética originária e a 

experiência artística intencional não deve existir um posicionarnento 

hierarquicamente valorativo, mas antes complementaridade. 

O plano estético originário permite encontrar uma 

equivalência entre o estético e a vida, o que tem consequências 

imediatas ao nível educativo: a dimensão estética da realidade ao ser 

emancipante e formativa, ao implicar por definição a unidade entre o 

intelecto e as emoções, toca a finalidade da educação. 

A qualidade estética da vida é uma questão para cada 

indivíduo, na medida em que abrindo o mundo da liberdade das 

"ainda-experiências-a-fazer", permite o desenvolvimento da sua 

humanidade. 

Dewey reconhece um alcance absolutamente grandioso à 

arte, enquanto modo de apropriar-se da realidade, mas também da 

capacidade de restaurá-la, de harmonizá-la, o que ajuda o homem a 

reconhecer-se, a compreender a sua história, a fazer significar o seu 

meio envolvente. 

Considera Dewey que a arte não pode ser qualquer 

coisa de independente da experiência humana. O seu objectivo é 

mostrar que a arte não é uma substância ou uma actividade espiritual 

que está separada da experiência quotidiana como interacçáo de 



factos temporais. Numa linha justificativa desta noção de interrelação 

universal parece-nos já pertinente lembrar as seguintes palavras de 

Enzo Paci: "Distinguir entre arte e filosofia ou entre arte e ciência é 

distinguir dois fios na trama de um tecido que sem esses dois fios não 

seria tecido, tal como um organismo humano não seria um 

organismo se pretendêssemos considerar o cérebro como um 

organismo em si, que poderia funcionar sem o resto" (Paci, 1974, 

185). 

A experiência estética aparece ligada aos factos, às 

acções, às paixões de todos os dias, que são elas próprias constitutivas 

de experiência. Será, portanto no quotidiano que a experiência 

estética tem lugar, não isolável das interrelações de uma experiência 

globalizante. Inserindo a arte na vida histórico-social da comunidade 

a arte não é só um poema, uma sinfonia, mas são também todos os 

elementos que pertencem à vida de uma comunidade organizada. 

Uma das críticas que se apontou a Dewey é a 

consideração de que o filósofo teria confundido arte com vitalidade e 

confundido os planos da estética e da ciência, da filosofia e da 

economia. 

Para Dewey não se trata de confusão, mas apenas de 

interrelaqáo: a função estética apenas se compreende pelas relações 

que estabelece com as outras funções, o que permite falar de um 

campo unitário de experiências e funcões. Um ponto de vista 

orgânico e de relação não permite encarar a função estética como 

independente de outras funções. Porém, dê-se atenção ao seguinte 

argumento: do ponto de vista da interrelaçáo universal também não 

se permite que nenhuma função seja substituida por outra, como 

afinal não é possível que o coração substitua as funções c10 cérebro, 



sendo estes dois órgãos fundamentais ao funcionamento do 

organismo humano. Cada função é insubstituível, porque se distingue 

na sua particularidade, embora só adquira o seu verdadeiro 

significado em relação às outras funções. 

A vida é portanto interrelação e nessa medida é processo 

pleno de experiências. Efectivamente, esse movimento não pode ser 

entendido como mera sucessão ou como repetição, mas como 

organicidade. 

S e  como Dewey afirma a "vida está em 

desenvolvimento", a experiência estética é uma função necessária 

desse desenvolvimento: em processo estão uma série de acções e de 

reacções, de equilíbrios e de desequílibrios, que se provocam entre 

si. É de facto simplista a opinião de que um artista não pense e que 

um cientista não faça outra coisa senão pensar. 

Para Dewey a actuação na ciência, na arte, na educação, 

nas mais diversificadas formas de acção estão ligadas num todo único 

orgânico. As teorias interpretativas que mantêm não só a distinção, 

mas ainda a separação entre as diversas formas de acção, são segundo 

o autor herdeiras da mundividência grega. 



4. A qualidade axio-práxica da educaçáo 

Em época d e  tendência anti-humanista mais 

acentuadamente inquietante, a questão da dignidade humana é um 

problema profundamente práxico e por isso sujeito de reflexão 

teórico-conceptual. 

O anti-humanismo pragmático é consequência do 

deficiente conceito de pessoa, manifesta em todas as decisões e 

condutas que a aniquilam, humilham ou condenam. . 

A desvalorização dramática da dignidade humana leva a 

pensar que, no nosso século, já não faz sentido a afirmação "Deus 

está morto", mas antes "o homem está morto". 

Tal desvalorização teórica conduz a uma desvalorizaçáo 

pragmática, que é possibilitadora da barbárie. De fundamental 

importância é, pois, a pergunta geral acerca de qual pode ser o 

sentido da vida humana e a pergunta em particular acerca do sentido 

da própria existência, isto é, trata-se de restabelecer a dimensão 

"axio-práxica" do ser humano. 

Temos visto como o ser humano é capaz de adoptar uma 

atitude cognitivo-emocional perante o mundo. Com efeito, sendo 

capaz de emocionar-se e de conhecer, é um ser "axio-cognitivo" e 



"axio-sensitivo": ficar perante os objectos do mundo e perante o 

mundo na sua totalidade não é uma atitude unicamente de espectador. 

Não há neutralidade no conhecimento e na emoqão do mundo: 

conhecer e sentir são dimensões da vivência humana com valor não 

só  intrínseco. O carácter simultaneamente axiológico do 

conhecimento e da emoção confluem na capacidade actuante do ser 

humano, mostrando-o manifestamente "axio-práxico". A actividade 

axio-práxica humana não pode, portanto, ser deixada ao acaso, à 

deriva, à especulação. Trata-se de uma questão de fundamento. 

O primeiro momento axiológico brota do valor que o 

homem tem de si mesmo, sendo "a partir deste acto axiológico 

principal que se desenvolve toda a actividade axiológica.( ...) A 

educação é valiosa porque é o meio de realizar o homem como 

valor. Todos os valores que a educação promove são-no, afinal, 

dentro do valor englobante que é o que o homem dá a si mesmo" 

(Patrício, 1991, 67). 

O ser humano não pode ser o resultado de acaso, de 

deriva, de especulação ou até de qualquer outra situação fatídica. 

Os fins humanos têm de ser entendidos como 

possibilidades de sentido da existência e por isso têm de ser 

encarados com a humildade que a sua fundamental importância 

implica. 

Perdulária é a voracidade da accáo que se dá sem 

qualquer finalidade - a mais frágil que seja, sem qualquer valor - o 

mais frágil que seja. 

É lícito afirmar que os valores são assunto e prática 

logo ao nível do quotidiano. Valoriza-se a cada momento, 



reconhecendo valor a tudo aquilo que não nos é indiferente, ou seja 

aquilo que experimentamos. 

Valorizar é uma atitude natural. "Tem-se por vezes o 

sentimento de que o problema do valor é um problema novo. Mas de 

novo ele tem apenas o nome ou, pelo menos, a acepção geral que 

hoje se lhe dá. Foi apenas nos nossos dias que se perguntou se não 

era possível constituir uma ciência autónoma dos valores, à qual se 

propôs mesmo atribuir o nome de axiologia. Todavia, a investigação 

do valor é tão antiga como a reflexão: esta põe o problema do valor 

desde que se interroga sobre a existência para saber se ela merece 

ser vivida, sobre os diferentes fins da sua actividade para saber se 

merecem ser prosseguidos e mesmo sobre os diferentes objectos que 

encontra no mundo para saber se merecem que nos apeguemos a 

eles" (Lavelle, 1951, IX). 

Os valores são um assunto da existência humana: o ser 

humano é um ser com capacidade de ter consciência de si mesmo, 

de criar a sua vida e com liberdade para decidir sobre a orientação 

da sua existência. A capacidade criativa do ser humano em situação, 

é geradora de possibilidades ou de multiplicidades, que exigem 

necessidade de decisão, fundada em valores. 

As alternativas que se colocam ao ser humano como 

consciência-corpórea, exercendo sobre ele, determinado poder, 

abrem a possibilidade da acção livre, que é necessariamente 

valorizadora. Os valores são consequência das possibilidades da 

liberdade humana, que sendo uma questão da existência é, por sua 

vez, uma questão do âmbito da educação. "Uma educação que 

possibilite o homem para a discussão válida da sua problemática, da 

sua inserqão nesta problemática, que o advirta dos perigos do seu 



tempo, para que, consciente deles, ganhe a força e o valor para lutar 

em vez de ser arrastado para a perdição do seu próprio eu, 

submetido a prescrições alheias. Educação que o ponha em diálogo 

constante com o outro, que o predisponha a constantes revisões, a 

análises críticas das suas descobertas ... Frente a uma sociedade 

dinâmica, em transicção, não admitimos uma educacão que leve o 

homem a posições quietistas, mas aquelas que o levem a procurar a 

verdade em comum: ouvindo, perguntando, investigando ..." (Freire, 

1973, 21-22). Ligar educação e valores é propor uma concepção de 

educação fundada no pressuposto de que as infinitas possibilidades 

do ser humano como consciência-corpórea, que têm permanecido na 

sombra, devem ter a possibilidade de se desenvolver. Neste sentido, 

a educação deve apontar para o desenvolvimento da capacidade de 

autoactualização e de realização de escolhas, que são questões do 

foro íntimo dos valores. 

Por conseguinte, os objectivos da educação são os 

objectivos de uma educação em valores. Esse valores têm de ser 

buscados na vida quotidiana da pessoa, encontram-se enraizados na 

existência humana, nas relações entre a realidade e a vida. 

Entrar na esfera da axiologia implica perguntar pelo 

valor em si mesmo, pela sua natureza, pela sua consistência. Se bem 

que estas questões sejam incontornáveis se  se quer fazer uma 

filosofia dos valores, para nós importa, principalmente, sublinhar a 

ligação dos valores à procura do sentido para a existência. 

A tendência fenomenológica é uma das mais 

fundamentais correntes axiológicas contemporâneas. Neste 

horizonte, integram-se figuras como Max Scheler e Nicolai 

Hartmann. O principal texto axiológico de Scheler é O Formalismo 



em Ética e a Ética Material dos Valores, de 1916. De Hartmann a 

obra Ética publicada em 1926 é a sua obra axiológica principal. 

Há uma ligação interna entre uma filosofia dos valores e 

a pedagogia dos valores: se todas as grandes filosofias têm 

consequências na dimensão axiológica, têm de ter consequências ao 

nível da pedagogia, ou da "antropagogia". "Quando dessa filosofia se 

faz uma hermenêutica que tenha em vista torná-la proveitosa para a 

vida - para a vida pessoal, para a vida colectiva e para a vida humana 

na sua universalidade - descobre-se que se trata, afinal de contas, de 

uma antropagogia: de uma teoria do homem, culminante numa teoria 

da sua formação e aperfeiçoamento" (Patrício, 1991, 32). 

Considerando que a natureza do ser humano é 

radicalmente axiológica, é preciso promover uma pegagogia 

igualmente pedagógica - afirmada, reconhecida e praticada. 

O ser humano no mundo não é um ser de imobilidade, 

de contemplação única; o ser humano é um ser de actuação e nessa 

medida concretizador de uma decisão axiológica. 

Os valores surgem em relação com a captação, 

compreensão ou actuação do sentido de uma determinada situação. 

Por conseguinte, a experiência dos valores é comunicante com a 

experiência estética. Estas experiências surgem a partir das situações 

vitais típicas que o homem recebe ou partilha no mundo. 

Os valores não só estão em relação com a situação 

concreta do ser humano como se impõem de acordo com as 

exigências de cada situação singular. Os valores ao ligarem-se às 

vicissitudes do homem, participam do seu dinamismo e historicidade, 

assumindo simultaneamente significados concretos e contextuais. Os 

valores "realizam o homem no mais próprio e constitutivo, na 



capacidade de optar livremente para a sua própria realização pessoal. 

Existe de facto, um dado que podemos comprovar no âmbito 

quotidiano. Perante a realidade múltipla que se oferece ao homem, 

este prefere umas vias a outras, umas actividades a outras, uns 

determinados objectos ou cursos específicos de acções. E esta 

preferência leva-se a cabo não só na expresão de uns juízos , mas no 

transcurs de uma acção específica. Os valores, pois, inspiram juízos 

e critérios que orientam a conduta" (Bartolomé, 1977, 25). 

Parece, assim, que o homem tem a possibilidade de 

escolher valores que o conduzam a uma maior realização da sua 

existência, ou ao contrário. Novos I ~ ~ O ~ O S  de vida transportam 

consigo novos valores e novas formas de os expressar. Os valores 

actualizam-se nas relações com os outros, nas decisões, nas vivências. 

Diriamos mesmo que a pessoa descobre o significado dos valores 

para ela, pelas situações únicas e irrepetíveis que experiência. 

Responderemos à argumentação de que se pode tender 

ao reducionismo ao identificar o valor com a situação concreta, 

afirmando que os valores estão profundamente implicados nas 

situações que os indivíduos experienciam. Uma diferente valorização 

pode alterar o significado que determinada experiência possui. Por 

outro lado, a partir de uma determinada experiência, o ser humano 

pode inferir os valores que lhe subjazem. 

Partindo destes pressupostos, consideramos que os 

valores se encontram enraizados nas ligações que o ser humano 

estabelece com a realidade e com a vida. Os valores cruzam-se nos 

matizes da existência e não se pode reflectir sobre eles, sem reflectir 

sobre o homem. Aliás, o ser humano é uma totalidade que é mais 

que a adicão das suas dimensões, a saber: cognitiva, afectiva, 



psíquica, biológica, comportamental ... e que, por isso, qualquer 

alteração tem consequências na co-ordenação dessa totalidade. Por 

seu lado, os valores "intervêm na génese das aspirações ... figuram 

entre os elementos necessários para afrontar uma finalidade ... guiam 

a selecção de objectivos; o objectivo é o começo da acção, escolhido 

com preferência entre outros, porque é atraente,cobiçado, apreciado. 

Não são estranhos aos meios ... são, enfim, o estandarte que guia os 

homens à acção" (Rezsohazy, 1982, 16). 

O valor é "matéria" constitutiva do ser do homem. Deste 

modo, o valor assume simultaneamente universalidade e 

particularidade: para todo o ser humano apontam para além de si 

mesmo - tendo como limite a exigência de não atentar contra a 

dignidade humana - e descobrem-se individualmente através de 

experiências singulares e da acção valorizadora, pendente de um 

estilo pessoal de viver. 

A não fixidez que apontamos aos valores assenta na 

consideração de que a história é dinâmica como o são os homens que 

protagonizam esta história. Os valores vão sendo reinterpretados 

conforme as finalidades das situações perante as quais se posiciona a 

actuação do homem. 

O que acontece é que a pessoa pode eleger os valores 

que mais o realizam como ser humano, possuindo inclusivamente a 

possibilidade de pôr fim à sua própria existência, optando pelo "não- 

ser" em vez do "ser". 

Tem de poder-se contar com a liberdade de fazer 

escolhas, de emitir juízos ou preferências, já que a própria existência 

é a exigência de tomadas de posicão constantes, pese embora a 

graduação de importância ou de consequência. 



É essa ordenação dos valores segundo uma determinada 

hierarquia que se chama uma "escala de valores". Esta escala de 

valores não sendo rígida e estática, não é igual para todas as pessoas 

- e por isso fica salvaguardado o sentido da acção valorizadora e 

livre - ainda que os limites de qualquer escala de valores tenham 

que ser os mesmos, já que há uma condição humana a proteger: "isto 

supõe um pluralismo axiológico na sociedade. A pluralidade vem 

dada não só pelas opções pessoais, mas também pelas exigências do 

contexto social" (Fondevila, 1979, 32) 

A grande questão está em determinar aquilo que é 

superior e quais os critérios que se devem seguir para estabelecer o 

vértice dessa escala, que deve responder às exigências das situações 

concretas: "as leis da existência humana de nenhuma forma levam à 

postulação de um conjunto de valores como o único possível, mas a 

alternativas perante as quais temos que decidir quais são as 

superiores às outras" (Fromm, 1970, 96). 

Aparentemente, a hierarquizacão não parece difícil: 

trata-se de escolher aquilo que mais plenamente realiza o ser 

humano. Contudo, no quotidiano as experiências são irrepetíveis, 

exigindo escolhas rápidas, perante situações em que, por vezes, os 

valores entram em conflito. Sendo que os valores dão sentido à 

existência humana, trata-se de ir captando o sentido, através de 

situações concretas. E se há decisões em que os conflitos têm uma 

resolução fácil - escolher entre uma ou outra alternativa não atinge 

directamente o núcleo da existência pessoal - outras apresentam uma 

maior dificuldade e irreverência. Em todos os casos a decisão deve 

pertencer ao indivíduo, como lhe pertence a existência. "A 

hierarquia axiológica de cada sujeito condiciona a conduta e é 



critério que subjaz nas suas eleições e na tomada de decisões de 

qualquer ordem. O homem não alcança um conhecimento completo 

de si mesmo e da sua envolvência se não penetra nas suas próprias 

valorações e na conduta que deriva delas. A clarificacão da 

hierarquia axiológica que se possui ou a elaboracão de uma nova 

axiologia forma parte de todo esse labor orientador personalizante 

que implica o tornar conscientes as motivações inconscientes, a 

compreensão de si mesmo nos seus motivos mais nucleares, a 

deliberação livre na tomada de decisões e o ter em conta a realidade 

na planificação de uma acção futura que tenha em conta a mudança 

pessoal" (Repetto, 1977, 252-253). 

Ao longo do percurso biográfico, apresentam-se 

variadas possibilidades de escolha (ou de renúncia) que implicam 

profundamente com a ordem de actualização do que se pretende 

que seja a pessoalização do sentido da existência. De facto, não se 

podem ter perspectivas simplistas ou idílicas acerca da pessoa: a 

tendência para a perfeição ou para a plenitude coexiste com o desejo 

de destruição ou de morte. Por conseguinte, ao reconhecer a 

importância determinante que tem o processo de valorização para o 

ser humano, só pode ser uma atitude consequente aquela que 

enfrenta o modo como esse processo de valorização se desenrola. 

De facto, o processo de valorização não pode ser 

desligado do processo mesmo de construção do ser humano: o curso 

é igualmente paralelo e dinâmico. Podemos mesmo afirmar, que a 

pessoa se configura a si própria, a partir dos valores que realiza. Na 

intenção deste propósito, é preciso que o indivíduo desenvolva a 

capacidade de focalizar o próprio processo de valorização. 

Assistimos, porém, a uma perda progressiva de interioridade, a um 



enfraquecimento da auto-estima, a um medo crescente de concretizar 

uma acção livre, a uma desconfiança da experiência própria como 

orientadora de conduta, o que conduz pelo menos a duas situações 

indesejáveis: 

- o indivíduo faz a sua biografia emprestadamente, isto 

é, as suas experiências são pautadas por códigos externos que, não só 

afectam, como determinam as suas escolhas e portanto, as suas 

valorizações; 

- o indivíduo não tem referências internas e prossegue 

segundo o ritmo da ocasião e da circunstância que lhe parece mais 

útil e oportuna. 

Se  no primeiro caso, o indivíduo aparece como 

tributário de uma pauta pública de valores que defende, porque dela 

depende para situar a sua "biografia", no segundo caso o indivíduo 

aparece capaz de uma volubilidade valorativa, porque actuando 

circunstancialmente, não tem vínculos nem compromissos. 

A adopção de uma estrutura de valores recolhida de fora 

ou a negligência face aos valores - não estamos neste momento a 

equacionar as razões profundas que possam explicar essas atitudes - 

coloca a questão da relação entre valor e vivência. 

O valor enquanto referência que faz significar a 

presença biográfica no mundo, aparece como parte integrante da 

pessoa e como fundamento da sua identidade. De novo aparece 

reiterado o argumento de que a pergunta pelo valor é a pergunta 

pela pessoa humana, dada a íntima relação entre esses dois 

elementos, entendidos como revelação. A percepção que o indivíduo 

tem de si mesmo e da realidade não é inseparável do centro de 

valorizacão a que se liga ou não liga. 



Há que considerar ainda que, em qualquer processo de 

valorização, cada indivíduo não pode deixar de ter em conta a 

situação em que está envolvido e a influência dessas circunstâncias 

no limite da escolha das alternativas. O valor aparece perante uma 

situação concreta (temporalizada e espacializada) resultante da 

conjugação de referências pessoais e circunstanciais. Porém, "o 

indivíduo que compreende claramente quem é e qual é a sua 

condicão e que assume livremente a responsabilidade de si mesmo e 

da sua situação, é muito diferente daquele que é simplesmente um 

prisioneiro das circunstâncias exteriores. Esta diferença manifesta-se 

com clareza em importantes aspectos da conduta" (Rogers, 1978, 

202). 

Os valores, ao seguirem paralelamente com as 

experiências singulares, participam nuclearmente na configuração da 

identidade da pessoa. Entre as diferentes alternativas, a pessoa 

escolhe aquela que terá maior significacão para si própria. A escolha 

que pressupõe sempre valorização liga-se profundamente à 

capacidade perceptiva do indivíduo e à sua dimensão afectiva de 

consciência-corpórea. Cada pessoa só realiza valores autênticos a 

partir da sua interioridade e da sua própria experiência. Para tanto o 

ser humano precisa de tomar consciência de si mesmo e da sua 

interioridade. Só assim pode estabelecer relacões com a cultura e o 

mundo, desenvolvendo um campo perceptivo de abertura a 

diferenciados níveis de significado e de possibilidades de propósitos. 

O processo de valorizacão supõe que a percepção tenha 

um significado particular, uma integracão na estrutura pessoal, isto 

é, a participação num processo autotélico, muito provavelmente 

com consequências intersubjectivas. 



Para empreender a busca do autoconhecimento e da 

autocompreensão através da realização de valores - do processo de 

valorização - é necessário que o indivíduo os situe a partir da sua 

interioridade e das suas vivências. 

A educação não só não pode desvincular-se da 

experiência valorativa como deve procurar os meios para que a 

pessoa se envolva no processo complexo da axiologia: "a escola 

centrada na pessoa tem de procurar proporcionar experiências 

humanas no seio de uma verdadeira comunidade, através de um 

ambiente estimulante onde os valores não são tanto pensados, quanto 

constantemente vividos" (Bartolomé, 1980, 34). 

Consideramos, aliás, que este tipo de argumentação não 

pode ser circunscrito à escola, mas deve estender-se a todo o 

universo que se considere "educativo " . 

Se a educação se prende à noção profunda de 

"transformação" então "a educação transborda os limites da pura 

tarefa intelectual: se tem que ser humana educa em liberdade ... 

educar é, desde a perspectiva radical do seu sentido ontológico, 

contribuir positivamente para que o sujeito que se educa vá 

actualizando a sua capacidade de ser principio, ou seja, a capacidade 

de protagonizar os próprios actos" (Galino, 1980, 23). 

Acontece que a educação tem oscilado entre dois 

posicionamentos que se extremam. Por um lado, com normas fixas, 

rigidez, autoridade; por outro lado, com excessiva permissividade e 

total abandono à espontaneidade. Parece importante que se reflicta 

sobre a educação em si mesma, os seus propósitos, a sua finalidade. 

Neste sentido, reportamos a nossa reflexão à temática axiológica 

fundada no interesse de tornar manifesto aquilo que na pessoa é mais 



significativo. Para tanto, é preciso promover no indivíduo a 

consciência de si próprio, o desenvolvimento e a vivência da sua 

interioridade e a descoberta das realidades que o povoam ou que o 

podem povoar. 

A educação em valores não implica que os valores sejam 

inculcados com base na normatividade obediente ao binómio 

recompensa-castigo, mas que proporcione os meios que conduzem a 

pessoa a criar e definir os seus valores, o mesmo é dizer a formação 

de possibilidades de autodeterminação e de identidade. Certamente 

não se duvida que o homem seja parte da natureza e da sociedade, 

mas a sua capacidade de autoconsciência e de individualidade 

permitem-lhe transcender o mundo de que toma parte. 

A educação não pode negligenciar a questão do sentido 

da unidade da pessoa, porque a orientação dessa pergunta está 

enraizada no mais profundo da existência humana. 

Não nos parece sequer que a educação possa aspirar ao 

desenvolvimento da problemática dos valores, se não contar com a 

disposição pessoal para a vivência axiológica, que é simultânea da 

interpretação dialéctica que cada indivíduo faz de si mesmo e do 

mundo: "as opjões vitais do homem derivam, não de saberes 

científicos, mas de convicções radicais sobre o sentido da realidade e 

da história e da totalidade. O projecto de vida a que cada homem 

tende encaminha-se para a realização de valores" (Galino, 1980, 10). 

Educar em valores é conduzir a uma abertura de si 

mesmo ao exterior, comunicando e exprimindo as realidades vividas 

por cada um, sendo capaz ainda de as ampliar e engrandecer. 

A postura que defendemos em relação à educação em 

valores, assenta na consideração de que a educação não pode ser 



reduzida a dar ou a não dar valores. O cerne da problemática 

consiste antes em perguntar que valores pode a educação desenvolver 

e através de que processo. 

A. Benoit afirma que "se se aceita que a educação para 

os valores supõe que os conteúdos sejam clarificados e relacionados 

com situações concretas e históricas, deduz-se disso que a escola não 

pode limitar-se a exaltar uns valores in abstracto ... uma verdadeira 

educação em valores significa ajudar a pessoa a perceber o que 

implica o facto de aceitar os valores no próprio comportamento 

através das diversas situações...(...). É uma das tarefas da educação 

para os valores conseguir que se tome consciência deste carácter 

ambíguo dos valores na orientação dos nossos actos. Isto não impede 

que na educação seja preciso chegar o mais longe possível na 

orientação, na clarificação, na demonstração das relações 

complementares ou competitivas entre diversos valores, na análise 

do significado de uma situação concreta e das suas ramificações 

através de contextos sociais mais amplos" (Benoit, 1982, 98). 

Entendendo que uma educação para os valores tem um 

papel fundamental no desenvolvimento do processo de valorização 

individual, participando do dinamismo e da historicidade do ser 

humano, consideramos que os valores incarnam na pessoa através 

das suas diferenças específicas e culturais. Pensamos, portanto, que a 

finalidade da educação para os valores deve ser a possibilitação do 

desenvolvimento do processo de valorização individual: a pessoa tem 

de dar conta de que é quotidianamente que exerce esse poder de 

valorização. 

Na nossa referência aos valores ir? apl icato ,  

consideramos estar a participar na discussão nuclear da axiologia 



e m  ordem a uma formação humaníst ica num mundo 

contemporaneamente habitado. 

Apontando as expressões "Axiologia Pura", "Axiologia 

Geral" e "Axiologia Fundamental" como termos sinónimos, Manuel 

Patrício entende a Axiologia Educacional "como uma axiologia 

aplicada e não como uma axiologia especial: trata-se da Axiologia 

Pura, Geral ou Fundamental aplicada ao humano na sua totalidade. 

Na sua essência a educação não é, com efeito, senão o processo 

permanente de realização do humano na sua idealidade plena. Logo, 

a Axiologia Educacional é a projeção formacional da Axiologia 

Fundamental" (1993, 19) . 

Para problematizar a temática das questões fundamentais 

da axiologia, Manuel Patrício apresenta a concepção de Johannes 

Hessen, de Risieri Frondizi, de Raymond Ruyer, de Alfred Stern, de 

Jose Ferrater Mora, de Louis Lavelle e o seu posicionamento perante 

essas referências: "Como Hessen pensamos que há quatro grandes 

ordens de problemas axiológicos: a) a ontologia dos valores; b) a 

gnoseologia dos valores; c) a antropologia dos valores; d) a teologia 

dos valores. Contudo, a perspectiva da Axiologia Educacional revela 

a existência de mais uma ordem de problemas axiológicos dentro da 

própria Axiologia Geral a praxiologia dos valores. Na verdade, a 

vida axiológica do homem é uma prática. O estudo dessa prática é a 

praxiologia dos valores. A educação - sobretudo entendida como 

educação permanente, ou seja, como a própria vida como processo 

contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento - é uma componente 

essencial dessa praxiologia" (1993, 46). 

De modo a apontar a concepcão de Manuel 

Patrício (1993, 47), quanto aos problemas fundamentais da 



Axiologia, fazemos a transcrição do seguinte quadro que o próprio 

autor apresenta: 

CLASSES DE PROBLEMAS 

ONTOLOGIA DOS VALORES : 

GNOSEOLOGIA DOS VALORES : 

PROBLEMAS 

O ser dos valores 

O valer dos valores 

Ordens de valores 

Classificação dos valores 

Hierarquia dos valores 

Estrutura dinâmica global dos valores 

Como se conhecem os valores 

Os valores e os sentidos 

Os valores e o intelecto 

Os valores e a razão 

Os valores e o sentimento 

Os valores e o desejo 

Os valores e a vontade 

Os valores e o hábito 

Os valores e a educação 

Os valores e a cultura 

ANTROPOLOGIA DOS VALORES : Biologia dos valores 

Psicologia dos valores 

Sociologia dos valores 

Antropologia cultural dos valores 

História dos valores 

Personologia dos valores 



TEOLOGIA DOS VALORES : 

PRAXIOLOGIA DOS VALORES : 

Deus e os valores: Deus como o 

princípio dos valores 

Deus como"obstácu1o" à realização 

axiológica 

Deus como "estímulo" à realização 

axiológica do homem 

Deus como "meta" axiológica do 

homem 

A realizaqão dos valores, passiva e 

activa, como participação na vida 

divina 

Definição da práxis axiológica 

Momentos da praxis axiológica 

(percepção; fruição; criação; 

promoção/difusão) 

Condições da práxis axiológica (os 

bens; a situacão; quer estática quer 

dinâmica; os indutores axiológicos; 

a disponibilidade do sujeito 

axiológico) 

Metodologia indutória da práxis 

axiológica (a educação) 

Tipos personológicos e formas 

de vida. 

Estes problemas fundamentais apresentados por Manuel 

Patrício são ensejo claro para a pergunta: o que significa educar 

axiologicamente na situação contemporânea? 

A Axiologia Educacional é a aplicação da própria 

Axiologia Geral ao universo profundo da formação da pessoa15- 

1 5  Acerca d a  essência,  legitimidade, alcance, justificação da Axiologia 
Educacional e das suas  relações de dependência ou autonomia da ..kxiologia Geral 



Esta consideração abre para essa ordem nuclear que é a 

praxiologia dos valoresl6. "A praxiologia dos valores remete 

expressamente para a práxis axiológica, ou seja para a realizaçáo dos 

valores. Descrever as modalidades que pode assumir essa realização 

é estabelecer a própria base que permite definir a práxis axiológica. 

Realizar os valores é vivê-los integralmente" (Patrício, 1993, 61). 

O indivíduo implicado na realização de valores aparece 

como sujeito axiológico, estando a sua a c ~ ã o  sempre relacionada com 

uma determinada intencionalidade de consequência axiológica. Não 

se é axiologicamente neutro nem omisso. 

Definir a praxis axiológica, a realização de valores no 

âmbito da situação educativa, supõe o confronto com uma questão 

fundamental, a saber, a teleonomia axiológica. 

O acto educativo, como outro qualquer acto, situando-se 

num determinado universo axiológico, abre para a questão da 

teieologia desse acto. 

remetemos para as  reflexóes claras e profundas de M.Patrício na  obra Lições de 
Axiologia Educacional. No capítulo terceiro e no ponto 2.2 intitulado "Problemas 
fundamentais da Axiologia Geral" afirma o autor: "Queremos encontrar o próprio 
princípio racional da Axiologia Educacional.( ...I Defendendo nós, neste ponto em 
consonância com Nicolai Hartmann, uma axiologia objectivista - os valores são 
antes e independentemente do homem para quem são ... -, não nos é possível dar  a 
Axiologia Educacional exactamente a mesma extensão que damos à Axiologia 
Geral - a Axiologia Formal ou Pura  de Ferrater Mora. Assim, todos os problemas 
da Axiologia Educacional têm de o ser  da Axiologia Geral, mas há problemas 
desta que, embora repercutindo-se inevitavelmente naquela, a ultrapassam 
intrinsecamente. A educação não é a vida toda do homem e a vida toda do homem 
não é a realidade toda. O que não pode é haver uma educação que o seja mesmo, 
sem que os valores a suportem, a impregnem e a envolvam" (1993, 6). 

l 6  O termo praxiologia "vem do século XIX. Foi, talvez, Alfred Espinas o primeiro 
a usá-lo, em 1877, na  obra Des sociétés animales. Usou-o para se referir a uma 
disciplina científica especial, cujo objecto fosse o estudo de todas a s  formas de 
acção.( ... ) No nosso século teorizou aprofundadamente a praxiologia o filósofo 
polaco T. Kotarbinski. A praxiologia é, para ele, a ciência que investiga a s  
condições das  quais depende a máxima eficácia. Também neste sentido parece 
poder falar-se de praxiologia educacional e de praxiologia axiológica." (Patrício, 
1993, 75). 



De novo nos encontramos com as temáticas que 

constituem um foco de assumida importância para a nossa reflexão: 

o eidos da educação e a sedução da experiência estética. 

No âmbito da ordem de valores a ter em conta na 

educação - e aos quais temos vindo a referir-nos - centraremos 

seguidamente a nossa atenção nos valores estéticos. 



O homem nasceu livre, é livre, mesmo 
que tivesse nnscirio ncorrentn(10 

Friedrich von Schiller 



1. A polissemia do juízo estético 

~ s t h e t i c a  é, em 1750, pela primeira vez, título de um 

livro de Alexander Baumgarten, que cria esse neologismo a partir 

do adjectivo a i s t h è t i k o s l .  Contrariamente às formas de 

institucionaliza~ão do fenómeno "estética", esse foi um domínio que 

sempre seguiu na formação da humanidade. Baumgarten refere-se a 

um conjunto de objectos que possibilitam mais do que outros, atingir 

um tipo de experiência que ele designa por aisthèsis. Esses objectos 

têm ainda a particularidade de se dirigirem quer aos sentidos quer 

ao entendimento, preenchendo o significado do conceito de beleza 

( k a l l o s ,  em grego). Os objectos - belos - dão um prazer 

desinteressado, designado por prazer estético. A actividade capaz de 

produzir esses objectos belos é precisamente a arte, relacionada com 

o gosto, ou melhor, com o bom gosto. A estética não pode ficar 

reduzida a uma teoria da arte (Kunstlehre ou K~lnstwissenschaft ) ou 

A primeira revista de estética foi lançada em 1904, chamando-se Zeitschrift für 
~ s t h e t i k  und allgemeine Kunstwissenschaft n a  Alemanha. A obra em dois 
volumes de Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) propõe a estética como uma 
teoria geral da sensibilidade, a partir da qual deveria desenvolver-se uma teoria 
do sujeito e do objecto estéticos enquanto sensíveis e uma teoria das belas artes. A 
obra está longe de apresentar um carácter sistemático, mas tem o mérito de 
apresentar uma reavaliação da  sensibilidade, quer pelo angulo do campo estético 
quer pelo do artístico, desafiando o racionalismo do pensamerito moderno. 



a uma teoria das diversas artes e das obras de arte, nem a uma 

teoria da criação artística. As dificuldades surgem se quisermos 

rodear de perto o conceito de estética: pois se beleza, arte, gosto, 

prazer estético ... participam do mesmo campo, de modo nenhum o 

esgotam. Com efeito, ligada à designação de estética está a noção de 

"experiência estética", de complexo e amplo significado. A 

intencionalidade revela a referência de espaço e de tempo que 

implica a experiência estética, o que aponta para a existencialização 

do âmbito do estético. 

Em 1924, Max Dessoir, ao abrir um Congresso de 

"Estética e Ciência da Arte" afirma o aparecimento de uma nova 

teoria da arte, independente da estética, cujo objectivo fundamental 

deve ser "justificar o movimento de uma pesquisa sistemática e geral 

nos confrontos das Kunstwissenschaften particulares e da história das 

várias artes, e enfim ao tentar precisar aquilo que Dessoir chama o 

"significado final" da obra de arte ou a função da arte" (Formaggio, 

1991, 65). Na esteira desta declaração, nota-se a separação de 

domínios entre a estética e a teoria da arte. 

A estética pertence o vasto campo da experiência de 

sensibilidade - cognição do ser humano (que implica um retorno à 

problemática do modo de ser-no-mundo) que dessa forma contém a 

experiência artística, enquanto vertente desse domínio de experiência 

mais ampla. Dessa pertença revelou a estética várias esferas 

temáticas - a subjectividade artística, a intencionalidade ou não 

intencionalidade da obra de arte, os procedimentos da técnica 

artística, a crítica de arte - que na sua especificidade se podem 

tornar questões de reflexão específica como a filosofia da arte ou a 

teoria da arte. A estética, enquanto esfera de reflexão cujo âmbito 



temos vindo a apontar, é um universo aberto aos dados que provêm 

de outras origens científicas para tornar sempre mais clara a 

capacidade de intencionalidade do ser humano enquanto ser de 

experiência. Sob a designação de Estética - admitamos que a 

definição não diz tudo do que pretende definir 2 pode referir-se um 

âmbito de investigação e de reflexão que trata de tudo o que se 

relaciona com o estudo das percepções e que origina a designação de 

experiência humana envolvente. 

Os valores são os objectos mesmos enquanto são aquilo 

que pretendem ser. Mas para esta afirmação se tornar plausível, é 

preciso renunciar a colocar o valor numa hierarquização. Com 

efeito, pode discutir-se indefinidamente a gradaçáo que permite 

partir do mais feio ao mais belo. Contudo, é preciso esclarecer o que 

queremos dizer quando afirmamos que um objecto é belo. 

Consideremos primeiramente o juízo em que o belo 

aparece como atributo: "esta pintura é bela". Neste juízo de valor 

reconhece-se a qualidade de um objecto (neste caso, uma pintura) a 

partir de uma atitude particular, que é a atitude estética. O juízo de 

valor estético pode ainda ser formulado em relação a objectos que 

parecem não se relacionar com a atitude estética. Poderá afirmar-se 

a propósito de um acto de coragem que é belo, que um teorema é 

belo ou ainda que um cristal é belo. Parece de repente que o atributo 

belo é bastante flexíve1,assim como a sua aplicação. Pode ser, no 

* Lembro a propósito a declaração de Paul Valéry no seu Discurso sobre a Estética: 
"Ninguém que eu conheça se iludiu em definir a Matemática e ninguém duvida 
da sua existência. Alguém tentou definir a vida, mas o sucesso do seu esforço foi 
sempre vão: a vida existe igualmente. A estética existe."Naturalmente Paul 
Valéry náo permanece ao nível de uma afirmação dogmática como seria esta de 
que "a estética existe" e neste texto que citámos, procede o autor de modo a situar o 
domínio estético". 



entanto, que afinal muitas coisas possam apresentar-se, por 

diferentes ângulos, susceptíveis da atitude estética. 

Como encarar então o juízo de valor estético? 

Se o juízo estético aspira à universalidade, facilmente se 

dá a tentação de justificar essa aspiração recorrendo a um conceito 

que também é universal: o objecto belo é aquele que realiza o belo. 

Nesta construção descobre-se o pensamento platónico ou 

movimentos platonizantes. De outra ordem é a interpretajão do 

juízo estético a partir de outro paradigma teórico, como é o caso da 

interpretacão kantiana. 

A análise transcendental da experiência conduzida pela 

filosofia crítica apontou duas esferas importantes para a experiência: 

- a teorética, determinada numa ordem objectiva, 

segundo leis constantes e universais, pelas formas puras da 

sensibilidade e pelas categorias do intelecto. A mais estrita 

necessidade determina esta esfera, cuja expressão plena é o saber 

científico, que se move nos limites da realidade fenoménica. O 

espírito teorético que não se satisfaz com esta limitação, aspira pela 

razão à superacão dessas fronteiras, transformando o mundo 

fenoménico numa realidade numénica de puras relações racionais, 

baseada em si e absoluta. 

- a moral, baseada numa lei incondicionada e absoluta, 

independente de toda a relação fenoménica, tendo por princípio não 

a necessidade que caracteriza a experiência teorética, mas a 

liberdade. A lei moral e a liberdade convertem a ordem racional em 

princípio da vontade. 

A antítese que pode ser apontada entre o determinismo 

natural - como pressuposto do saber científico - e a liberdade - como 



pressuposto da actividade moral - supera-se no facto de que o 

primeiro representa a estrutura da ordem fenoménica e o segundo o 

acto da ordem racional absoluta. 

~ a n t 3  concebe a não separação absoluta desses dois 

princípios: por um lado a experiência teorética remete como limite 

próprio para a esfera do racional puro; por outro, o acto da razão 

pura, a lei moral exige realizar-se no mesmo mundo sensível. 

Deve considerar-se uma conexão entre as duas ordens e 

delimitar-se esse novo campo de experiência, definindo qual a 

actividade sintética universal que se apresenta como fundamento. 

Essa actividade é o juízo ou capacidade ajuizadora 

(Urteilskraft) que, na ordem das faculdades do conhecimento, é 

termo médio entre o intelecto (princípio da necessidade fenoménica) 

e a razão (princípio da liberdade moral). 

Immanuel Kant (Konigsberg, 22.4.1724 - Konigsberg, 12.2.1804) é um filósofo 
alemão, descendente de família de condição humilde. Frequentou de 1732 a 1740 o 
Collegium Fredericianum cujo ambiente pietista reforça a formação religiosa e 
moral recebida em família. Em 1740 inicia na universidade de Konigsberg os seus 
estudos de filosofia, teologia, matemática e física sendo influenciado por M. 
Knuzen que lhe traz ao conhecimento a mecânica de Newton. Doutorado em 1746 
inicia em 1755 o exercício da livre docência n a  universidade de Konigsberg. Aí 
ensinou durante 40 anos quase todas as  disciplinas filosóficas e ainda geografia, 
física, matemática e antropologia em brilhantíssimos cursos, segundo consta dos 
registos. A sua filosofia, reveladora de um pensamento profundo, complexo e 
inovador, aparece em obras que se  estendem ao longo de  mais de meio século. Na 
evolução da  sua  reflexão é comum distinguir dois períodos fundamentais, 
designadamente o perído pré-crítico - ainda próximo da metafísica de Leibniz e de 
Wolf - e o período crítico correspondente às obras posteriores a 1790. Alguns 
intérpretes consideram que o fim deste segundo período dá-se com a publicação da 
teceira das obras críticas- Crítica da Faculdade de Julgar - apontando um terceiro 
período marcado por " um regresso à metafísica". Entre  a s  suas obras destacamos 
Kritik der reinen Vernunft - Critica da  Razão Pura (1781-17871, Prolegomena zu 
einer jeden Kunftigen Metaphysik die als Wissenschafl wird auftreten KCnnen - 
Prolegómenos a toda a Metafísica futura que se queira apresentar como ciência, 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten -Fundamentação da  metafísica dos 
Costumes (l7851,Kritik der praktischen Vernunfl - Crítica da Razão Prática (17581, 
Kritik der Urteilskraft - Critica d a  Faculdade de Julgar (17901, Z u m  ewigen 
Frieden. Ein philosophischer Entwurf - Para a paz eterna. U m  projecto filosófico 
(1795). 



A função do juízo consiste em pensar o particular 

em relação ao universal. Por outras palavras, o objecto particular 

deve pensar-se segundo um conceito que contenha em si o 

fundamento da realidade do dito objecto. Este conceito é em geral o 

conceito de fim, de modo que o princípio do juízo reflexionante, ou 

seja, o princípio que dirige o passo do particular ao universal que o 

fundamenta e justifica seja essencialmente a finalidade da natureza na 

sua multiplicidade. Observemos como pode ser caracterizada a 

finalidade num objecto: 

- de um ponto de vista subjectivo como a 

correspondência, na apreensão imediata e anterior a todo o conceito, 

da sua forma com a faculdade cognoscitiva e na medida em que 

necessita de vincular intuição e conceito no conhecimento; 

- de um ponto de vista objectivo como a 

correspondência da sua forma com a possibilidade da coisa mesma, 

segundo um conceito que antecede e contém em si o fundamento da 

dita forma. 

No primeiro caso, a representação da finalidade assume 

o carácter de um sentimento imediato de prazer e determina o 

carácter de beleza do objecto. Trata-se aqui de um juízo estético, 

baseado no sentimento de prazer, isto é, no gosto. No segundo caso, 

a representacão da finalidade assume o carácter de um juízo 

objectivo acerca da estrutura teleológica do objecto. Trata-se 

portanto de um juízo teleológico. 

Na Crítica da Faculdade de Julgar Kant analisa de um 

ponto de vista critico-transcendental, o princípio e o conceito de 

finalidade. 



O método transcendental é o mesmo quer para o campo 

estético quer para os outros campos, isto é, trata-se de estudar o 

princípio a priori que determina o seu momento característico de 

universalidade. O juízo de gosto - considerando o gosto o critério 

valorizador do belo - não tem nem uma função teorética nem 

prática: o seu princípio não pode ser encontrado nem no conhecer 

nem no desejar, mas numa faculdade intermédia - tal como o juízo 

estava numa situação intermédia entre o intelecto e a razão - 

designadamente no sentimento. 

O sentimento estético distingue-se do sentimento do 

agradável ou do sentimento moral, na medida em que não manifesta 

interesse pela existência do objecto a que diz respeito, ou seja, na 

medida em que é indiferente à sua determinação conceptual. O 

sentimento estético não determina nem prática nem teoricamente o 

objecto; é antes um prazer contemplativo que vem da 

correspondência íntima das faculdades, independentemente das 

particulares predisposiqões e necessidades do sujeito em relacão ao 

objecto concreto. 

A beleza aparece assim com um carácter subjectivo e 

formal: subjectivo, porque repousa na relação das actividades 

espirituais comuns a todos (na medida em que está implicito na 

natureza dessas actividades, o sentimento estético é universal e 

comparticipável por todos); formal, na medida em que as suas leis 

estão determinadas por um princípio a priori. A beleza é ainda a 

forma da finalidade de um objecto, porque sem a representação de 

um fim pode-se perceber nele harmonia pura segundo uma lei 

apriorística, totalmente autónoma. . 



A primeira vez que Kant se ocupa da problemática 

esiética é no texto Observações acerca do sentimento do belo e do 

sublime, publicado em 1764. Neste texto não há ainda referência a 

nenhuma sistematização filosófica. O sentimento do belo aparece nos 

seus matizes em particular relação com a vida moral. A 

problemática estética coloca-se com maior acuidade nos anos 

seguintes com relação com o gosto, com a capacidade de valorizar e 

com o juízo do belo. 

No curso de 1765-1766 há a referência a uma crítica do 

gosto, que deverá ser entendida como tentativa de encontrar a partir 

de um método empírico, os princípios do gosto estético, assente 

numa lógica da sensibilidade. 

A estética kantiana e, muito particularmente, a Crítica 

da Faculdade de Julgar (Kritik der Urteilskraft) têm sido referência 

de renovados estudos e interpretacões, na esteira das três grandes 

linhas de interpretação de Kant, designadamente a hegeliana, a 

neokantiana e a heideggeriana. 

Este facto deve-se também ao interesse que a temática 

desse texto e especificamente a primeira parte - "Crítica da 

Faculdade de Julgar EstéticaM- vem assumindo na actualidade, 

designadamente a questão acerca da situação das artes e da 

experiência subjectiva e intersubjectiva perante esse fenómeno. 

A Critica da Faculdade de Julgar- tem a estrutura da 

Crítica da Razão Pura: uma "Analítica" e uma "Dialéctica do Juízo 

Estético" e uma "Analítica do Juízo Teleológico". A "Analítica do 

Juízo Estético" tem ainda uma "Dedução dos Juízos Estéticos", que 

apenas se relacionam com os juízos do belo - que se referem aos 

objectos externos e, por isso, supõem deducão - porque a dedução 



dos juízos do sublime já está contida na exposição do princípio que 

os orienta - estes juízos que dizem respeito não aos objectos, mas às 

relações de proporção ou de desproporção com as capacidades 

cognitivas, não supõem a referência ao objecto que a dedução 

implica; essa referência está já justificada, porque o objecto é 

interior à pura relação das faculdades cognitivas. 

Tenhamos em conta a especificidade da terceira Crítica 

no âmbito da obra "crítica" de Kant: "enquanto a Crítica da Razão 

Pura devia preparar o terreno à metafísica da natureza e que a 

Crítica da Razão Prática ia encontrar o seu prolongamento na 

metafísica dos costumes, a análise crítica da faculdade de julgar 

chegaria à demonstração da impossibilidade de toda a doutrina 

metafísica nos dois domínios em que se partilha a faculdade de 

julgar reflexiva, a saber o juízo estético (a crítica do gosto) e o juízo 

teleológico (a questão da finalidade da natureza)" (Schaffer, 1993, 

38). 

Kant, que afirma que todas as faculdades da alma se 

podem resumir a três, sem poderem ser resumidas a um princípio 

comum - a faculdade cognitiva, o sentimento do prazer ou da dor e 

a faculdade de desejar - considera o sentimento como a dimensão 

irredutivelmente subjectiva de toda a representação4- Kant na 

Crítica da Faculdade de Julgar aceitará ainda que o gosto tem um 

princípio de sociabilidade por analogia com o campo moral. Com 

efeito, quanto mais o filósofo avança nas investigações acerca da 

moral, mais se sente inclinado a considerar que a importância social 

da apreciação estética, como afinal, a da ética é um reflexo da 

Kant dedica longa reflexão à análise dos sentimentos e das paixões no seu texto 
Antropologia Pragmática. 



universalidade a priori dos seus princípios e não empiricamente em 

função da comunidade social. 

A possibilidade da análise crítico-transcendental do 

campo estético mantém-se sempre viva em Kant, que numa carta a 

Reinhold, datada de 28 de Dezembro de 1787, ecoa o sucesso, 

também neste domínio, do sistema crítico: "Ocupo-me agora da 

crítica do gosto, em relação à qual tenho vindo a descobrir uma 

nova espécie de princípios a priori. Na realidade, as faculdades da 

alma são três: faculdade de conhecer, sentimento de prazer ou de 

desprazer, faculdade de desejar. Estudei os princípios a priori da 

primeira na Crítica da Razão Pura, os da terceira na Crítica da 

Razão Prática ... Procurava-os também para a segunda ...; agora 

' admito três partes na filosofia, cada uma das quais tem os seus 

princípios a priori ... filosofia teorética, teleologia e filosofia 

prática". 

Passados dois anos, Kant anuncia a Reinhold que a 

crítica do gosto se foi de tal modo desenvolvendo, que resultou 

numa crítica da faculdade de julgar. Efectivamente, a Crítica da 

Faculdade de Julgar aparece em 1790. 

A estética kantiana embora tenha o fundamento da sua 

estrutura sistemática no desenvolvimento geral do pensamento 

crítico, desenvolve o conteúdo da sua análise a partir da preocupação 

do séc. XVIII acerca das temáticas estéticas: os diversos aspectos da 

experiência estética, a procura de uma lei, de um princípio interior, 

independente de outros princípios da vida espiritual, reconhecendo e 

justificando simultaneamente a sua relação com esses princípios, a 

partir de uma concepção unitária da pessoa e da cultura. 



Kant expressou de uma forma eloquentemente simples o 

modo de realização da experiência estética: as belas coisas mostram 

que o homem se adequa ao mundo5 O campo que esta afirmação 

nos abre é imenso e inevitável: o belo - e o juízo estético do belo - 

aparecem no domínio da vida. Num contexto vitalista, nem a arte 

nem a própria vida, aparecem como noções abstractas ou como 

condição de abstracção. O juízo estético aparece imerso num 

contexto de vida, num contexto em que toda a praxis e pensamento 

se pertencem inteiramente. 

Uma obra como a Critica da Faculdade de Julgar é o 

exemplo de uma obra em que a arte e a vida sáo o núcleo importante 

de todo o pensar filosófico. 

A vivência estética aparece verdadeiramente na 

conformidade a fins sem fim (Zweckmassigkeit ohne Zweck): 

adequamo-nos ao mundo a partir de certezas intuitivas, "sem fim", 

porque a vontade - que tem o estatuto de colocar os fins - está isenta 

na vivência estética. 

Como vemos, o belo aparece como um tipo de 

experiência que atribui à expressão "conformidade a fins sem fim ", 

uma dimensão vital, que é a própria disposição racional de conduzir 

a vida. A concretização da vitalidade corresponde ao sem-interesse 

(Interesselosigkeit) do comprazimento, isto é, à auto-realização, que 

não assenta em necessidades determinadas ou finalidades. É a vida o 

substracto que supõe todas as coisas e não há qualquer analogon que 

a permita totalmente apreender. É a expressão "conformidade a fins 

sem fim ", que mais dela nos aproxima, ou seja, através da arte. "A 

Esta afirmação encontra-se escrita a lápis, numa carta a Marcus Herz, datada 
de 9 de Julho de 1771. 



beleza da natureza, já que ela é atribuida aos objectos somente em 

referência à reflexão acerca da intuição externa dos mesmos, por 

conseguinte somente atribuida à forma por causa das superfícies, 

pode com razão ser designada um analogon da arte. Mas a perfeição 

interna da natureza, tal como é possuída por aquelas coisas que só 

são possíveis como fins naturais e por isso se chamam seres 

organizados, não é pensável e explicável segundo nenhuma analogia 

de uma qualquer faculdade natural ou física por nós conhecida, nem 

mesmo mediante uma analogia bem adequada à arte humana, até 

porque nós próprios pertencemos à natureza no sentido mais lato" 

(Kant, 1989, 194). 

No universo estético, Kant estuda particularmente o belo 

e o sublime. O belo procede do livre jogo da imaginação e do 

intelecto, distinguindo ainda o filósofo a beleza livre - que não 

pressupõe conceito algum acerca do que deve ser o objecto e que 

procede da simples representação - da beleza aderente - que 

pressupõe o conceito do que deve ser o objecto e a perfeição deste, a 

partir desse mesmo conceito. 

Só na valorização da beleza livre é o juízo esteticamente 

puro, já que na valorização da beleza aderente o juízo de gosto não é 

esteticamente puro: implica um ideal que, sendo determinado pela 

razão é, mais precisamente, um ideal ético. O mais elevado ideal de 

beleza é o homem que, enquanto ser racional, tem em si o seu 

próprio fim. 

O sublime deriva do livre jogo da imaginação com a 

razão, baseando-se não na harmonia - como acontecia com o jogo da 

imaginação com o entendimento, que mantinham o ânimo numa 

contemplação serena - mas no conflito. O juízo do sublime surge do 



sentimento que em correspondência com uma intuição (a violência 

do mar, a ilimitada profundidade do céu) obriga o ânimo a afastar- 

se da esfera da sensibilidade em que fica em perigo de perder-se 

para se lançar numa ordem ideal pura que se eleva tanto mais 

puramente quanto mais ameaçadora é a dissolução da finitude 

sensível. O sublime elevando o espírito à esfera da razão, prepara-o 

para a consciência pura da moralidade. 

As belas artes enquanto constituem uma realidade 

ordenada segundo um princípio independente das leis da experiência 

empírica, têm por finalidade despertar em nós o sentimento estético; 

são obra da liberdade ou do génio, entendendo por génio a energia 

pela qual se criou o mundo autónomo da arte, isto é, a energia pela 

qual se deu à arte as suas próprias leis. O génio é a virtude de saber 

dar expressão na palavra, na pintura, em todas as ideias enquanto 

representam a relação das nossas faculdades no seu livre jogo, se 

enraizam no mais profundo da nossa natureza suprasensível, em que 

a razão está em harmonia consigo mesma. 

O facto estético fundamental é o sentimento de prazer 

que acompanha a contemplação da beleza. O carácter desinteressado 

deste sentimento distingue-o do utilitário e do moral. O que importa 

verdadeiramente agora sublinhar é o significado e o valor que Kant 

deu em geral à estética. Importa ainda reconhecer que Kant, pela 

primeira vez, sobre a base do método transcendental define o sentido 

e a problemática de uma autêntica estética filosófica. O objectivo não 

é nem determinar as normas gerais que presidem à formação da arte 

como objectivo estético, nem descrever a partir de uma onálise 

psicológica a subjectividade estética, mas antes reconhecer o 



princípio, a lei transcendental que possibilite a priori a esteticidade, 

que defina a sua esfera e que determine os seus aspectos particulares. 

Para além de todas as referências que ficam ainda por 

fazer acerca da perspectivação da estética de Kant e de todos os 

preciosismos que a reflexão kantiana manifesta também na Crítica da 

Faculdade de Julgar ,  pretendemos sublinhar o esforço em 

determinar o princípio de autonomia da esfera estética, a consciência 

da complexa relação fenomenológica dessa esfera com a vida 

espiritual, apontando a dimensão prolixa da realidade da arte. 



2. A crítica do gosto 

Apesar do significado da vida ser incomparável e de ser 

nítido o reconhecimento de que a arte só pode ser compreendida em 

relação à vida, não podemos negligenciar que o conceito mais 

adequado de vida é obtido segundo o ângulo da arte. 

Como encarar o juízo "isto é belo?", ou seja, o que quer 

dizer essa espécie de prazer que se sente perante certos objectos? 

Kant coloca assim a questão: "Como é possível um juízo no qual o 

sujeito, com base meramente no seu próprio sentimento de prazer 

num objecto, independentemente do conceito do objecto, julgue este 

prazer como unido à apresentação desse mesmo objecto em todos os 

o~ltros sujeitos e o faça a priori, isto é sem lhe ser permitido esperar 

pelo assentimento das outras pessoas?" (Kant, 1966, 288). 

A Crítica da Faculdade de Julgar é uma crítica do "juízo 

reflexivo" e nessa perspectiva é encarado o juízo do gosto, ou seja 

como espécie de tais juízos reflexivos. Atenda-se à seguinte 

afirmação de Kant: "não devemos encarar o sentimento de prazer 

(que é idêntico à representação da conformidade estética a fins) 

como unido, nem à sensação numa representação empírica do 

objecto, nem ao conceito desse objecto, mas consequentemente como 



unido - e relacionado com ela por meio de um princípio a priori - a 

nada mais do que à reflexão e sua forma (a actividade essencial do 

juízo), pela qual o juízo geralmente se empenha em prosseguir das 

intuições empíricas para os conceitos (Kant, 1966, 249). 

O juízo do gosto não determinante como o do 

entendimento - actuação perante um objecto para o qual não existe 

um conceito adequado e se procura um conceito de ordem superior 

que possa englobar esse objecto - e apenas pode resultar de uma 

reflexão sobre os objectos naturais, que por sua vez já estão 

determinados pelas categorias do entendimento. Os juízos de gosto, 

tal como Kant os apresenta na "Analítica" não tendem a englobar, de 

modo nenhum, os objectos em conceitos. 

Além disso, a inexistência de conceitos disponíveis é 

fundamental para essa espécie de prazer que experimentamos 

esteticamente. 

Aquele juízo que se dá imediatamente, sem o uso de um 

conceito, é um juízo estético; aquele que pode ser dado mediante o 

conceito de fim é um juízo teleológico. Estas duas formas de juízo, 

nomeadamente uma subjectiva - o juízo estético - e uma objectiva - o 

juízo teleológico - constituem a realização do juízo reflexivo. O 

juízo estético tem por "domínio" o prazer do belo e a faculdade com 

que julga esse prazer é o gosto; o juízo teleológico tem por 

"domínio" a finalidade da natureza, que manifesta o acordo da 

própria natureza com as exigências da liberdade, com a vida moral 

do homem. 

O juízo estético não tendo qualquer valor cognitivo, 

apresentando-se independente dos conceitos e das sensações que 

implicam na faculdade de desejar, é também autónomo da razão que, 



mediante o imperativo categórico, determina o indivíduo, sem 

qualquer relação com o prazer. 

O juízo de gosto não depende também da conformidade 

da natureza a fins - procedimento que reclama o uso "regulativo" da 

razão e a criação de um sistema originariamente explicativo, 

internamente ordenado - mas antes da pressuposição de que os 

sujeitos têm capacidades psicológicas, necessárias à própria 

experiência estética e que, em determinadas condições, pode 

considerar-se que entram em jogo de modos semelhantes. "Dizer: 

esta flor é bela, significa também afirmar a sua pretensão à 

satisfação de alguém. O carácter agradável do seu odor não lhe dá 

direito a isso. Se o seu perfume é agradável a um, faz enjoar a 

outro. Que se poderia concluir senão que a beleza deveria ser 

sustentada por uma propriedade própria da flor em si mesma, que 

não se regula pela diferença das cabeças e de tantos sentidos 

diversos, mas a partir da qual estes devem regular-se se querem 

ajuizar? E contudo não é assim. Com efeito, o juízo de gosto consiste 

só em declarar bela uma coisa, segundo a propriedade pela qual ela 

está de acordo com a nossa maneira de a sentir" (Kant, 1989 117). 

Um juízo de gosto não é um juízo do objecto, mas antes um juízo 

que coloca em relação o objecto (obra de arte ou obra da natureza) e 

a reacção afectiva de prazer ou de desprazer que provoca no 

receptor, situado perante essa obra, a partir de uma contemplação 

formal desinteressada. O juízo estético não é um juízo de 

conhecimento: fundado como é na sensação de prazer ou de 

desprazer, não visa qualquer resultado de ordem cognitiva, mas 

antes uma intransitividade da actividade mental, assente sobre uma 

possibilidade de sentimento e não de conceptualidade. 



Em relação ao juízo de gosto, o que parece reivindicar 

Kant é que um determinado prazer num objecto não aconteceria se 

os sujeitos não tivessem as faculdades mentais que permitem o 

prazer de tipo estético e se não procurassem esse particular estado. 

A apreensão de uma obra de arte implica uma atitude particular, 

designadamente a da contemplação desinteressada. E se uma obra de 

arte pode abrir para outras funções que não as estéticas e ser 

avaliada em ordem a essas funções, já não se trata de um juízo 

estético. A afirmação "isto é belo", considerada como um juízo a 

partir da minha reacção subjectiva, pode ainda tornar-se uma 

experiência passível de ser partilhada por outros. É preciso saber, 

porém, que esta universalidade não é semelhante à validade objectiva 

própria do conhecimento dado pelo entendimento, mas que antes 

consiste na possibilidade de ser partilhada por outros sujeitos, 

porque é comunicável. 

"A universal comunicabilidade subjectiva do modo de 

representação num juízo de gosto, na sua produção sem pressupor 

um conceito determinado, só pode ser o estado de espírito no livre 

jogo da imaginação e do entendimento( ...). Este acto de julgar 

simplesmente subjectivo (estético) do objecto, ou da representacão 

pela qual é dado, precede o prazer que diz respeito ao objecto e é o 

fundamento do prazer que vem da harmonia das faculdades de 

conhecimento; ora é apenas sobre esta universalidade das condições 

subjectivas do juízo transportada para os objectos que se funda este 

valor subjectivo universal da satisfação que aplicamos à 

representação do objecto que chamamos belo" (Kant, 1989, 61). 

Apesar dessa universalidade, é preciso admitir que o juízo do gosto 

não alcança a necessidade do juízo intelectual, porque é 



inequivocamente um juízo subjectivo. Para admitir a sua necessidade 

seria preciso admitir igualmente a existência de um sentido comum 

(Genz e insinn e não sensus cornrn~~nis) que como princípio, 

fundamentaria o total acordo sobre o juízo de gosto: "Só com a 

pressuposição de que existe um sentido comum (pelo qual não 

entendemos um sentido externo, mas o efeito resultante do livre jogo 

das faculdades de conhecer), não é, digo eu,  senão com a 

pressuposição de um tal sentido comum que o juízo de gosto pode 

ser colocado" (Kant, 1989, 78). Contudo, esse sentido comum é uma 

pura norma ideal, que não determina efectivamente esse tal acordo 

universal. Kant dá conta dessa subtileza e, nesse sentido, não deixa 

de afirmar a inequívoca necessidade subjectiva do juízo de gosto: 

"Como um juízo estético não é um juízo objectivo e de  

conhecimento, esta necessidade só pode ser deduzida a partir de 

conceitos determinados e não é apodítica" (Kant, 1989, 77). 

Seja como for, um qualquer objecto pode ser 

considerado passível de contemplação estética se, antes de tudo, o 

sujeito adoptar uma atitude de apreciação estética, conforme temos 

vindo a descrever. Não pretendemos induzir que a posição estética 

de Kant seja impeditiva de uma teoria da arte, no sentido de uma 

interpretação cognitiva sobre as artes. É importante distinguir entre 

a relação cognitiva e a relação especificamente estética. 

Na circunstância do nosso trabalho, interessa-nos, no 

entanto, realçar como o "juízo do gosto" e a experiência estética 

reflectem o estado anímico do sujeito, profundamente ligado ao sem- 

interesse desse prazer e a uma intersubjectiva vitalidade daí 

decorrente: "o juízo de gosto (...) sem depender de nenhum 

interesse, faz sentir uma satisfação e representa-a ao mesmo tempo a 



priori como convindo à humanidade em geral" (Kant, 1989, 133). O 

sem-interesse desse prazer a que nos referimos é legítimo, porque o 

juízo estético não está ligado à realidade do objecto, mas apenas à 

representação dele: para o juízo estético a realidade do objecto não é 

importante, porque o que dá prazer ou desprazer é a pura 

representaçáo do objecto mesmo. 

O gosto é a faculdade de julgar uma representaçáo de 

um objecto, mediante um prazer ou um desprazer, desligado de 

qualquer interesse. 

Kant que distingue a arte da natureza, da ciência e do 

mét ier ,  de modo a apontar as particularidades da experiência 

artística, torna-se ainda mais explícito quando afirma que "as belas- 

artes são um modo de representação que é em si mesmo final e que 

contribui, ainda que seja sem finalidade, para a cultura das 

faculdades da alma " (Kant, 1989, 137). A teoria do génio tem que 

ser integrada no âmbito da finalidade sem fim que pode ser 

experimentada no domínio da arte: a possibilidade dessa experiência 

para além do domínio do belo natural só é possível se a obra 

artística aparecer como se fosse obra da natureza. Esse poder é 

próprio da obra de génio e das suas capacidades inatas (irzgenium). 

O prazer estético aparece como um modo de 

aproximação entre os sujeitos, aludindo-se directamente " à  

comunicabilidade de um prazer" (Kant, 1989, 137), que reflecte a 

relação vital e sensível entre os indivíduos, aliás necessária para cada 

indivíduo viver singularmente e segundo a espécie. 

Com efeito, reduzir a estética kantiana à subjectividade 

do juízo de gosto seria deturpá-la. Para Kant é, aliás, importante a 

ligação da tese da subjectividade do juízo estético com a sua 



perspectiva de necessidade e universalidade: o juízo de gosto, sendo 

um juízo subjectivo - e que parecia condenado à particularidade, à 

contingência e ao problemático - é subjectivamente necessário e 

universal. A legitimidade dessa pretensão kantiana funda-se na 

própria definição de prazer estético puro: experiência de uma 

finalidade sem fim, dada pela harmonia entre a imaginação e o 

entendimento, no momento da contemplação do objecto estético. 

Neste processo, a imaginação não se submete ao entendimento, 

porque o entendimento neste plano estético não é prescritivo, não 

impóe as suas categorias à actividade da imaginação. O entendimento 

- "instituição da lei" - não impóe nenhuma lei quando se trata do 

processo estético, mas antes se limita a seguir a actividade livre da 

imaginação. No $ 9 da terceira Crítica Kant analisa precisamente a 

questão da tomada de consciência no juízo de gosto, do acordo das 

faculdades, nomeadamente s e  é pela sensação ou se é 

intelectualmente. A resposta aparece nos seguintes termos: "Se a 

representação dada, que é a ocasião do juízo de gosto, fosse um 

conceito, unificando o entendimento e a imaginação na consideração 

do objecto em ordem ao seu conhecimento, a consciência dessa 

relação seria intelectual (como no esquematismo objectivo da 

faculdade de julgar de que trata a crítica). Mas então o juízo não 

seria colocado em relação ao prazer e à dor e não se trataria de um 

juízo de gosto. Ora o juízo de gosto determina o objecto 

relat ivamente à satisfação e ao predicado de beleza 

independentemente dos conceitos. Segue-se que a unidade subjectiva 

da relação só pode manifestar-se pela sensação" (Kant, 1989, 62). É 

claro que não se pode procurar o "sujeito estético" pelo ângulo da 

síntese semelhante à do "eu penso" (Ich denke), cuja finalidade é 



garantir a objectividade dos juízos. A partir do exame da sensação 

pura, atingimos com a estética essa espécie de minimalismo que 

dispensa a actividade dos conceitos: o juízo estético. 

O sentimento estético puro não precisa de condições a 

priori da sua possibilidade, porque é imediato, isto é, sem mediação. 

A pretensão da comunicabilidade universal da 

experiência de prazer estético aparece legítima, na medida em que é 

suscitada pela forma do objecto e não por uma sensação subjectiva, 

assim como pelo livre jogo das faculdades, desde que essa relação 

seja a mesma em todos os sujeitos. 

Do § 23 ao 5 29 da terceira Critica somos conduzidos 

por uma passagem (Übergang)  que nos leva da capacidade de 

apreciar (Beurteilung) o belo à capacidade de apreciar o sublime. 

Estes dois sentimentos não correspondem de modo algum a duas 

capacidades de julgar esteticamente, mas antes a dois poderes dessa 

mesma faculdade de julgar. Ambos os juízos, embora igualmente 

sem pretensão quanto ao conhecimento do objecto e apenas 

direccionados para o sentimento de prazer, têm entre si diferenças 

consideráveis. Leia-se Kant: "O belo da natureza diz respeito à 

forma do objecto, que consiste na limitação; ao contrário, o sublime 

poderá ser encontrado perante um objecto informe, de modo que o 

ilimitado é representado nele ou graças a ele e que contudo, será 

acrescentado, pelo pensamento, a noção da sua totalidade; assim o 

belo parece convir à apresentação de um conceito indeterminado do 

entendimento e o sublime à de um conceito indeterminado da razão. 

Assim, a satisfação relativa ao belo está ligada à representação da 

qualidade e no outro caso está ligada à da quantidade (...); o belo 

traz directamente um sentimento de despertar da vida e este facto é 



susceptível de estar ligado a encanto e com uma imaginação que 

joga; pelo contrário o sentimento do sublime é um prazer, que não 

brota senão indirectamente, sendo produzido pelo sentimento de uma 

suspensão das forças vitais durante um breve instante imediatamente 

seguido por um derramamento ainda mais forte" (Kant, 1989, 84- 

85). 

O sentimento do sublime é que revela com a maior 

clareza o carácter do sentimento estético. Por sublime, designamos 

antes de tudo o que é "absolutamente grande" (Kant, 1989, 87), 

devendo ter em conta a distinção entre ser grande e ser uma 

grandeza (magnitudo et quantitas). Ser "absolutamente grande" é 

igualmente diverso de ser grande: "absolutamente grande" não 

admite comparações (non comparative magnum). Com efeito, 

procurar saber quanto é que uma coisa é grande, implica qualquer 

outra coisa, de modo que possa ser medida. No entanto, a afirmação 

de que uma coisa é não apenas grande, mas "absolutamente grande" 

sob todas as relações e para além de todas as comparações, então 

estamos a referir-nos ao sublime. Sendo assim, o sublime não pode 

ser procurado entre as coisas da natureza, mas apenas nas nossas 

ideias. "Nada mais podemos dizer senão o seguinte: o objecto é 

próprio à apresentação de qualquer coisa de sublime, que pode ser 

reencontrado em espírito; com efeito, o sublime autêntico não pode 

estar contido em nenhuma forma sensível" (Kant, 1989, 85). Kant 

precisa ainda mais a definição: "perante o sublime tudo o que se  lhe 

compara permanece pequerzo"(1989, 89). A partir desta afirmação, 

Kant provará que nada na natureza nem aquilo que possa ser objecto 

dos sentidos pode ser dito sublime. De facto, nesses dois casos pode 

sempre estabelecer-se perante um objecto, a possibilidade de uma 



relação de grandeza da ordem do maior ou do mais pequeno. 

Porém, como há na nossa imaginação o sentido do progresso em 

ordem ao infinito e na nossa razão a pretensão à totalidade absoluta, 

e a nossa faculdade de avaliação da grandeza dos objectos do mundo 

sensível não corresponde a essa ideia de totalidade absoluta, 

desabrocha em nós o sentimento de uma faculdade supra-sensível, 

que mais não é do que a disposição do espírito para o sentimento do 

sublime. É o uso que a faculdade de julgar faz de certos objectos, 

que não são objecto dos sentidos, que permite o sentimento do 

sublime. Apontemos a definição de sublime ainda mais completa 

que Kant propõe: "É sublime o que, pelo modo como podemos 

pensá-lo, demonstra uma faculdade da alma, que ultrapassa toda a 

medida dos sentidos." (Kant, 1989, 90). 

O sublime revela não os objectos, mas as relações de 

proporção ou de desproporção dos objectos com as nossas 

capacidades cognitivas. O sentimento do sublime pode ser despertado 

ou pela grandeza desmesurada da natureza (sublime matemático) ou 

pela sua desmesurada potência (sublime dinâmico). 

No juízo do sublime pensa-se não na forma limitada de 

um objecto, como no caso do juízo do belo, mas no ilimitado, no 

informe. Este pensamento só pode ter origem na razão, na medida 

em que o ilimitado e o informe é um pensamento que não tem 

correlato empírico e não é, por isso, representado pela sensibilidade 

na intuição. Apesar disso, a imaginação também participa na origem 

desse juízo, nomeadamente devido a um sentimento indirecto de 

agrado provocado por uma particular relação da imaginação com a 

razão. 



A grandeza desmesurada da natureza provoca no sujeito 

a consciência da sua insuficiência para a apreciar, o que se traduz 

num sentimento de pena: "O sentimento do sublime é um sentimento 

de pena, suscitado pela insuficiência da imaginação na avaliação 

estética da grandeza" (Kant, 1989, 96). Kant conclui acerca da 

qualidade do sentimento do sublime do seguinte modo: "trata-se de 

um sentimento de pena que diz respeito à faculdade estética de 

julgar em relação a um objecto, e que é, todavia, ao mesmo tempo 

representado como final; isto é possível pelo facto de que a 

impotência própria do sujeito desvela a consciência de uma 

faculdade, sem limites, do mesmo sujeito e que o espírito só pode 

julgar esteticamente esta faculdade pela sua impotência" (Kant, 

1989, 97-98). 

O sublime dinâmico da natureza manifesta-se pelo temor 

de que o sujeito é assaltado perante o poder imenso da natureza. 

Contudo, o reconhecimento da impossibilidade de oferecer 

resistência a esses fenómenos inenarravelmente poderosos da 

natureza, permite simultaneamente descobrir, enquanto ser humano, 

uma autonomia intrínseca em relação a esses poderes, na medida em 

que esse valor propriamente humano não seria destruido por esses 

poderes: "a sua força irresistível (da natureza) faz-nos reconhecer, 

enquanto seres da natureza a nossa fraqueza física, mas ao mesmo 

tempo desvela uma faculdade que permite considerar-nos como 

independentes em relação a ela e uma superioridade em relação à 

naturaza , na qual se funda uma conservação de si próprio, diferente 

daquela que é atacada pela natureza, que nos é exterior e que pode 

ser colocada em perigo, de modo que a humanidade na pessoa não é 



diminuida, mesmo se o homem tivesse de sucumbir perante este 

poder" (Kant, 1989, 99-100). 

O sentimento do sublime dinâmico da natureza tem, 

aliás, a mais magnífica consequência para Kant. A natureza é 

considerada sublime, não propriamente pelo temor que provoca, 

mas antes pela possibilidade de transformar uma debilidade física no 

L reconhecimento de uma superioridade, ao constituir-se como uma 

espécie de apelo à descoberta do valor moral que cada um tem em 

si. 

A incursão estética que Kant faz na Crítica da Faculdade 

de Julgar assume um carácter metodológico, na medida em que a 

importância das vicissitudes estéticas, se coloca em ordem à 

incondicionalidade da vida prática, conseguida, aliás, pela 

determinação da vontade, que assenta na autolegislação da razão 

pura prática. É Gadamer quem afirma que "o próprio Kant 

considerou como uma espécie de surpresa espiritual que no limite do 

que tem que ver com o gosto apareceria um momento apriorista que 

está para lá da generalidade empírica" (Gadamer, 1988, 75). 

A fundamentação estética no juízo do gosto puro, em 

ultima análise, parece tornar impossível o reconhecimento da 

especificidade do objecto artístico, no meio dos outros objectos. A 

Kant não interessa a determinação do conteúdo do gosto ou o 

conhecimento do objecto quando se refere à capacidade estética do 

juízo. "Neste sentido, trata-se de um efeito apriorista do belo, a meio 

caminho entre uma mera coincidência sensorio-empírica nas coisas 

de gosto e uma generalidade regulativa racionalista" (Gadamer, 

1988, 76). 



Assim, parece que a verdadeira essência da arte é, para 

Kant, o que permite o confronto com a expressão de ideias morais, 

porque é nessa expressão da moral que existe um verdadeiro ideal de 

beleza. A problemática da significação do belo não só na arte, mas 

também na natureza vai desnudar o núcleo central da dimensão em 

Kant: a expressão das ideias morais. 



3. A ideia de belo 

De que modo podemos ainda hoje referir-nos ao juízo 

estético? Terá a nossa época renunciado ao belo? Não será a busca 

do belo perpétua, na medida em que nos podemos referir à 

perpetuidade do ser humano e ao seu desejo de renovação? 

Reivindica-se a fuga a todo o dogmatismo, sublinha-se a 

importância extraordinária da renovação das formas e 

necessariamente invoca-se a importância da formação de uma 

consciência estética. 

O que é então o belo se não é uma ideia ou um modelo? 

É uma qualidade presente em certos objectos que se nos 

apresentam perceptivamente. Depois, temos de convir que o objecto 

artístico primeiramente, não se dirige à inteligência como um 

objecto conceptual, nem à vontade prática como o objecto de uso, 

nem à afectividade como o objecto amável; o objecto artistico 

convoca toda a sensibilidade a experimentar um novo semblante no 

mundo. 

O mundo da cultura caracterizado por uma vida 

orgânica complexa deveria ser encarado como um mundo vivo. A 

arte por direito, participa desse mundo cultural. 



Antes de tudo há que libertar a arte do preconceito de 

que o mundo da arte deve ser concebido como se se tratasse de um 

museu, como um conjunto de obras produzidas pela genialidade do 

artista, que o gosto deve apreciar e a crítica discernir. A arte não é 

também um conjunto de obras que se apresentam para prazer dos 

ociosos ou para a comoção das almas delicadas. Trata-se de um 

mundo que é uma realidade viva em que o problema da criação 

artística se dá a partir de formas, de sentidos, de volumes, sons ... 

relacionando-se com um conjunto de aspectos e de variáveis que o 

influenciam. O objecto artístico tem valor não enquanto expressa 

com particularidade o abstracto e unívoco valor da beleza, mas 

enquanto participa do mundo da arte, o mesmo é dizer do mundo da 

cultura e das energias da vida individual, mais ou menos modestas, 

mais ou menos surpreendentes. 

É no interior desta vida que trabalha o artista, o autor; 

só assim se torna possível, a partir da imersão nas vicissitudes da 

vida, fazer a transfiguração estética da realidade. 

A crise da nossa cultura é generalizada, e o facto de ser 

tão ampla e tão particular - envolve quer a vida privada quer a vida 

colectiva - torna-a mais intensa, mais exposta, mas muito 

provavelmente mais possibilitante de superação. 

Podemos ainda lançar uma pergunta circular: 

- que consolo,  que contentamento podemos 

experimentar com a arte e designadamente com a arte 

contemporânea? 

- o que é que a vida contemporânea oferece ao artista? 

Com efeito, a arte não deambula por espaços etéreos. 

Nutre-se de vida. Por isso, uma época pode reflectir-se na sua 



cultura como se  s e  reflectisse num espelho revelador de 

interioridade. 

Se a arte está em crise, se a cultura está em crise, se a 

vida está em crise, não quer dizer obrigatoriamente que está em 

decadência. Antes poderá significar que, ao dissolverem-se formas e 

estruturas, se fique obrigado à renovação. 

Na trama orgânica que constitui o mundo da cultura, 

assiste-se a uma constante dissolução e reconstrução de múltiplas 

relações, que manifestam uma realidade que não pode ser entendida 

como uma adequação mais ou menos fiel a valores ideais puros. De 

igual modo, a arte tem que libertar-se das concepções que entendem 

o mundo da arte como um museu imaginário, onde se agrupam as 

obras resultantes da genialidade de um artista. O mundo da arte é 

uma realidade viva, em que a criação artistica se apresenta em 

formas, sentidos, significações, em que a criação artística se nutre 

das vicissitudes da vida. É no interior desta vida que trabalha o 

artista, como criador. 

Que a arte esteja em crise, não quer dizer contudo, que 

esteja em decadência. A arte pode recolocar o problema mesmo da 

sua realidade concreta e renovar-se a si própria, em relação com um 

mundo também necessariamente em renovacão. 

Trata-se de colocar em movimento todo o mundo da 

arte, de renovar o seu sentido em conjunto com a cultura, regenerá- 

10, de certo modo, a partir de um princípio criativo que constitua a 

sua unidade dinâmica. 

A estrutura social, mediante os seus reflexos culturais, 

define a posição do artista na sociedade em relação aos outros 

estratos sociais, à consciência de i n d e ~ e n d ~ n c i a  e de originalidade, 



ao conflito entre a autonomia da esfera artística e a sua concreção 

social. As condições da socialidade influenciam também os planos 

real e ideal da relação entre sujeito e objecto artísticos, o plano da 

sensibilidade e do valor. A sensibilidade não é um dado fixo, 

imutável, nem fixos e imutáveis são os seus valores. É ainda claro 

que cada grupo social acentua um horizonte próprio de sensibilidade 

e um sistema de valores sensíveis correspondentes às suas formas de 

atenção e de fruição. Cada sociedade tem a sua atmosfera de 

sensibilidade. 

Temos que considerar um outro aspecto: a arte 

aparecendo como segundo mundo no complexo social, alterando as 

suas dimensões e influindo poderosamente nele. A arte introduz e 

difunde novos elementos de sensibilidade, conteúdos emotivos e 

fantásticos, para que actuem no interior mesmo do tecido social: 

pense-se na função monumental, comemorativista, cortesã da arte, 

na sua capacidade de reunião e de entusiasmo, mas também na 

função da arte decorativa, da arte que acompanha as cerimónias, os 

banquetes. Como vemos é complexa a rede de relacões sociais que a 

arte não só suscita como acentua e fomenta. 

Ao chamar a atenção para o campo prolixo das relações 

e da interdependência entre arte e sociedade queremos apontar, antes 

de mais, o fecundo campo analítico que se apresenta a uma estética 

que procure libertar-se de um dogmatismo idealista e considerar a 

arte na sua terrenalidade humana concreta. 

O futuro perde-se ao absolutizar o que há de operativo 

no homem: o saber absoluto, a vontade absoluta, a afectividade 

absoluta. 



Dentro da época contemporânea, o idealismo alemão é 

um dos momentos de maior esplendor e de máximas ambições 

intelectuais. No interior do idealismo alemão, ~ e ~ e l 6  é uma figura 

fundamental. 

Hegel tentou pensar o absoluto, motivado pela 

preocupação de encontrar uma saída para o momento histórico em 

que se encontrava. O homem romântico é um homem dilacerado: 

tudo aparece como contraposto. Não se trata apenas de diferenças, 

de oposições relativas, mas de contrariedades que não se integram: o 

dia e a noite; o sono e a vigília; a aparência e a realidade; a vida e a 

morte; a sociedade e o indivíduo; o amor e o ódio; a sensibilidade e 

a razão; a necessidade e a liberdade; a aspiração lírica e o prosaico ... 

enfim o homem romântico é não só um homem contrariado, mas 

também um homem dividido. 

Ao longo de todas as manifestações culturais - a mística, 

a revolução, a arte - denotam-se os dilaceramentos de uma 

consciência contrariada, o mesmo é dizer de uma consciência 

desgraçada. 

Hegel procura a conciliação: é preciso mostrar ao 

homem a possibilidade de alcançar a unificação. Hegel tenta a síntese 

Georg Friedrich Wilhelm Hegel (Estugarda, 27.8.1770 - Berlim,14.11.1831), 
filósofo alemão, cuja biografia é pormenorizadamente contada por Rosenkranz. 
Os períodos mais significativos são a frequência do liceu em Estugarda, o estudo 
de filosofia e teologia na universidade de Tubinga, a fase de preceptor em Berna e 
Francforte, a nomeação como professor para a universidade de Jena, depois para 
Heidelberg e para Berlim, palco de difusão do hegelianismo e da glória de Hegel. 
A obra filosófica de Hegel é complexa, assente numa terminologia específica, 
sendo o primeiro a abandonar o modelo latino de correspondência dos conceitos 
fundamentais. Sendo na história da filosofia, apontado como exemplo do filósofo 
sistemático por excelência, pode constatar-se dentro do seu sistema um conflito 
latente entre o sistemático e o fenomenológico. Entre as suas obras podemos 
destacar: Phanomenologie des Geistes - Fenomenologia do Espírito (18071, 
Wissenschaft der Logik - Ciência d a  Lógica (1812-1816), Vorlesungen uber die 
Geschichte der Philosophie - Lições de História da Filosofia (1 833-1836),  
Vorlesungen uber die Asthetih- Lições de Estética (1836-1838). 



dos opostos. O método que usa é o dialéctico, que apesar de não ter 

sido inventado por ele, alcança neste filósofo inequívoca força 

operativa. Consideradas como processo, as contradições podem 

adquirir um novo significado, se em vez de paralisarmos perante 

elas, as pensarmos e relacionarmos. Este novo significado é antes de 

mais a passagem de uma oposição à outra: a passagem é renovação, é 

consecução de algo de novo. Deste modo, a contradição não deixa 

só de aparecer como rigidez dilacerante, como se transforma em via 

aberta. Ao passarmos de um estádio ao seu contrário as 

possibilidades de renovação do processo não se esgotam, porque é 

possível continuar a pensar, é possível estabelecer o que antes não 

existia de modo nenhum. Ao manter-se esta mesma intenção 

negadora inovadora, recuperam-se e englobam-se os momentos 

anteriores. Abarcar a tese e a antítese é uma grande novidade, 

porque ao mesmo tempo, assume-se, recolhe-se sem deixar que nada 

fique para trás. Esta função conservante é o que Hegel, chama de 

Ar4fhebung7 isto é, a supressão da separação entre tese e antítese, 

conseguindo a máxima conservação dos momentos anteriores. 

A intenção de Hegel é uma intenção de absoluto, 

simultaneamente solucionadora da crise romântica: o filósofo não 

quer apenas pensar a situação aguda da sua época, descritivamente, 

mas quer ainda superá-la. 

Os três momentos do Espírito absoluto são a arte, a 

religião e a filosofia. A arte e, genericamente, a beleza é a revelação 

do absoluto sob forma de intuição, como simples aparecer, é 

idealidade sempre perante a objectividade do mundo humano. Na 

religião, a revelação dá-se na forma da representação e transcende o 

mundo da natureza e do espírito. Este dualismo que a experiência 



religiosa permite resolver nas suas formas mais elevadas, resolve-se 

definitivamente na filosofia: o Absoluto revela-se aqui sob a forma 

de pensamento, conciliando-se aparência e existência, idealidade e 

realidade, apresentando-se o Absoluto tal como é, como razão 

eterna. 

A relação dialéctica entre as três ideias não deve ser 

entendida como uma relação real e muito menos expressa uma 

relação de supremacia e de dependência; é uma lei de uma 

interdependência ideal que se determina nas formas mais complexas 

e diversas, a partir das relações concretas dos seus aspectos 

particulares. 

Concentremo-nos no domínio da estética e no seu 

objecto específico, a ideia de beleza. Esta ideia não é um valor 

abstracto que formalmente determina as coisas belas individuais, mas 

é antes um princípio que determina a estrutura da esfera estética, a 

sua tensão profunda e o seu movimento. O belo é o aparecer sensível 

da ideia, entendida não como universal abstracto, mas como 

universal que contém em si o particular e que por si o move. O belo 

é a unidade absoluta enquanto se expressa numa forma finita da 

sensibilidade. A revelação da ideia no sensível que se nota já na 

experiência do belo natural (embora como algo acidental e 

extrínseco ao processo mesmo da natureza) tem a sua realizacão 

plena e independente numa outra esfera, nomeadamente na esfera da 

arte, que não é imitação da realidade natural, mas antes criação de 

um mundo ideal que tem o seu fundamento no sensível. Deste 

conceito do ideal Hegel faz derivar quer os elementos estruturais da 

obra artística em si mesma, quer as suas diversas interrelaçóes, 

valores individuais, sociais e ainda o carácter da subjectividade 



criadora do artista, em cuja genialidade está implicita a síntese de 

todos estes elementos. 

Nas Lições de Estética Hegel considera na "Introdução" 

que a estética é a teoria filosófica do belo e concretamente da arte. O 

filósofo não pretende apontar normas ou directivas para a arte, mas 

antes perceber como são dados os momentos constitutivos da beleza 

e da arte. 

A arte é a revelaçáo do absoluto na forma de intuição, 

como simples aparecer; é uma idealidade que se mostra em todo o 

real, mas é sempre idealidade perante a objectividade do mundo 

crítico humano. Na religião a revelaçáo dá-se sob a forma da 

representacão, é transcendente ao mundo da natureza e do espírito. 

Este dualismo, que já a experiência religiosa, nas suas formas mais 

elevadas, tende a resolver, assume a sua plena resolucão na filosofia: 

o Absoluto revela-se na forma do pensamento, que é a forma da sua 

própria realidade. Na filosofia, o Absoluto aparece pelo que é e o 

seu aparecer é o seu ser mesmo. Este enquadramento sistemático dos 

momentos do Espírito absoluto aponta o predomínio do momento 

teorético, o que tem respectivamente consequências a nível estético. 

Para Hegel, a arte cumpre a sua mais digna missão quando, 

juntamente com a religião e com a filosofia, eleva a consciência e 

expressa o divino. Hegel sublinha a importância do conteúdo 

espiritual da arte, nomeadamente considerando que os povos 

expressam as suas mais profundas intuições e representajões da vida 

nas obras de arte. Se o filósofo, através de uma fenomenologia da 

arte, segue as complexas relações com a cultura e com os mais 

diferenciados campos espirituais, recua no princípio de autonomia 

da esteticidade já postulado por Kant. 



A arte não é imitação da natureza, mas criação de um 

mundo ideal cujo fundamento é o sensível. Devemos, porém, 

esclarecer que estas formas sensíveis adquirem um estatuto peculiar 

quando se ligam à actualidade da ideia. O conceito de ideal permite a 

Hegel analisar o momento formal da obra artistica, a sua estrutura, 

assim como muito particularmente a natureza criadora do artista. 

A segunda parte das Lições  trata da dedução dos 

momentos essenciais da arte que constituem ainda o princípio dos 

períodos históricos da sua evolução. A arte confrontada na 

universalidade da sua esfera coloca a problemática da relação entre 

ideia e forma sensível, a tensão comum a ambas que não conseguiu o 

equilíbrio do ideal artístico: é o momento da simbolicidade da arte. 

Na concreta unidade dos dois extremos, alcança-se a dimensão do 

finito e do acabado: é o momento da classicidade em arte. Por fim, a 

relação dialéctica destes dois momentos determina uma mobilidade 

que cria e dissolve cada forma concreta sua: é o momento da 

romanticidade da arte. 

Estes três momentos da arte determinam os três 

períodos históricos - o oriental, o grego, o moderno - enquanto 

neles toma forma um modelo típico de cultura. 

Na terceira parte das Lições a mesma dialéctica dos três 

momentos é o fundamento das deduções das artes particulares: a 

arquitectura corresponde ao momento simbólico, a escultura ao 

momento clássico, a pintura, a música e a poesia ao romântico. Por 

seu lado a poesia separa-se em epopeia e lírica, para se encontrarem 

sinteticamente na peça teatral. 

Na sistematização estética de Hegel, para além de tudo o 

que é possível apontar como excessivamente espartilhado por uma 



sistemática doutrinária, não podemos deixar de evidenciar o lúcido 

sentido do filósofo em sublinhar a complexidade do facto artístico, 

designadamente a multiplicidade das estruturas fenomenológicas em 

que se manifesta e pelas quais entra em contacto com todo o domínio 

do sensível e do e ~ ~ i r i t u a l . 7  Genericamente, a grandiloquência de 

Hegel não conseguiu superar o dilaceramento do homem romântico, 

inibindo ainda o pensamento: o método dialéctico não consegue a 

Auflzeb~lng que promete. Com efeito, se os momentos se determinam 

um pelo outro não supõem uma novidade completa. Se o método 

dialéctico é um pretenso método gerador de novos conteúdos, deve 

ser capaz de gerar o futuro e não apenas de pensar o passado. O 

futuro não é gerado apenas porque se pensa, por mais que 

dialecticamente seja pensado. Por outro lado, se já está tudo gerado, 

se já está tudo conseguido no presente, obtendo-se o saber absoluto 

no presente, então o método dialéctico parece contradizer-se a si 

mesmo. 

Depois da audácia e da ambição hegeliana náo ter 

conseguido a realização "absoluta" e de se perder a confiança no 

pensamento, assiste-se à eleição da vontade e à sua proeminência em 

relação à racionalidade. 

Com Nietzsche o processo dialéctico hegeliano é uma 

subordinação do eu ao processo, isto é, um descentrar do eu, que 

passa a existir 2 custa do outro que não é ele. Para Nietzsche o eu só 

é real enquanto se quer num querer, como poder de passar sem o 

outro. O desaparecimento do outro manifesta-se na vontade para o 

A estética hegeliana não só influenciou no campo da sua escola directa e dos 
epígonos como Friedrich Theodor Vischer e M Schasler, mas esteve ainda na base 
da polémica destes filósofos com os formalistas herbartianos, designadamente 
Robert Zimmermann. 



poder: uma vontade que tem o eu como poder ratificador, uma 

vontade que não é para o outro. O outro é o nada: não efectivamente 

como nada pensado, mas como nada na ordem da vontade. 

O isolamento da vontade é marcadamente duplo: na 

ordem da razão e na ordem do outro. Esta vontade para o poder do 

eu como ratificante absoluto é a incapacidade amorosa completa. 

Se a vontade, tal como a razão, fracassa na sua intenção 

libertadora, o que resta para o homem? Parece que nada mais resta 

do que os afectos. Que património é esse dos afectos, que permita 

curar as feridas que as outras capacidades deixam a descoberto? 

Os afectos, por si próprios, não são capazes de sustentar 

todas as vicissitudes da existência humana. Com efeito, a afectividade 

retrai-se ao chocar com a dureza da realidade, articulada numa rede 

organizativa que não permite viver à base de afectos, de agrados e 

de desagrados. 

O que permanece após este desmoronamento das 

faculdades humanas? Estaremos perante o equívoco da hipertrofia 

quer diga respeito à razão, à vontade ou à afectividade? 

Se considerarmos que a radicalizaçáo conduz ao 

esmagamento da possibilidade de integrar o diverso, então estamos 

de facto perante um fenómeno de hipertrofia. 

Convém encarar o problema a partir de um método que, 

em vez de se definir pela hipertrofia, seja capaz de integrar 

diferenciados matizes, diversas combinações, por outras palavras 

que seja capaz de enfrentar a complexidade. 

Consideremos como prioridades fundamentais a 

heterogeneização das vivênvias e a reabilitação da realidade. 

Vivência (Erfahr~lng ) vem de viajar (fahren). Assim, uma pessoa 



com vivências é uma pessoa que viajou muito, que viu muito, que 

assistiu a diferenciadas coisas e que pela permeabilização dessas 

vivências se foi transformando, desprendendo-se de algumas coisas e 

envolvendo-se com outras, sofrendo desencantos e surpreendendo- 

se, mergulhando no desespero e explodindo de contentamento. 

Vivência é consequência de andar pelo mundo e de dar- 

se com as pessoas e com as suas obras. Por isso, a vivência 

verdadeira define-se pela irrepetibilidade, por esse indefinível 

elemento que torna cada vivência única. 

Como promover a heterogeneização das vivências, o 

mesmo é dizer, como impedir a desertificação do indivíduo? 

Esclareçamos o que queremos dizer quando falamos de 

reabilitação da realidade. Merleau-Ponty no artigo Être et Avoir. cita 

Descartes."Quando da minha janela vejo os homens que andam na 

rua (...) eu não deixo de dizer que vejo homens (...); e contudo que 

vejo eu desta janela, senão chapéus e casacos que podem cobrir 

espectros e homens simulados que apenas se agitam mecanicamente. 

Mas eu penso que são homens e assim eu compreendo só pela forca 

de julgar que reside no meu próprio espírito, o que pensava através 

dos meus olhos (1936, 98). 

Nesta afirmação analisaram-se na percepção duas 

situações: 

- o que é propriamente visto, as roupas, os contornos do 

corpo; 

- um juízo pelo qual se confere a estes dados uma 

significação viva. 

Neste modelo da percepção do outro, fundado no 

conhecimento habitual, não referencio o outro que me é presente, ao 



qual eventualmente me poderei dirigir, estando perante mim como 

uma segunda pessoa, mas antes como uma vaga forma humana, 

como um conjunto de caracteres dos quais faço um inventário. 

Na linha da herança da fenomenologia da percepção não 

podemos admitir a transparência da consciência se não queremos 

mutilar a relação com o mundo e necessariamente com os outros. 

De facto, contrastando com uma augurada transparência 

da filosofia reflexiva encontramos a filosofia da percepção. Quanto 

mais a reflexão é radical, menos o mundo da percepção (que a 

redução fenomenológica afirmou com todo o seu carácter 

originário) será transparente, quer dizer, mais a reflexão manifesta 

a sua dependência em relação a uma vida irreflectida. O método 

fenomenológico permite reflectir sobre essa reflexão, mostrando 

que se dirige a um irreflectido, isto é, sem o reabsorver numa 

consciência absoluta. A reflexão dá conta de um irreflectido 

irredutível que deverá ser entendido, não como aquilo que não é 

ainda reflectido, mas um irreflectido que a reflexão faz aparecer 

como ponto de apoio, como ponto de partida radical; esse 

irreflectido é o mundo, ou melhor, a nossa relação originária ao 

mundo. É deste mundo do qual se parte e sobre o qual se destacam 

todos os empreendimentos (e toda a reflexão), é nesta relação 

existencial do homem com o mundo, à qual pretendemos referir- 

nos, quando falamos da reabilitação da realidade. 

É esta a profunda consequência da redução husserliana, 

crivada pela reflexão de Merleau-Ponty: o encontro com um logos já 

presente na nossa relação originária com o mundo, cheio de sentido. 

Porém, é um sentido ambíguo, onde aliás podemos ancorar o 

carácter prolixo das vivências. A arnbiguidade está inscrita no ser- 



no-mundo, aparece alojada nas coisas, designa a inerência no tempo 

e no mundo, lembra a condição de um ser que é ao mesmo tempo 

eu corporal, sujeito pensante, naturante, naturado, presente, ausente, 

aqui e ali ... 

A partir deste pressuposto de  enraizamento do ser 

humano no mundo, marcado por facticidade, contingência, 

ambiguidade encaramos a possibilidade das vivências como 

acontecimento consequente. 

A consciência é reenviada para um mundo genético, o 

que permite descobrir simultaneamente dois factos: a negação da 

pura presença a si e a existência de uma vida irreflectida, que é a 

vida perceptiva. Voltar à experiência perceptiva é escavar até ao 

mais originário da experiência, tornando esse plano de 

primordialidade uma finalidade com alcance na ordem da 

heterogeneização das vivências e na ordem da reabilitação da 

realidade. 



4. A actividade imaginativa 

Apesar das ideias estéticas de Husserl serem mal 

conhecidas, também em estética Husserl apontou caminhos 8. 

Embora sem ter o alcance da fenomenologia, no quadro 

da filosofia contemporânea, a estética fenomenológica é uma das 

mais eloquentes correntes no domínio da estéticag- 

O ponto fulcral em que recorremos ao movimento 

fenomenológico prende-se com a convicção de que a estética só se 

pode realizar dentro de uma filosofia, de que a educacão só se pode 

realizar a partir de uma filosofia e de que a educacão estética é uma 

via privilegiada para o desenvolvimento do ser humano. 

Como pessoas, seres concretos com determinadas 

características, gostos, tendências, profissões, crenças ... vivemos no 

centro de um mundo de coisas. O que chamamos coisas são casas, 

No estudo sobre a imaginação segundo Husserl, Maria Manuela Saraiva 
apresenta as  obras de Husserl Logische Untersuchungen,  Võrlesungen z u r  
Phanornenologie des inneren Zeitbewusstseins e o vol.1 das Ideen ... como sendo os 
textos em que o filósofo, numa primeira fase, centra a problemática da 
imaginação. Já em Ideen I1 o problema da obra de arte é retomado e analisado 
numa perspectiva nova. Assim, teremos a primeira etapa que vai de 1900 a 1913 
(ano da publicação de Ideen I e a segunda etapa que vai de 1913 a 1929 (ano da 
publicação de Formule und  Transzendentale Logik 1. 

9 O desenvolvimento deste assunto será feito no capítulo VI deste trabalho, no tema 
O movimento estético-fenomenológico. 



mesas, ferramentas, tecidos, praças, livros, quadros ... Tudo isto são 

objectos de diferente espécie, objectos de uso, objectos práticos, 

objectos estéticos. 

Neste mundo circundante, que não é o mundo "em si", 

mas o mundo "para mim", encontramos também o "outro" e com ele 

estabelecemos as mais variadas relações, a ele apresentando o 

produto das percepções individuais e da solidão. No ser humano, o 

corpo e o espírito estão em relação e a esta relação pertencem todas 

as coisas, nos seus diferentes graus de manifestação, determinação, 

experienciação e valorização. De que sentido é portador a obra de 

arte? 

O sentido não é algo dado originária e plenamente desde 

o princípio; pelo menos isto é o que se passa com as obras de arte 

que, como produtos do homem, são susceptíveis de muitos defeitos. 

Trata-se de averiguar se a obra de arte tem alguma 

intervenção na nossa existência e, se existir, que tipo de iritervenção 

é essa. É preciso perguntar se a criação artistica é uma mera perda 

de tempo e se mostrar esses produtos ao público é aborrecê-lo. 

A esta questão procuraremos responder por meio de 

descrições fenomenológicas da obra de arte e da existência humana. 

Consideremos a vida humana como processo, como acto 

de viver ao qual se procura dar um sentido e uma significação. Esse 

dinamismo que é preciso manter em marcha, envolvendo toda a 

complexidade a que nos referimos quando usamos a expressão "eu", 

seja qual for o seu conteúdo. Essa marcha não se desencadeia só por 

mecanismos intrínsecos, mas liga-se ao mundo, em sentido estrito, 

ao mundo no âmbito em que vivemos, em que nos movemos e no 

qual somos. 



O mundo está povoado de imagens e de objectos- 

imagens como quadros, fotografias, retratos, estátuas ... Desta 

categoria de imagens ocupa-se também a estética. 

Procuremos reflectir ainda sobre a noção de 

"imaginação" e sobre o que se entende por esse universo de criação 

que se designa por produtos da imaginação. 

Com frequência se ouve falar de imaginação e nos mais 

diferenciados níveis: científico, filosófico, quotidiano, artístico ... 

Comecemos por considerar que num sentido amplo, 

imaginação é a possibilidade de criar imagens. Embora o nosso 

objectivo no momento não seja de ordem psicologista consideramos 

importante a referência, como ponto de partida da concepção de 

psiquismo em que nos ancoramos. Colocamos como ponto de 

arranque a concepção da vida psíquica como uma totalidade 

dinamica, estrutural, fluente, intencional, complexa. Todo o acto de 

perceber reclama a envolvência da vida psíquica, na medida em que 

perceber implica lembrar, querer, desejar, pensar, imaginar, numa 

complexidade efectiva. 

Por conseguinte, resulta supérflua a discussão que quer 

saber a que faculdade se liga a imaginação. Consideremos algumas 

razões: 

- não estamos a falar de faculdades como entes estáticos 

que é preciso accionar; 

- não estamos a fazer uma divisão do psiquismo em 

domínios, nomeadamente o intelectual, o afectivo, o volitivo; 

- não estamos a referir a imaginação como possibilidade 

de produzir um particular tipo de imagens. 



A imaginação está integrada num processo psíquico 

dialéctico e tem que se conectar com essa complexidade. 

Como ponto de suporte epistemológico consideremos a 

seguinte noção de imaginação: "A noção de imaginação é uma 

função psíquica complexa, dinâmica, estrutural, cujo trabalho que 

consiste em produzir - num sentido amplo - imagens, pode realizar- 

se provocado por motivações de diversa ordem: perceptiva, 

mnémica, racional, instintiva, pulsional, afectiva, etc.; consciente ou 

inconsciente; subjectiva ou objectiva (entendido aqui como 

motivações de ordem externa ao sujeito, sejam naturais ou sociais). 

A actividade imaginária pode ser voluntária ou involuntária, casual 

ou metódica, normal ou patológica, individual ou social. A 

historicidade é-lhe inerente, enquanto é uma estrutura processual 

pertencente a um indivíduo. A imaginação pode operar voltada para 

ou subordinada a processos meramente criativos, pulsionais, 

intelectuais, etc; ou noutras ocasiões é ela a dominante e, por fim, 

guia os outros processos psíquicos que nesses momentos se 

convertem em subalternos" (Lapoujade, 1988, 21). 

Se uma definição desta ordem é possível deve-se ao 

facto do ser humano não estar simplesmente atirado para o mundo, 

mas por ter a possibilidade de inventar e de criar. As figuras da 

acção humana vão sendo os fragmentos sob os quais o ser humano 

manifesta a possibilidade de ser transbordante. 

Ao longo da tradição filosófica encontramos vastíssimas 

referências à imaginação, verdadeiros pilares eloquentes da 

importância dada a essa noção, mesmo quando manifestam receio ou 

afastamento. 



Com a filosofia kantiana abre-se um horizonte 

par t icularmente  impor tan te  à ref lexão contemporânea,  

designadamente no que diz respeito à noção de imaginação. 

Sem a presença da imaginação a Crítica da Razão Pura 

ficaria truncada. Tomemos ainda nota da expressão alemã que 

designa imaginação: Einbildungskraft. Einbildung literalmente quer 

dizer imaginação; mas com mais pormenor podemos encontrar 

sentidos paralelos nesse conceito. Bildung significa formação, 

cultura; bilden significa formar, constituir, integrar, bild significa 

imagem, mas também quadro e pintura. Kraft designa força, 

potência, vigor. Kant buscando o sentido mais rigoroso do conceito 

refere-se à imaginação como o poder ou força de figuração sem o 

qual não é sequer possível o conhecimento. 

O juízo do sublime tal como o juízo do belo é um juízo 

no qual o sentimento de agrado se associa também à "faculdade de 

exposição", isto é, à imaginação. Há, porém diferenças. 

O juízo estético emite-se enquanto o sujeito sente prazer 

devido à harmonia da imaginação livre com o entendimento 

passivamente legislador. No juízo do sublime o sentimento de prazer 

só pode surgir indirectamente, porque o sujeito sente as faculdades 

travadas, de modo que a ideia de totalidade ilimitada não é 

apreensível intelectualmente. Dá-se uma desarmonia inevitável e 

imanente ao sujeito entre a imaginação que se dirige para uma 

abertura infinita e a razão que pretende agarrar a totalidade 

absoluta. Esta inadequação fundamental é sentida como sublime. O 

sujeito projecta ainda esse sentimento surgido perante a desarmonia 

das suas próprias capacidades (imaginação e razão) em ordem ao 

objecto, designadamente quando o qualifica de sublime segundo a 



fórmula "isto é sublime". Em rigor, não é o objecto que é sublime, 

mas um sentimento perante um estado particular, designadamente o 

sentimento da inadaptabilidade da imaginação à ideia racional do 

todo absoluto. 

No processo que conduz a emitir o juízo do sublime, 

Kant considera que a razão vai mais longe do que a imaginajão, na 

medida em que a razão pensa a totalidade absoluta e a imaginação 

esforça-se sem êxito em expô-la. Neste caso, a razão vai mais longe 

do que a imaginação, já que a imaginação, como faculdade de 

figuração, não consegue configurar a ideia que a razão propõe. É o 

fracasso da imaginação enquanto incapacidade para expor a ideia de 

totalidade. 

Mas, na Crítica da Faculdade de Julgar a imaginação 

como mediador epistémico entre intuições e categorias aparece ainda 

como actividade simbólica, nomeadamente na sua relação com as 

intuições. Segundo Kant o intuitivo pode expor-se pela imaginação 

sob forma esquemática ou simbólica, nos casos em que as intuições 

se referem a conceitos a priori. Efectivamente, os esquemas contêm 

exposiçQes directas, enquanto os símbolos são exposições indirectas 

dos conceitos. Quando se trata de uma ideia da razão e, portanto, 

sem correlato empírico, o que fica para a imaginação é a 

possibilidade da via indirecta da exposição, isto é, a criajão de um 

símbolo mediante o qual exibe intuitivamente uma ideia, ou seja, por 

analogia. 

A análise kantiana da função simbólica da imaginacão 

adequa-se ao seu objectivo de apresentar o belo como símbolo do 

moralmente bom, temática que não é a nossa no momento. 



Kant fala ainda dos vícios da imaginação que consistem 

fundamentalmente em "invenções sem freio", sem regra. Tomemos 

em consideração o alcance sub-reptício dessa afirmação. A 

capacidade de invenção sem freio da imaginação é afinal a 

possibilidade de gerar novos mundos. 

Com Kant apesar de todos os limites que podemos 

assinalar à sua perspectiva acerca da imaginação, consideramos 

inequivocamente preciosa a sua contribuição para a libertação da 

imaginação de variados jugos, designadamente os que concernem ao 

poder de supremacia que a racionalidade tem reclamado ao longo da 

história do pensamento ocidental. 

A imaginação, ao libertar-se de tutelas que tendem a 

diminuir a sua importância, alcança uma dimensão que já não pode 

ser escamoteada. Detenhamo-nos na caracterização do seu 

protagonismo na participação dos processos do ser humano no 

mundo. A nossa pretensão não é apresentar todas as faces desta 

caracterização (tarefa tão megalómana quanto inatingível), mas antes 

assinalar alguma das incidências da imaginação na construção de 

"outros mundos possíveis". O método fenomenológico permite-nos 

descrever essas manifestações da imaginação no contexto sincrónico 

das relações do sujeito com o mundo, isto é, com aquilo que o 

afecta, com aquilo que lhe aparece. 

Comecemos por descrever algumas das instâncias em 

que a imaginação participa na configuração de diferentes formas da 

relação do sujeito com o exterior. 

Em relação aos dados perceptivos que se oferecem ao 

sujeito, a imaginajão pode cumprir uma acção de síntese, 

congregando aspectos dispersos do objecto, facilitando o trânsito ao 



conceito e à pretensa unidade que, pelo menos, a conceptualidade 

reclama. Se, perante a actividade perceptiva, a imaginação tem uma 

influência complementadora e sintética, podemos afirmar que a 

imaginação participa na percepção na medida em que a transcende. 

Acerca deste papel desempenhado pela imaginação, analisemos a 

título de exemplo uma manifestação pictórica designada 

comummente por " Cubismo". 

S e  suposermos que o objecto que aparece é 

desconhecido, o que quer dizer que é incerto, duvidoso, gerador de 

interrogações, podemos considerar a participação da imaginação, 

fundamentalmente a dois níveis: 

- através da "imaginação explicativa" que propõe 

alternativas epistémicas, posteriormente submetidas a uma 

reelaboração racional; 

- através da "imaginação interrogativa" expressando 

perplexidade e assombro. Neste caso, a força da imaginação consiste 

fundamentalmente numa provocação, promovendo o espanto e todas 

as configurações que incitam a colmatar esse espanto. A imaginação 

parece insinuar-se como via fecunda de activação da capacidade 

interrogativa e explicativa do ser humano. 

Que importância tem, no entanto, a imaginação perante 

um objecto conhecido, mas ausente? A imagem torna-se o correlato 

da representação de um objecto que é conservado como recordacão 

e consequentemente submetido às diferenciadas deformações que isso 

implica, nomeadamente sobreposição de vivências afectivas, 

conceptuais, cognitivas, axiológicas. Nesta acumulação de vivências 

o objecto recordado está mais distante da representação do objecto 



que alguma vez esteve presente, tendo a imaginação contribuido para 

aprofundar essa distância. 

Parece podermos já afirmar a possibilidade da 

imaginação como dimensão do ainda não determinado, do ainda não 

coercitivo, do ainda não categorizado, isto é, como antecipação, 

como descoberta, como criação. 

A imaginação começa a mostrar-se como actividade 

intensa, complexa, em relação profunda com os diferenciados 

momentos da temporalidade. Com efeito, nenhuma dimensão 

temporal lhe é estranha: referimos a sua acção perante um objecto 

presente conhecido, perante um suposto objecto presente 

desconhecido, perante a representação de um objecto conhecido 

ausente, perante um objecto ausente desconhecido. 

Considerando o futuro como nível por excelência da 

especificidade da imaginação, isto é, valorizando a sua dimensão de 

antecipação, tem-se identificado muitas vezes imaginação e utopia. 

Tomem-se as devidas precauções. Se conotamos o terreno particular 

da imaginação com a sua possibilidade criadora (e livre) não 

podemos cair na facilidade de a identificar como um caminho de 

evasão necessária do real. 

Se é na medida em que a imaginação se desprende cada 

vez mais do real que defrontamos com a sua participação na 

percepção, na memória, que a descobrimos como interrogação ou 

como antecipação ou como possibilidade, também é através desse 

processo que encontramos a sua consistência em apresentar novas 

realidades. A imaginação conota-se para nós com a noção de 

dialéctica: a actividade da imaginação apresenta formas de 



identificação (estruturação, unificação), formas de negação 

(separação, oposição), gera antinomias e apresenta alternativas. 

Efectivamente, na dialéctica da imaginação não se trata 

necessariamente de apagar os antagonismos, de os superar segundo a 

proposta hegeliana. A actividade da imaginação gera antagonismos 

que podem coexistir, apontando outro balanço para além das 

possibilidades da "afirmação-negação". Consideremos, por exemplo, 

a seguinte ambivalência da imaginação: 

- a imaginação determina os limites do eu; 

- a imaginação ultrapassa os limites do eu. 

Na abordagem deste enunciado recorremos à aportação 

de Fichte, à sua reflexão acerca da imaginação e do seu poder 

s imul tâneo e m  gerar antagonismos e em superá-los.  

Simultaneamente a concepção fichteana da imaginação faz realçar a 

imaginação como prova e efeito da liberdade humana. 

Para melhor compreender o ponto de partida da 

reflexão de Fichte devemos ter presente o pensamento de Kant e a 

descrição fenomenológica das estruturas racionais do sujeito, até 

chegar a esse limite que é a pura actividade sintética do eu puro. 

Com efeito, enraiza aí, o ponto de partida do seu pensamento: o 

elemento de partida inevitável, incondicional, absoluto e até 

indemonstrável é essa actividade do eu consigo mesmo. O eu é o 

primeiro princípio de todo o conhecimento humano, é expressão de 

pura actividade, da actividade de pôr-se enquanto tal, de afirmar-se 

a si próprio como sendo essa actividade. 

Não pertence apenas ao eu o acto de pôr-se, de se 

afirmar, mas também o acto de opor-se; a negação pressupõe a 

afirmação, mas não deriva dela. De facto, é tão originária a 



actividade de negação como a actividade de afirmação. Emerge o 

"não-eu" como o contrário de tudo o que pertence ao "eu", emerge o 

princípio da negação, a categoria da antítese. 

Chegados a este ponto, temos de perguntar, ainda com 

Fichte, como é que ser e não-ser, como é que afirmação e negação 

podem coexistir sem se anularem mutuamente. Eu e não-eu limitam- 

se reciprocamente. 

Esta concepção da imaginação, ao realçar a estrutura 

dialéctica e processual da imaginação, permite começar a 

compreender que os mecanismos da imaginação são complexos. 

Como temos vindo a apontar, a partir de uma 

fenomenologia da percepção, o ser humano não é só consciência. O 

cogito cartesiano, o eu puro kantiano ou fichteano, o espírito 

absoluto hegeliano não são suficientes para abarcar a totalidade dos 

registos humanos. Não podemos deixar de referir as consequências 

que a crise das "filosofias da consciência" transporta para uma teoria 

da imaginação. Fundamentalmente começa-se a reclamar a 

importância que têm as facetas irracionais, vitais, inconscientes do 

homem 10. 

A imaginação torna também possível a simbolizacão. 

Neste domínio Lacan abre uma dimensão fundamental para a 

reflexão. De facto, a partir da psicanálise freudiana, Lacan aponta 

l 0  Remetemos para a análise dos estudos de Freud que apontam para a dimensão 
de  um plano que não é o d a  consciência, nomeadamente o plano de um 
inconsciente turbulento e pulsional. O homem que Freud apresenta é um ser 
complexo, ambíguo, em conflito. A imaginação, ao ligar-se ao inconsciente, 
assume um papel valioso para a compreensão de outras facetas do ser humano: a 
imaginação participa activamente nos sonhos, nos processos d a  sexualidade 
infantil,  nas  neuroses ... e dadas  a s  suas  ligações com os fenómenos da 
criatividade, também é colocada por Freud em íntima conexão com a arte. 



vias de investigação que aprofundam o reconhecimento do papel 

activo da imaginação. 

Antes de tudo, a sua concepção de "consciência" 

participa activamente na viragem das concepções tradicionais do 

cogito. Lacan descreve os processos originários de emergência do 

eu, nos quais a imaginação desempenha um papel relevante. A 

descrição de uma experiência decisiva: a descoberta da imagem 

especular do próprio corpo. 

O indivíduo ainda na sua fase de lactente faz uma 

experiência fantástica, que é um mergulho na sua matriz simbólica: 

a sua contemplação por meio do espelho. De facto, segundo Lacan, o 

eu não se descobre na autoconsciência reflexiva (como é o caso do 

cogito cartesiano), nem como sujeito puro (Kant), nem como par 

"eu-não-eu" (Fichte), nem como autoconsciência (Hegel), nem como 

eu transcendental (Husserl). Também não podemos considerar que o 

sujeito emerge da relação com o outro, isto é, através do outro como 

espelho e portanto, segundo uma imagem que o outro devolveria do 

eu (segundo por exemplo, Mead e Buber com a sua concepcão de 

"entre"). 

Lacan retrocede até esse estádio de desenvolvimento que 

começa quando, a partir de um fundo de indiferenciação primordial, 

o eu começa a recortar-se a partir de uma imagem de si mesmo que 

lhe é devolvida pelo espelho. Digamos que o processo de emergência 

do eu começa por ser de ordem simbólica: o espelho torna possível 

que o eu comece por distinguir, através da silhueta do próprio corpo 

nele reflectido, os contornos da exterioridade-interioridade. A 

imagem participa da construção dialéctica de uma instância que dará 

lugar ao "eu". 



A partir do recorte especular e primicial do eu segue-se 

um outro estádio, designadamente o do eu social. O estádio especular 

do eu vai ser superado pelo estado especular do outro; inicia-se uma 

dialéctica que liga o eu com a situação social. Neste nível o eu 

adquire a possibilidade da sua objectivação, identificando-se e 

distinguindo-se do outro. 

A linguagem restituirá definitivamente o universal, 

permanecendo o eu como individualidade. Neste momento, Lacan 

avança com a consideracão de que o problema central consiste em 

estabelecer a articulação do simbólico e do imaginário com o real. 

Para Lacan o imaginário é o plano em que o ser humano 

se descobre originariamente para si próprio. Não esqueçamos que é 

o corpo a matriz desse autoreconhecimento, mesmo antes do 

domínio do próprio corpo. 

Mas, para que o eu se converta num eu com capacidade 

para distanciar-se de si próprio, considera Lacan que é preciso ter 

em conta outra função para além da imaginária. A função 

imaginária precisa de ser regulada por uma função que coloque a 

possibilidade de intercâmbio verbal entre os homens. Lacan refere a 

função simbólica como o vínculo mediador entre os seres humanos, 

na medida em que o símbolo torna possível a humanização do 

homem, designadamente através da palavra que é um dos seus 

meios. Lacan vai ainda mais longe e afirma que o meio humano por 

excelência é o meio simbólico. 

O autor apresenta ainda uma distincáo, fundamental 

entre palavra e linguagem: a linguagem é a função humana de 

comunicacão, concretizada em diferentes línguas, que por sua vez se 

manifesta em actos de fala, actos particulares, individuais que é o 



que se chama a palavra. A palavra é o que permite distinguir entre o 

real e o imaginário, separando-se o real (a coisa) e o imaginário 

(imagem) através do símbolo (a palavra). 

A linguagem devolve-nos a temática da imaginação, uma 

vez que falar de linguagem implica aceitar a capacidade de 

simbolizar e, simultaneamente, o desenvolvimento da função da 

imaginação. Chegados a este ponto podemos argumentar que a 

imaginação torna possível a linguagem e que a linguagem fecunda a 

imaginação: a imaginação abre mundos à linguagem simbólica e a 

linguagem atiça a imaginação. 

Perguntar em que medida a linguagem possibilita a 

activação da imaginação remete para a noção de produtividade da 

linguagem humana, designadamente enquanto abertura que supõe 

possibilidade de novas construções. A criatividade inerente à 

imaginação encontra uma via de expressão numa língua: os mitos, a 

ciência, a poesia são três domínios diferenciados em que domina a 

palavra. 

Com Lacan podemos afirmar que o homem se torna 

humano quando simboliza. Admitamos uma formulação mais 

precisa: o homem simboliza porque imagina. 

No sujeito, a imaginação é o poder de unificar o 

sensível. É preciso perguntar porque é que não se atribui essa 

actividade ao intelecto. A unificação a que nos referimos não é a 

unidade do conceito, mas a presença de um mundo que se concentra 

numa obra. A imaginação, ao mesmo tempo que unifica, ilimita o 

objecto, amplia o real. Parece este processo mais próximo de uma 

atitude dispersiva do que unificadora. Contudo, tenha-se em conta 

que essa ampliação do real só é possível porque, pelo poder da 



imaginação, se depõe um objecto que concentra em si uma trama de 

sensações, que são pretexto das mais diferenciadas atmosferas de 

mundo. 

Uma das vias que nos aproxima da imaginação é a 

experiência criativa. A imagem implica uma valorização estética 

(pelo menos de agrado e de desagrado), embora se possa 

acompanhar de outras valorizaçóes, designadamente éticas, 

dependendo do género de imagens de que se trata. 

O homem, pela complexidade do seu dinamismo, não se 

esgota enquanto indivíduo. A imaginação, para além do seu carácter 

de interioridade, resulta inevitavelmente de uma relação de 

exterioridade. Neste sentido, colocamo-nos perante a concepção de 

indivíduo considerado como aquele que se instala num movimento 

em que exterioridade e corporeidade se tecem como os fios de uma 

rede. 

A imaginação reflecte uma atitude humana ético-estética 

no modo como realiza um movimento dialéctico em que 

particularidade-universalidade, interioridade-exterioridade se  

envolvem . 

Neste processo abre-se o horizonte da simbolizaçáo, 

horizonte humano por excelência: estendem-se pontes sucessivas 

entre "eu" e "não-eu" (aquilo que se vive como o diverso do eu), 

entre antagonismo e complementaridade. 

A imaginação participa no fenómeno de humanização do 

ser humano, na medida em que o trabalho criativo é de certo modo 

autocriação. O trabalho da imaginação, ao participar no processo 

perceptivo, promovendo sínteses (ainda que parciais e provisórias) 

permite, através de um movimento de intencionalidade, partir de 



pontos de vista subjectivos, individuais e limitados em ordem a 

vincular o sujeito com a exterioridade. 

Como temos vindo a considerar a imaginação orienta-se 

sempre para algo: 

- a imaginação configura ou expõe o objecto que afecta 

o indivíduo a partir do exterior; 

- a imaginação volta-se para a mais íntima 

subjectividade sob a forma de recordações, de sentimentos, de ideias; 

- a imaginação pode criar a sua própria ordem, 

manifestando-se como catalizadora da razão ou fugindo à sua tutela, 

participando nas diversas valorizações afectivas (paixões, desejos, 

atracção, repulsa) como forma inequívoca de relação no mundo. 

Nesta complexa e multifacetada trama que desencadeia 

desejos, que aponta intencionalidades, que gera imagens, que activa a 

dimensão da temporalidade, a imaginação é potencializadora de 

liberdade. 

Na sua actividade imaginativa, o homem autoafirma-se 

como autónomo. No processo da imaginacão operam-se fenómenos 

de substituição, colocando uma coisa em lugar de outra, desde o 

nível mais abstracto ao mais concreto. A imaginação é um processo 

que sugere nexos e que, ao mesmo tempo, esconde significações, que 

alude, que figura, que suscita, que propõe. Como estamos a ver, 

através destes processos de substituição (que são processos de 

simbolização), constata-se a capacidade do ser humano como o ser 

que é capaz de fazer "como se". Que alcance pode ter então essa 

capacidade de "como se", essa capacidade de simulação? 



Para além de todas as especulações possíveis, 

pretendemos centrar-nos na via que encontra na capacidade de 

"como se" a possibilidade do homem aprofundar a sua humanidade. 

O ser humano é um ser conflitual, multifacetado, 

dividido, um psiquismo complexo e dinâmico, no qual a "razão" não 

domina, mas é incitada a dominar. Este homem ambíguo tem ainda a 

capacidade de simbolizar, isto é, a capacidade de criar. Esta 

capacidade não é de significado avulso, mas é fundamental para se 

pensar o ser humano como ser livre. Neste domínio, a imaginação 

impõe-se com todas as suas peculiaridades. 

Em relasão à conduta ética reiteramos a influência da 

imaginação, uma vez que a possibilidade da ética funda-se na 

capacidade do ser humano se afirmar como livre. É porque o 

homem é livre, porque elege, decide, se revolta, nega, valoriza, que 

o homem pode ser moral. O homem dividido (e às vezes dilacerado) 

entre o que é e o que deve ser, actua numa tensão que parece ser a 

marca da vida humana. Se o homem fosse de facto, uno, sem 

tensões, situado no mundo, sem brechas nem distâncias não seria 

possível a criatividade nem a ética: o ser humano não poderia 

manifestar a sua liberdade. 

Propomos a conotação da ética com a capacidade do ser 

humano poder propor uma nova ordem, em direcção a algo melhor. 

O que se deverá contudo, entender por este melhor? 

Antes de tudo, permite-se a possibilidade de expressar 

uma insatisfação perante um determinado presente. Seguidamente, 

permite-se a capacidade da sua transformacáo. É a ética reprodução 

de uma determinada ordem teórica ou pode ser proposta de 

transformação? 



É possível uma ética para um ser perfeito num mundo 

perfeito? É possível uma ética que parta de uma concepção de ser 

humano como ser concreto, ambíguo, plurissignificativo, ser 

imperfeito, obrigado a uma quotidianeidade que o interroga acerca 

das suas manifestações, mas como ser de temporalidade capaz de 

propor alternativas? 

Como temos vindo a referir, a imaginação é capaz de 

conduzir o indivíduo a transpor os seus limites; afinal a actividade 

humana que configura é capaz de actuar em ordem a transcender as 

suas configurações e apontar para além do quotidiano. 



CAPÍTULO VI 

A DIMENSÁO ESTÉTICA DO SER HUMANO 

A rua estava cheia de sonlios. 
Nesse tempo, o mundo acreditava na felicidade. 

Robert Sabatier 



1. O objecto artístico 

"Com os objectos, hora após hora, dia após dia, nos 

afrontamos. Rodeados de objectos, com eles nos chocamos, por eles 

somos provocados, a eles nos habituamos. Mas cada objecto é 

trabalho do homem, é criação sua" (Alcoforado, 1983, 9). 

Para uma reflexão sobre o objecto artístico, partimos já da 

consideração de que um objecto é matéria transformada pelo homem, 

predominantemente com um fim utilitário. A noção de objecto 

relaciona-se com a noção de técnica ou, pelo menos, pressupõe-na. A 

utilidade de um objecto implica a sua ordenação para uma 

determinada função: a especificidade dessa função dá-se com a 

adequação universalmente reconhecida de um objecto a um fim 

explícito. 

Trata-se de descobrir como pode o objecto, da melhor 

maneira, responder a uma carência, suprimindo-a o mais eficazmente 

possível. Na medida em que um objecto é instrumento de uma accão 

específica, capaz de cumprir uma função esperada, torna-se - até pelo 

facto de ter uma existência - pólo de relações entre os diversos 

objectos existentes. Pode dizer-se, aliás, que cada objecto aumenta a 

possibilidade de relações, dinamizando a posição que cada objecto 



tem em relação à sua função e em relação à função dos outros. É pela 

multiplicidade de relaçóes que potencial ou explicitamente um objecto 

permite que, criado para um determinado fim, vai ser fonte geradora 

de novas necessidades, isto é, tornar-se provocatório, incentivando, 

eventualmente à criação de novos objectos. O homem que produz, ou 

cria, ou fabrica os objectos é um fazedor de formas e, na medida em 

que as adequa à supressão de uma certa carência, é um fazedor de 

formas funcionais. 

A interpenetração das diferentes necessidades e relaçóes 

entre os objectos determinadas por fins funcionais ou objectivos, pode 

conduzir a um gozo das formas, que à partida não estava previsto na 

sua fabricação. Acontece que se criam objectos cuja finalidade mais 

não parece ser do que satisfazer carências de ordem lúdica ou 

subjectiva. Motivado por fins de mera fruição formal aparecem uma 

multiplicidade de objectos a povoar o mundo dos outros objectos e 

dos sujeitos, que também eles não são menos provocatórios. Essa 

afronta parece possuir características diferenciadas: acima de tudo, 

parece revestir-se de uma ambiguidade e de uma multiplicidade de 

significação que escapa ao seu próprio criador. A esse objecto que 

aparece como gerador de contínua tensão - e sem sequer parecer 

adequar-se a nenhum fim que não seja a fruição da sua presença 

geradora de tensão - chama-se-lhe objecto artístico. 

Uma característica essencial do objecto artístico é a sua 

qualidade de conter apetências implícitas, que influenciam 

simultaneamente aquele que o criou e aquele que o frui, muito para 

além de qualquer relação com critérios de eficácia. 

O objecto artístico constitui-se como mundo 

simultaneamente autónomo e dependente. Na medida em que 



consideramos que esta afirmação não é uma metáfora, remetemos 

para a análise que Étienne Souriau propõe na obra Les Structures 

Maitresses de 1'Oeuvre dXrt sobre os quatro planos de existência do 

objecto artístico (que o autor chama obra de arte), designadamente o 

plano da existência física, o plano das qualia sensíveis, o plano da 

existência ôntica, o plano da existência transcendente. 

Do ponto de vista físico, o objecto é uma presença, tem 

realidade concreta, é um dado sólido, resistente ao espírito, presente 

entre os homens. Como já tivemos oportunidade de afirmar o objecto 

artístico serve de mediação entre o artista e o contemplador e desse 

modo impõe-se como mundo que coloca em interacção outros 

mundos. O objecto artístico transporta um universo com ele, uma 

espécie de universo em expansão: em diferentes graus, o objecto 

artístico apresenta uma abertura que poderiamos designar como 

prolongamento para lá de si. 

A obra de arte conduz para uma possibilidade de 

superação de um mundo já dado e estabelecido. Atravessando o já 

dado, a obra de arte permite à sua passagem a abertura para outras 

espessuras da realidade, permite entrar noutras possibilidades de 

mundo. 

O objecto artístico como produto da acção criativa 

humana diz-se ser portador de intencionalidades do seu criador e ao 

mesmo tempo expõe-se como campo também intencional para o 

sujeito que o percebe. 

Porém, se com Mukarowsky somos levados a falar dos 

momentos de inintencionalidade do processo criativo, já essa 

dimensão atribuida ao objecto em si mesmo parece mais polémica. A 

não intencionalidade relacionada com a criação da obra artística liga- 



se aos processos psíquicos que participam nessa construção, para além 

de uma intencionalidade consciente. "O inconsciente como factor da 

criação artística aparece como sendo o mais impotante na teoria da 

arte, especialmente no princípio do século XIX. (...) A psicologia do 

profundo estuda com pormenor o inconsciente, com uma atenção 

particular na sua participação na criação artística; a actividade e a 

iniciativa do inconsciente são para a psicologia do profundo, 

pressupostos fundamentais" (Mukarowski, 1973, 151-152). 

Não entraremos na discussão dos créditos com que 

participa a actividade do inconsciente na criação artística nem quanto 

dele depende a grandeza artística e estética de um objecto artístico. 

Essa não é uma problemática exaurida nem tão pouco consensual. 

Lembremos apenas de passagem as considerações da psicologia 

contemporânea quando caracteriza o inconsciente como manifestação 

específica de intencionalidade. Deixando assim cair a problemática da 

intervenção consciente ou inconsciente, intencional ou não intencional 

do criador sobre o seu produto artístico, voltemo-nos para o produto já 

criado. 

Os objectos artísticos não manifestando qualquer fim 

determinado e evidente, libertam, rnalgré soi, consequências de ordem 

extra-artística e que poderemos designar por intencionalidades. Os 

objectos artísticos ao serem substrato de intencionalidade são 

mediadores de relações entre os sujeitos que se confrontam com esses 

objectos e, por consequência secundária, entre os sujeitos que não se 

confrontando com esses objectos, se cruzam com outros que passaram 

pelos sinais que são os objectos artísticos. 

O sujeito criador e a sua intencionalidade passam para 

segundo plano com o realce dado à intencionalidade mesma do 



objecto de arte. O objecto de arte sendo signo autónomo do seu 

criador, representa a possibilidade de relação com uma qualquer 

experiência ou sistema de experiências que dele se aproximem. 

A intencionalidade do objecto artístico reclama a 

importância do sujeito fruidor, na medida em que este protagoniza o 

imenso e insuspeitado campo de actividade da percepção. 

Se já dissemos que a actividade criativa não é específica 

do sujeito criador e que o sujeito fruidor também é passível de 

estabelecer uma relação criativa com esse objecto, temos então que 

sublinhar o carácter temporalizador que dimana da relação "obra de 

arte- fruição". 

O acto da percepção pode transformar o sentido e evocar 

outros sentidos ignotos ou silenciosos. A fruição da obra é 

contemporânea de correlações que pode suscitar, mas que não 

dependem apenas de si. Daqui resulta o facto de que a relação entre 

o indivíduo e a obra de arte possui uma inexauribilidade perceptiva e 

cognitiva, assente na liberdade de disposições para fins sem utilidade. 

A arte transporta assim um fluxo de possibilidades com 

os sujeitos, que saltam das próprias razões artísticas. As formas de 

arte apontam para manifestações com outras esferas da actividade 

humana (filosóficas, científicas, religiosas, políticas), na medida em 

que interagem com a mudança de razões e de percepcões dos sujeitos 

no tempo. 

O carácter não intencional do objecto artístico dá-se 

precisamente com a manifestação dos diversos sentidos que se podem 

deslocar do objecto enquanto signo artístico de inesperadas 

significações no tempo. O grau em que se dão as relações entre as 

formas de arte e os sujeitos é também uma questão histórica ou 



epocal: se bem que seja inequívoca a necessidade da arte, nem sempre 

há a consciência da grandeza dessa necessidade. 

A importância que a arte tem para o ser humano se passa 

pelo reconhecimento individual, não pode abster a dimensão histórica 

(epocal) daquilo que esse fenómeno joga nos destinos humanos. "Se a 

arte aparece ao homem sempre nova, isso deve-se à não 

intencionalidade subjacente na obra. Também a intencionalidade 

naturalmente se renova em cada geração artística, com cada 

personalidade e assim, em certa medida, em cada obra de arte" 

(Mukarowski, 1873, 181-182). O que acontece é que a não 

intencionalidade que subjaz a cada objecto de arte é a possibilidade de 

renovada intencionalidade. 

Acerca da posição de Mukarowsky perante as noções de 

"intencionalidade" e de "não-intencionalidade" gostariamos de 

esclarecer que são noções que vão a par da distinção que é possível 

estabeleczr acerca da estrutura do objecto artístico. Para Mukaro-cvsky 

a obra de arte deve ser comprendida como signo e como coisa. É 

enquanto coisa que a obra de arte pode agir sobre a vida espiritual do 

ser humano, enquanto fruidor e enquanto indivíduo - defesa da 

capacidade da obra de arte poder penetrar no âmago dos interesses 

vitais do ser humano. Enquanto signo semiótico, a obra de arte apela 

Aquilo que no indivíduo é condicionado social e temporalmente. 

Como se pode facilmente concluir, não é suficiente o entendimento 

semiótico da obra de arte. Para Mukarowsky quer a intencionalidade 

quer a não intencionalidade são conceitos de âmbito semântico 

(âmbito estrutural da obra) e não de âmbito psicológico. 

Para nós os  conceitos de intencionalidade e não 

intencionalidade não dependem de uma estruturação conceptual 



semelhante à de Mukarowsky, ainda que a distinção entre as duas 

noções nos pareça metodologicamente exequível. Como temos vindo 

a mostrar, a nossa reflexão não parte da distinção entre signo e coisa, 

mas da distinção entre estético e artístico e é nesta esfera que nos 

referimos àquilo que para nós é intencional e não intencional na obra 

de arte. 

A atitude estética do homem tem ainda de ser encarada 

segundo dois ângulos fundamentais, nomeadamente como fruição e 

como criação. Entre a emoção estética e a criação artística existe um 

nexo íntimo, mas também uma diferenciação inequívoca. Para se 

compreender de qualquer modo a atitude estética é necessário também 

compreender o seu "produto", isto é, a obra de arte, assim como a sua 

influência sobre a nossa vida. 

A atitude estética do homem para com o mundo não pode 

ser confundida com a atitude cognitiva, prática e moral do homem; 

tem peculiaridades que a identificam como domínio particular, se bem 

que participando da complexidade que é o ser humano e a vida. 

Recapitulemos: o domínio estético deverá ter em conta: 

- a atitude do homem na emocão e apreciação estética; 

- a atitude produtiva ou representativa e criadora do 

artista ou do diletante; 

- os diversos produtos ou obras da criação artística, que se 

ordenam em determinados domínios da representação e criação 

artística (o mundo das diversas obras de arte). As próprias obras de 

arte são também susceptíveis de serem analisadas segundo um duplo 

aspecto: como objectos de apreciação e emoção estética e como 

produtos de criação artística. 



2. O mundo da obra de arte 

Ao longo da existência encontramos coisas que às vezes 

consideramos que não servem para nada. Interessa-nos apontar quais 

as semelhanças e quais as diferenças entre o objecto artístico e os 

outros objectos que constituem o nosso mundo circundante, com a 

esperança de aclararmos da importância da obra de arte para o ser 

humano. 

Ao dizer que um objecto vitalmente importante pertence e 

actua no dinamismo básico do sistema da vida humana, queremos 

dizer que esse objecto oferece à nossa vida quotidiana o que podemos 

denominar os seus serviços. 

A obra de arte não implica tão crua interferência com a 

sua consistência física, como produto. A obra de arte não é algo que 

se submeta a uso e, por enquanto, basta que a consideremos como 

mero oposto a expressões como serviço e uso. Os objectos vitalmente 

importantes põem a sua consistência física em jogo desenvolvendo 

algum género de função mecânica ou química. A constituição material 

ou física de uma obra de arte não participa em funções tão directas. A 

obra de arte fica incluída na classe dos produtos denominados 

símbolos e signos. Nestes objectes, a sua consistência física não tem 



uma finalidade em si mesma; o que conta é algo incluído nela de uma 

maneira ou de outra. No chamado objecto útil o que tem importância é 

o êxito ou o fracasso da função que deverá desempenhar. A obra de 

arte abre um leque de possibilidades, quanto à sua função expressiva e 

não utilitária e só isto bastaria para a considerar existencialmente 

particular. 

Pretendemos avançar mais um passo, averiguando o 

modo como a obra de arte desempenha a sua função existencial, a 

qual só é possível a partir de uma análise quer da existência humana, 

quer da obra de arte, de modo a descobrir a sua correlação mútua e os 

seus traços de complementaridade. 

É ponto de referência, segundo Heidegger que a 

temporalidade da vida humana não se caracteriza apenas por ter um 

presente, um passado e um futuro como momentos distintos e em 

relação de sucessividade, mas como profunda implicação desses três 

aspectos em cada instante da nossa existência. Nenhum instante pode 

ser concebido como fechado em si mesmo, mas antes como "vindo 

de", "sendo" e "indo para". Os três aspectos do tempo não só se 

conjugam como se imbricam. 

O mundo como âmbito em que se pode optar, é também 

independente da pessoa que opta de maneira que esta pode não 

encontrar nele a situação requerida para a sua opção. O mundo coloca 

limitações externas à existência humana e a liberdade é capaz de as 

colocar internamente. Sendo a opção livre, a liberdade capacita a 

pessoa para escolher possibilidades não muito apropriadas para a 

realização de si próprio. Por consequência, o mundo e a liberdade são 

princípios de dissipação da existência humana. A existência possui a 



possibilidade da sua realização e simultaneamente a possibilidade do 

seu fracasso. 

A obra de arte é expressão de possibilidades existenciais 

capazes de serem incorporadas nas escolhas e nas decisões humanas. 

A obra de arte não tem que referir-se a nenhum problema concreto da 

vida humana quotidiana? mas tem que se incorporar na vida humana 

como totalidade complexa. Este argumento justifica que a obra de arte 

não seja útil para nenhum propósito concreto da vida quotidiana, mas 

que tenha ao mesmo tempo uma grande importância para ela . 
A problemática da obra de arte cruza-se com a questão 

omnicompreensiva da orientação da existência humana. O objecto 

artístico não é um produto de sobra no mundo, mas um dos mais 

exaustivamente simbólicos. 

Uma das consequências da obra de arte é a representação 

da condição indispensável à fruição da própria existência. Em que 

medida a fruição da existência se liga à experiência estética? 

Esta questão implica uma outra série de questões: como e 

porque é o homem sensível ao belo, porque é o belo um valor entre 

outros valores, como pode ser desenvolvida e formada a experiência e 

a consciência estética ... 

É preciso considerar, por enquanto, para podermos 

avançar, que é fundamental a relação de cada pessoa com essa 

vastidão que universalmente é nomeada mundo, e a que nós nos 

referimos a partir da reflexão fenomenológica. 

Através de uma obra há um sujeito que mostra a sua 

relação com o mundo que não poderia mostrar de outro modo. Temos 

vindo a afirmar que estar no mundo é fazer parte do mundo. Cada um 



testemunha essa correlação através de um semblante subjectivo, 

abrindo mais uma hipótese de manifestação. 

O mundo não é pertença de eleitos, mas experiência de 

todos: é pela consideração do sujeito concreto, como ser de 

percepção, que pretendemos abordar a experiência esté.tica. Pelo 

objecto artístico - obra de subjectividade - exalta-se a universalidade, 

pelo modo como esse objecto pretende ser revelador a partir de um 

mundo particular, de uma qualidade do mundo intersubjectivo. 

Interroguemo-nos previamente sobre o estatuto do 

objecto estético, a partir do paradigma da percepção que é o que 

melhor esclarece a reciprocidade entre sujeito e objecto, 

nomeadamente com a noção de intencionalidade. 

O sensível é o acto comum daquele que sente e daquilo 

que é sentido. O objecto estético só se realiza na percepção. O 

primeiro exemplo revelador da importância da percepção é o meu 

corpo que enquanto meu se apresenta como sentido: só sou o meu 

corpo enquanto sou um ser que sente. O próprio de uma sensação é 

ser uma maneira de existir. Quando experimento qualquer coisa torno- 

me de certo modo a coisa sentida. Dá-se temporariamente uma 

participação entre duas realidades distintas, que não se identifica com 

uma troca de mensagens entre dois pólos. Traduzir ou transcrever 

alguma coisa é substituir um determinado conjunto de dados por um 

outro conjunto de dados; experimentar uma sensação é estabelecer 

uma participação imediata, na medida em que "eu-sou-o-meu-corpo- 

próprio-em-situação". O objecto estético, por seu lado, tem 

necessidade do espectador para aparecer. Na percepcão estética o ser 

do objecto estético é aparecer. Pode perguntar-se se não há ser do 

fenómeno e se o quadro deixa de existir quando a última pessoa sai da 



galeria. O que podemos afirmar é que ele deixa de existir como 

objecto estético, mantendo-se como objecto estético possível. Com 

efeito, o objecto estético tem um mundo como o sujeito que o 

percepciona. De novo nos encontramos perante a razão da 

intencionalidade: o sujeito e o objecto são simultaneamente, distintos 

e correlativos. 

O mundo próprio que o objecto estético transporta e 

manifesta para um sujeito corpóreo, confirma a ideia de que o sujeito 

já não se pode identificar completamente com a noção de sujeito 

transcendental. Esta exigência não é exclusiva da experiência estética. 

Ao nível da percepção mais vulgar já se constata este pacto de 

intencionalidade. 

Na percepção estética o objecto estético tem necessidade 

do espectador para se realizar, tornando-se duplamente ligado à 

subjectividade: à subjectividade do criador (de tal modo, que nos 

referimos ao mundo do objecto estético, pelo nome do seu autor, e 

assim, falamos do mundo de Beethoven, de Rembrandt, de Fernando 

Pessoa) e à subjectividade do espectador ao qual solicita a sua 

percepção. 

O sujeito criador experimenta a necessidade de se 

exteriorizar pelo fazer, pelo gesto. O espectador situa-se 

fundamentalmente ao nível dos efeitos e directamente ao nível do 

sentido. Provavelmente, será necessário que o próprio criador avalie 

também os efeitos, para saber se a obra está acabada. Já nessa 

dimensão o criador tem de fazer-se espectador da sua própria obra. 

Poderá ele deixar de ser o autor para se tornar apenas espectador? 

Poderá ele falar do sentido da sua obra na mesma linguagem do 

espectador? 



Em qualquer dos casos é primeiramente pela imaginação 

e pela sensibilidade que se dá a comunicação. A conceptualização, ao 

nível dos efeitos, isto é, do sentido, é sempre um processo posterior. 

O objecto estético, ao mobilizar toda a riqueza do 

sensível implica a presença do espectador, figura ainda fundamental 

para que se dê a emergência dos valores estéticos; o espectador tem 

uma tarefa: aperceber-se da obra que quer ser percebida. O objecto 

estético é a experiência de um aparecer que, ao oferecer-se 

inteiramente à sensibilidade, exige a presença de um "eu", para que 

essa sensibilidade inicial se transfigure nos mais diversos níveis de ser 

e de sentido. 

Julgar que a obra é bela não é já experimentar prazer 

perante a obra? Nio tem o sentir já a forma do pensar? Não é perante 

o objecto que me aparece o meu espanto; que eu me deixo invadir 

pela sua presença, que eu penso, que eu o valorizo? 

O espectador participa no advento do valor, não enquanto 

o cria directamente, mas porque perante o objecto estético pode 

recusar-lhe audiência ou oferecer-lhe admiração. 

Pela experiência estética entrevê-se o estatuto 

simultaneamente precário e precioso dos valores estéticos. O seu valor 

tem ao mesmo tempo de ser criado pelo trabalho artístico e solicitado 

pela experiência estética do espectador. Este circuito de precariedade 

não é vão ou arbitrário, dado o seu fundamento: a capacidade de 

sentir. Pela percepção vislumbram-se facetas possíveis do mundo. O 

que é o mundo senão relaqóes com subjectividades? Qual é o carácter 

do valor estético? O valor estético manifesta a fragilidade e a 

irrefutabilidade da ligacão perceptiva ao mundo. O mundo não está 

escondido, está anunciado no finito e em cada epifania. 



O destino da subjectividade é estar no interior de uma 

correlação, da qual cada sujeito é um dos termos. Criar é um modo de 

realizar a dimensão dessa subjectividade e torná-la objectiva. O artista 

não quer necessariamente inventar um valor, mas antes criar uma 

obra. O que essa obra exprime é antes de tudo a relação de uma 

pessoa com o mundo, apresentando-se ela própria como um mundo, 

suscitando reacções. E o que se diz desse modo não poderia dizer-se 

de outro. 

Se o objecto artístico não se caracteriza exactamente 

como os outros objectos, será possível considerar que coexiste com 

eles? 

Afirmamos também que o objecto artístico é um mundo. 

Sendo assim, o que é esse mundo em que procuramos o lugar do 

objecto artístico? 

A fenomenologia descreve-o como o conjunto dos 

objectos percebidos, na medida em que se oferece como horizonte de 

todo o objecto percebido e como horizonte de todos os horizontes, 

como o fundo sobre o qual se relevam as figuras com que a percepção 

se relaciona. 

O mundo compreendido a partir da noção de campo e de 

configuração aparece, não como um universo fechado, mas em 

constante abertura. Decorrentemente o mundo aparece com toda a sua 

pujança, deixando de ser somente o reino das potencialidades do ego. 

Pelo facto do mundo ser o cenário das nossas acções, assenta-se no 

princípio de troca entre o eu e o mundo. O princípio da reversibilidade 

torna-se o pressuposto da experiência e a condição da minha própria 

situação no mundo. "E não se trata somente aí de uma analogia: é o 

mesmo mundo que contém os nossos corpos e os nossos espíritos, na 



condição que se entenda por mundo não só a soma das coisas que 

caem ou poderiam cair sob os nossos olhos, mas ainda o laço da sua 

compossibilidade, o estilo invariável que elas mantêm, que liga as 

nossas perspectivas, permite a transição de uma à outra e dá-nos o 

sentimento - quer se trate de descrever um detalhe da paisagem ou de 

nos colocar de acordo sobre uma verdade invisível - de ser duas 

testemunhas capazes de sobrevoar o mesmo objecto verdadeiro, ou 

pelo menos, de trocar as nossas situações na sua direcção, como 

podemos no mundo visível em sentido estrito, trocar os nossos pontos 

de referência" (Merleau-Ponty, 1964, 29-30). Trata-se de reabilitar o 

ser na sua integridade inaugural e de restituir a densidade, a 

profundidade e a verticalidade do ser, isto é, um ser anterior a toda a 

manipulação intelectual. É a partir de uma lógica fundante, originária 

que é possível encontrar uma significabilidade diferente dos 

parâmetros da lógica tradicional, sempre diferenciais e antitéticos. 

Este movimento de nova significabilidade designa-o 

Merleau-Ponty por quiasma ou entrelacamento. Em notas de trabalho 

do filósofo encontramos a seguinte afirmação: "Quiasma eu-o mundo, 

eu-outro - quiasma meu corpo-as coisas, realizado pelo 

desdobramento do meu corpo em dentro e fora - e o desdobramento 

das coisas (seu interior e seu exterior)" (1964, 317). E prosseguindo 

na dilucidacão do quiasma, segundo a perspectiva de uma dialéctica 

sem síntese que é a própria carne, afirma que: "É porque há estes dois 

desdobramentos que é possível a inserção do mundo entre as duas 

faces do meu corpo, a insercão do meu corpo entre as duas faces de 

cada coisa e do mundo" (1964,317). 

O filósofo procura uma ordem de realidade que não 

pressuponha dualidade: o homem e as coisas estão imersas no mundo, 



desenvolvendo-se em relação a ele. O mundo é o plano permanente no 

interior do qual se passa toda a nossa vida perceptiva, assim como 

todas as conexões do conhecimento: "toda a percepcão de uma coisa, 

de uma forma ou de uma grandeza como real, toda a constância 

perceptiva reenvia à posição de um mundo e de um sistema de 

experiência em que o meu corpo e os fenómenos estão rigorosamente 

ligados" (Merleau-Ponty, 1945, 350). 

Por consequência temos o mundo como anterioridade aos 

actos de expressão, como significação vital, como ordem prévia às 

estruturas puras da lógica. No momento em que se quer dizer o mundo 

nunca se dá consonância total entre a expressão do mundo e o mundo 

como fonte de expressão. É esta inesgotabilidade que, impedindo a 

transparência da significação, conduz a uma reversibilidade constante 

e múltipla entre as coisas do mundo. "Quando encontro o mundo 

actual tal como ele é, sob as minhas mãos, sob os meus olhos, contra o 

meu corpo, encontro muito mais do que um objecto: um ser de que a 

minha visão faz parte, uma visibilidade mais velha que as minhas 

operações ou os meus actos. Mas isso não quer dizer que haja de mim 

para ele fusão, coincidência: pelo contrário, isso faz-se, porque uma 

espécie de deiscência abre em dois o meu corpo e que entre o olhado e 

aquele que olha, o tocado e aquele que toca há recobertura ou 

extensão progressiva, de modo que é preciso dizer que as coisas 

passam em nós, assim como nós nas coisas" (Merleau-Ponty, 1964, 

164-165). 

A incompletude de sentido que não é prova de uma 

imperfeição da consciência ou da existência, mas que é antes a sua 

caracterização, mostra que há uma inexauribilidade do ser que lhe é 

própria: "a experiência abre sobre o ser, mas não coincide com ele, 



permanece para além da exaustão de todos os seus segredos" (Renaud, 

1985, 183). 

Com Merleau-Ponty é legítimo afirmar que se dá um 

logos que não se explicita pelas causas útimas, nem por uma ciência 

construida segundo um modelo de qualquer outra ciência, assim como 

é legítima a recusa do empirismo ou do intelectualismo como teorias 

explicativas do conhecimento do mundo. O filósofo neste novo 

horizonte de inteligibilidade encontra um logos mais fundamental, que 

designa por "visibilidade secreta", "carne", talismã do mundo" 

(Merleau-Ponty, 1964a, 25-29). Pela expressão le chiasme ou  

l'entrelacs sustenta-se a abertura caracterizadora da generalidade do 

mundo como fulguraçáo constante. Le chiasme ou l'erztrelacs - noção 

que o filósofo não teve tempo de elucidar na totalidade - pode 

eventualmente ficar com mais clareza através do seguinte exemplo: 

"sobre dois espelhos um perante o outro nascem duas séries 

indefinidas de  imagens encaixadas que não pertencem 

verdadeiramente a nenhuma das duas superfícies, porque cada uma é 

apenas a réplica da outra fazendo, portanto, um par mais real que 

qualquer uma delas" (Merleau-Ponty, 1964, 183). 

A relação que é possível estabelecer entre o quiasma e o 

objecto artístico é o que vamos procurar mostrar. 

O objecto artístico aparece sobre um fundo de objectos, 

todos eles participantes em relações e co-relacóes com esse fundo, que 

é o próprio mundo. É a distinção da figura-fundo consagrada na 

percepção que estabelece a relação necessária deste objecto a um 

mundo que o constitui como objecto. 

A percepção estética dirige-se a objectos particulares 

dentro dos objectos que se constituem no mundo e que designamos 



por objectos artísticos. Porém, o objecto artístico opera uma 

metamorfose no mundo: ligando-se ao mundo em vez de se separar 

dele, esteticiza-o. As separações necessárias que ele solicita ao 

prender a nossa atenção - na medida em que nesse momento se torna o 

centro das nossas percepções - são antes uma forma de converter o 

que rodeia à sua ordem de substância. 

O objecto artístico tal como tem uma condição no espaço 

também existe no tempo: por aquilo que o homem percebe a partir 

dele, por aquilo que ele diz do homem. 

O historiador assinala-lhe uma data tornando-a momento 

de um determinado tempo histórico. Contudo, esta explicação é talvez 

a menos fundamental se considerarmos o modo pelo qual ela pode 

escapar ao determinismo histórico. "Há uma vida das obras, como diz 

Ingarden: o objecto estético, como é datado pelo gesto humano que o 

criou, é arrastado pelos olhares humanos no tempo da história, e 

conhece uma sorte diferente segundo a intenção desses olhares e 

segundo à sua aptidão a apreendê-lo; segundo as civilizacóes, morre 

ou renasce, eclipsa-se ou rejuvenesce e também segundo os objectos 

estéticos novos que surgem na história para orientar a percepcão 

estética: a arte negra renasce graças a Picasso, tal como Picasso é 

fecundado pela arte negra. O público também, pela tradição que 

transmite, pelas metamorfoses que opera, enriquece ou empobrece a 

significação do objecto. E enfim os executantes: cada nova encenação 

não é apenas uma epifania, é uma descoberta ..." (Dufrenne, 1953, 

205-209). 

Do mesmo modo que o objecto artístico nos fala 

historicamente - ele só tem vida na e pela história, tal como os 

homens que o fizeram e que com ele se confrontam - também se 



liberta das fronteiras da cronologia. A história humana, o tempo 

humano é um devir; o objecto artístico pertencendo -lhes, participa 

desse devir. 

Eis assim uma distinção entre o objecto artístico e o 

objecto comum : enquanto este "aparece a partir do plano do mundo; é 

do mundo que tem o seu ser, é pelo mundo e no mundo que dou conta 

dele" (...), o objecto artístico "força a atenção e mantém-na sobre si, 

porque ele dá-se como não sendo do mundo, mas constituindo o seu 

próprio mundo(...). Mesmo se permanece uma coisa do mundo e uma 

coisa percebida como coisa do mundo, transcende a sua condição de 

coisa opondo ao mundo o seu mundo" (Dufrenne, 1953,220-221). 

É supremacia da arte possibilitar uma visão especial da 

relação com o mundo ou essa relação com todas as suas vicissitudes 

está presente na relação perceptiva com o mundo e a arte é uma 

possibilidade de mostracão dessa realidade? 

De que modo a experiência estética participa no 

desenvolvimento da relação do indivíduo consigo, que é afinal uma 

relação com o mundo? 

Contém a experiência estética por definição algum 

exemplarismo? Como é que uma vivência estética pode transportar 

para lá de si mesma? 

O modo de captar os indícios do mundo é revelador de 

uma determinada atitude perante o mundo. O corpo que percebe os 

indícios do mundo tem a possibilidade de os interpretar e de se 

remeter ao mundo de modo diferenciado. 

A abertura a uma experiência de tipo estético é a abertura 

a um universo interpretativo que, sendo uma experiência entre as 



diferenciadas possibilidades de experienciar o mundo, não se pode 

substituir. 

A experiência estética distende a abertura ao mundo, 

suscitando outros universos de interpretação do mundo. 

Experiência entre outras experiências, a da estética remete 

para a possibilidade interpretativa da relação intrínseca do corpo com 

o mundo que, sendo inextricável, é inesgotavelmente fonte de 

significação. Cada percepção realizada é um acto dessa relação. A 

experiência estética é possibilidade de realizar percepções só 

possíveis por meio dessa experiência, ampliando as potencialidades 

interpretativas da relação com o mundo, que de raíz é, 

fundamentalmente, possibilidade interpretativa. 

Trata-se de dar consistência ao que inicialmente é 

indiferenciação de matéria: Merleau-Ponty chama-lhe "carne". 

Há, segundo Merleau-Ponty, uma estrutura metafísica da 

carne, um ser que está ao mesmo tempo voltado quer para a indivisão 

quer para a diferenciação, um ser em que cada parte é reflexo do todo. 

Quando as minhas duas mãos se tocam dá-se o ser tocado, toda a 

coisa se dá a tocar, como na visão, toda a coisa se dá a ver. Assim, 

posso dizer que de mim às coisas não há passagem de uma substância 

a outra substância; as coisas participam da carne, as coisas são carne: 

"A árvore que eu tenho perante mim só é visível, porque brilha de 

visibilidade ,porque faz surgir ao mesmo tempo que ela, a casa, a rua, 

o céu, uma paisagem inteira. (...) A paisagem que agora o meu olhar 

envolve só é visível porque extravaza de todos os lados para lá do que 

eu vejo,porque dá a ver o que ainda não vejo. A coisa é individual e é 

enquanto tal que eu a apreendo, árvore, ramo, nó de madeira, mas 

enquanto tal ela é dimensão - dimensão que me abre simultaneamente 



ao ser da paisagem e à sua riqueza inesgotável e ao ser da árvore, a 

uma infinidade de coisas que, de todas as maneiras possíveis, são 

árvores como o quale é já ele próprio dimensão, o puro sentido como 

tal, o azul do céu e, como tal, dimensão do céu e de todo o azul 

possível dado ao ver" (Lefort, 1978, 39). Deste modo, podemos 

afirmar com o mesmo rigor que a coisa brilha de visibilidade e que 

sendo visível designa o invisível. O filósofo mostra-se empenhado em 

fazer uma análise da experiência da visão como primeiro nível de 

aproximajão de uma experiência primordial que possibilite pensar e 

dizer o ser. Merleau- Ponty quer partir do nível "bruto" da coisa, 

daquilo que se dá ao olhar antes da elaborajáo do pensamento. A 

interrogacão dirigindo-se às coisas sensíveis procura expor-se à 

presenja do que é "estranho" à consciência, descobrindo nesse 

desapossessamento a dimensão de uma abertura do Ser que é 

incomensurável com as representajões da ciência. "Depois do 

desmascaramento de todas as astúcias do objectivismo, depois de 

negar a identidade do ser e da representação, Merleau-Ponty busca a 

partir da visáo sem preconceitos, da aparência não manipulada (que 

exige uma distorcão da forma objectiva), a lógica do ser" (Cantista, 

1982, 259). 

Carne é, portanto, o termo da linguagem filosófica de 

Merleau-Ponty para designar o Ser. As expressões de "carne do 

mundo", "carne das coisas", "carne do ser" não são apenas metáforas. 

A problemática da carne não toma apenas o lugar do corpo-próprio, 

mas estende-se a toda a experiência de reversibilidade do que é 

sentido e daquele que sente - o que Husserl referia ao nível do corpo 

fenomenal, como constitutivo da Leiblichkeit.Náo é por generalizajão 

que se passa do ser do sujeito ao ser do mundo, mas é antes o sujeito 



que aparece como uma variante do ser do mundo: "Queremos dizer 

(...) que o ser carnal como ser das profundezas, com várias camadas 

ou com várias faces, ser de latência e apresentação de uma certa 

ausência é um protótipo do Ser de que o nosso corpo, o que sente e é 

sensível, é uma variante muito notável" (Merleau-Ponty, 1964, 179). 

Merleau-Ponty ao procurar a definição própria para a 

carne - que é a designação do Ser - afasta os conceitos metafísicos 

tradicionais - a carne não é matéria, não é espírito, não é uma 

substância - e afirma a necessidade de voltar ao (...) "velho termo de 

"elemento", no sentido em que o empregamos para falar da água, do 

ar, da terra e do fogo" (Merleau-Ponty, 1964, 184). 

A carne é um "elemento do Ser" que faz significar 

todos os fenómenos: é por essa mediação que os factos 

individualizados assumem coerência de conjunto. A carne não reenvia 

pois a um referente identificado previamente pelo filósofo: é um 

elemento que não tem um lugar próprio e que está em todo o lado. Se, 

no entanto, à carne não podemos assinalar um referente estável, se 

stricto sensu, não há "conceito" da carne, isso não quer dizer que se 

trata de um flattis vocis ou que pela sua generalidade ela se mostre 

contrária a toda a experiência. 

Na obra Fenornenologia da Percepção apresenta-se a 

evidência perceptiva, a experiência primordial, o sentido incarnado ... 
ou seja, tecem-se os filamentos que ligam o corpo ao mundo e o 

mundo ao corpo, manifestando a consciência incarnada como 

possibilidade de referência à experiência humana integral. A análise 

do corpo exige um novo estatuto do saber. Considerando que há um 

saber do corpo renuncia-se ao modelo da consciência como 

transparente a si própria, prossegue-se numa ligacão ao sensível, 



pretendendo descrever os paradoxos da existência no mundo. A 

Fenomenologia da Percepção procura o seu fundamento numa teoria 

nova do cogito, apontando, no entanto, a situação de ambiguidade 

como via de experienciar o mundo. O sentido originário que é a 

existência, torna-se correlação de ambiguidade da ideia e da coisa 

concretizada no corpo-próprio. 

O corpo não tem o poder de atingir o originário, esse 

originário designado por experiência muda ou vida irreflectida da 

consciência. Todavia, a existencialização do sentido é exigência de 

uma radicalização da subjectividade transcendental que tem que 

assistir ao seu começo. 

Merleau-Ponty dá conta que uma exigência de 

radicalidade não pode ao mesmo tempo tematizar a instância pré- 

reflexiva e considerá-la prioritária em relação à reflexão. A reflexão 

radical ainda que fundada no irreflectido não consegue objectivá-10 

em toda a sua dimensão. Sobre essas dificuldades exprime-se assim o 

filósofo: "Os problemas postos na Fenomenologia da Percepção são 

insolúveis, porque aí parto da distinção "consciência-objecto" 

(Merleau-Ponty, 1964, 253). 

Em consequência dos imponderáveis que permanecem 

e m  Fenomenologia da Percepçio Merleau-Ponty procurará 

"compreender - não representar - o passo do fora ao dentro, a 

mediação ontológica que na Fenomenologia da Percepção se dava por 

suposta" (Cantista, 1982, 252). 

Parece plausível afirmar que Merleau-Ponty manifesta a 

necessidade da fenomenologia se transcender numa ontologia, 

sublinhando a realidade absoluta do ser como condição, aliás 



fundamental, para a superação da ambiguidade (má) da experiência 

perceptiva. 

A dificuldade dá-se na constituição da ontologia, ou seja, 

na passagem da fenomenologia à ontologia e muito peculiarmente, 

porque o filósofo não pretende abandonar a fenomenologia, mas 

enraizá-la numa ontologial. Sem dúvida que esta problemática, pela 

sua complexidade exige um estudo aprofundado que, aliás, já foi 

objecto de aturadas e minuciosas reflexões. 

Nós procuramos caracterizar o horizonte ontológico, na 

medida em que implica com o problema da especificidade da 

experiência estética e das suas repercussões ao nível de uma teoria da 

educação. Com este objectivo, não podemos deixar de referir o modo 

como a partir do "corpo-sujeito" somos conduzidos à instância 

ontológica - a carne - e como, a partir deste novo ângulo, o corpo que, 

na Fenomenologia da Percepção era gerador de sentido, se torna 

figuração da carne e ainda como a partir desse entendimento é 

possível justificar a experiência estética. 

Defendemos ainda a tese de que o percurso pontyano se 

desenvolve de uma fenomenologia do corpo para uma ontologia do 

Sensível. A carne será o movimento constitutivo a partir do qual o 

corpo poderá ser tematizado, para além da perspectiva da 

ambiguidade. O argumento sobre a unidade do corpo que, na 

Fenomenologia da Percepção o filósofo deixara inacabado, parece 

resolver-se num horizonte ontológico, quando o corpo aparece 

simultaneamente como o que sente e o que é sentido. Digamos que a 

percepção não consegue resolver a dualidade inerente a uma filosofia 

Esta temática aparece nos últimos escritos do filósofo, nomeadamente na  obra 
póstuma, Le Visible et l'lnvisible. 



da consciência e que só a noção de carne, como elemento originário, 

insistirá sobre o fundamento, não como corpo-próprio, mas como 

realidade que é realidade sensível. 

Por conseguinte, o corpo vidente - designajão que 

substitui a de corpo fenoménico - é, ao mesmo tempo, visível - 

designação que substitui a de corpo objectivo - porque ambas dizem 

respeito a um mesmo ser, uma mesma textura. Podemos afirmar que o 

ver é simultâneo do ser visto para um sujeito que assume como 

verdade fundamental a sua instalação no ser, isto é, o ser sem ponto de 

vista. A significação não é o "eu vejo" (o eu percebo), mas antes o 

ver-se do ser que envolve simultaneamente o ver e o ser visto: eu vejo 

apenas na medida em que também sou visto, sou vidente, porque 

também sou visível. 

Em O Visível e o Invisível Merleau-Ponty não interroga 

apenas a análise reflexiva - que já tinha feito na Fenomenologia da 

Percepçáo - mas mostra como no seio da reflexão há uma inexorável 

ligação com o mundo da experiência, um cruzamento da minha vida 

com as outras vidas, um entrelaçamento do meu corpo com as outras 

coisas visíveis. O filósofo apresenta um novo termo - sobre-reflexão 

(surréflexion) - visando desvendar esse entrelaçamento, que uma 

filosofia da reflexão não dá com transparência2- 

O filósofo aponta para a camada profunda renunciando a 

noções como "actos de consciência", "estados de consciência", 

"matéria", "forma", "imagem" e mesmo "percepcão", porque 

introduzem divisão do vivido em actos descontínuos. 

Essa primeira experiência primordial da  nossa relação com os outros e com o 
mundo, designa-a Merleau-Ponty por fé perceptiva: "Nós vemos as coisas mesmas, o 
mundo é o que nós vemos: fórmulas deste género exprimem uma fé que é comum ao 
homem natural e ao filósofo, desde que ele abre os olhos, reenviam a uma fiada 
profunda de "opiniões" mudas implicadas na nossa vida" (1964, 17). 



Na interrogação constante da experiência que procura 

saber como é que ela se dá podemos enraizar uma reflexão de tipo 

estético, se essa for uma pergunta de significação. 

A filosofia para Merleau-Ponty "só é ela própria se ela se 

recusa as facilidades de um mundo com uma única entrada, assim 

como as de um mundo com múltiplas entradas todas acessíveis ao 

filósofo. Ela encontra-se, como o homem natural, no ponto em que faz 

a passagem do soi no mundo e no outro, na encruzilhada das 

avenidas" (1964, 212). Merleau-Ponty procura ultrapassar o 

antagonismo perceber-pensar, evitando que o sentido seja colocado 

por uma consciência. É o sensível que exibe a verdadeira 

pensabilidade do ser e o filósofo procurará demonstrá-lo através da 

carne universal3. 

O invisível é apontado como a outra faceta do ser, dando- 

se por direito. O invisível não é uma negatividade que se opõe a uma 

positividade absoluta, mas é antes um não-ser em relação ao ser, um 

invisível do visível. 

A carne sendo a designação encontrada por Merleau- 

Ponty para exprimir o entrelaçamento do corpo com o mundo, contém 

a possibilidade de uma infinita significação desse entrelaçamento. É 

ao nível dessa charneira, em que interior e exterior se distendem e se 

contraem, que é possível situar a experiência estética. 

Merleau-Ponty centrou a força dessa significação no 

olhar. A propósito deste enigma da visão e do apelo ao pensamento -. 
que o olhar suscita, apresentamos o seguinte comentário de Giorgio de 

3 A antologia não pode esquecer a incarnaçáo inicial, o mundo sensível; a carne 
universal é a nocão última que aparece em Le Visible et L'lnvisible, isto é, náo 
possibilita o apelo a qualquer outra instância que a fundamente: "Porque a ciência e a 
reflexão deixam finalmente intacto o enigma do mundo br~ito, somos co~vidados a 
interrogá-lo sem nada pressupôr" (1964, 207). 



Chirico citado por André Breton: "Durante uma clara tarde de inverno 

dei por mim no pátio do Palácio de Versalhes. Estava tudo calmo e 

silencioso. Tudo me olhava de um olhar estranho e interrogador. 

Apercebi-me que cada ângulo do Palácio, cada coluna, cada janela 

tinha uma alma que era um enigma. Olhava à minha volta os heróis de 

pedra, imóveis sob o céu claro, sob os raios frios do sol de inverno 

que brilha sem amor como as canções profundas. Senti então todo o 

mistério que empurra os homens a criar certas coisas. E as criações 

pareceram-me ainda mais misteriosas que os criadores (1928,27). 

Esta descrição de Chirico que aponta para o conceito 

de quiasma de que fala Merleau-Ponty, ao sublinhar a reversibilidade 

do que vê e do que é visto, faz lembrar como é imprescindível estar 

atento aos faustos da visão, ou ainda mais amplamente, aos faustos 

das percepções. 



3. A experiência estética 

A reflexão acerca desta temática lança-nos perto da 

intenção filosófica de Gadamer - expressa no prólogo à 2"dição da 

sua obra Verdade e Método - de interpelar o conjunto da experiência 

humana do mundo e da praxis vital, mostrando que a compreensão 

não se funda na subjectividade, mas está ligada ao ser do que se 

Gadamer analisa a estrutura da noção de experiência, 

mostrando que a verdadeira experiência é a experiência da própria 

A explicitação do conceito de experiência é ainda 

fundamental, na medida em que sendo a estrutura da consciência da 

"história efectualM6. Na realidade, ao falar de consciência de "história 

Em Gadamer a hermenêutica faz confluir a experiência da filosofia com a da arte e 
com a da  história como formas de expressão de uma verdade, que não pode ficar 
cerceada pelo modelo metodológico da ciência moderna. A questão da linguagem 
aparece "como fio condutor do âmbito ontológico da hermenêutica". 

O autor faz ainda a ligação desta temática com a realização da  compreensão pela 
linguagem, para explicitamente atingir a experiência hermenêutica entendida como 

ontologia. 

6 Para  a expressão alemã Wirkungsgesclzich.te Bewusstsein têm sido feitas várias 
traduções, o que testemunha a dificuldade em torná-la igualmente significativa 
noutras línguas. Assim é traduzida em espanhol por "história efectual" em Verdad y 
llíetodo, se,gundo a responsabilidade de Ana A,wd Aparcio y Rafael de Agapito, Ed. 
Sigueme, 1977 e em francês por " la conscience de l'histoire de l'efficience" em Vérité 



efectual", Gadamer interroga-se sobre a própria essência da 

consciência e consequentemente sobre a estrutura da reflexividade 

que está inerente a esse conceito. O interesse de Gadamer é pensar 

uma realidade capaz de pôr limites à omnipotência da razão. O autor 

aferirá a sua perspectiva, de uma hermenêutica histórica, com a 

metafísica da filosofia reflexiva. Este era o ponto em que se orientava 

a crítica a Hegel. Porém, diz-nos o autor que "só estaremos em 

condições de libertar o problema da hermenêutica histórica das 

consequências híbridas do idealismo especulativo se, em vez de nos 

satisfazermos com uma perspectiva irracional deste, procurarmos reter 

toda a verdade do pensamento hegeliano" (1958, 416). Para Gadamer 

a Fenornenologia do Espírito de Hegel não assenta num formalismo 

da reflexão, mas procura atingir uma mediação total da história: " o 

comportamento histórico do espírito não é nem um auto-reflectir-se 

nem uma superação só formalmente dialéctica da autoalienação que 

lhe aconteceu, mas uma experiência que experimenta realidade e é ela 

própria real" (1988, 421). 

O conceito de experiência perspectivado pela lógica da 

indução, para as ciências naturais, perde o seu carácter histórico ao ser 

submetido a uma esquematização epistemológica: a experiência é 

válida na medida em que se confirma. 

Bacon, com o seu método da indução, que implica a 

generalização e que adquire validade enquanto não for contrariada, 

procura ultrapassar a casualidade em que se produz a experiência 

quotidiana. Mas a maior aportaqão de Bacon foi a investigação dos 

preconceitos que envolvem o espírito humano e o afastam do 

et Méthode, segundo Étienne Sacre com revisão de Paul Ricoeur, Paris: Ed. du Seuil, 
1976. Em Du Texte a Z'Action (no ensaio "Herméneutique et Critique des Idéologies") 
Paul Ricoeur propõe a tradução de "a consciência exposta aos efeitos da história". 



verdadeiro conhecimento das coisas. Independentemente do alcance 

dos objectivos da ciência moderna, é importante referir que foi 

compreendida uma característica essencial da estrutura da 

experiência: que a experiência é válida enquanto não for recusada por 

uma nova experiência. 

Lembremos como para Aristóteles a experiência tem uma 

generalidade posicionada entre as variadíssimas percepções 

individuais e a generalidade do conceito. A experiência, não sendo a 

ciência, é um pressuposto necessário: as observações individuais 

devem mostrar os mesmos resultados de modo a conseguir-se a 

generalidade da experiência e, seguidamente, a generalidade do 

conceito e a possibilidade da ciência. Mas, experiência e ciência não 

se confundem. A experiência dá-se nas observações individuais, o que 

significa a caracterização da experiência já como abertura: está 

essencialmente ligada à sua contínua confirmação e quando isso não 

acontece, ela converte-se noutra experiência. Assim, 6 um acontecer 

marcado pela imprevisibilidade. Mas, para Aristóteles, o que é 

importante na experiência é o alcance que tem na formação dos 

conceitos. Deste modo, Aristóteles não contempla o verdadeiro 

processo da experiência: o da negatividade. 

É essa mesma negatividade que, permitindo que do 

encontro com um objecto se atinja um saber mais amplo, se dê um 

tipo de experiência que se designa por dialéctica. 

Hegel permite-nos o confronto com esse carácter 

dialéctico da experiência. Na Fenornenologia do Espírito Hegel 

mostra como a consciência que quer ter certeza de si própria, faz as 

suas experiências: efectivamente, o objecto para a consciência é o em- 

si, mas o em-si só pode ser conhecido por uma consciência que o 



experimenta. A experiência da consciência conduz a um saber-se a si 

mesma que, quando já não tem nada estranho fora de si, faz a sua 

consumação na ciência, como certeza de si mesma, no saber. Dá-se a 

identidade da consciência e do objecto e a dialéctica da experiência 

supera-se no saber absoluto. 

Segundo Gadamer a essência da experiência não é ainda 

atingida: a verdade da experiência referencia-se sempre a novas 

experiências, por isso, não pode ser neutralizada no saber. 

A dialéctica da experiência caracteriza-se pela sua 

abertura a novas experiências, que não são apenas ensinamentos sobre 

qualquer objecto. Trata-se da experiência que tem que ser adquirida, 

que é reveladora da própria natureza do ser humano e que não pode 

ser negada a ninguém. Se a experiência humana é a experiência da 

sua própria grandeza, é também a expressão da sua própria finitude. 

"O que o homem aprenderá pela dor não é isto ou aquilo, mas a 

percepção dos limites do ser homem, a compreensão de que as 

barreiras que nos separam do divino não se podem superar" 

(Gadamer, 1988,433). 

O homem experimentado é sempre o mais radicalmente 

não dogmático, porque consciente dos seus limites sabe que não 

domina o tempo nem controla a realidade. Por isso, nele realiza-se o 

sentido autêntico da experiência: a consciência da sua finitude (e da 

sua possível excelência). 

Reconhecer esta finitude é saber os limites dentro dos 

quais se dão as possibilidades de realização das expectativas e dos 

planos dos seres finitos que são os homens. 

A verdadeira experiência é, portanto, experiência da 

historicidade própria e da abertura a um tu, que sendo também 



experiência, não se compatibiliza com uma concepção do outro como 

instrumento que se domina ou que se reduz ao eu. Trata-se de reflectir 

sobre a estrutura dessa abertura, entendida como interpelaçáo7. 

Esta temática evoca a dialéctica socrática: a interpelação 

começa por abrir uma fissura através de uma pergunta. Tal como é 

levado a fazer experiências aquele que não se cristaliza nas situações, 

também a pergunta se impõe para aquele que não se submete às 

opiniões pré-estabelecidas e que, acima de tudo, quer saber de si e dos 

outros. 

Pretendiamos clarificar que quando nos referimos à 

experiência, não estamos a considerar o nível das experiências 

desenvolvidas a partir de uma metodologia científica, mas o nível das 

experiências existenciais, quotidianas, mundanas. Se  bem que o 

domínio das experiências científicas seja imprescidível, o domínio das 

experiências mundanas é inevitável. "O saber científico baseia-se no 

saber experiencial natural, ingénuo da humanidade. Este é o 

reservatório inesgotável de que a ciência se nutre continuamente e de 

modo não controlável, do mesmo modo que o homem usa noutros 

âmbitos as forças que acumulou naturalmente. Em certo momento, o 

homem conseguiu configurar as suas experiências estéticas, empíricas 

' Gadamer analisa a estrutura lógica da abertura, que caracteriza a consciência 
hermenêutica, no capítulo que intitulouVA primazia hermenêutica da pergunta", 
reflectindo precisamente sobre o conceito da pergunta na situação hermenêutica. A 
arte da dialéctica, isto é, a arte de perguntar e buscar a verdade manifesta-se naquele 
que sabe manter as suas perguntas numa orientação aberta, ou seja, naquele que 
sabe manter-se numa conversaçáo autêntica. A forma literária do diálogo ( em Platão, 
por exemplo) transporta a linguagem ao movimento originário da conversaçáo 
protegendo a palavra de exercícios dogrnáticos. Gadamer mostrará que o fenómeno 
hermenêutico tem também o carácter original da conversação e a estrutura da 
pergunta e da resposta. Quando um texto se converte em objecto da interpretação isto 
significa que coloca uma pergunta ao intérprete. Para compreender um texto é 
preciso compreender essa pergunta e, para isso, é preciso ainda compreender o 
horizonte do perguntar, no qual se insere a orientacão de sentido do texto. A 
verdadeira essência da experiência hermenêutica dá-se na relação entre o perguntar 
e o compreender. 



e técnicas como os começos da experiência científica. Não podemos 

calcular a imensa riqueza de experiências que teve que acumular 

antes, nem a mudança radical que teve de produzir em si mesmo 

configurando-se, nas suas experiências, para novas possibilidades de 

experiência" (Szilasi, 1977, 42-43). O que a afirmação anterior 

parece propor é uma ultrapassagem de reducionismos e de 

preconceitos cognitivos. A experiência comum, para além de um valor 

vital, é também a raíz da eloquência de amplos mundos da cultura. É 

na base de todas as suas riquezas potenciais, que a referimos como 

experiência humana cabal, na medida em que nela se dá o confronto 

com uma multiplicidade de situações e circunstâncias, que muito 

implicam com as possibilidades de cada indivíduo. 

Efectivamente, a experiência natural, pelas suas 

características não pode deixar de pagar alguns tributos: não é uma 

experiência sistematizada, não está delimitada metodologicamente a 

âmbitos de especialidade, não pode ser desmembrada analiticamente, 

não pode ser submetida a controlos de validação. 

Se, no entanto, a reflexão não quer perder o contacto com 

a vida, parece não poder negligenciar esse manancial de realidades e 

hipóteses que provêm da experiência de ser-no-mundo. Consideramos 

ainda que o contacto com a espessura da experiência do mundo não se 

coaduna com uma separação da consciência e por isso propomos 

pensar a reciprocidade da experiência e da consciência, a partir do 

que entendemos por "corpo-pleno". 

É preciso renunciar à ideia de uma experiência pura, de 

uma experiência absoluta originária, porque as experiências 

individuais de que falaremos já fazem parte do processo de uma 

consciência em desenvolvimento. Se é possível analisar contactos 



originários com a realidade através, por exemplo, de intuições puras, 

pretendemos esclarecer que a nossa reflexão se  faz a partir do 

postulado de que a experiência é sempre a experiência de alguém, que 

é complexo e que é nessa complexidade que a experiência - e as 

interrogações sobre a experiência - se podem inscrever. O indivíduo 

relaciona cada experiência com o sistema geral dos seus pontos de 

referência, isto é, no âmbito das significações da sua consciência- 

corpórea, embora "as questões decisivas sobre a conduta não possam 

responder-se indagando só o cérebro, por muito que se chegasse a 

conhecer a função de todas e cada uma das células e das suas 

conexões. Dizia David Marr 8 que isso seria como tentar compreender 

o voo de um pássaro examinando uma das suas penas. A compreensão 

total do voo implica conhecer as restrições que impedem qualquer 

organismo ou máquina de começar a voar, assim como os factores que 

permitem superar a gravidade" (Gardner, 1987, 324). 

Com a transcrição desta imagem proposta por Marr 

pretendiamos mostrar também, como qualquer interrogação sobre a 

experiência, só levianamente pode ser colmatada com uma resposta 

simples. 

Situemo-nos no campo da valência significativa da 

experiência humana, procurando mostrar como significa a experiência 

estética no âmbito generalizado da experiência. Pensemos porque é 

que perante determinadas linhas numa tela ou perante a organização 

de certos sons, há indíviduos com formação estética - ou, mais 

especificamente, com formação artística - que veêm mais nessas 

linhas e otlvern mais nesses sons do que um indivíduo alheado ou sem 

essa formagão. 

Neurofisiologista da  Escola de  Cambridge, que  escreveu uma  importante 
monografia sobre o funcionamento do cerebelo. 



A atitude e o interesse estético pelo mundo, se não são 

absolutamente inatos - e por isso implicam a sua activação - moldam, 

depois, a disposição para vivenciar o mundo e os produtos naturais e 

artificiais do mundo. A experiência é portadora de significação, o que 

faz dela uma modalidade de conhecimento e de hermenêutica da 

realidade. O dado da experiência não é bruto, mas antes se integra no 

curso das vivências acumuladas: o dado da experiência é sempre 

temporal e espacial. Ao estruturar-se na vida mental actua como 

veículo de referência nas trocas prático-teóricas com o mundo. 

Eccles, ainda que aludindo às "experiências científicas" é 

esclarecedor do que pretendemos afirmar com a expressão "veículo de 

referência": "Se reflicto nos acontecimentos durante a investigação 

científica, percebo que existe um "tráfico" incessante entre as minhas 

experiências conscientes e os objectos e acontecimentos no mundo 

externo. (...) A minha actividade científica é essencialmente uma 

relação entre o meu pensamento racional e conceptual, o meu 

exercício de movimento de vontade e a minha percepção sensorial" 

(Eccles, 1953, 277-278). 

Esta ordem de reflexóes,é fundamental na questionaqão 

da tradicional concepção do indivíduo como ser racional e como 

actor segundo procedimentos lógicos. O que acontece é que o 

indivíduo pode chegar a certos pensamentos ou conclusões segundo 

procedimentos diferentes da lógica. É preciso superar o ideal da 

racionalidade como adequação comportamental do ser humano, 

reconhecendo e aprofundando o "tráfico" entre o que vem pela 

experiência perceptiva e o que é representado mentalmente. Para 

tanto, parece-nos imprescindível reflectir o que é isso que pode vir 

pela experiência e que pode permitir a uns uma como@o perante 



linhas ou sons dispostos de um modo sem hábito e, a outros, não 

desperta nem sequer o juízo " não gosto" ou "acho feio". 

O despertar para a experiência estética transporta a vida 

mental (esquemas, imagens, regras, estruturas e operações mentais ...) 

para a realidade circundante, para a circunstância, para a abertura 

constante da possibilidade. 

"No meu entender, a meta última da ciência cognitiva 

deve ser, precisamente o fornecimento de uma dercrição coerente da 

forma em que os seres humanos obtêm os seue produtos simbólicos 

mais significativos: como chegam a compôr sinfonias, a escrever 

poemas, a inventar máquinas (incluindo os computadores) ou a 

construir teorias (incluindo as das ciências cognitivas). Estas 

elucidaçóes teriam que incorporar os meios de que se valem os seres 

humanos para embarcar em projectos complexos de modo a alcançar 

as suas metas ambiciosas" (Gardner, 1987, 419-420). De facto, o 

estudo aprofundado de qualquer actividade humana mostra como é 

preciso vincular a descrição representacional na complexidade que a 

sustenta. 

Considere-se ainda a possibilidade antecipatória do 

pensamento sobre a experiência ao desenvolver um carácter selectivo 

perante os dados, que mais não é do que a intencionalidade da 

consciência a manifestar-se. Sendo assim, a significação que assume a 

experiência não resulta exclusivamente de um sentido imanente aos 

dados, mas do fluxo de intencionalidade entre a consciência e os 

dados externos à consciência. Por isso, o conceito de "consciência- 

corpórea" continua a ser eloquente. Os dados não são puros dados 

nem a consciência é pura consciência. Entre esses dois pólos 

manifesta-se â possibilidade interpretativa da experiência humana, 



que jamais é uma simples recepção de dados. Uma experiência real é 

uma situação de relação e nunca um fenómeno de purismo: não há 

experiência pura e não há consciência pura se se pretende falar de 

conhecimento. Se, para se desenrolarem as situações experienciais, se 

depende do corpo, já que é a partir do corpo que acontece a doação 

de sentido (perante o mundo existente e criando novos mundos de 

significação), então é inviável manter uma argumentação fundada em 

níveis de autonomia e sem contaminação. "Em primeiro lugar tem de 

advertir-se o seguinte: o mundo perceptivo que vemos à volta quando 

abrimos os olhos é totalmente o resultado da actividade humana. Já 

do ponto de vista meramente óptico é de elevado grau simbólico: um 

campo de alusões experienciais que simbolizam o estado, qualidade 

ou natureza e a possível utilização dos objectos ... O mundo é 

trespassado ou transcorrido na sua totalidade por movimentos (...); 

toda a sua plenitude é objecto de experiência" (Gehlen, 1980,54-45). 

Começando pelos sentidos, dá-se uma experiência que, ao 

designarmos por estética, queremos distinguir de outro tipo de 

experiências. Como caracterizá-la? 

Poderemos supô-la como mera reacção orgânica a 

determinado universo de sensações como, por exemplo, nos descreve 

William James: "Um relâmpago, um golpe no peito, um 

estremecimento, uma respiração profunda, uma agitação, um calafrio 

na medula, lágrimas nos olhos (...) para não falar de milhares de 

sintomas impossíveis de designar: é o que podemos sentir no 

momento em que a beleza nos excita" (Plazaola, 1973, 298). 

Os movimentos cinestésicos - ainda que na 

particularidade com que William James os descreve - não se dão 

apenas na experiência dita estética. 



Por outro lado, parece não se poder abordar essa questão 

apenas do ponto de vista, supostamente único, do intelecto. Essa 

experiência desligada das suas raízes sensoriais seria uma bizarra 

experiência estética. 

Trata-se de uma experiência em que, contudo, os sentidos 

atingem um particular apogeu ou ainda na palavra de Mikel Dufrenne 

trata-se da "plenitude de ser sensível" (Dufrenne, 1953, 22). 

Prodigiosa parece essa ligação da carne e do espírito 

provocadora de um estado experiencial que não tem exemplarismo 

fora da sua circunstância . 

Fica mais clara a caracterização da experiência estética, 

agora que partimos do argumento de que as sensações e as ideias se 

ligam intimamente? Que itinerário é possível definir tendo em conta 

essa intimidade? 

Consideremos o primeiro momento como um momento 

de perturbação. Com efeito, é da perturbação da relacão dos sentidos 

com a intelecção que se abre a vastidão das emoções e das ideias, 

vastidão do possível que ainda não é. Chamamos-lhe perturbação, sem 

qualquer intenção de análise patológica. Trata-se da alteração de uma 

ordem de estímulos e de emoções, que designaremos num segundo 

momento como surpreendente e evocativa. 

Na esteira de Aristóteles, há quem considere esse 

primeiro momento como um momento de espanto: "O assombro é 

essa mudança de atitude que se produz em mim convertendo-me de 

homem prático em homem contemplativo. Ontem, voltando da oficina 

para casa, surpreendo-me, parado em plena rua, olhando um cartaz 

que apresentava uma reproducão fotográfica da Pietà florentina de 

Miguel Ângelo: aquela pirâmide humana de formas plasticamente 



organizadas, verdadeiro drama de pedra, caiu sobre mim como o 

resplendor de um relâmpago, paralisando-me e cegando-me (...). 

Momento de assombro" (Plazaola, 1973,301). 

O espanto aparece assim ligado a uma perturbação no 

quotidiano, introduzindo a surpresa, que é sempre um momento de 

ruptura e que aponta para qualquer coisa diferente do previsível. 

Podemos considerar que o espanto - o assombro - é uma emoção- 

limiar: dilata-se para além de si própria, isto é, torna-se evocativa. O 

sujeito tanto pode ser atirado para um ponto já dado da sua biografia 

como para uma qualquer situacão ainda não acontecida. É esse 

momento verdadeiramente perturbante que constitui o que podemos 

designar por momento contemplativo da experiência estética. 

"Contemplar é ler a obra de arte sempre como contendo mais do que 

o artista pôs nela. O artista põe o que é dele e a contemplação 

acrescenta o que é dos outros. Bach põe na sua música todo o Bach, 

mas a contemplação encontra nela algo mais, todo o Palestrina e 

Schutz e ainda encontra o que Bach não pode pôr nela, quer dizer, as 

promessas de um florescimento musical que durou cem anos. A 

contemplacão, em particular, acrescenta à criação o seu depois(...)" 

(Plazaola, 1973, 31 1-312). 

A fenomenologia pode justificar essa qualidade evocativa 

do objecto-estético - da realidade estética - ao afirmar que o que 

contemplamos não é a realidade, mas a co-realidade (mit-Realitat) e 

que essa realidade é fundamentalmente aparecimento (Ersclzeinung). 

A relação da ordem estética dessubstancializa-se e torna-se uma 

relação de aparecimento (Erscheinungsverhaltnis) : a coisa deixa de 

ter uma essência, para se definir conforme o sujeito que a contempla 



esteticamente. O momento culminante da experiência estética é, no 

nosso entender, o prazer estético. 

Esse tipo de prazer que consideramos não ser possessivo 

é a posse de toda a qualidade perceptiva do sujeito, experienciada 

individual e precariamente. 

"Tinha dado alguns passos que se revelavam inúteis, e por 

fim saí para a rua, agitado, aturdido. Ao princípio estive como cego e 

acreditei que ninguém via ninguém, que todos tinham ficado cegos e a 

vida tinha paralizado, porque todos deambulavam confusos. A tensão 

dos meus nervos fazia-me sentir as coisas com particular intensidade. 

Frias se levantavam, perante mim, as fachadas. Cabeças, vestidos 

aproximavam-se pressurosos e desapareciam como figuras espectrais" 

(Gándara, 1988, 11). 

A rua, local de multidões, onde todos parecem ter um 

propósito definido, um objectivo, um projecto ou negócio, para o qual 

correm sem vacilar, é também um lugar de metamorfoses de 

percepções. O conhecimento da natureza humana parece dar-se ali, 

todo de uma vez, perante a multidão atordoada por uma qualquer 

esperança, que faz mover as suas cabeças, os seus membros e 

certamente as suas consciências. 

A rua nega o entendimento do ser humano apenas como 

ponderada racionalidade ou moralidade ordenada. O princípio romano 

de meizs sana in corpore sano , de realização distante na neurose do 

mundo ocidental, aponta para uma fundamental empiria, que é a 

ligação do sistema psicossomático, fundado nas coordenadas de dor e 

prazer. 

"Ser inteligente" já não pode significar a descrenca nos 

sentidos, nos impulsos, nas percepções; "ser inteligente" não admite a 



admoestação de que não se deve obedecer ao corpo. Quanto mais 

profunda for a experiência da sensibilidade, com mais vivacidade se 

pode expressar a atitude criativa. 

A ocasião de levar a cabo uma crítica da razão é ocasião 

simultânea para pensar a importância da experiência estética e das 

suas potencialidades, designadamente pela chamada de atenção ao ser 

humano enquanto ponto de referência de si próprio e dos outros. A 

experiência estética aparece-nos com um alcance práxico 

fundamental. Uma reflexão sobre as experiências emotivas é uma 

reflexão sobre o conhecimento. A dialéctica do conhecimento não 

pode estar de acordo com o granito abstractivo das ideias convertidas 

em sistema. 

Uma reflexão sobre a experiência estética é para nós a 

crença num mundo de interioridade, de subjectividade, bem longe da 

mendicidade de um sujeito como ego cogito. A crenja na consciência 

e na inconsciência dos indivíduos, nos seus impulsos, nas suas 

paixões é que poderão fazer emergir o indivíduo de uma teia de 

relações que mais o estrangulam do que o solidarizam. Lessing afirma 

que "todas as paixões, mesmo as mais desagradáveis, são agradáveis 

enquanto paixões", pois "tornam-nos mais conscientes da nossa 

existência, fazem-nos sentir mais reais" (Arendt, 1991, 14). 

Estamos perante a afirmação de um universo de 

interioridade, onde se misturam o amor, o ódio, a tristeza, a alegria, o 

desespero, o contentamento ..., isto é, os recursos íntimos das paixões 

que, constituindo a realidade de cada ser humano, são a matéria da sua 

praxis. 

Libertar o mundo da interioridade, da trama das relações 

de troca é preconizar uma nova ordem para a intersubjecividade, 



apesar da força do anonimato da rua: "Um fluir e um andar 

uniformes ... Estão enredados uns nos outros ...; entregam-se a um 

poder impreciso, mas eles próprios são o poder que gravita sobre as 

suas cabeças e encadeia espíritos e membros ... Os olhos de uma 

mulher disseram-me ao passar: "Vem comigo. Sai do remoinho, 

abandona a pluralidade ... Já me dispunha a seguir o chamamento, 

mas a corrente arrastou-me. A rua era demasiado irresistível" 

(Gándara, 1988, 12-13). 

A experiência das percepções, que são experiências de 

afectos, é uma saída para o mundo. A grande questão está em saber 

como fazer essa saída. O mundo não é inocente e a experiência das 

percepções pode não ser mais do que a dose emotiva prevista e 

permitida pela forca de universos de realidade, de argumentação já 

assente . 
A saída para o mundo, pode contudo, procurar a 

emergência de outros universos de racionalidade e de sensibilidade, 

fonte de outra argumentação e de outra esperança. A transcendência 

da realidade dominante permite a renovação de percepções e de 

linguagens, enquanto novas formas de compreensão e de interpretaçáo 

do exterior. 

Sob a forma de arte, essa transcendência "empenha-se na 

percepção do mundo que aliena os indivíduos da sua existência e 

actuação funcionais na sociedade - está comprometida numa 

emancipacão da sensibilidade, da imaginacão e a razão em todas as 

esferas da subjectividade e da objectividade" (Marcuse, 1981, 22). 

Que modo de realidade apresenta a obra artística para lhe 

ser imputada tal responsabilidade? Que tipo de importância pode 

assumir essa mesma realidade no processo educativo? 



A tradição do pensamento ocidental judaico-cristão 

desenvolve um sistema reflexivo que assenta numa faculdade-talismã, 

a saber, a razão. A actividade da razão é vista como aquela que pode 

ser expressa em fórmulas inteligíveis ou numa linguagem matemática, 

passíveis de verificação. O objectivo fundamental da racionalidade é 

apontar conhecimentos com validade universal. Por conseguinte, as 

artes não sendo capazes de um conhecimento "coactivo" - como o 

designa Karl Jaspers - parecem perder dimensão epistemológica. 

Trata-se, contudo, de outra ordem de conhecimento. 



4. O prazer estético - um terceiro termo 

Defendendo como temos vindo a fazer que o real não é 

um substracto de substâncias, mas um conjunto de relações de 

intencionalidade, situamo-nos no campo possível que pode resultar 

dessa rede correlativa: a eventualidade do prazer estético. 

De facto, o prazer não se origina especificamente no 

objecto ou no sujeito, mas na correlação de ambos, possibilitando 

uma reconciliaçáo temporária do sujeito consigo mesmo. A 

efemeridade dessa reconciliação resulta do facto do ser humano estar 

aberto à experiência, e acima de tudo, por necessitar dela. O recurso à 

experiência é inevitável pela complexidade e diversidade das 

faculdades humanas que exigem uma constante renovação de dados. 

Se há algo que se pode fixar sobre o ser humano é a sua constitutiva 

inestabilidade, que o torna profundamente plástico: tem de fazer-se a 

si mesmo e para isso não pode prescindir da experiência nem dominar 

os prazeres ou desprazeres que daí vivencia. Como declara A. Gehlen 

"nenhum animal tem a plasticidade cinética do homem, a 

receptividade sensorial dos nossos movimentos nenhum a cooperação 

entre as mãos e os olhos; nenhum a ilimitada abertura ao mundo dos 

sentidos humanos. O animal tem uma indiferença estúpida perante 
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todas as percepções possíveis, que não sejam de importância vital para 

aquilo para que o arrasta o seu instinto. O animal tem "circum mundo" 

(um meio ambiente que o rodeia) e não um mundo. Por isso, não se dá 

no animal a necessidade de realizar essas operações. Nem ao perceber 

nem ao actuar faz o que faz o homem, a saber: construir e desenvolver 

por si mesmo os seus movimentos no confronto com as coisas ... 

Precisamente a estrutura de comportamento, em que se dá a 

experiência mais objectiva é absolutamente super-animal" (Gehlen, 

1980,278). 

Acima de tudo, o que mais caracteriza a experiência 

humana é a possibilidade de ser inovadora. É ainda pela sua 

complexidade pluridimensional que podemos dizer que pela 

experiência humana sentimos, conhecemos, aprovamos, recusamos, 

modificamos, sofremos, criamos. 

Entre experiência e intelecto tem oscilado a reflexão 

fi losófica,  extremando-se entre racionalismo, idealismo, 

transcendentalismo e empirismo, cepticismo, positivismo. Deverá 

acentuar-se as diferenças ou acentuar-se as nervuras de um 

movimento integrado humano? 

Tudo depende se pretendemos permanecer no mundo 

puro dos conceitos vazios ou no mundo da actuação do ser humano, 

mundo que não se obtém por uma actividade autógena (a não ser que 

se seja partidário do inatismo formal), mas antes na ruminância dos 

vários actos que fazem a história individual e colectiva. 

A história da noção de experiência é tudo menos linear. 

Notemos, por exemplo, a diferença de significado que experiência 

tem no pensamento de Aristóteles, Hume, de Kant ou dos positivistas 

e ainda no degradé que assume dentro de um mesmo sistema, 



nomeadamente com Bacon ou Hobbes, Locke ou Berkeley. Por outro 

lado, não podemos esquecer a multiplicidade dos âmbitos semânticos 

em que aparece a noção de experiência, tratando-se de experiência 

científica, mística, filosófica ... estética. É então uma inultrapassável 

noção de ambiguidade, que parece adaptável às mais diferenciadas 

argumentações? Pensamos que se trata de uma noçáo de aglomerada 

complexidade, precisamente porque a noçáo de experiência não é um 

conceito seco, mas um conceito que sofre todas as inflexóes 

semânticas decorrentes de cada âmbito em que é utilizada. 

Nós usaremos a noção de experiência como modo 

efectivo de dar-se a correlação eu-mundo. A noçáo de experiência, no 

âmbito da nossa reflexão, aparece enraizada na existência, 

participando das suas vicissitudes. Por isso, não consideraremos a 

experiência como categoria teórica nem como categoria prática, mas 

antes como categoria teórico-prática, ou melhor, como dimensão 

teórico-prática. É Aristóteles quem considera que os jovens não têm 

experiência, porque a experiência é produzida pela abundância de 

tempo. Significa que a experiência exige o decurso da vida, o âmbito 

das interacções de vivências e de situações diversas para que se 

desenvolvam as capacidades humanas. 

Experiência significa não só a aquisição, acumulação e 

refinamento de vivências - um indivíduo com experiência - mas o 

conjunto mesmo dessas vivências ou situações, de onde o indivíduo 

retira matizes e destrezas que integra no seu mundo mental e activo. 

Com efeito, a nosão de experiência liga-se com o campo 

do conhecimento. E, se não é possível delimitar com rigor absoluto as 

fronteiras em que a sua influência pode ser delimitada - fala-se de 

experiência sensorial, perceptiva, transcendental, intuitiva ... - 



assentemos que a experiência está em relação directa com o 

desenvolvimento global de cada indivíduo, se quisermos ter em conta 

a importância das situações experienciais no modo de acontecer da 

vida. Devemos dizer que, do complexo e vasto campo de análise das 

situações experienciais, nos vamos ocupar daquela que designamos 

por experiência estética, deixando outros âmbitos para outras 

competências. 

Para nós, a interrogação acerca da legitimidade em 

distinguir sensações estéticas de sensações não-estéticas, não parece 

de grande pertinência, se considerarmos o seguinte argumento como 

postulado: uma qualquer sensação é estética, se for conseguida a partir 

de uma atitude estética. Se, teoricamente, parece plausível uma 

distinção entre sensações estéticas e sensações não estéticas, a partir 

de um elemento de distinção, que consideramos ser a atitude estética, 

do ponto de vista efectivo das sensações a questão não pode encarada 

de modo tão purista. As sensações experimentadas pelo ser humano 

podem ser infinitamente variadas e numerosas. 

O que consideramos é que, apesar da vastidão de 

sensações que é possível experienciar, não é já tão linear ou óbvio o 

modo como elas podem acontecer. Com efeito, um objecto - que não 

estritamente um objecto artístico - pode ser fonte de múltiplas 

sensações e passível de tornar-se plano de experiência estética, de 

acordo com o modo como for percebido. Renovamos a importância 

da atitude com a qual o indivíduo se situa na existência, entre as 

coisas existentes e aquelas que pode fazer existir. A atitude estética 

não resulta apenas de uma disposição ou de uma decisão, mas pode 

ser desenvolvida ou até em casos extremos, ser aprendida de raíz. 



Assim, não corroboramos a argumentação que defende 

que o conhecimento artístico e o desenvolvimento da apreciação 

estética só dizem respeito àqueles que desejam prosseguir no domínio 

específico da arte. Argumentação redutora. Conseguir perceber o que 

uma coisa pode sugerir, para além da sua impressão transitória é de 

uma importância que não diz respeito apenas àqueles que 

particularmente estão ligados à arte. A condição de ser consciência- 

corpórea não é específica daqueles que estão ligados à arte nem a 

apreciacão estética ou a avaliação estética. 

A condição de ser consciência-corpórea permite 

considerar, pelo menos teoricamente, que qualquer funçáo humana 

pode participar na experiência e no prazer estético. Estamos longe de 

avaliar o olho ou o ouvido como sentidos particularmente nobres da 

apreciação estética. Ainda que o prazer estético dependa 

profundamente de condições físicas, definir o prazer estético a partir 

de específicos orgáos dos sentidos, seria supor uma compartimentaçáo 

das emoções demasiado rígida, assim como seria manter as 

dicotomias tradicionais acerca do ser humano: por um lado, a ideia, o 

conhecimento, a mente, por outro lado, a sensação, a experiência, o 

biológico. 

"Aquilo que a reacção de uma pessoa a um objecto 

estético é ou não é, significa muito mais acerca dela do que acerca do 

objecto" (Ducasse, 1966, 277-278). 

É notória a dificuldade da consideração da dimensão da 

experiência estética como humanamente fundamental: parece-nos que 

esse vício de não-constatação se prende profundamente com uma 

difundida avaliação intrumentalizadora: "Que uma determinada ponte 

com carris é uma boa ponte pode ser provado ou desaprovado fazendo 



transitar combóios por ela. Mas não há testes semelhantes de modo 

que a beleza de  uma paisagem possa ser  provada ou 

desaprovada"(Ducasse, 1966,286). 

O modo como é perspectivada a questão da arte, da 

experiência artística e da experiência estitica, revela toda uma 

concepção do ser humano, designadamente toda uma postura de 

ordem axiológica. Sendo assim, é preciso pensar de que modo uma 

atitude estética tem ou não tem consequências para a biografia 

individual. 

Esta questão tem, para nós, tanto mais sentido, quanto 

consideramos que a arte não é apenas uma qualidade das coisas, mas 

uma actividade do ser humano. 

Referimos o termo arte e a música, a pintura, a escultura, 

a literatura, a catedral ... assomam ao limiar das referências 

individuais. Estritamente falando, as peças musicais, os quadros, as 

estátuas, os poemas ... não são a arte, mas obras de arte. A arte é, pois, 

uma actividade humana, designadamente aquela actividade que dá 

vida a esses trabalhos da arte. De qualquer modo, a tarefa de definir 

com exactidão o que é a natureza da arte mede-se pela quantidade de 

definições de arte que têm sido procuradas pelos filósofos, pelos 

historiadores de arte, pelos próprios criadores ... como nos manifesta a 

história da estética. 

Na senda deste trabalho, temos vindo a aproximar a 

manifestação nos domínios da arte como e-xpressáo e a conotar o 

trabalho de arte como um trabalho de poder expressivo.. 

O termo "expressão" faz pensar que dos objectos que 

chamamos artísticos não recebemos apenas meras impressões, mas 



que há algo mais que surge com eles e a partir deles. A expressão é a 

posteridade da experiência do contacto com a obra artística. 

É generalizado o entendimento da "expressão" como 

referindo-se ao acto de comunicar algo que aparece do património 

individual. E se, para alguns, esse património se prende 

principalmente com o campo emotivo, para nós, a expressão depende 

daquilo que cada um é. 

O gesto, a palavra, o som, a cor, o movimento são modos 

dessa expressão pelos quais cada indivíduo entre em relação com a 

sua experiência e com a dos outros. Sendo assim, consideramos que 

qualquer actividade é portadora de uma mercê expressiva, que não 

refere uma atitude meramente emotiva e homeostática, mas que pode 

ser ainda profundamente cognitiva e ética. 

Para além das significações que o conceito "expressão" 

tem transportado ao longo da história do conhecimento, 

designadamente segundo o ângulo epistemológico que propde 

asignificação (metafísica espiritualista, lógica, psicologia, filosofia, 

pedagogia ...) na contemporaneidade aparece frequentemente próxima 

do campo da estética ou, mais especificamente, do campo do artístico. 

No nosso entender é diferenciado o sentido que alcança a "expressão" 

se estiver ligada ao domínio do estético ou ao domínio do artístico, 

segundo um princípio de coerência com o que temos vindo a afirmar. 

Aproximando o conceito "expressão" do campo artístico 

devemos circunscrever a actividade, que designaremos expressiva, ao 

domínio do fazer, isto é, à produção ou criajão de algo que concentre 

privilegiadamente o poder expressivo do indivíduo. Esse "algo" 

podemos facilmente identificá-lo com o que designamos por objecto 

artístico. Porém, qualquer modalidade pela qual o indivíduo se coloca 



perante a realidade possui um valor expressivo. No âmbito desta 

concepção abrangente do que pode significar o poder da "expressão", 

assentamos a construção do que pode ser a vida de cada indivíduo, 

isto é, a construção de uma biografia com fisionomia própria. Nesta 

perspectiva, parece-nos que o processo expressivo não pode ser 

abandonado ao acaso, se  dele resultam sínteses sensitivo- 

cognoscitivas fundamentais para o posicionamento teórico-práctico do 

indivíduo, para o aprofundamento de todo o seu campo de 

intencionalidade. 

Subscrevendo a afirmação de Lowenfeld de que "aquilo 

de que a humanidade cada vez mais precisa é de espíritos criativos" 

(Mialaret, 1976, 82), consideramos que uma concentração profunda e 

demorada no âmbito da "expressão" pode ser uma via conducente ao 

desenvolvimento de uma humanidade mais sensitiva e "poética". 

Num ensaio sobre Paul Valéry, Pareyson chama a 

atenção para uma certa espécie de emoções sentidas perante diversos 

objectos ou circunstâncias. "De uma paisagem diz-se vulgarmente que 

é poética; diz-se também de uma circunstância da vida; à vezes diz-se 

também de uma pessoa. Trata-se daqueles estados emotivos que às 

vezes conseguem sentir-se perante espectáculos naturais, como um 

pôr-do-sol, um luar, um bosque, o mar ou em ocasiões de momentos 

culminantes da vida afectiva, como as perturbações de amor ou a 

evocação da morte" (Pareyson, 1974, 212). Esse estado, que Valéry 

designa por poético, corresponde a um estado emotivo particular e 

distinto. Mas, de que estado emotivo se trata efectivamente? 

Valéry pretende distingui-lo das emoções triviais: o 

estado poético implica um acordo entre as disposições internas do 



indivíduo e as circunstâncias - de ordem ideal ou real - que o 

provocam. 

Esse tipo de acordo exprime a relação de ressonância 

recíproca entre elementos internos e externos ao indivíduo, que se 

associam de modo não trivial e efémero. 

A arte é um desses mundos de relações de ressonância: "a 

arte consiste na reprodução ou produção artificial de um estado 

poético( ...) e consegue fazê-lo com a ajuda de uma matéria sensível, 

que será a linguagem para a poesia, o som para a música, a cor para a 

pintura, a pedra para a arquitectura" (Pareyson, 1974, 215). 

A arte aparece como a criação artificial de um estado 

poético, fazendo, por assim dizer, prova de que as emoções triviais 

não chegam para o indivíduo. 

A arte, ao criar estados poéticos, está a criar planos de 

fins desinteressados, profundamente necessários para o indivíduo. Dos 

incontáveis estímulos sensitivos que podem povoar cada instante, 

apenas uma pequena parte é necessária para fins estritamente 

fisiológicos. Parece que um grande caudal de estímulos pode ser 

considerado como inútil. As actividades humanas em vista à imediata 

conservação são reduzidas e para o indivíduo se ocupar 

fundamentalmente das suas necessidades vitais, uma vastidão de 

estímulos seriam prescindidos. Assim fazem os animais cujo número 

de acçóes inúteis é reduzido. Já o ser humano aparece como 

desenvolvendo um número incomparavelmente maior de accões, do 

que aquelas que seriam úteis ou necessárias. Além disso, o indivíduo 

reconhece que algumas dessas acçóes, não trazendo directas 

consequências para a sua existência física, são desejáveis por si 

mesmas e provocam prazer, que é possível manipular uma matéria 



sem objectivos práticos ou pragmáticos, que há determinadas acções 

que produzem incomparável comocão, apesar de efémeras. 

A experiência que se prende com o prazer que provoca o 

objecto-estético é nitidamente da ordem das acções descritas. "Em 

particular, a necessidade de rever e de voltar a sentir é o que 

caracteriza a arte: o amador da forma não se cansa de acariciar o 

bronze ou o mármore; o amador de música pede o bis, ou trauteia o 

tema que o fascinou. A arte prolonga aquela necessidade de ter novas 

sensações ou de refazer certos movimentos que nascem no homem 

em ocasiões da sua enorme riqueza de sensações inúteis e de actos 

arbitrários" (Pareyson, 1974, 225). A repetição do prazer estético é a 

resposta à necessidade recorrente de sentir esse prazer. 

Com estabelecer as fronteiras do prazer estético? Não terá 

valor estético toda a experiência que perturbe, surpreenda e evoque? 

Que laqos estabelecer entre as relações existenciais e as relações 

estéticas? Podemos designar por belo tudo aquilo que nos provoca 

uma emoção estética? 

É comum pensar que o belo é uma categoria específica 

dentro do domínio mais amplo do estético. Todo o belo enquanto 

relaçáo com uma sensibilidade é estético, mas nem todo o estético é 

necessariamente belo. Parece arriscado fazer da beleza uma categoria 

determinada do universo estético. 

As definições de beleza, tantas e tão distintas, seguem 

pelo curso da história do pensamento - que circunscrevemos ao 

ocidental - e incitam a constante reflexão. 

Platão que distingue entre os bens que são desejáveis por 

si mesmo, como acontece com a alegria e outros prazeres inofensivos, 

que confronta os prazeres puros @róprios da vista e do ouvido) com 



os prazeres da comida e da bebida, fala da beleza identificando-a com 

a rectidão moral. 

É Aristóteles quem aproxima mais a noção de prazer e de 

beleza com o sujeito perceptivo. Se há prazers do espírito e prazeres 

do corpo, há também prazeres físicos ligados com o espírito. Não se 

considera o sujeito sóbrio ou temperante, se se abstém de todo o 

prazer, mas daqueles que são comuns com os dos animais. O gosto e o 

tacto ficam reduzidos a um género de sensações que se dão também 

nos animais e por isso atirados para o plano dos "sentidos inferiores". 

O prazer da arte que Platão tinha recusado é, no entanto, aceite por 

Aristóteles. 

A beleza transcendental, concepção de traço medieval e 

cristão, aponta a beleza como uma propriedade do ser. O belo será 

elevado ao nível das propriedades do ser, ao lado do uno, do 

verdadeiro e do bom. O belo transcendental é irredutível a qualquer 

outra qualidade, e tudo é belo na medida em que participa do ser. 

O argumento da beleza transcendental é comum entre os 

escolásticos. São Tomás de Aquino, ao estabelecer a identidade entre 

o belo e o bom, acrescenta que uma distinção só é possível 

formalmente: o belo referencia a causa formal e o bom a causa final. 

A questão da beleza transcendental é plena de nuances entre os 

escolásticos e só um estudo profundo deste assunto poderia iluminar 

precisamente essas vicissitudes. 

Os neotomistas não se referem apenas à beleza 

transcendental stricto senso, estabelecendo antes correspondências 

com informação de outros domínios, designadamente tendo em conta 

a psicologia ou a fenomenologia. Por exemplo, Maritain que 

pretendeu fundar a sua estética sobre conceitos transcendentais, ao 



referir-se ao domínio específico da arte e da beleza sensível, parece 

transformar a sua reflexão ontológica numa reflexão psicológica, 

ficando bastante afastado da doutrina tomista. 

Onde reside afinal a beleza? A beleza é um conceito 

objectivo e absoluto ou só se dá em relação com o sujeito que 

contempla? 

Até ao Renascimento, o pensamento sobre a beleza é 

distinto do pensamento sobre a arte. Na Antiguidade clássica 

constata-se o predomínio de sistemas objectivistas do belo: não 

esquecemos, porém, que perante a concepção pitagórica do belo como 

algo que está aí em todo o cosmos como um nível numérico, os 

sofistas defenderam uma posição de carácter subjectivista. Vejamos 

ainda como os estóicos sustêm uma perspectiva objectivista da beleza 

através das seguintes palavras de Marco Aurélio: "Tudo o que é belo, 

seja qual for o modo, é belo em si mesmo, está determinado em si 

mesmo e nenhum elogio ou reprovação pode alterá-lo ... A beleza ... 

não necessita de admiradores; nada precisa fora de si mesma, nada 

fora da sua própria luz e verdade, nada que não seja a sua própria 

honestidade e forma bela. O que se torne formoso pelo elogio? Não é 

certo que a jóia conserva todo o seu brilho ainda que ninguém a veja? 

E o ouro e o marfim e a púrpura? E uma lira ou uma espada, uma flor 

ou um arbusto?" (Plazaola, 1973, 340) 

Plotino procurará encontrar uma s o l u ~ á o  de compromisso 

ou, se quisermos, uma posicão conciliatória, ao defender que a beleza 

participa de uma forma ideal e transcendente que, no entanto, se 

concretiza nos objectos. Essa forma só é perceptível para o que 

participa dela, ou seja, o belo só é para o que é belo. 



"Desde Santo Agostinho e o Pseudo-Dionísio até ao 

Renascimento as definições de beleza inspiram-se em duas fontes 

distantes: Pitágoras e Plotino; a beleza é harmonia e é resplendor; o 

primeiro conceito é apenas objectivista; o segundo contém um 

princípio de subjectivismo que se desenvolverá com intermitências até 

aos nossos dias" (Plazaola, 1973, 340-341). 

Actualmente, temos que sublinhar a tendência para não 

aprisionar o conceito ou a realidade do belo em definições. Sem 

assumirmos uma posição antinómica e polarizada - o belo entendido 

como domínio objectivo (ontológico) ou subjectivo (psicológico) - 

entendemos que a atitude fenomenológica sugere uma via superadora: 

o belo como uma noção que tem de ser situada na relação do sujeito 

com o objecto. 

Esta relação assume características peculiares e que a 

distinguem de outro tipo de relações entre sujeito e objecto. A relação 

que uma fenomenologia estética aponta como fundamental situa-se na 

ordem de uma significação que pode ser sentida logo no plano das 

percepções. O objecto estético é aquele que aparece como gratuito, 

que não serve obrigatoriamente qualquer fim prático e que, contudo, 

é fundamental para a vida ou para as emoções da vida. 

Valéry, por exemplo, assenta toda a sua teoria da arte 

como criação da necessidade do inútil. Entende a arte como a criação 

de obras que tenham a qualidade de gerar o desejo de renovação da 

emoção e, através dela, da renovação de cada biografia. 

Já afirmámos a efemeridade dessa ernoção. Contudo, o 

desejo da sua repetição é sinal da sua fundamental importância. O 

objecto estético é transfigurador do mundo que o homem suporta e 

cheio de indícios e de promessas de outros mundos que podem ser. 



A actividade estética deve ser considerada como uma das 

actividades que maior influência têm sobre a formação do ser 

humano. Mais do que uma actividade, é uma envolvência que apela 

a todas as potencialidades do indivíduo,desde as mais íntimas e 

profundas até às mais superficiais e explícitas. 

A envolvência estética actua sobre o acervo de 

conhecimentos e experiências do indivíduo, que constituem a sua 

história (nem sempre reconhecida ou consciente), despertando 

universos de intencionalidade. 

A percepção é um fenómeno de vínculos: a impressão 

estética não se relaciona só com o material directo que os sentidos 

transmitem, mas antes chama representações da vastidão das 

representações já adquiridas, na possibilidade de outras configurações. 

A experiência estética é tudo menos uma experiência de pureza. 

Efectivamente, a experiência estética arrasta sempre outras 

experiências consigo, modificando-as mais ou menos, mas sempre 

deixando sinais que constituem o património do indíviduo e, em 

escala ampliada, património da humanidade. Sendo assim, a 

experiência estética aparece veiculando, simultaneamente, 

pensamentos e emoções, numa síntese de intuição, sentimento e 

cognição. 

Cézanne confessa a Zola a sua impotência em copiar a 

natureza e ao mesmo tempo a sua descoberta de que o sol é uma coisa 

que não se pode reproduzir, mas antes representar. As palavras de 

Cézanne, para nós sublinham as dimensões subjectivas que o objecto 

estético, ou particularmente o objecto artístico polarizam, 

ultrapassando qualquer dicotomizacão assente no sentimento ou no 

entendimento. 



A experiência estética implica a individualidade da 

apreensão e da apreciação dessa mesma experiência. É o modo como 

se dá essa experiência que constitui o modo da via estética, que não se 

pode reduzir à via da arte nem aos problemas específicos dessa via. A 

obra de arte abrange uma problemática que não esgota o modo da via 

estética, mas antes que nela está contida. 

O modo da via estética é mais amplo ao referir toda uma 

atitude que não é apenas dirigida à temática da arte, mas dirigida ao 

modo de existir. Uma atitude estética é um modo de ver as coisas que 

não se satisfaz com a representação das coisas no sentido habitual e 

que, por isso, as avalia de modo diferenciado. É a via estética uma via 

de arbitrariedade ou de bizarria, apenas embalada pela cadência da 

vida particular e pela flutuação dos humores? 

O tipo de posição que suscitaria uma questão como a que 

anteriormente suposemos, parece-nos uma posição incapaz de 

suportar a especificidade e a imprevisibilidade da existência e que por 

isso se escuda num universo de predeterminações, de gregarismo e de 

soluções universais (caso elas existissem). Não seria antes mais 

fecundo dar atenção "ao envelope carnal (...) traço da nossa existência 

entre o mundo e entre as palavras"? (Foucault, 1968, 46). 

E Foucault parecendo conduzir para uma saída, afirma 

que "o espaço onde vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de 

nós próprios, onde precisamente se desenrola a erosão da nossa vida, 

do nosso tempo e da nossa história, este espaço que nos corrói e 

enfraquece, é em si mesmo também um espaço heterógeneo. Por 

outras palavras, nós não vivemos numa espécie de vazio, no interior 

do qual se poderiam situar indivíduos e coisas. Não vivemos no 

interior de um vazio que iria ganhando diferentes tonalidades, 



vivemos sim no interior de um conjunto de relações (...)" (1968, 45). 

A argumentação de Foucault, embora dirigida pela temática do 

espaço, fornece uma particular via de reflexão, se conjugarmos o 

alcance do sentido de "envelope carnal", de "heterogenia" e de 

Itrelação". 

O que passa pela vida encontra uma via de subjectivação 

através das faculdades perceptivo-cognitivas e pode reapresentar-se 

por uma via de expressividade individualizada, que designamos por 

via estética. Trata-se de reinventar novas perspectivas sobre as coisas 

do mundo e sobre as relações que se dão ou que se podem dar no 

mundo, conforme à heterogenia das "sensibilidades". É indispensável 

a referência plural às "sensibilidades", porque as entendemos como 

referências de história pessoal de ideias e de emoções. Parece-nos 

indispensável a referência à individualidade orgânica, designadamente 

ao complexo cinestésico individual, naquilo que manifesta de 

particular na natureza interna de cada um. 

A via estética, que diz respeito não só ao universo das 

obras artisticas, mas à vastidão das coisas do mundo, tem de ser 

entendida como um universo de criações, não só subjectivas - de que 

depende em primeira linha - mas sem dúvida também intersubjectivas 

- de que necessita para subsistir. 

Para tanto é preciso desenvolver um espírito livre, que 

jamais pode ser separado de um espírito crítico. É da habituação com 

a capacidade de discernir entre as inúmeras impressões e solicitações 

do mundo natural e do mundo das criações que se forma a disposição 

do espírito para a liberdade: possibilidade de perturbação: surpresa e 

evocação múltiplas. O espírito livre manifesta a disposição para uma 

pessoalidade de reacções, para uma maneira de sentir e de pensar 



particular perante a presença do que é exterior e alheio e, ao mesmo 

tempo, não é indiferente. O espírito livre é ainda a disposição para a 

imprevisibilidade e daí para a irrupção e para o que ainda não é. 

Wagner, pela boca de um dos personagens de Die Meistersinger von 

Nurnberg (Os Mestres cantores de Nuremberga ) afirma "Faz tu a 

regra e depois segue-a". Na realidade, também não supomos a 

possibilidade de um espírito livre sem força e disciplina interior ou 

segundo as palavras de Jean Berthelemy sem "qualquer coisa no 

ventre "(1964, 126). 



5. O movimento estético-fenomenológico 

Se bem que não seja a temática estética a condutora das 

reflexões de Husserl, já em Investigações Lógicas encontram-se 

aflorados ou discutidos problemas que são importantes também para a 

estética9 como aliás o provarão futuros pensadores desta temática e 

todos aqueles que aplicam o método fenomenológico aos estudos 

estéticos. 

Nas primeiras investigações de estética fenomenológica 

há  um assunto a que Husserl se  dedica, designadamente nas 

I~zvestigações Lógicas: a imaginacão e a fantasia, ainda que não seja 

numa dimensão especificamente estética. Efectivamente Husserl não é 

movido por interesses de ordem estética, considerando o tema da 

fantasia noutros domínios da cultura, nomeadamente na ciência. 

Porém, é possível circunscrever a análise da imaginacão, 

tal como aparece nas Investigações Lógicas segundo o ângulo da 

estética, designadamente quando Husserl se detém no carácter 

intencional da imaginacão e da fantasia. As duas últimas 

investigacões interrogam as vivências intencionais nas quais o 

9 Husserl faz referência a temas do universo estético-artistico, aos artistas Bocklin e 
Ibsen, anotações sobre a figura do artista, a literatura (poesia, drama, romance)' 
escultura, pintura ... 



significado se constitui - é objectivo de Husserl nesta obra descrever o 

mundo da significação na sua articulação interna, na sua configuração 

objectiva, na sua estrutura intencional - inserindo essa problemática 

na esfera mais ampla do conhecimentolo. 

Veremos como os autores de estética fenomenológica 

procurarão aplicar no domínio estético estas temáticas da filosofia 

husserliana indagando, por exemplo, acerca do objecto específico da 

estética, como se estrutura, em que vivências se constitui, quais os 

preconceitos que devem ser superados para que possa ser 

indivualizado e depois descrito. Analisando os elementos imanentes 

ao mundo estético-artístico, a estética fenomenológica assenta no 

argumento da autonomia do estético. Assim pretendem circunscrever 

os momentos objectuais e as vivências em que se dá a existência 

estética ou, ainda, em que se dá o significado estético de qualquer 

objecto. 

A significação estética não pode ser ligada à fisicidade 

objectual nem a qualquer acontecimento psíquico; não deve 

estabelecer referências com a realidade externa ou interna; não deve 

referir-se a emoções pessoais nem à evocação de imagens ou 

recordações. Tudo isto que acabamos de descrever pertence 

certamente à intensidade da experiência fruitiva, mas não deve 

interferir com o significado propriamente estético. 

Se o modelo proposto nas Investigações Lógicas também 

pode ser aplicado à estética, deve ter-se em conta a dupla articulação 

entre o plano morfológico-descritivo e o genético-constitutivo. A 

A terceira e quarta "Investigação" apresentam um modelo de análise formal do 
mundo da significação na sua articulação objectiva que, para além de influenciar os 
trabalhos de W. Conrad e de R. Ingarden, influenciará o aparecimento do formalismo 
russo e do estruturalismo praguense. 



esfera estético-artística, como qualquer outro âmbito da análise 

fenomenológica, deve confrontar-se com a corrente de relações entre 

objectos e vivências; a estética é, aliás uma modalidade de relação 

intencional. A fenomenologia como descrição das coisas no seu 

manifestar-se, dá relevo às estruturas objectuais, mas também às 

vivências dos seus correlatos. 

Será precisamente com a atenção dada aos processos que 

instituem a esteticidade que tomará relevo a analogia entre a atitude 

estética e a atitude fenomenológica, como ainda teremos oportunidade 

de referir. 

A estética deve ser entendida como ciência autónoma e 

particular, tendo por objectivo descrever o mundo dos valores 

estéticos, que não são valores do objecto real, mas antes do objecto na 

sua configuração fenoménica. A estética não pode ser entendida como 

domínio de aplicação de outras ciências, designadamente da 

psicologia, desenvolvendo-se a partir de métodos experimentais. 

Esta tomada de posição visa directamente a concepcão 

psicologizante de Theodor Lipps, que considerava a estética um ramo 

da psicologia aplicada: não se dá com Lipps um estudo específico da 

obra de arte, das suas propriedades técnicas e materiais, porque tudo é 

solúvel numa análise da vivência estética, ou antes, da Einfuhlung 

estética nas suas variadas formas. O belo é dado por uma consonância 

interior com as coisas e a fruição estética não é mais do que fruição de 

si no objecto (Selbstgenuss). 

A fenomenologia pretende restituir à Einfulhung a 

direccionalidade para as coisas, porque a arte é mais do que a mera 

expressão de sentimentos privados ou do que o subjectivo prazer 

estético. O que é comummente designado por contemplação, fruição, 



gozo estético não é um facto psicológico puramente interior, mas tem 

uma dimensão constitutiva. 

Constituir não é "romanticamente" exprimir sentimentos, 

mas antes fazer emergir os significados das coisas, numa palavra - 

conhecer. Os actos pelos quais se constitui o valor estético de um 

objecto activam os significados de que a arte é portadora. Assim, 

mantém-se a legitimidade de falar de prazer estético, identificando 

prazer e valor, sem fazer do valor de um objecto artístico o valor 

subjectivo de uma emoção. Deste modo, apreender o objecto do 

ângulo em que suscita prazer estético não é identificá-lo com as 

vivêilcias subjectivas individuais, suscitadas ocasionalmente pela 

obra, mas antes tornar activo o significado que está na obra . 

Para que todo este processo se desenrole é preciso que a 

estética se constitua como ciência antónoma. Trata-se, de aplicar, 

também, na esfera estética o método fenomenológico e é de Husserl a 

consideração da analogia entre a atitude do fenomenólogo e do artista. 

Fundamentando esta afirmação está ainda o testemunho 

de uma carta de Husserl a ~ o f m a n n s t h a l l l ,  agradecendo a oferta que 

o escritor lhe faz dos seus Kleine Dramen publicados em 1597 e por 

quem Husserl tinha franca admiracão. 

Esta carta tem ainda a particularidade de situar-se num 

período em que Husserl parece especialmente interessado na temática 

estética, para além de ser contemporânea da reflexão sobre a questão 

do tempo e a questão da constituicão da coisa. 

Há relacões privilegiadas entre fenomenologia e estética: 

a fundação da estética baseada no método fenomenológico coloca a 

l 1  Esta carta é integralmente apresentada e comentada por R. Hirsch - "Edmund 
Husserl und Hugo Hofmannsthal. Eine Eegegnung und ein Brief " - in Sprache und 
Politik. Festgabe fiir Dolf Sternberger szdm seclzzigsten Geburtstag", Heidelberg, 1968. 



problemática de um específico conhecimento das vivências (vivência 

de prazer, atribuição de valor), na qual se constitui a objectividade 

propriamente estética. 

A estética fenomenológica constitui-se como domínio de 

reflexão em Munique. A presença de Theodor Lipps e a dependência 

da estética do psicologismo ofereciam um momento propicio para 

verificar o método fenomenológico. 

Husserl testemunha o seu interesse inicial pelas questões 

da estética - suplantado por posteriores interesses - designadamente 

com o manuscrito ~sthet ik  und Phanomenologie 12 . 

As analogias entre a atitude estética e a atitude 

fenomenológica não são de modo nenhum artificiais. A natureza 

própria do objecto estético e o seu envolvimento com o mundo da 

subjectividade tornam-no verdadeiramente próximo de uma teoria que 

dá fundamental importância ao sujeito constituinte. O objecto estético, 

enquanto presença para um sujeito - enquanto prazer, sentir, 

participação afectiva - é um fenómeno por evidência. 

Por conseguinte, a relação intencional, enquanto 

esteticidade não se pode descrever só enquanto propriedade da coisa, 

mas ainda nos actos que a constituem. Deste modo salvaguarda 

Husserl o momento morfológico-estrutural e o momento genético- 

constitutivo dos factos estéticos, evitando o perigo de reduzir a 

reflexão à análise única do objecto ou, por outro lado, à análise dos 

actos. A descrição estética, como aliás toda a descricão 

fenomenológica, não se esgotando no domínio objectivista e evitando 

o fechamento em qualquer sistema de normas pré-estabelecido, pode 

I 2  Este manuscrito está catalogado com a sigla A VI 1 nos Arquivos de Husserl. A 
pág. 7 deste manuscrito, estenografada a lápis constitui um esboco de grande parte 
da carta a Hofmannstahl. 



ser considerado um âmbito paradigmático de descrição 

fenomenológica. 

A descrição estético-fenomenológica não elege nem o 

objectivismo nem o subjectivismo descritivos, mas antes se determina 

por uma relação a dois níveis - o subjectivo e o objectivo - tendo por 

tema quer os objectos quer os actos constitutivos. De modo algum 

pode o método para a análise estética provir de uma ciência exacta, de 

um saber formalizado, de uma ciência experimental da natureza ou de 

uma psicologia naturalista. 

O primeiro núcleo importante que se dedicou à 

investigação estético-fenomenológica é de Munique. Aqui, no início 

do século, pode dizer-se que de facto, nasce a estética 

fenomenológica, num ambiente artístico particularmente activo. A 

leitura das Investigações Lógicas por parte dos alunos de Theodor 

Lipps e a ligação que estabelecem com Husserl dão origem à 

formação dos Munchener Phanomenologen. 

A estética, que não é ciência empírica, não é apenas teoria 

do belo ou teoria da arte, nem sequer as duas coisas juntas; é teoria do 

estético. 

Com o conceito de estético entende-se não uma qualidade 

do objecto, mas antes a sua disponibilidade para uma valorização: 

trata-se do ponto de vista estético-valorativo, a partir do qual o 

objecto pode ser considerado, recusando-se uma redução a mero 

comportamento psíquico. 

Moritz Geiger, dedicando-se à problemática estética e 

procurando clarificá-la aponta para a importância de um método 

fenomenológico, nem indutivo nem dedutivo, que funde a autonomia 

da investigaçáo estética, fazendo emergir os acontecimentos estéticos 



na sua irredutível fisionomia essencial. No texto Beitrage zur 

Phanomenologie des asthetischen Gentlsse (Contribcrijões para uma 

Fenomenologia do prazer estético), Geiger faz ainda, uma análise dos 

componentes estruturais da vivência estética, muito particularmente 

sobre o prazer estético. Nos ensaios recolhidos em Zugange zur 

Asthetik (Acessos a Estética) há um interesse particular pela 

experiência estética, nomeadamente aprofundando o significado 

existencial da arte. 

Um outro aluno de Husserl, inesquecível quando se trata 

da questão da estética fenomenológica, é Roman Ingarden. 

Para este autor, a obra de arte possui uma estrutura 

objectual que não pode ser reduzida a componentes psíquicos quer da 

ordem da criatividade quer da fruição. Ingarden propõe uma análise 

descritiva do ambiente da literariedade, mas também da artisticidade 

na música, na pintura, na arquitectura, no cinema renunciando a juízos 

normativos e valorativos. 

A obra de arte é perspectivada como um objecto 

"puramente intencional"; a sua intencionalidade mostra a sua 

irredutibilidade Aquilo que se coloca como real a outros níveis de 

experiência. 

A autonomia estrutural da arte e o seu estatuto ontológico 

não impedem que a obra se concretize apenas na fruição: a obra de 

arte concretizada é a obra que se constitui em objecto estético. Roman 

Ingarden aprofunda ainda fenomenologicamente o domínio da obra de 

arte literária, da experiência em que se constitui como objecto 

estético, os vários níveis de relação com o leitor, desde o leitor 

ingénuo até ao fruidor para quem o objecto estético se constitui na 

plenitude dos seus significados específicos. 



Em relação aos filósofos do círculo fenomenológico de 

Munique, Ingarden atribui uma importância particular a Geiger, 

apontando as premissas comuns que ligam os seus trabalhos. A Geiger 

atribui ainda a especificidade de ser o criador da estética 

fenomenológica. 

Os dois identificam-se entre si como combatentes do 

chamado idealismo de Husserl, definindo o seu interesse, aliás, para 

problematizar a questão das relações entre idealismo e realismo. O 

texto A Obra de Arte Literária é também uma reflexão pertinente de 

algumas teses das Investigações Lógicas. 

A denúncia dos perigos do idealismo presente na filosofia 

de Husserl aproxima-nos também do pensamento de Nicolai 

Hartmann. A estética de Hartmann não é totalmente tributária do 

movimento fenomenológico: para além da influência realista dos 

fenomenólogos de Munique, não se pode esquecer a influência do 

neokantismo 13- 

Para Hartmann, a investigação estética implica uma 

disposição cognoscitiva analítica e anterior a qualquer atitude estética, 

o que pressupõe uma atenção particular não só ao mundo dos 

objectos estéticos, mas aos actos que os constituem. 

Hartmann, polemizando ainda com Hegel, considera que 

o objecto da estética - o belo - não pode ser reduzido ao belo da arte, 

mas deve considerar o belo natural e o belo humanol4. 

l 3  Em relação ao domínio da estética temos a considerar como fruto maduro do 
neokantismo o texto Asthetih des reinen Gefuhls de H .  Cohen: a experiência estética 
aparece fundamentada a partir do princípio transcendental do sentimento puro. 

l 4  Nesta medida, Hartmann afasta-se da distinção elaborada por Dessoir e por Utitz 
entre estético e artístico. 



A correlação entre uma analítica do objecto e do acto que 

o constitui é estudada tendo em conta a percepção estética, 

designadamente na forma específica em que se distingue da percepcão 

prática e quotidiana, na sua unidade e na possibilidade emotiva e de 

prazer que lhe é inerente. 

O ser objecto do objecto não pode ser reduzido a uma 

mera projecção do sujeito, como assim entendia a estética 

psicologista. 

A estética em Hartmann, enquanto específica região 

ontológica e para ser compreendida na sua complexidade, implica 

que se tenha em conta a ontologia de Hartmann que, neste momento, 

não se apresenta como ponto fulcral da nossa reflexão. 

Voltemos à atitude crítica de Ingarden em relação à 

fenomenologia de Husserl e às desilusões do mestre perante esse 

afastamento. 

Sobre Ingarden, contrapondo-o a Geiger escreve-lhe 

Husserl numa carta que "Geiger já só é um quarto fenomenólogo. 

Mas você, é-o, crei-o por inteiro"l5. 

Enganava-se Husserl. Cada vez mais Ingarden se 

aproximava de Geiger em relação à interpretacão da fenomenologia e 

à investigação estética acentuando, nomeadamente, a objectualidade 

estética em relaqão à subjectividade. Geiger dá maior importância a 

uma fenomenologia voltada para o objecto, acentuando uma 

Gegenstar~dsphanornenologie (fenomenologia do objecto) em relaqão 

a uma fenomenologia dos actos nos quais o objecto se constitui 

(Aktphanornenologie) . 

l 5  Esta opinião de Husserl acerca de Geiger resulta da leitura da obra desse autor 
intitulada Fragmento sobre o Inconsciente, texto não só conhecido de Ingarden. mas 
igualmente apreciado por ele. 



Sobre A Obra de Arte Literária que, Ingarden tinha 

concluido em Paris e que mostra a Husserl no decurso de uma visita 

em Março de 1928, este rejeita que Ingarden coloque o ontológico 

antes do intencional-fenomenológico. 

Para Ingarden fica claro que a "censura de ontologismo" 

por parte de Husserl se deve ao facto de Ingarden tomar como 

definitivos resultados conseguidos no plano ontológico. Com efeito, 

para Ingarden a analítica ontológica do objecto deve preceder 

qualquer consideração da ordem da constituição. Além disso, 

Ingarden propunha, abertamente, argumentos contra o idealismo 

transcendental através dos resultados ontológicos. 

A Obra de Arte Literária não passa também despercebida 

a Geiger, que a comenta elogiosamente numa carta a Ingarden, 

embora explicite as suas reservas e o seu distinto ponto de vista acerca 

da realidade estética que Geiger considera que deveria ter sido assunto 

de um tratamento fenomenológico mais aprofundado16- 

Para Ingarden, a obra literária tem um estatuto ontológico 

autónomo; é uma entidade objectiva que não é redutível nem a 

objectivos reais nem ideais. Nesta medida, procura ainda superar-se o 

"preconceito gnoseológico" segundo o qual só deveria ser considerado 

como objectivo o que fosse do domínio da lógica, qualquer outro 

domínio cairia no nível psicológico-subjectivo. As obras de arte são 

entidades objectivas irredutíveis a acontecimentos subjectivos, quer se 

situem do lado do autor quer do fruidor. 

l 6  A finalidade com que ambos os autores abordam a realidade estética é diferente: 
Geiger faz escassas observações acerca do estatuto ontológico do objecto estético, 
enquanto Ingarden ao procurar a base filosófica de uma teoria da obra literária, 
manifesta uma preocupação ontológica. Assim, para Ingarden é prioritária a 
pergunta acerca do "modo de ser" da obra; a questão acerca das condições de 
conhecimento dessa obra será assunto do seu outro texto V o m  Erkennen des 
literarischen Kunstwerks. (Acerca do Reconhecimento da Obra de Arte Literária). 



Genericamente, podemos considerar que, enquanto 

Ingarden se preocupa em apontar os momentos puramente estruturais 

da obra de arte e do objecto estético (lembremos ainda o seu interesse 

por W. Conrad, que Geiger nem chega a citar), Geiger acentua o 

momento objectivo da experiência estético-artística que se realiza 

com o aprofundamento dos valores estéticos. Notemos a sua 

designação da estética como ciência do valor, isto é, como 

Wertwissenschaft. 

Próximos do chamado idealismo transcendental de 

Husserl e ligados à interpretação das Ideen, apresenta-se uma corrente 

de fenomenólogos que contesta a autonomia do objecto estético e o 

realismo que a suporta. O ponto fulcral é o estudo da atitude que está 

presente na experiência estética, de modo a incluir nesta dimensão os 

problemas da objectualidade estética, sem retornarem ao 

psicologismo. 

Walter Meckauer-Breslau no texto Ideia estética e teoria 

da arte. Contributo para a fundamentação de uma estética 

fenomenológica (~sthet ische Idee und Kunsttheorie. Aizregung zur 

Begründung einer phanomenologischen ~ s t h e t i k ) l 7  trata do tema da 

actividade artística nas suas analogias com a atitude fenomenológica, 

mediando a interpretacão das Ideen com sugestões expressionistas18 

Um outro autor de referência para o estudo da estética 

fenomenológica é Antonio Banfi que, principalmente ligado às obras 

publicadas ainda durante a vida de Husserl, introduz em Itália - no 

l 7  in Kant Studien XXII,1918. 

l 8  A sublinhar a importância da subjectividade estética, numa linha metafísico- 
existencial não podemos esquecer os trabalhos de Becker e os de Fritz Kaufmann. 
Salientamos os estudos de Kaufmann dedicados a Thomas Mann, Flaubert, Rilke, 
Goethe, Michelangelo, Cézanne, reunidos na obra Das Reich des Schonen. Bausteine 
zu einer Philosophie der Kunst. 



período entre as duas guerras - o método fenomenológico e uma 

sensibilidade para as questões de ordem estética e artística que ainda 

hoje fazem escolalg. 

No pensamento de Banfi confluem, para além da 

fenomenologia husserliana, a influência do pensamento hegeliano, 

diltheyniano, simmeliano e neokantiano. "A integraçáo do método 

transcendental com o método fenomenológico permite a Banfi 

formular uma filosofia da arte, não essencialista, não normativa e não 

valorativa, afastada de imposições psicologistas e matafísico- 

ontológicas, e por princípio distinta de outros planos de reflexão sobre 

a arte, tais como os poéticos, a crítica e a história de arte - planos 

sobre os  quais a estética intervém como princípio de  

desdogmatização" (Scaramuzza, 1989,13). 

Max Dessoir e o movimento inaugurado a partir dele têm 

ainda de ser tidos em conta, enquanto ligação entre o primeiro 

movimento de estética fenomenológica e a reflexão estética de A. 

~ a n f i 2 0 .  

Naturalmente não podemos esquecer a corrente francesa 

da fenomenologia ao nível da reflexão estética. Se Merleau-Ponty nao 

l 9  Da influência de Banfi permitimo-nos salientar o pensamento de Enzo Paci, 
Luciano Anceschi e Dino Formaggio, que traçaram depois o seu próprio caminho na 
esteira do método fenomenológico. Enzo Paci que manifesta um interesse inequívoco 
quer pelas relações entre fenomenologia e arte quer pelo carácter existencialmente 
significativo da  obra de arte, tem já em conta nos seus estudos fenomenológicos os 
inéditos de Husserl. Para uma análise comentada do seu pensamento remetemos 
para a obra de A. Vigorelli LfEsistenzialismo Positivo di Enzo Paci. Una Biografia 
Intellettuale, Milão, 1987. Para um primeiro encontro com Luciano Anceschi - 
remetemos para  L. Rossi e E. Scolari Studi in  Onore di  Luciano Anceschi in  
Occasione de1 suo Settantesin~o Compleanno , Modena, 1981. 

20 A revista que Dessoir funda em 1906 é ponto de  encontro de ensaios 
multifacetados de estética fenomenológica e de reflexões estético-artísticas. O ponto 
de partida do pensamento de Dessoir é a denúncia da situação dos estudos de estética 
da época, a partir de um cepticismo metódico, isto é, recusando qualquer forma de 
absolutismo metodológico ou de dogrnática rigidez teórica que apenas destroem a viva 
realidade estético- artística. 



deixou nenhuma filosofia da arte, embora o prendessem questões 

ligadas às artes plásticas e à arte da linguagem 2 1  o modo como 

interpreta o pensamento husserliano e a orientação que segue fundam 

não só a possibilidade da arte, mas a sua necessidade. 

No convite para voltar ao mundo da percepção, ao campo 

pré-categoria1 em que se origina todo o conhecimento, toda a 

experiência está a expressão de uma cumplicidade eu-mundo que é 

um manancial para infindáveis reflexões da ordem da estética. 

Mikel Dufrenne que, para além da influência de Max 

Scheler e de Roman Ingarden, manifesta a marca da heranqa do 

pensamento fenomenológico de Merleau-Ponty, é exemplo de uma 

profunda reflexão que funda na experiência estética o eloquente 

comprometimento do fruidor perante o acontecimento estético. 

De facto, a fenomenologia da experiência estética é para 

Dufrenne, o caminho privilegiado para uma descrição da experiência 

do espectador e da constituição nessa experiência do objecto estético. 

Com os exemplos descritos não podemos afirmar que 

esgotamos as repercussões da estética fenomenológica e do método 

fenomenológico na recente cultura filosófica. Muitas vezes está 

indiciada em ulteriores desenvolvimentos ou apenas silenciada 

enquanto influência22- 

S e  pretendermos falar da relação directa da 

fenomenologia com a arte contemporânea teremos que referir o 

e x p r e s s i o n i s m o ~ ~ ~  na medida em que persegue o objecto 

21 Cfr. Sens et Non-sens; Signes; L'Oeil et 1'Esprit; La Prose du  Monde. 

" Referimo-nos à influência da fenomenologia nas correntes existencialistas, na 
hermenêutica, no estruturalismo. 

23 4 este propósito remetemos para as obras de F. Fellmann, Phanomenologie und 
Expressionismus, Freiburg-Munchen, 1982 e Phanomenologie als astlzetische Theorie, 
Freiburg, 1989. 



intencionado, colocando entre parêntesis qualquer tese de existência: 

assim apareceria o cerne da coisa, liberto da sua realidade 

contingente. 

A aproximar ainda a atitude estética fenomenológica da 

atitude artística contemporânea está a defesa da objectualidade da 

obra de arte. Por conseguinte, não só o expressionismo fica em 

relação com a fenomenologia, mas também toda a tendência que de 

Cézanne (Pombo, 1992) e do cubismo24 conduz a um certo 

abstraccionismo em pintura. 

Para além das relaçóes entre a fenomenologia e as artes 

plásticas, existem ainda estudos que estabelecem relações entre a 

estrutura fenomenológica e a literatura25 e a fenomenologia, a 

psicanálise e a arte26. 

Parece-nos, assim, poder afirmar fundamentadamente que 

a fenomenologia é um domínio não só de vastas consequências 

teóricas, mas transbordante de possibilidades de aplicação aos mais 

diferenciados níveis do espírito criativo. 

24 D.H.Kahnweiler é o primeiro autor a fazer uma análise comparativa e paralelística 
entre a fenomenologia e o cubismo. Cfr. a sua obra Der Weg zum Kubismus; 
Miinchen,l920. A este propósito, remete-se ainda para os textos de H. Habasque 
"Cubisme et Phénomenologie" in Réuue dlEsthétique, 1946 p.151-161 e Le Cubisme, 
Genève, 1959. 

25 K . Hamburger, "Die phanomenologische Struktur  der Dichtung Rilkes" in 
Philosophie der Dichter,Stuttgart, 1966, p.179-268; J.C.iMorrison G.J.Stack "Proust 
and Phenomenology " in Man and  World, 1, 1968. 

'ú L.Van Haecht, "Les racines communes de la phénoménologie, de la psychanalise et 
de l 'art contemporain" in Revue Philosophique de Louvain, 1953, 51, p.568-90; 
Fellman igualmente encontra afinidades entre a fenomenologia e a psicanálise, 
op.cit., cap.12. Por outro lado, autores como Ingarden Das Literarische Krrnstwerk, 
RicoeurDe l'interprétation. Essai sur  Freud, Paris,1965 sustentam intransponíveis 
distâncias. 



A ARTE E O DESENVOLVIMENTO 

H U W O  

Enquanto llie preparavam u cicuta, 
Sócrates pôs-se a aprender uma ária na flarrta. 

Para que te servirá ? pergrintaram-!Ire. 
Para saber esta ária ames de morrer. 

Emil Cioran 



1. Schiller e a educação estética 

Falar de educação estética é uma consequência da tese 

antropológica que temos vindo a interpretar: o indivíduo é consciência 

- corpórea, é uma unidade em que pensar e sentir se implicam. A 

estética, a partir da sua origem grega na noção de aisthesis aparece 

como domínio fundamental a ter em conta quando se trata de referir o 

ser humano em toda a sua abrangência. Por conseguinte, quando 

abordamos a questão da "educação estética" não queremos referir 

especificamente a educação artística ou a teoria e crítica da arte, mas 

fundamentar a necessidade de um desbloqueamento das 

potencialidades do ser humano. Para tanto, entendemos que a 

educação estética, estando etimologicamente referenciada aos 

sentidos, é inevitavelmente referência de uma preocupação complexa, 

porque tendencialmente globalizante do ser humano. 

Acerca da educação estética a análise clássica de 

Friedrich ~ c h i l l e r l  continua a ser agudamente actual. 

Friedrich von Schiller (Marbach, 1759 - Weimar, 1805) é médico e homem de letras 
alemão. As suas  primeiras aspiraçóes literárias são de carácter religioso, aderindo 
depois ao movimento do Sturm und Drang. A sua primeira obra de sucesso é o drama 
Die Rüuber (Os Sa1teadores)representado em 1782. Sensivelmente por esta altura 
publica a sua  primeira colectânea lírica. Depois dos primeiros contactos com os 
círculos literários de Weimar (1787) interessa-se também por estudos de História. 
Publica ensaios que lhe valem um lugar de professor na universidade de Jena. Da sua 
colaboração com Goethe, a par t i r  de 1794, resultam a s  suas  produções da fase 



O grande repto que Schiller lança traduz-se pela pergunta 

acerca do entendimento da educação estética como sendo a própria 

educação humana ou como modalidade integrante dela. A grande 

conclusão acerca do pensamento schilleriano sobre a educação 

estética funda-se no argumento-estruturante de que, quer no plano 

individual quer no plano intersubjectivo, a educação estética define a 

plenitude do entendimento da educação humana propriamente dita. 

Schiller entre os anos de 1792 e 1795 escreve largamente 

sobre as suas posições estéticas, que se situam desde a análise do 

trágico e do sublime, passando pela diferenciação entre a poesia 

ingénua e a sentimental, até à defesa fundamental da educação 

estética do ser humano. 

Na base das suas reflexões estéticas, propõe uma 

"avaliação antropológica completa" como se pode ler na sua quarta 

carta ,assim como a consideração de que "cada ser humano individual 

traz em si, por disposição e determinação, um ser humano puro e 

ideal, consistindo a grande tarefa da sua existência em tentar coincidir 

com a unidade imutável deste último" (Schiller, 1994, 34). 

A estética é a dimensão possibilitadora da optimização 

das capacidades do ser humano, entendido como "a mistura mais 

íntima" de corpo e alma, pois só desse modo "a sensação geral de 

harmonia animal deveria ser a fonte de prazer espiritual e o desprazer 

animal a fonte de desprazer espiritual" (Schiller, 1984, 312). 

A recuperação humana depois da perda da unidade 

originária, que o autor situa na Antiguidade grega, exige um longo e 

peiioso percurso de esforço individual. Na sexta carta pode ler-se que 

clássica. Na década de 90 publica ensaios filosóficos. Dedica-se, ainda, a reabilitação 
do teatro na Alemanha para o que contribuiu com os seus dramas de inspiracão 
clássica, que foram modelo para geracões posteriores. 



"se prestarmos alguma atenção ao carácter do tempo, temos de 

surpreender-nos com o contraste encontrado entre a forma actual da 

humanidade e a sua forma antiga, sobretudo a grega. A fama de 

especialização e de refinamento, que temos o direito de fazer valer 

contra toda e qualquer outra forma de natureza simples, não pode 

reverter a nosso favor no confronto com a natureza grega, que 

desposou todos os encantos da arte e toda a dignidade da sapiência, 

sem se tornar como a nossa na sua vítima" (Schiller, 1994, 38). É 

perante esta situação estilhaçada da condição humana que Schiller 

considera na décima oitava carta que é pela beleza que "o homem 

sensível se vê conduzido à forma e ao pensamento; através da beleza 

o homem espiritual vê-se reconduzido à matéria e devolvido ao 

mundo dos sentidos (1994, 69). A urgência de uma educacão estética 

é tanto maior quanto se assiste a uma época de fragmentação e de 

alienacáo, tanto individual quanto colectiva. O que parece possível de 

depreender das reflexões de Schiller sobre a estética, é o diagnóstico 

socio-político e cultural de um processo histórico, que se virá a 

revelar de uma profunda contemporaneidade. De facto, assiste-se à 

meditação de um estado de coisas, que é uma meditação sobre a 

condição ôntica do ser humano. 

Segundo Marcuse, Schiller, ao diagnosticar o mal da 

civilização pela tirania e repressão que a razão exerce sobre a 

sensibilidade aponta, simultaneamente, a saída possível: a forca 

anímica da estética como condição necessária para a humanidade. "A 

razão exige, por motivos transcendentais, que exista uma comunidade 

entre o impulso formal e o impulso material, ou seja, um impulso 

lúdico, uma vez que só a união da realidade com a forma, da 

contingência com a necessidade, da passividade com a liberdade, 



consuma a perfeição do conceito de humanidade. Ela tem de colocar 

tal exigência por ser razão - porque insiste, de acordo com a sua 

essência, num acabamento e numa remoção de todos os limites; 

porém, qualquer actividade exclusiva de um ou de outro impulso 

deixa incompleta a natureza humana, justificando um limite. Portanto, 

logo que ela pronuncia a exigência de que exista humanidade, ela terá 

com isso enunciado a seguinte lei: Haja beleza "(Schiller, 1994, 62). 

"Nunca erraremos se buscarmos o ideal de beleza de um 

ser humano pela mesma via através da qual satisfazemos o nosso 

impulso lúdico. (...) Porém,a razão diz: o belo não deve ser apenas 

vida nem apenas figura, mas figura viva (...)"Porque, para dizê-lo de 

uma vez por todas, o ser humano só joga quando realiza o significado 

total da palavra homem, e só é um ser plenamente humano quando 

joga (Schiller, 1994, 64). 

A leitura e reflexão das Cartas sobre a Educação Estética 

do Homem 2 mostram como Schiller, com a educação estética, não 

pretende colocar em relevo uma formaçáo especificamente artística, 

com os implícitos conhecimentos de história, teoria e crítica de arte, 

mas fundamentalmente uma formaçáo integral do ser humano. 

A educacão da capacidade de sentir incrementa a 

inteligência eficaz para a vida e o espírito estético é entendido como 

uma energia que pode desenvolver a eticidade. A arte é educativa 

J.M. Navarro Cordón distingue nas Cartas três partes, fundamentalmente, tendo 
em conta a sua temática, ainda que cada uma remeta para o conjunto. O primeiro 
momento aparece delimitado das cartas I a IX, tendo como tema-base a análise 
dialéctica da história e, particularmente, a reflexão sobre a sua época. O segundo 
momento é extremado da carta X a carta XVI e trata de reflexões acerca do estatuto 
ôntico do homem e sua destinação (Bestimmung), mostrando como a beleza é condição 
fundamental para a humanidade. O terceiro momento segue da carta XVII à carta 
XXVTI, prosseguindo na  análise da situação humana, estabelecendo uma ligação 
íntima entre beleza, liberdade e significação ontológica do estético, como fundamento 
de uma hermenêutica, da dimensão concreta e sensível da moral e da  possibilidade 
de uma comunidade racional e livre. 



como poder catártico, isto é, para além de afinar a sensibilidade 

através das formas, assume exemplaridade ética como prova de 

independência, como experiência de discrepância em relação à força 

depredadora do lugar comum. É nesta promessa de liberdade que o 

valor educativo da arte apontaria para a educação como vis de 

estremecimento. 

E sendo assim, a educação estética terá consequências 

não só ao nível específico do indivíduo, mas prolonga a sua acção na 

ordem da intersubjectividade: a arte como preparatória para um estado 

estético (asthetischer Staat), para uma sociedade cultural interessada 

por arte e participativa na formação do homo astheticus. "Schiller 

confrontou-se com a concepção, já estabelecida, de que o que está 

realmente em causa com a educação estética não é exactamente a 

formação artística, nem uma iniciação à história, teoria e crítica de 

arte, mas a formação integral da pessoa" (Patrício, 1993, 123). 

Manifesta é a intenção de conceder à arte e à beleza - numa só 

palavra, à estética - uma função pedagógica e cultural, que é o 

reconhecimento da estética como expressão da vida humana. 

Diz Marcuse que "a tradição do pensamento do ocidente 

levou Schiller a definir o novo princípio da realidade e a nova 

exigência que lhe corresponde como estética" (Marcuse, 1968, 164). 

Efectivamente, com Schiller, a beleza e a arte assumem uma 

significação ontológica que não se compadece com a interpretação 

reflexivo-formal da beleza, tal como Kant a apresenta na Crítica da 

Faculdade de Julgar.  Schiller transporta o plano transcendental 

kantiano para o plano antropológico, dando uma outra interpretação 

ao livre jogo das faculdades da alma em que o filósofo de Konigsberg 

tinha enraizado o a priori do génio e do gosto, ao torná-lo instinto de 



jogo. Para Schiller a educação estética reconciliaria sensibilidade e 

intelecto. Gadamer avança ainda que Schiller converteu "a ideia 

transcendental do gosto (...) numa exigência moral e formula-a como 

imperativo: comporta-te esteticamente" transformando "a 

subjectivização radical com que Kant tinha justificado 

transcendentalmente o juízo de gosto e a sua pretensão de validade 

geral, convertendo-a de pressuposto metódico em pressuposto de 

conteúdo" (Gadamer, 1988,121). 

A argumentação com Kant coloca-nos perante um 

Schiller que critica a interpretação reflexivo-formal da beleza, em 

ordem a uma possível plenitude da finita existência humana. Essa 

plenitude não pode ser separada de uma concretização na vida real. O 

carácter unificador do belo, como unidade entre o sensível e o supra- 

sensível parece estabelecer a beleza como condição de possibilidade 

e de realizajão da ideia de humanidade, bem como de destinação 

moral do homem. No estético encontra Schiller o lugar matricial para 

o transcendente no mundo, para a realização Ôntica do homem, 

designadamente a concretização do seu carácter moral3- 

O pensamento estético de Schiller ressoou para fora da 

sua época, de tal modo que a sua reflexão ainda pode ter repercussões 

ao nível de um pensamento filosófico e pedagógico esclarecido. 

Poderemos unir-nos a Holderlin que, enquanto motivado a encontrar 

uma forma de superar a fragmentação do mundo, se mostra 

interessado em escrever umas cartas filosóficas que pretende intitular 

Novas Cartas sobre a Educação Estética do Homem 4- 

3 Acerca da  tarefa teórica de Schiller de reflectir sobre estética, podemos distinguir 
para além das Cartas, mais dois escritos: Calias ou sobre a beleza - texto em confronto 
com as teorias contemporâneas sobre o belo, especialmente com a de Kant - e Sobre 
o sublime. 

Carta de 24 de Fevereiro de 1796 de Holderlin a Niethammer. 



Não p re t endendo  enfermar  de  concepçóes  

romanticamente idealistas, consideramos que a utopia é uma força 

magnética do pensamento e da praxis. 

Falar de educação estética supõe muitas vezes enfrentar 

uma de duas posições: a educação para a arte ou educação através da 

arte. Enquanto educação para a arte, a educação estética convive com 

a educação intelectual, com a educação moral, tendo como objectivo a 

formação do gosto e de uma sensibilidade eventualmente artística. No 

caso da educação através da arte, a educação estética torna-se um 

instrumento do processo educativo. 

Não negaremos o alcance da escolha de qualquer uma das 

hipóteses, mas estamos em crer que uma concepção não deveria 

dissociar-se da outra. E pensamos não incorrer em reflexão 

tautológica. No nosso entendimento só a unificação das duas 

concepcões de educação estética permitiriam que se atingisse uma 

conceptualidade sem ambivalências: a educação estética tendendo à 

formação de um homo astheticus. Os fins da educação estética 

coincidiriam com os fins da educação em sentido lato: promover o 

desenvolvimento do que há de individual em cohabitação - sempre a 

nobilitar - com os outros indivíduos. 

Se pensarmos, escatologicamente, no modelo ideal de ser 

humano - interiormente profundo, dotado de conhecimentos e de 

sabedoria, criativo, engrandecedor do seu tempo - não parece difícil 

admitir que coincide com o modelo de horno astheticus. 

Não desejamos com este conceito homogeneizar os 

indivíduos. Aliás, o indivíduo escapa às mais diversas teorias 



interpretativas assim como os seus rasgos criativos - mais ou menos 

intensos - vocação, dom, talento ... Mesmo considerando fundamental 

o estudo das estruturas psicofisiológicas para a avaliação do poder 

criativo, sabe-se que esse fenómeno é mais do que a soma de 

quaisquer variáveis, como o sublinham as várias teorias da 

criatividade, nomeadamente a estruturalista - que inclui a teoria de J. 

Piaget, de N. Chomsky, de C. Lévi-Strauss -, a antropológico- 

existencialista - que se funda na teoria de S. Kierkegaard e de E. 

Husserl - ou a psicanalítica - enraizada na teoria de S. Freud. 

O conceito de criatividade, para além dos abusos que dele 

fez a filosofia romântica, tem-se configurado como uma espécie de 

"ideia-farol" da investigação, não só de âmbito psicológico, mas de 

outros domínios disciplinares. O conceito de criatividade tornou-se 

após os anos 50 - e já depois dos estudos de Freud, Wygotskij, 

Claparède, Piaget - o motor de uma série de investigações, 

designadamente nos Estados Unidos da América, que parecem colocar 

a solução de uma educação estética no âmbito do criativo. Porém, se 

esses estudos contribuem para a compreensão do que é específico no 

fazer e no fruir da arte, não podem explicar, ou sequer, interpretar o 

fenómeno mais complexo do estético. S e  a problemática da 

criatividade, transportada para o domínio pedagógico, participa na 

d e n ú ~ c i a  do sistema escolástico contemporâneo, não nos parece 

necess&rio mantê-la num lugar de culto. Importante parece ser o 

entendimento de que a criação e a fruição integram o fluxo de 

acontecimentos que sucedem ao indivíduo, enquanto vivências 

psicofisiológicas. Outra coisa é concordar com a opinião de Karl 

Popper de que a música? a ciência e a arte são as mais belas e as mais 

brilhantes manifestações do espírito humano. 



Se gostamos também de pensar que fruir é criar, não 

pretendemos fazê-lo apodicticamente, porque pretendemos deixar em 

aberto a definição de criar. De facto, se criar implica a objectivação, a 

atribuição de forma, de corpo a um ou vários conteúdos específicos, 

então fruir não é dedutivamente criação; se implica a alteração de um 

estado interno, então poderemos afirmar que fruir é um modo de 

criação. No fluxo temporal das vivências não parece dar-se a 

neutralidade num estado puro e a biografia não sendo determinada, 

pode justificar-se o alcance criativo de um estado de fruição. Uma 

outra referência de suporte a esta tese vem da despsicologização do 

acto criativo e da despsicologização do acto fruitivo superada pela 

intencionalidade da consciência que se existencializa. 



2. A educagáo estética, experiência tipicamente humana 

Elliot W. Eisner, no seu texto para o Simpósio 

Internacional "Desenvolvimento humano e educação" que intitulou 

"experiência artística e formação humana" (1991,15-34), aponta cinco 

razões - sem pretender esgotar a temática - explicativas da não 

apreciação escolar da capacidade formativa da arte. Passemos ao seu 

comentário: 

- A necessidade da linguagem para o conhecimento 

conceptual humano; 

- O carácter depreciativo da experiência sensorial no 

processo do conhecimento intelectual; 

- A vinculação da lógica no exercício da inteligência; 

- A necessidade de distância das percepções para pensar 

rigorosamente; 

- A pretensão de que só o conhecimento científico 

permite atingir conhecimentos universais acerca da realidade humana. 

Para além da síntese esclarecida das razões apresentadas 

por Eisner, o mais importante é a chamada de atenção para "um tipo 

especial de ficções" que nos transportam valiosamente para um 

conhecimento de realidades que só elas possibilitam. Precisando em 



que consistem essas tais "ficções", podemos deparar com o género 

peculiar de racionalidade que possuem as artes. 

A arte implica uma atitude aberta à multiplicidade e um 

confronto criativo com as realidades e os acontecimentos que 

envolvem a vida no quotidiano. "O carácter afirmativo da arte tem 

ainda outra origem : é o empenhamento da arte no Eros, a afirmação 

profunda dos instintos de vida na sua luta contra a opressão instintiva 

e social. A permanência da arte, a sua imortalidade histórica ao longo 

dos milénios de destruição, dá testemunho deste empenhamento" 

(Marcuse, 1968, 23). 

A arte parece possuir uma concreticidade de tal modo 

poderosa, que pode fundar-se num imperativo categórico da ordem de 

"as coisas têm que mudar". Não significa esta afirmacão que dotemos 

obrigatoriamente a arte com qualquer carácter revolucionário ou que 

consideremos que a sua inteligibilidade depende de teoria social e 

política. 

Por outro lado, não pretendemos fazer teoria crítica e 

literária acerca da arte. A nossa questão neste momento é procurar 

perceber que tipo de relação é possível encontrar entre a experiência 

estética e a atitude educativa, a partir do argumento "as coisas têm que 

mudar", que para nós está implícito nesse tipo especial de "ficção" 

que é a arte. 

Com efeito, o objecto artístico ecoa modos de percepção 

e de pensamento que são outros modos de relacionamento com a 

realidade. Marcuse a propósito dos poemas de Mallarmé afirma que 

são " uma festa de sensualidade que destrói a experiência de todos os 

dias e antecipa um princípio de realidade diferente" (1981, 30) 



Também para nós a expressão "a arte pela arte" não é 

reveladora do alcance da arte: a arte nunca termina em si própria, 

porque não é um universo fechado. Antes de tudo, a arte, pela sua 

forma e conteúdo, é potenciadora de relações, que podem apontar para 

as mais inesperadas descontextualizações. Neste sentido se entende 

que "a arte não pode mudar o mundo, mas pode contribuir para a 

mudança da consciência e impulsos dos homens e das mulheres, que 

poderiam mudar o mundo" (1981, 42-43). A experiência estética 

desenclausura percepções e universos de  sedução po r  

Weltanschauungen ainda por vir. De que modo pode a arte atingir a 

dimensão profunda da existência humana? Que autonomia lhe é 

própria, que a investe de um poder transfigurador? A arte faz parte de 

um universo cultural, compartilha dos conteúdos existentes numa 

determinada sociedade e, desse modo, parece possuir uma autonomia 

limitada. A repercussão da arte faz-se por dentro de um contexto, que 

não é desprovido de concreticidade: mesmo se são dados significados 

distintos às palavras e às imagens comuns, é desse material comum 

que se trata. É de uma experiência de familiaridade que assenta o 

poder de afastamento e o poder de construção de novas realidades - de 

novas percepções da consciência-corpórea. 

O mundo que a arte faz significar é o tal tipo especial de 

"ficção", na medida em que, não sendo a reprodução copiada do real - 

onde ficaria a dimensão transfiguradora que a caracteriza? - não é um 

universo de irrealidade enquanto mera fantasia ou ilusão. Esse é o 

imperativo categórico da arte: a abertura a dimensões inacessíveis por 

outros meios. Essa a sua hvbris também. 

Se a educação estética já foi considerada a educação da 

capacidade de contemplar o belo, actualmente - estamos a pensar, por 



exemplo, em Herbert Read, Arno Stern, Víctor Lowenfed - é preciso 

alargar o âmbito e as consequências da capacidade fruitiva do ser 

humano. O desenvolvimento do gosto no contacto com as formas 

criadas, permite o refinamento dos sentidos e do espírito. 

A dimensão estética de um objecto de arte é essa 

possibilidade recorrente de ser objecto de significação para uma 

intuição estética, antes de poder ser objecto cognitivo. A experiência 

estética dá-se pela intencionalidade de uma consciência que é 

corpórea e que capta o objecto perceptivamente. "O pensamento, 

temperamento e carácter não são apenas funções do cérebro, mas de 

um complexo constituido pelo soma (isto é, o corpo físico), pelas 

hormonas e pelo cérebro. Por outras palavras: o pensamento e o 

carácter são funções do "corpo inteiro", é com este, e em função deste, 

que o homem pensa, sente e esquece" (Salazar, s-d., 82). A 

experiência com o objecto começa com os ouvidos, os olhos, as mãos, 

o nariz ... ou nem sequer chega verdadeiramente a começar. É o apelo 

primeiro da obra aos sentidos que pode despertar para outros níveis de 

compreensão, de especulacão, de ontologização. Quando afirmamos 

que a experiência estética começa nos sentidos, estamos longe de 

acreditar na pureza desse começo. Ouve-se pela primeira vez, o tema 

inicial de O Ouro do Reno, mas os ouvidos não estão castos. A 

memória de outros sons está presente sob forma de latência ou de 

manifestação. E à memória de sons pode juntar-se a memória de 

acontecimentos e de lugares e de conversas. S e  se ama 

particularmente essa peça e se já foi inúmeras vezes ouvida, pode-se 

antecipar sons e vivê-los antes de existirem de novo. E se não forem 

os sons de O Ouro do Reno são outros sons que já são biografia. 

Como é possível falar da pureza dos sentidos? E de emoção pura? Há 



uma relação psicossomática que, revelando importantes conexões 

entre o psíquico e o físico permite afirmar que o indivíduo pensa com 

o corpo inteiro e sente com o corpo inteiro. 

A obra convoca ou não convoca uma vibração emotiva e . 
a partir daí podem escalar-se os mais diversos graus de conhecimento 

dessa obra até à erudição máxima. 

O universo do objecto artístico pode ser feito de rumores, 

nem sempre familiares e nem sempre estranhos. A experiência 

estética não é para nos tornarmos melhores nempiores, mas para nos 

tornar mais íntimos, sem sermos definitivos. 

Colocamos de novo a questão a um nível mais 

globalizante e perguntamos se a educação artística não será apenas 

um domínio da educação estética - se bem que fundamental - e se, por 

isso, "o  refinamento dos sentidos e do espírito "não pode ser 

desenvolvido não só com as formas criadas mas, também, com o 

desenvolvimento de uma atitude perante o mundo a que 

genericamente damos o atributo de "estética" ? 

Mialaret, que refere que as forças criadoras no domínio 

da arte dependem dos mesmos princípios que as forças criadoras no 

domínio dâs ciências, parece dar-nos elementos para afirmar que são 

os mesmos princípios que regem não só as produções no domínio da 

arte ou da ciência, mas que podem reger toda uma atitude perante as 

coisas, isto é, "a faculdade sensitiva ou capacidade para o homem de 

se sensibilizar sobre o mundo e sobre os seus próprios problemas; a 

faculdade de permanecer em estado de receptividade; a mobilidade ou 

faculdade de adaptar-se rapidamente a situações novas; a 

originalidade; a faculdade de transformação de uma forma noutra para 



a adaptar a um outro fim; a faculdade de análise; a faculdade de 

síntese; a organização coerente" (Mialaret, 1976, 82). 

Sendo o processo estético importante, não pode a 

educação negligenciar as variadíssimas formas que caracterizam o 

mundo da expressão. 

Desde o tempo da Grécia antiga que a noção de belo se 

prende com uma concepção não utilitária do homem ou até mesmo 

com uma noção equilibrada depolis. O conceito de belo liga-se ao de 

estético, significando aistetikòs, a percepção das formas das quais se 

pode retirar prazer. 

Sofre essa noção de aistetikòs as vicissitudes da história, 

alterando-se ao atravessar a Idade Média, o Renascimento, a 

Aufklarung ou o Romantismo, para se encontrar um estudo 

sistemático do conceito de beleza em ordem à formação do ser 

humano com as Cartas sobre a Educação Estética de F. Schiller. A 

imaginação criadora representa o distanciamento e consequente 

libertação de tudo aquilo que apequena e aprisiona a existência. É 

condicão da reflexão atender à dimensão do pensamento estético, não 

s ó  enquanto domínio teórico, mas como vivência inscrita no 

quotidiano. Falar de educação estética é falar da ocupação do mundo 

e do modo possível de romper com a banalidade dessa ocupação. 

Essa tem de ser a tendência de uma educação contemporânea. "A 

humanidade está actualmente despedaçada entre duas forças 

contrárias: por um lado, o peso dos contrários materiais e mentais que 

tende a um condicionamento universal, por outro lado, uma imensa 

necessidade de liberdade e de emancipação. O fim da educação nova é 

permitir que as forças materiais que o homem liberta, o tornem 

mestre do seu destino. E damo-nos conta, cada vez mais. que se uma 



formação técnica, fundada sobre a ciência e o desenvolvimento da 

razão humana, é necessária, não é suficiente" (Mialaret, 1976, 75-76). 

Trata-se de reconhecer que não é possível estabelecer 

princípios educativos sérios e exequíveis tendo como referência um 

ser humano abstracto e intemporal. 

No âmbito do discurso pedagógico, a expressão 

"educação artística" liga-se tematicamente àquelas disciplinas que 

estão especificamente relacionadas com a arte. Dentro da perspectiva 

de que o artístico é um domínio epistemologicamente particular, 

atribui-se a sua circunscrição, num contexto extra-escolar, às 

actividades que se relacionam com o designado "objecto artístico" ou 

emoção artística ou, genericamente, à atitude que entra em ligação 

com o fenómeno arte. Certamente, essa perspectiva implica 

determinados pressupostos, de modo a estabelecer as fronteiras entre 

aquilo que pode ou não pode ser entendido no âmbito da "educação 

(e cultura) artística" e inevitavelmente implica um conceito de arte, 

como escora para 3 reflexão. 

A educacão artística no mundo ocidental tende a 

relacionar-se com os dinamismos económicos, políticos, sociais, 

científicos, tecnológicos, culturais ... ou até, mais propriamente, a 

depender deles. Este tema tem uma história vasta, que acompanha o 

percurso político - no sentido grego do termo - do ser humano e, 

consequentemente, as perspectivas pedagógicas de cada sistema de 

ensino. 

A Alemanha é um país paradigmático da importância 

dada à educação artística e do seu papel na mudanca, por dentro, do 

sistema de ensino. A escola não é entendida apenas como um núcleo 

de atendimento às capãcidades intelectualistas, mas é defendida com o 



estatuto de centro cultural e existencial de primeira ordem. A 

Alemanha tem ,aliás, uma profunda tradição no domínio da educação 

artistica, de que obras como Cartas sobre a Educação Estética do 

Homem de Schiller, Conversações de Goethe com Eckermann, a 

Estética de Hegel são o testemunho. A reforma educativa da 

República de Weimar é ainda, o exemplo concreto de uma 

preocupação explícita pelas questões da ordem estética e artística. "A 

necessidade de solidariedade e cooperação entre todas as disciplinas 

do espaço curricular da arte foi enfaticamente afirmada. Argumentou- 

se muito com a psicologia evolutiva, pondo em evidência a vivência 

artístico-emocional una da criança, sem particularismos disciplinares. 

Também se argumentou didacticamente, mostrando que no processo 

concreto de educação artística se deve prestar a melhor atenção à 

totalidade dos sentidos e da psicologia da criança, sem separações ou 

diferenciações precoces e artificiais" (Patrício, 1993, 127). 

Os  defensores de  uma escola em ordem à 

pluridimensionalidade reclamam a importância de uma educação 

artística como resgate de um ser humano equilibrado na sua 

complexidade. Uma orientação intelectualista e tecnicista - ou, até 

mais realisticamente falando, utilitarista e positivista - está longe de 

poder apregoar uma concepção antropologicamente integral ou 

sistemas pedagógicos intocáveis. 

Um sistema educativo renovador tem de considerar com 

veemência e seriedade a temática da educação artística em ordem a 

contribuir para a preparação de indivíduos capazes de ter uma atitude 

criativa ou, pelo menos, fruitiva em relação a um universo de ideias e 

de objectos que, num primeiro momento, meramente didáctico, 

podemos considerar artísticos. Para nós, a educação artística 



dedicando-se ao desenvolvimento das destrezas artísticas ou ao íntimo 

relacionamento com elas, participa no despertar do homo astheticus 

que é o homem na globalidade das suas manifestações. 

A educação artística ao preparar para a fruição e criação 

(potencialmente), implica um contacto com o património 

especificamente artístico, para depois se prolongar para além dele, 

vertendo-se para o mundo da intersubjectividade e de outros objectos: 

o mundo de outras ideias e de outras emoções. "Não há criações 

intelectuais em absoluto originais: um artista, um poeta, um pensador, 

por grande que seja a sua obra e o seu génio criador, constrói com 

elementos recebidos e a sua criação está sempre em gérmen nas obras 

anteriores. Miguel Ângelo como Rafael ou Rembrandt têm os seus 

precursores; não há obra de génio individual e todas elas têm a sua 

genealogia. A obra de génio é, sob certos pontos de vista, colectiva e 

hereditária. O homem de génio faz apenas cristalizar elementos que se 

vinham formando, definindo, mas a que faltava a síntese. O que 

sucede com as grandes criações intelectuais sucede também com as 

pequenas e com as médias" (Salazar, s.d., 226). 

Em relação ao poder que um objecto artístico exerce 

sobre um observador, o conceito de Einfuhl~lng parece conseguir 

descrever a experiência de projecção "para dentro de", o que não pode 

ser confinado à experiência de fruição artística. Porém, no que se 

refere especificamente à arte, Roger Fry avançou o seguinte 

argumento: "Em arte há, penso eu, uma qualidade afectiva que (...) 

não é o mero reconhecimento de ordem ou intsr-relação; cada 

elemento, assim como o todo, fica impregnado de certo tom 

emocional. Ora, de acordo com a nossa definição de beleza pura, o 

tom emocional não se deve a qualquer reminiscência ou sugestão 



reconhecível das experiências emocionais da vida, mas por vezes 

pergunto a mim mesmo se, no entanto, não adquire a sua força pelo 

facto de acordar quaisquer reminiscências muito profundas, muito 

vagas e imensamente generalizadas. Parece que a arte tem acesso ao 

substrato de todos os matizes emocionais da vida, a algo de subjacente 

a todas as emoções particulares e especializadas da vida real. Parece ir 

buscar a energia emocional às próprias condições da nossa existência 

pela revelação de um significado emocional no tempo e no espaço. Ou 

pode ser que a arte, na realidade, traga à superfície, por assim dizer, os 

vestígios residuais deixados no espírito humano pelas várias emoções 

da vida, de forma que nos apercebemos do eco da emoção sem as 

limitações e a direcção particular que a emoção tinha na experiência 

vivida" (1974, 96). 

Admitindo que a interrogação de Sarah Kofman 

"Escrever sobre arte não é uma tarefa impossível?" (1 985, 1 1) contém 

em si já uma espécie de declaração, consideramos que a presença 

perante um objecto artístico produz um determinado pathos qiie 

consideramos ser de difícil explicitação~ porque um dos fenómenos 

inerentes 2 arte é a sua capacidade de ser sucessivamente 

surpreendente. 

Para Kandinsky "a arte não é urna i ~ ã  criacão de objectos 

que se estilhace no vazio, mas uma força cuja finalidade deve 

desenvolver e apurar a alma humana" (1989, 200). Atribuindo este 

alcance e esta responsabilidade à arte, é sedutora a ilação de que, não 

só por via da criação, mas também por via da fruiçáo, se participa no 

fenómeno transfigurador da arte, na medida em que se participa das 

suas consequências. 



Se Kandinsky afirma que o artista tem de debrucar-se 

sobre si próprio "aprofundar-se, cultivar e enriquecer a sua alma, para 

que o seu talento tenha algo a acrescentar e não seja como uma luva 

perdida, a vã e vazia aparência de uma mão desconhecida" (1989, 

201), somos tentados a alargar esta necessidade para todo aquele que 

pretende de si próprio mais do que vivências que toma de empréstimo. 

A questão da educação artística aparece assim, coligada 

com a orientação axiológica que temos vindo a dar à nossa reflexão. 

Herbert Read com a sua tese de referência inequívoca de 

que "a arte deve ser a base da educacão" (1982, 13) chama a atenção 

para o fenómeno artístico ( e globalmente, fenómeno estético) como 

dimensão fundamental para uma educação que vise o 

desenvolvimento máximo do indivíduo. 

O projecto pedagógico de uma escola pluridimensional, 

profundamente atenta à problemática axiológica, não pode deixar de 

perceber que a educaçáo artística - e, por consequência, estitica - é 

também uma educação social, o mesmo é dizer, uma educação que 

visa a consistência das relações dos indivíduos entre si. 

Se entendermos com André Malraux que "a arte não é, de 

sua natureza, um ornamento da vida" (s.d., 50) ,  há um grande 

percurso a fazer em ordem à dimensão estética do ser humano. 

Pensar uma educação nova ou propor bases para uma 

educaçáo nova sem ter em conta a importância da arte é um erro. 

Já não se pode defender uma teoria curricular segundo 

critérios objectivos racionais e utilitários. Uma visão da condição do 

homem num mundo fundado sob o signo do "útil", conduz com 

facilidade à consideração de que a actividade artística não é mais do 

que um luxo, eventualmente precioso, porque ornamerita e embeleza a 



vida, mas que não deverá ser reputado entre os princípios 

fundamentais sobre os quais se ergue a acção educativa: preparar o 

indivíduo para os desafios da vida profissional e social. 

Na perspectiva anteriormente descrita, desenvolve-se uma 

educação de massas, baseada em critérios racionais e intelectualistas 

cada vez mais vincados. Este tipo de educação - que nos permitimos 

designar por intelectualista - tendo que defrontar a dimensão artística, 

elege fundamentalmente as disciplinas literárias, atribuindo a outras 

manifestações artísticas o mínimo de consideração que a "boa 

consciência" pode suportar. Não podemos ainda deixar de acrescentar 

que o reduzido tempo lectivo atribuído a estas matérias e o seu 

carácter muitas vezes facultativo é revelador do paradigma que os 

fundamenta. 

Uma época que se dá conta de que uma formação técnica, 

fundada na ciência e no desenvolvimento da razão humana é 

necessária, deve também reconhecer que essa formação não é 

suficiente. 

Após tantas conquistas técnicas indubitavelmente 

fabulosas que constituem já património da nossa civilização é preciso 

que o homem mantenha a saúde mental capaz de as usufruir e 

multiplicar. 

É fundamental que o indivíduo receba uma educação o 

mais completa possível, capaz de libertar as suas máximas 

capacidades: o ser humano é uma complexidade de possibilidades e, 

por isso, não podem ser esquecidas a sensibilidade, as emoções, isto é, 

todo o seu mundo interior. Desenvolver um indivíduo a partir de um 

princípio de ordem racional discursiva é reduzi-lo, torcendo ou 

simplesmente negando o seu potencial afectivo-sensorial. 



A escola tem que estar atenta à preservação do homem 

daquilo que o limita ou deteriora e, para isso, tem que, pelo menos, 

possibilitar um equilíbrio entre o desenvolvimento do pensamento 

racional com o pensamento intuitivo, com a imaginação, a 

sensibilidade e, afinal, o mundo pessoal. Estamos a falar de um novo 

humanismo, ancorando-nos na força dos ideais que, ciclicamente na 

história do pensamento e da civilização, têm empurrado o homem 

para a frente de si mesmo, procurando-se. Situemo-nos ao nível 

particular da cultura artística como exemplo capaz de testemunhar 

uma experiência humana universal. 

Com efeito, uma formação artística terá que promover 

uma educação artística. Os objectos artísticos são um conjunto de 

referências autênticas - históricas, civilizacionais, humanas - 

revelando definições e relações humanas dialécticas com o mundo. A 

arte coloca em marcha funções mentais criadoras e não se pode negar 

que a humanidade tem necessidade de espíritos criadores. 

A arte é um meio de comunicação com o outro. A sua 

introdução na escola é o desenvolvimento de uma expressão paralela à 

linguagem discursiva. A educação artística deverá integrar-se na 

formação geral, suportada por métodos activos fundados sobre a 

psicologia funcional, quer dizer, uma psicologia da acção e do 

interesse. 

A pedagogia da arte supõe a possibilidade de organizar 

um meio sugestivo, estimulante, solicitador, criando uma dimensão de 

interioridade, de modo a exigir quase que esse manancial implique a 

necessidade de verter-se. 

A formação artística terá ainda de relacionar-se com o 

desenvolvimento do pensamento humano, com as qualidades da 



mente. A conexão das artes com a complexidade do cérebro humano 

não é, de modo algum, simples. Aliás, as dificuldades aumentam 

quando se pretende traduzir conclusões ao nível de uma filosofia 

activa da educação. 



3. A atitude estética, via de transformação 

Na conferência apresentada no XVIII congresso mundial 

da I.N.S.E.A. (International Society for Education througt Art) 

intitulada "a arte e o tempo", ~a toEka5  afirma que a questão da 

educação artística implica uma reflexão não só sobre a essência da 

obra de arte, mas uma abordagem às potencialidades imanentes à obra 

de arte. Tomemos ainda em consideração que este tipo de 

problemática, se parece ser apenas da ordem teórica não é, de facto, se 

notarmos como a criação artística e os seus produtos exigem uma 

atitude decisória e tomadas de posiqão. 

A reflexão de PatoEka sobre a arte e a cultura inserem-se 

nas suas análises acerca das formas do movimento de abertura que 

dão acesso ao sentido do mundo da vida. 

J an  PatoEka (Turnov, 1907 - Praga, 1977) é um filósofo checo, que depois de 
permanências de estudo em Paris, Berlim e Friburgo, passa a maior do seu tempo em 
Praga. A sua reflexão, conduzida por interesses da ordem da ética, estabelece diálogo 
com a filosofia política, a filosofia da religião, a filosofia da história, sendo evidente o 
seu conhecimento profundo da história da filosofia e a sua filiação com a 
fenomenologia. PatoEka escreve a maior parte da sua obra em checo; o facto das 
línguas eslavas serem pouco conhecidas nos países ocidentais, tornou o pensamento 
de PatoEka igualmente pouco divulgado. Para uma bibliografia completa remetemos 
para a tese de doutoramento de Milan Walter - Jan  Patoc?ka. Sein Leben und sein 
Werlz. Eine monograplzische Betrachtung seiner fruhen und mi t t leren  
Entwicklungsphase (1907 - 1965). Munster, 1985. Esta bibliografia foi traduzida 
para francês por H. Declève e por I. Kniebs e publicada em Lu crise du sens, vol.11. 
Bru'relles: Ousia, 1986. 



A filiação fenomenológica de ~ a t o t k a  é indesmentível e 

profundamente consequente: a fenomenologia não é apenas um 

sistema académico, mas um pensamento que questiona em ordem a 

fazer aparecer os fenómenos na sua essência definidora. É na 

sequência desta configuração teórica que aparece a problemática da 

arte e da educação, porque são fenómenos do mundo que se mostram 

e que ao mundo nos remetem. 

Na fenomenologia de PatoCka o campo de reflexão é o 

mundo da vida, entendido não como estrutura de uma consciência 

transcendental, mas como realidade histórica no seio da qual o homem 

vive e onde se desenrola a sua praxis. 

O homem é uma figura concreta definida por uma acção 

complexa no seio da historicidade do mundo onde essa acção é 

passível de assumir sentido. A história é onde o movimento da 

existência se desenvolve e o resultado desse desenvolvimento. 

Por conseguinte, uma fenomenologia do mundo da vida 

não assenta nas estruturas de uma consciência transcendental, mas 

antes segue orientando-se nos movimentos do ser humano (o Dasein 

de Heidegger) no mundo. Entre as possibilidades do movimento de 

abertura para o mundo surge a acção concreta da arte. 

A arte concebida como movimento de abertura reunifica a 

dimensão social e a dimensão existencial: enquanto modalidade da 

praxis humana, a arte está ligada a um movimento de existência, sobre 

o qual lança sentido: "longe de ser um museu em que as obras de arte, 

espécies de átomos artísticos, coexistiriam tranquilamente, o universo 

da arte é um universo de busca e de conflitos. Conflitos que derivam 

do modo como a humanidade histórica compreende a essência e a 

função da arte, perante as quais o professor não pode adoptar uma 



atitude indiferente, como também não pode resolvê-los por um 

compromisso irreflectido, uma tomada de posição instintiva, um 

"sentido" ou um "faro" do essencial. As próprias questões não podem 

ser formuladas de modo não adequado, sem uma reflexão 

conjuntamente histórica, sociológica, estética e filosófica" (PatoCka, 

1990,344-345). 

A partir desta afirmação, Patodka define claramente o seu 

posicionamento perante a importância da arte, a complexidade 

epistemológica da sua análise, a exigência da sua abordagem, o seu 

alcance e consequências perante a busca de entendimento da acção 

temporalizadora do ser humano . 

O próprio sentido da obra de arte é susceptível de 

variações históricas, o que concorda com o duplo movimento da sua 

dimensão social e existencial. A arte enquanto modalidade da praxis 

humana, está sempre ligada, em efeito de tensão, a um determinado 

modo de vida e a um determinado "espírito do tempo". Na medida em 

que a arte é componente do movimento da existência e em que o 

próprio mundo é elemento fundamental da praxis, instaura-se a 

dimensão socio-histórica, que não é estática nem pacífica. A arte, 

segundo a concepc;ão de PatoEka, é testemunha de um modo de vida 

determinado, na medida em que é figura do processo historicizante do 

mundo. 

Acerca da cultura contemporânea afirma o filósofo checo 

que está dominada pelo conhecimento concept~al  e pelo interesse de 

objectivacão do real. A técnica entranha-se em todos os domínios da 

vida e, por isso, mesmo impregnando a escola desde os momentos 

iniciais. "A arte que foi outrora o seio maternal da ciência e da 

filosofia nascentes, está presentemente constrangida a reconquistar, 



através de uma reflexão intelectual sempre mais intensa, a sua 

independência face à conceptualidade abstracta. Enfim, a 

aproximação à obra de arte não é igual em todas as épocas. Depende 

em grande parte das relações variáveis de dominação e de 

subordinação que existem em cada época entre as diferentes 

actividades do espírito - a arte não é independente do tempo" 

(PatoCka, 1990, 350). Na medida em que segundo o filósofo a 

passagem do pré-histórico ao histórico se dá no seio da pólis grega e 

em que a arte, como movimento de existência, é presença da vida 

"pré-histórica" - "a arte, quer dizer o pensamento que se pensa através 

da criaçao, a visão e a representação de formas concretas, é o veículo 

natural da aproximação ao mundo, qualquer coisa que dá acesso a 

outra coisa que não arte. A obra de arte (...) é o simples lugar de 

passagem de uma intenção que visa a essência das coisas. Não é a 

obra de arte o que vêem o homem de Lascaux, o cidadão de Atenas 

perante o Parthénon, o cristão da alta Idade Média face a um tímpano 

romano" (Patotka, 1990, 351) - é consequente a consideração 

matricial da arte, isto é, a sua figura cronologicamente primeira no 

movimento de abertura ao mundo. 

É importante acrescentar que mesmo depois da 

inauguração do período "histórico", a arte pode e deve continuar o seu 

movimento de abertura, porque a arte reenvia sempre a outra coisa, 

manifestando uma complexidade de sentido, que é uma estruturação 

da realidade, não limitada à obra enquanto tal. 

O espírito de abstracção, enquanto plasma do nosso 

tempo, deixa marcas na arte: "Talvez pudessemos dividir a história 

espiritual da humanidade em duas grandes épocas, (...) uma era 

caracterizada pelo domínio da arte e uma outra determinada pela 



predominância do conceito abstracto e formal" (PatoCka, 1990,351). 

Neste segundo período, a cultura é profundamente intelectualizada: os 

objectos são encarados como fenómenos para analisar e depois 

dominar; entre esses objectos encontram-se os objectos artísticos. 

Sobre este princípio construirá o filósofo a distinção 

entre a atitude estética e a atitude artística. 

A cultura estética define-se pela descoberta da arte 

enquanto actividade específica, enquanto se distingue das actividades 

técnicas, assim como é assinalável pelas colecções de obras de arte 

reunidas segundo fins teóricos. Produtos próprios da cultura estética 

são os museus, a história de arte, a literatura estética. 

A cultura artística define-se por uma característica 

particular: a convicção de que a arte reenvia a outra coisa para além 

de si. A arte é, então, um modo de sentir e de pensar a vida, é um 

meio de acesso à face escondida do mundo. A arte é uma 

interpretação do mundo extra-artístico. Para Patoeka, nos períodos 

marcados pela predominância da arte, esta comunica uma espécie de 

"qualidades metafísicas" ao apontar para além de si própria. A 

expressão "qualidades metafísicas" não deverá ser conotada com 

elementos transcendentes ou divinos; com esta expressão pretende-se 

referir a potencialidade da obra de arte em tornar transparente outras 

faces do mundo. Para Roman Ingarden, por exemplo, a expressão 

"qualidades metafísicas" designa a ideia condutora de uma obra de 

arte, aquilo para que ela tem possibilidade de apontar. 

Podemos considerar que a qualidade metafísica é uma 

espécie de qualidade que resulta de todas as outras componentes da 

arte. Essa qualidade resultante é genericamente a dominante emotiva 



da obra, à volta da qual se aglutinam todos os elementos que a 

compõem. 

Esta qualidade metafísica da obra de arte perde-se, 

segundo Patocka, na época da cultura estética, na medida em que a 

característica espiritual dominante é o conhecimento intelectual 

abstracto6. 

Apesar da dispersão e da fragmentação com que um 

pensamento excessivamente analítico caracteriza a visão do mundo e 

do modo como corrói a capacidade de maravilhamento do ser 

humano, se há ainda qualquer possibilidade de resistência, ela advém 

da arte: "a arte como criação de obras cuja contemplação possui o 

sentido em si mesma, enquanto vivida, enquanto não nos reenvia a 

outra coisa" (Patobka, 1990, 362). 

Não esqueçamos que a era contemporânea, apesar de 

estar longe da "cultura artística", se não quer de todo "materializar- 

se", deve agarrar ainda o que lhe é dado pela "cultura estética", não 

perdendo nunca de horizonte o desejo de transformá-la novamente - 

atendendo naturalmente à irreversibilidade do tempo - numa "cultura 

artística", acrescentariamos nós. ' 

A arte aparece como o reduto último de uma interioridade 

que não se deixa esmagar pelas sucessivas incursões de uma 

exterioridade cada vez mais cega por domínio. Digamos que a arte, 

na contemporaneidade, só ao contrariar as suas próprias raízes se 

afirma como domínio de resistência, isto é, a arte não pode servir de 

pretexto a outra coisa que não seja a afirmação de si própria como 

PatoEka faz uma análise do saber científico-técnico e das suas  consequências no 
mundo contemporâneo, imputando o início dessas transformações na era industrial. 
Nestas suas  reflexões não deixa de referir outros pensadores. que tal como ele se  
debrucaram sobre a situação do homem e do mundo contemporâneo, designadamente 
Husserl e a obra Krisis, a qual também nós já tivemos oportunidade de considerar. 



filão em que é possível afirmar a liberdade. "De facto, a arte como 

outras actividades do homem contemporâneo, pode ser explorada pelo 

desencadeamento da produção cujo um dos epifenómenos é 

precisamente o consumo de produtos artísticos. A arte, enquanto 

realidade social, é impotente face às forças sociais que se apoderam 

de si, mas a sua significação interior, o seu sentido não é afectado. Se 

a arte dos nossos dias está mais perto das fontes da vida 

contemporânea, não é para nos incitar a perder nos seus labirintos, 

mas pelo contrário, para nos despertar, para nos dar a ver e a sentir, o 

que não somos capazes de ver e de sentir na nossa vida quotidiana, 

penetrados por forças que nos opõem a nós próprios" (PatoCka, 1990, 

362). 

A actividade artística mostra que o homem pode ser um 

centro autêntico de criação e de liberdade. 

A arte que, no começo da história, foi um modo de 

expressão da unidade da vida espiritual, tornou-se dentro de um 

mundo nuclearmente intelectualizado, numa actividade produtora de 

uma determinada espécie de objectos, distintos de outros objectos pela 

multiplicidade de significações que transportam e que são susceptíveis 

não só de ser pensadas, mas também sentidas. 

"A arte não pode mais ser um método, parte integrante de 

um acto mágico, de um rito ou de uma religião. A arte é para nós um 

estilo, uma linguagem formal e concreta que exprime a força criadora 

da humanidade(...). Os que ensinam o entendimento da arte têm, na 

crise da humanidade contemporânea, um papel essencial a cumprir, 

papel de que só podem desempenhar-se com a condição de se 

manterem atentos à significação da hora que vivemos" (Patobka. 

1990, 367). 



Patodka tem consciência de que a significação da arte 

mudou no tempo contemporâneo. Apesar dessa transfiguração, a arte 

continua a ser uma eloquente testemunha da força livre, profunda e 

criadora do espírito. "Os professores que saibam aprofundar a 

compreensão da arte, desempenharão uma tarefa única: apoiando-se 

no solo firme da arte, prepararão o que se poderia chamar, com Hegel, 

uma nova saída do espírito" (Patobka, 1990, 368). 

Para Patodka a dynamis  (noção aristotélica de 

movimento) é a característica definidora da relação do homem no 

mundo, designadamente pelo movimento recíproco em que estão 

implicados. 

O filósofo aponta três movimentos fundamentais da 

existência humana, denominando-os movimento de enraizamento, 

movimento de reprodução, movimento de abertura. 

O movimento de enraizamento é definido como proto- 

estrutura determinadora do quadro geral da vida, onde se estabelece a 

intersubjectividade concreta de sujeitos corporais num mundo 

envolvente comum e pré-dado. O indivíduo adapta-se àquilo que lhe é 

pré-existente, estabelece uma relação com a dimensão passada da 

existência, experimenta a sua finitude. O fundamento deste 

movimento consiste em que o mundo seja, desde o começo, um 

mundo interpessoal, em que o indivíduo se confronta com a dimensão 

do ser-com. 

Este primeiro movimento é condicão dos outros dois. O 

homem ,a partir de uma situação de acolhimento, tem de se preparar 

simultaneamente para uma situação de separação, isto é, para o 

trabalho, para a divisão do trabalho, para o relacionamento com o 



todo, sendo a luta e a concorrência as formas sociais do segundo 

movimento. 

Este segundo movimento mostra a condição do homem 

como indivíduo que procura um lugar no conjunto da natureza 

humana e extra-humana. Por isso, distingue o autor entre trabalho e 

luta: o primeiro diz respeito à actividade em relação com as coisas, 

enquanto o segundo se refere ao movimento de relação com os outros 

homens, enquanto possíveis dominadores ou dominados. A luta define 

o estatuto social dos homens, sendo este movimento revelador da 

situação vital que caracteriza a opressão, o sofrimento, o esforço. 

A experiência dos dois primeiros movimentos abre a 

possibilidade do terceiro. Se os outros movimentos realizam 

possibilidades relacionadas com as necessidades fundamentais, este 

terceiro, apontando para o futuro, abre a possibilidade da liberdade. A 

finitude do homem é confrontada com a infinitude de possibilidades 

do horizonte do mundo, o que permite compreender e experienciar 

que tudo poderia ser de outro modo. É sob o signo da abertura que se 

dá a carga da responsabilidade da acção e a reaiização dialéctica e 

sempre parcial das possibilidades. 

Este movimento é o mais importante do ponto de vista 

humano, na medida em que manifesta a capacidade do homem em 

abrir-se à totalidade e por isso, a sua capacidade de mudar, de 

transformar e de criar, na base inelutável da sua própria morte. 

No terceiro movimento confrontamo-nos com o universo 

da possibilidade transfiguradora: para além do desgaste da 

planificação do presente e da alienante dissolução de uma 

quotidianeidade mesquinha e "tributável" está o apelo de abertura 



para lá do processo de banalização e escatologia da impersonalidade, 

como diz Vaclav Belohradsky num estudo dedicado a ~ a t o ~ k a 7 -  

A questão da teoria dos movimentos é uma interrogação 

acerca do sentido com que o homem pode dotar a sua experiência de 

ser-no-mundo. 

O alcance do terceiro movimento é motivo inspirador de 

reflexão acerca da experiência estética, na medida em que a 

consideramos participante de uma praxis de abertura, de comoção e de 

mudança (metanoia). 

Para tanto, é precisa a firme convicção de que o sujeito é 

histórico, elemento de uma cultura, que se dirige a outros homens, 

mas que é também um indivíduo único. É só nesta unicidade que é 

possível assentar a fenomenologia de uma atitude estética, que é em si 

mesma possibilidade 'da experiência igualmente estética. 

A atitude estética não pode ficar identificada com uma 

atitude artística: a criação dos chamados objectos artísticos é pertença 

de um domínio específico, ligado ao fenómeno da criação, dos meios 

artísticos, das suas eventuais leis mentais ou condições técnicas. Criar 

obras de arte independentes de qualquer fim utilitário - e 

extremadamente podemos afirmar, sem qualquer fim existencial - ou 

impregnar esteticamente a existência são questões diferentes, embora 

in extr-emis não possam ser considerados fenómenos sem paridade ou 

nexos. A grande distinção é a seguinte: a atitude artística prescinde 

das necessidades práticas da vida quotidiana e biográfica, a atitude 

estética relaciona-se directamente com elas. A atitude estética do 

indivíduo, sendo uma atitude sui gerzeris para com o mundo, ao 

recolher e traçar nele um tipo tão particular de experiência, envolve 

Vaclav Belohradsky, I1 1Mondo della Vita: lrn Problema Politico. L' Eredita Europea 
nel Dissenso e in  Charta'77. Milano: Jaca Book, 1981. 



quer a criação quer a fruição, sem confundi-las, fazê-las coincidir ou 

depender uma da outra. 

Num mesmo indivíduo pode dar-se uma atitude estética e 

uma atitude artística, embora nem sempre para se desenvolver e 

refinar a atitude estética se dê a artística. 

A atitude estética define-se principalmente pela 

disposiçáo interior para percepcionar, sentir e emocionar as coisas, 

renovadamente. A atitude estética implica uma disposiçáo do sujeito 

perante as coisas do mundo e dos homens, capaz de produzir um 

sentimento de preenchimento. O exterior (o objecto) tem qualidades 

afectivas e cognitivas que não são diferentes do sujeito, isto é, a 

consciência deixa de ter a soberania da doação de sentido, aparecendo 

o objecto com um sentido imanente. A corrente intencional entre a 

consciência e o seu correlato é noético-noemática (a matriz 

husserliana não é negada) e ao mesmo tempo manifesta um estado e 

indistinçáo inicial entre o visível e o vidente. O sujeito não é nem 

todo-poderoso na influência sobre a exterioridade, nem só espectador 

impermeável ao que não é ele próprio. 

A atitude estética é a atitude de se manter pessoalmerzte 

em abertura para o advento de qualquer coisa, para o advento do 

sentido de qualquer coisa. Essa expectativa é a capacidade de levar os 

sentidos a despojarem-se de referências e de configurações, de modo a 

conservarem a possibilidade de receber "por " e não receber "para". A 

diferença que pretendemos marcar é, com efeito, uma diferença de 

atitude: dizer que a atitude estética se caracteriza com receber "por", 

significa fundar uma expectativa que não sabe previamente o que vai 

percepcionar e que se mostra em disponibilidade plena; receber "para" 

pressupõe uma qualquer finalidade e a conducão da receptividade em 



ordem a determinados fenómenos. Ainda que receber "por" possa 

levar a receber "para", a ordem de prioridades não deve ser invertida. 

A atitude estética dá-se precisamente pela capacidade 

interna, individual, de se atirar abertamente para o exterior. 

Este modo de se posicionar parece dar a impressão de que 

é um estranho estado, difícil de atingir e, por isso, só acessível a vagos 

eleitos. Pelo contrário, a atitude estética é um estado que qualquer 

pessoa já sentiu, ainda que por breves momentos. Essa atitude é 

negligenciada face ao desenvolvimento a que acede a designada 

atitude prática perante a vida. A atitude estética aparece considerada 

como não urgente para a existência. O quotidiano decorre entre 

objectos que não são contemplados, mas meramente usados. Os 

objectos são transformados em instrumentos ou sinais de uma 

informação que, directamente, não podemos perceber, mas que é 

considerada fundamental para o desenrolar da pragmática quotidiana. 

"É desta maneira que, paradoxalmente, podemos dizer de uma cidade, 

por exemplo, que quanto mais vemos dela, menos a vemos. quando 

viajamos e chegamos pela primeira vez a uma cidade, um 

determinado edifício não pode ser tratado por nós como sinal de que a 

loja de sapatos fica ali, na sua esquina. Mas como há essa pequena 

tentação, e se estivermos endinheirados, de ver a cidade na prática, é 

correspondentemente fácil vê-la esteticamente (Ducasse, 1966, 144). 

A insularidade perante fins de ordem utilitária, tem a 

consequência de nos libertar, mais ou menos discretamente, de uma 

relação objectual de dependência: note-se como noções tais como 

détachernent , ou "distanciação física", são usadas em referência à 

atitude estética. 



A atitude estética é aquela que procura extraír do objecto 

a carga perceptiva que ele transporta. De qualquer linha, cor, forma, 

som, coisa ... pode extrair-se um significado perceptivo se, perante 

essa linha, cor, forma, som, coisa ... houver uma disposição que não 

seja a disposição prática ou instrumentalizadora. 

A forte importância do desenvolvimento da atitude 

estética é a repercussão que essa atitude vai exercer sobre a 

experiência individual. 

Pensemos sobre o seguinte exemplo: "Deixemos o leitor 

pegar num lápis ou numa caneta e desenhar numa folha de papel uma 

linha simples e não representativa, de modo que ele sinta que está a 

desenhar. Pode ser uma curva, uma linha em ziguezague, uma 

combinação de rectas e de linhas curvas ou qualquer outra coisa. 

Deixemo-lo contemplar o seu desenho e perguntemos-lhe em que é 

que isso corresponde ao sentimento que o impeliu. Ele provavelmente 

dirá que a linha não parece (feel ) muito bem e sendo assim, vai 

corrigi-la aqui ou ali. Cada correção, não importa quão leve, resulta 

numa linha que não só está diferente, como parece diferente. A linha 

não está só descritivamente diferente (em termos geométricos), das 

suas predecessoras, mas está também diferente de um modo 

puramente emocional" (Ducasse, 1966, 174- 175). 

Desenhar uma linha, podendo não ter nenhum fim 

utilitário, não é necessariamente desprovido de significação ou de 

empenhamento emocional. 

O sujeito é iniciativa e interioridade que se molda nos 

acontecimentos da percepção: o indivíduo descobre-se salutarmente 

inactual, os seu4 hábitos perturbam-se, as suas convicçóes abalam-se, 

a sua imaginação excita-se ... e descobre-se como capaz de discernir os 



sinais das coisas, se não estiver cego, surdo e mudo perante elas. O 

movimento dialéctico da posse de si é um movimento de emoções, de 

ideias, de estados ... de existência pessoal. Certamente que o estado de 

alerta não é consentâneo com a fuga de si próprio. E se essa situação 

pode implicar insatisfação ou desconfortável angústia traz vivo o 

sentido de vigília e de desejo. Defendemos o retorno a uma 

comovente ligação do ser humano com as coisas, reclamando um 

domínio da experiência, que não é obrigatoriamente apanágio da 

experiência artística. O élan vital enraizamo-10 fenomenologicamente 

na riqueza inesgotável da percepção e nas repetidas e incansáveis 

incursões nas formas, reflectindo mundos analógicos, simbólicos, de 

verosimilhança ou inverosimilhança ... esticando-se pela sua obra, 

procurando fazer-se maior. 





Estamos numa sociedade de consumo que consome o 

próprio homem, desumanizando-o, miserabilizando-o ao sugar-lhe, 

mais lenta ou mais rapidamente, a marca da sua particularidade. É, 

pois, de ordem antropológica o argumento que mais justifica a 

necessidade da arte. As manifestações artísticas acompanham aliás, a 

peregrinação da humanidade desde que é possível registar a sua 

presença. Não há. desde as origens, qualquer sociedade que tenha 

prescindido da arte, independentemente das formas que encontra para 

se exprimir. 

A história da praxis humana permite-nos falar da 

inevitabilidade da arte e do seu carácter de postulado, a acenar 

àqueles para quem a arte não é mais do que passatempo. 

A arte é uma exigência para o indivíduo que quer saber 

de si e das coisas: não é um luxo, é um bem de sobrevivência interior. 

Se o corpo humano não resistiria sem a respiração, também a vida 

mental ou espiritual - e, por isso, o corpo - não resistiria sem a 

experiência de arte ou, mais amplamente, sem a experiência estética. 

Se a arte não responde quotidianamente à satisfação de 

necessidades imediatas é porque a sua natureza é da ordem da 

consciência: o indivíduo quer saber de si, é capaz de ir ao fundo das 

suas motivações e dos seus desejos ... E a experiência da arte prende- 

se com a história individual: o ser humano é capaz de perguntar em 

espiral: partir da compreensão de si e abrir-se para questões mais 



amplas, ligadas ao seu núcleo de interioridade e mais alargadamente 

distantes dele. 

E como consideramos que a arte é uma questão do 

entendimento de cada um consigo próprio, não situamos a experiência 

da arte somente no plano do autor de um objecto específico que 

designamos por artístico. Para nós fruir é criar. Neste sentido a 

ligação entre a arte e o indivíduo têm uma ligação íntima, 

consubstanciam-se e modificam-se. A necessidade da arte é, afinal, a 

necessidade de trazer à dimensão de charneira, os planos de onde 

irradiam os fenómenos de entendimento de si mesmo: o interior, o 

exterior e essa terceira realidade, que é a interpenetração do interior e 

do exterior. 

A liberdade é toda a dialéctica de possibilidades a dar a 

esse cruzamento do interior e do exterior e que depende 

inequivocamente do que representam individualmente, o interior e o 

exterior. 

A experiência perante o fenómeno artistico é geradora de 

consequências mais ou menos profundas conforme o talento, a 

vocação, ou outros fôlegos relativos ao universo de interioridade de 

cada um. Dessa experiência de interioridade fazemos depender os 

nexos de circularidade entre o indivíduo e a realidade que lhe é 

exterior, essa fundamental porosidade entre os diversos âmbitos da 

existência. Defendemos o máximo refinamento da consciência 

perceptiva em ordem à penetrante capacidade de saber fruir. 

A fruição participa no desenvolvimento desse mundo 

minucioso que é a interioridade. A prática da fruição enquanto 

possibilidade revalorizadora da singularidade afirmativa de um 



espírito crítico permite a resistência ao reino fragmentador do "se" e à 

corrente anónima do "diz-se" ou do "faz-se". 

A experiência da fruição está intimamente unida à 

experiência estética, pertencem a um mesmo universo de 

inseparabilidade, a um campo de intencionalidade que não existe sem 

essa paridade. 

Se a experiência estética participa assim da peregrinação 

que é o percurso da humanidade, das suas transformações e 

peculiaridades, parece caber à educação a possibilidade de abertura a 

esse universo de constante fazer, desfazer e refazer, que é a 

construção livre do indivíduo enquanto consciência-corpórea singular. 

Construção sisífica - o indivíduo só na morte se 

desembaraça de todos os entraves, restrições, aprisionamentos - mas 

sedutora enquanto instiga ideias, emoções, desejos ... um mundo 

invisível que pode tomar-se visível na praxis humana. 

É a força magnética e compulsiva desse mundo de 

sugestões invisíveis que se gera com a experiência estética. 

O mundo invisível dos pensamentos e dos sentimentos é 

aquele que nos distingue como indivíduos e que nos move à 

configuração das referências privadas numa esfera interindividual. 

Sem a criação de um mundo de interioridade não há 

conhecimentos, emoções, vivências ... particulares e o indíviduo é um 

ser de dornesticação. Sem um universo de interioridade o indivíduo - 

desalojado - não pode regressar a si e mais não sabe do que 

desgraçadamente imitar o que lhe é exterior. 

Consideramos ser  da inerência da educação o 

alargamento do mundo em que o indivíduo pode mover-se, 



desenvolvendo o prazer da interioridade e o prazer de uma praxis 

externa. 

A educação tem de desenvolver uma actuação curricular 

capaz de extrair com a maior profundidade uma atitude activo- 

receptiva do indivíduo, capaz de o incentivar a visão inovadora das 

coisas, capaz de o estimular a uma visão de "salto", isto é, 2 

interpenetração de âmbitos. 

A existência humana desenvolve-se com mais ou menos 

subtileza em âmbitos que constituem a sua verdadeira trama. Por 

âmbito entendemos o feixe de realidade, a partir de um determinado 

núcleo definidor até à zona de charneira em que se cruza com os 

feixes de outro núcleo definidor, isto é, outro âmbito. Naturalmente 

que é possível estabelecer a distinção dos âmbitos, pelo menos na 

ordem da sua denominação. Do ponto de vista da dialéctica com que 

perspectivamos a existência humana torna-se difícil ou praticamente 

impossível manter rigidamente a definicão de fronteiras. Não 

queremos também, a partir da nossa base fundantemente holistica, 

afirmar a confusão dos âmbitos. Pela definição específica dos seus 

núcleos, distingue-se uma peça de teatro, de uma obra literária, de 

uma sinfonia, de uma escultura ... Os seus âmbitos aparecem 

susceptíveis de uma enumeração de características, que os 

particulariza e que permite designá-los com individuacão. A grande 

questão coloca-se ao nível das consequências que têm para cada 

indivíduo e da integração orgânica de cada um desses fenómenos 

artisticos. Estamos a referir-nos à relevância que cada realidade pode 

ter para cada indivíduo, enquanto configuração específica de um 

determinado domínio, e enquanto participante na génese de novas 

realidades, pela maior ou menor capacidade de activar a sabedoria 



(phronesis ) individual, pela maior ou menor capacidade de conectar 

as redes de âmbitos. 

Para nós, a experiência estética é fundamental na 

construção de um património biográfico, o mais activamente possível 

criador de âmbitos. 

Sendo assim, parece ser claro que não defendemos uma 

esteticização da experiência, na medida em que não identificamos 

estético com artístico nem legitimamos a ideia de que em todos nós há 

um artista ou que todas as produções se assemelham ao carácter da 

obra de arte. 

O ser humano tem a capacidade de fundar relações, 

nexos, laços e a capacidade de cortá-los, de negá-los, de desfazê-los. 

Este é não só o processo de se autorevelar, mas também de manifestar 

através de si um ângulo do mundo. Desta condiçáo irrompe ou a sua 

actividade co-criadora de âmbitos ou a repetição e o entorpecimento. 

O modo como se dão as relações entre o exterior e o interior é 

condiçáo de actuação do indivíduo e consequentemente da 

especificidade dos âmbitos em que pode mover-se ou que pode criar. 

A cumplicidade "interior-exterior" assenta na intuição de 

que o indivíduo é um fenómeno de evidência e de ambiguidade e que, 

ao contrário do que pretendeu Husserl, não pode ser encarado como 

um espectador imparcial. 

O indivíduo é um campo de intencionalidade - visível e 

invisível - na abertura das múltiplas implicações de todas as coisas - 

ora explícita ora silenciosa. 
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